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Forord 

Problemstillinger knyttet til etter- og videreutdanning har vært aktuelle for meg på forskjellige 

måter i forbindelse med alle reformene vi har hatt i videregående skole. Min interesse for 

dette feltet startet i 1977 da jeg kom inn i skolen som faglærer uten godkjent utdanning, et år 

etter at vi fikk en ”nye videregående skole”. Jeg har fulgt utviklingen gjennom å være lærer, 

adjunkt, lektor, hovedlærer og mellomleder. Da Reform 94 kom, skrev jeg hovedoppgave om 

implementeringen av reformen og lærersamarbeid. Interessen ble tent for hva som skjedde i 

skolen ved reformer. Kunnskapsløftet har jeg fulgt som ansatt ved Høgskolen i Buskerud 

gjennom arbeid med lærerutdanningen, masterutdanningen i utdanningsledelse og gjennom 

arbeid med etter- og videreutdanning. Her jeg har fått videreutvikle interessen gjennom 

arbeidet med avhandlingen. 

 

Arbeidet med avhandlingen har vært interessant, spennende og krevende. Jeg føler meg 

privilegert, jeg er svært takknemlig for å ha fått denne muligheten, og skylder mange en stor 

takk for hjelp og støtte. Uten god veiledning hadde ikke teksten utviklet seg. Min viktigste 

kritiker har vært min hovedveileder, professor Berit Karseth. Jeg har gledet meg til alle 

veiledningene. Takk for ditt engasjement og gode humør. Takk for spørsmålene og 

kommentarene dine, og takk for at du både har utfordret og løftet meg gjennom et langt og 

utfordrende tekstarbeid. 

 

Flere har lest teksten min og fortjener takk: Biveileder, professor Lars Monsen og 

førsteamanuensis Åsmund Dimmen har fulgt arbeidet og gitt verdifulle kommentarer 

underveis. Professor Petter Aasen og professor Jorunn Møller ga betydningsfulle og helt 

avgjørende innspill ved midtveis- og sluttlesningen. Professor Tone Kvernbekk har gitt 

viktige kommentarer i avslutningsfasen, og min studievenninne gjennom mange år, Yngvild 

Dahl, har lest og gitt gode innspill til teksten. 

 

Jeg vil takke kollegaene mine på Hønefoss for et faglig og sosialt fellesskap. Takk til Etty 

Nilsen, Anne Reneflot og Janne Madsen for mange verdifulle diskusjoner, lesing og støtte. En 

helt spesiell takk går til Sigrun Svenkerud, min daglige samarbeidspartner gjennom den lange 

doktorgradsprosessen. Takk for at vi har kunnet dele erfaringer, kunnskap, små og store 
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gleder i denne tiden mens vi begge har arbeidet med avhandlingene våre. Takk til biblioteket 

med Marianne Riste, Ingeborg Stensli, Torun Kittelsrud, Tove Haavi Johnsen og til IT-

tjenesten for gode service og hjelp. Takk til Anne Sørebø for hjelp med figurer. 

 

Jeg vil takke Høgskolen i Buskerud, fakultet for lærerutdanningen ved dekan Hein Lindquist, 

for midler og tilrettelegging underveis, og spesielt tidligere dekan Kristin Barstad som ga meg 

muligheten. Jeg vil takke UV-fakultetet for doktorgradsprogrammet og for svært mange gode 

kurs. Jeg vil også takk Buskerud fylkeskommune ved Utdanningsavdelingen, lederne og 

skolelederne på de utvalgte skolene for at dere har delt deres tanker og erfaringer med meg. 

 

Sist, men ikke minst, takk til familien min Per, Anne Jorun, Lars Halvard, Anna Karoline, Siri 

og Ola. Dere har holdt oppe interessen for arbeidet mitt og støttet meg, men også vist meg at 

det finnes et liv utenfor avhandlingsarbeidet. En spesiell takk til Per som har lest og hatt tro på 

meg.  

 

Christianslyst, juni 2012 

Brit Bolken Ballangrud 
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1 Innledning 

Styring av læreres kompetanseutvikling er et sentralt tema som reiser utdanningspolitiske 

problemstillinger. Reformene i skolen fører til at det stilles spørsmål ved om lærerne har den 

kompetansen som trengs for å etterleve undervisningens og samfunnets stadig endrede krav, 

og hvordan denne kompetansen skal styres og utvikles. Temaets politiske aktualitet skyldes 

også behovet for å rekruttere lærere. Det er frykt hos utdanningsmyndighetene for at det skal 

bli for få lærere. Internasjonale og nasjonale konjunkturer virker inn, samt demografiske 

forhold som at mange lærere snart når pensjonsalder. Hvordan lærere kvalifiseres, hvordan 

lærerkompetansen utvikles i skolen og hva som får lærere til å bli i skolen, er derfor sentrale 

spørsmål for skolens framtid.                                                                                                                       

 

Utdanningspolitikkens dokumenter viser til at kunnskapssamfunnet utfordrer læreres 

kompetanse, samtidig som de sier lite om innhold og karakteristika ved denne kompetansen. 

Samtidig svekkes tilliten til de profesjonelle og deres kompetanse, noe som kan ses som et 

generelt trekk ved det post-moderne samfunn (Solbrekke, 2007). Lærerens kompetanse og 

arbeid med elevenes kunnskap og læring ses i mange tilfeller som svaret på 

samfunnsutfordringene, for eksempel i St.meld. nr. 31 (2007-2008). 

 

Mange aktører ønsker å påvirke læreres kompetanseutvikling.  I for eksempel GNIST-

satsingen har Kommunesektoren, lærerorganisasjonene, skolelederne, universiteter og 

høgskoler og statlige utdanningsmyndigheter gått sammen for å sikre status og rekruttering til 

læreryrket (Kunnskapsdepartementet, 2009). Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) har satt læreres etter- og videreutdanning på dagsorden og ser det som 

en stor utfordring å få godt kvalifiserte lærere.  Organisasjonen er opptatt av å forbedre skolen 

og elevenes læring, samt av å utvikle effektivitet og likhet. Utvikling av lærerressursene er 

viktig i denne forbindelse (OECD, 2005b), og OECD knytter dette til behovet for å bedre 

ledelsen i skolene (OECD, 2007b).  Også innenfor den Europeiske Union (EU) er læreres 

profesjonelle utvikling et aktuelt tema. Læreres profesjonelle utvikling ses også her i 

sammenheng med utvikling av bedre undervisningskvalitet og bedre elevytelser. EU er 

opptatt av å modernisere læreres profesjonelle utvikling basert på forskning og politiske valg 

(Scheerens, 2009). 
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Styring av lærernes kompetanseutvikling er en del av reformene i skolen. Styring av 

kompetanseutvikling og samspillet mellom samfunnsutvikling og hvordan 

kompetanseutvikling formes lokalt, er temaet for denne avhandlingen. 

 

 

1.1 Avhandlingens formål 

Formålet med avhandlingen er å få fram hvordan de styringsmessige og innholdsmessige 

elementene i kompetanseutviklingen formes i den konteksten de er en del av. Jeg er opptatt av 

hvordan læreres kompetanse i den videregående skolen utvikles etter at kompetansestrategien 

Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008 

(Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005b) trådte i kraft. Denne strategien fulgte 

Kunnskapsløftet. I denne strategien har fylkeskommunen, som lokal skolemyndighet, fått 

ansvar for læreres kompetanseutvikling. Skolenes rektor kommer i en viktig nøkkelposisjon 

mellom lokal skolemyndighet og skolens ledere og lærere når lærernes kompetanseutvikling 

skal formes og settes i verk. Denne avhandlingen setter derfor søkelyset på skoleledere i 

skolene og ledere i fylkeskommunen, og deres syn på læreres kompetanseutvikling. 

 

Hvordan kompetanseutvikling forstås, endres over tid. Den videregående skole oppstod ved 

reformen i 1976. Den ble endret med reformen i 1994 og med reformen Kunnskapsløftet i 

2006. Vi har derfor en forholdsvis kort tradisjon med reformer og styring av 

kompetanseutvikling som en del av reformene.  

 

Denne studien tar utgangspunkt i evalueringsforskningen av Kunnskapsløftet. Da 

Utdanningsdirektoratet ble bedt av Kunnskapsdepartementet om å sette i gang en 

forskningsbasert evaluering av Kunnskapsløftet, ble Kunnskapsløftes endringer beskrevet. I 

konkurransegrunnlaget blir det vist til at reformen inneholder innholdsendringer, 

strukturendringer og endringer i kompetanseutvikling. Dette signaliserer at styring av 

kompetanseutvikling er en sentral reformendring i Kunnskapsløftet.  
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Kunnskapsløftets forskningsbaserte evaluering viser til sammenhenger som 

kompetanseutvikling inngår i. Forskningsstiftelsen Fafo har evaluert 

kompetanseutviklingsstrategien Kompetanse for utvikling – strategi for kompetanseutvikling 

2005-2008 (Hagen & Nyen, 2009). De viser til at kompetanseutviklingsstrategien legger vekt 

på å utvikle skolen som ”lærende organisasjon”. I det ligger en dreining mot kollektiv og 

uformell læring. Fordi strategien legger vekt på kollektiv læring så oppfattes den å ha et 

langsiktig perspektiv ut over den perioden som den gjelder for. Fafos forskning viser 

sammenhenger mellom statens styring og det arbeidet lokal skolemyndighet har gjort i 

kompetanseutviklingen. De viser hvordan prosesser lokalt er med på å definere og prioritere 

behov, hvilke tiltak som gis og hvilke effekter tiltakene har (Hagen & Nyen, 2009; Hagen, 

Nyen, & Hertzberg, 2006, 2007; Hagen, Nyen, & Nadim, 2008). Jeg ønsker i mitt arbeid å se 

nærmere på den kollektive læringen i skolen, og få fram hvilke sammenhenger det er mellom 

styring, lokal skoleledelse og forskjellige kollektive kompetansetiltak. Det vil jeg oppnå ved å 

se nærmere på ett kasus. 

 

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) og Institutt for 

lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo evaluerer 

forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle. Kunnskapsløftets styringsmodell, styringens 

innvirkning på forvaltningsnivåenes ansvar og endringer i læreres og lederes 

profesjonsforståelser, er forskningstemaer (Møller, Ottesen, Prøitz, & Aasen, 2010).  De viser 

at det å utvikle utdanningssektoren til et kunnskapsbasert system som kan dra veksler på 

forskjellige typer informasjon og kunnskap, er et sentralt element i styringsfilosofien. Dette 

knyttes til skolelederes og læreres profesjonelle yrkesutøvelse og til profesjonsstyring. 

Profesjonsstyring forutsetter et avklart forhold til både styrings- og innholdsreformen og til 

administrativ- og pedagogisk ledelse. Forskningen viser imidlertid at her ligger uavklarte 

spenningsforhold (Møller, Prøitz, & Aasen, 2009, s. 53). Det er derfor viktig å få fram 

skolelederes profesjonelle roller, med deres ansvar for elevers læring og for arbeidet med 

kompetanseutvikling.  Lederes forhold til både styrings- og innholdsreformen bør trekkes inn 

i arbeidet. 

 

Pedagogisk forskningsinstitutt ved UiO evaluerer sammenhenger mellom strategier og 

virkemidler som sendes ut fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og de 

evaluerer styringssignaler og operasjonaliseringer som utvikles lokalt (E. L. Dale, Engelsen, 
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& Karseth, 2011; E. L. Dale & Øzerk, 2009; Engelsen, 2008). De finner at læreplanene og 

elevvurdering har avgjørende betydning for å få konsistens mellom Kunnskapsløftet som 

styringsreform og innholdsreform (E. L. Dale & Øzerk, 2009). Læreplanverket beskriver de 

profesjonelles nye roller, deres oppgaver og ansvar. Læreplanverket setter rammer for de 

profesjonelles handlingsrom (Engelsen, 2008). Engelsen viser at lokalt arbeid med 

læreplanene bør være en sentral del av arbeidet med skoleutvikling i ”en lærende 

organisasjon”. Hun problematiserer at sentrale føringer ikke omtaler dette forholdet 

(Engelsen, 2008, s. 152). Fordi læreplanverket setter rammer for læreres og lederes 

profesjonsutøvelse både når det gjelder undervisning og skoleutvikling, blir det viktig å se på 

læreplanverkets rolle i kompetanseutvikling. Med utgangspunkt i denne forskningen er det 

grunn til å tro at læreplanene og læreplankompetanse vil spille en rolle i det lokale 

strategiarbeidet, i det lokale læreplanarbeidet og i forskjellige kompetansetiltak (Engelsen, 

2008, s. 191).  

 

 

1.2 Avhandlingens problemstilling 

Kunnskapsløftets evalueringsforskning viser at styring av kompetanseutvikling er en viktig 

endring i reformen, slik det går fram ovenfor. Endringen dreier seg om lokal skolemyndighets 

nye rolle, og om bruk av virkemidler og strategier på forskjellige forvaltningsnivåer. 

Kompetanseutvikling ses i sammenheng med ledelse og utvikling av ”den lærende 

organisasjonen”, og ved hjelp av ledelse knyttes kompetanseutvikling til profesjonens læring 

og til forskjellige kollektive kompetansetiltak. Gjennom det får kompetanseutvikling både en 

styringsmessig og en innholdsmessig dimensjon som jeg vil se nærmere på. Denne studien er 

rettet mot læreres kompetanseutvikling. Men det er skoleledernes erfaringer, oppfatninger og 

virkelighetsbeskrivelser av læreres kompetanseutvikling, som avhandlingen dreier seg om. 

Den tar ikke opp hvordan lærere oppfatter kompetanseutviklingen. 

 

Avhandlings hovedproblemstilling er: Hva karakteriserer kompetanseutvikling som 

styringsmiddel? Med bakgrunn i sammenhengene vist til over vil både 

kompetanseutviklingens styring, ledelse og innhold trekkes inn for å forstå endringer i læreres 

kompetanseutvikling.  Hovedproblemstillingen vil bli drøftet ut fra to analyser: 
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 Hva karakteriserer Kunnskapsløftets kompetanseutvikling sett i lys av tidligere 

reformer i videregående skole?  

 Hva karakteriserer ledelse av kompetanseutvikling på fylkeskommunalt nivå og 

skolenivået? 

Det første punktet vil bli analysert med bakgrunn i utvalgte utdanningspolitiske dokumenter 

som har betydning for strategien Kompetanse for utvikling (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005b) og som kan begrunne dens styring, ledelse og innhold. Det 

andre punktet vil bli belyst ved hjelp av dokumenter og intervjuer av skoleledere1 i seks 

videregående skoler, ledere i en fylkeskommune og hos Fylkesmannen i samme fylke. 

Hovedproblemstillingen vil så bli drøftet ved å sammenstille disse to punktenes analyser. 

Følgende spørsmål vil være utgangspunkt for drøftingen:  

1) Hvordan kan endringene i kompetanseutviklingens styring forstås?  

2) Hvordan kan endringene i ledelse av kompetanseutvikling, slik de kommer fram i 

skoleledernes roller og språk, forstås?  

3) Hvordan kan vi forstå endringer i kompetanseutviklingens innhold? 

 

Et sentralt spørsmål, som kommer fram i analysen, er hvordan endringer i Kunnskapsløftets 

kompetanseutvikling blir legitimert. Når begrepet legitimering brukes i dette arbeidet, viser 

det til at forskjellige begrunnelser og lovligheter settes i spill. Styringsdokumenter på et nivå 

vil inneholde legitimeringer som kan være annerledes enn de legitimeringene som gjøres av 

aktører i praksis, i dette tilfellet skolelederne. Avslutningsvis stilles derfor spørsmål ved 

hvordan Kunnskapsløftets kompetanseutvikling legitimeres. 

 

I de neste delene av kapitlet ønsker jeg å gi en oversikt over forskningstemaer som har vært 

sentrale innenfor forskning om norsk videregående skole. Deretter blir det vist til 

internasjonal forskning om hvordan reformer i skolen forstås. Det blir videre vist til forskning 

om læreres profesjonelle utvikling, før avhandlingens forsknings- og teoriperspektiv 

presenteres. 

                                                 
1

 Med skoleleder forstås her ledere på skolene. Det vil si både rektorer, assisterende rektor og mellomledere/ avdelingsledere. Det er rektor 
og prosjektkoordinator, som er enten assisterende rektorer eller mellomledere, som er intervjuet. På fylkeskommunalt nivået er to ledere 
intervjuet. De omtales som ledere. 
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1.3 Videregående skole som forskningsfelt  

Evalueringsforskningen til Reform 94 markerte en start på forskningen på videregående skole 

i Norge og den var initiert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Det ble 

produsert mer enn 40 rapporter og tre antologier om forholdet mellom intensjoner og realiteter 

i reformen, om innhold og strukturforhold, om utvikling over tid og videre tiltak. Temaene var 

den nye fag- og yrkesopplæringen, innholds- og strukturreformen, nye lærer- og elevroller, 

gjennomstrømming og frafall, særskilt tilrettelegging, oppfølgingstjenesten og minoritet - 

/kjønn -/sosial bakgrunnsproblematikk (Kvalsund, Deichman-Sørensen, & Aamodt, 1999). 

Organisering av etterutdanning og samarbeid blant lærere var temaer (Blichfeldt, Deichman-

Sørensen, & Lauvdal, 1995; Blichfeldt, Deichman-Sørensen, Lauvdal, Østby, & Skarpaas, 

1996). Reformen og forholdet mellom staten og fylkeskommunen ble belyst i implementering 

av ny yrkesopplæring (Deichman-Sørensen, 1999; Michelsen, Høst, & Gitlesen, 1999).  

Rektors rolle i implementeringen ble empirisk belyst, men var ikke et stort tema (Blichfeldt, 

Deichman-Sørensen, & Lauvdal, 1998; Blichfeldt, Deichman-Sørensen, Lauvdal, & 

Fagerhaug, 1997; Monsen, 1998a, 1998b). Forskningen viste at reformens innholdsendringer 

virket inn på hvordan lærere, ledere og elever oppfattet rollene sine. Lærere på allmennfag og 

yrkesfag oppfattet rollene sine forskjellig, noe som ble forklart med forskjeller i læreres 

kunnskapsforståelser (Monsen, 1999).  

 

Forskningsprogrammer, som for eksempel Program for utdanningsforskning2, har tatt opp 

lærerkvalifisering og faglig utvikling. De fag- og yrkesdidaktiske temaene har vært 

dominerende (Norges forskningsråd, 2004). Flere forskningsprogrammer har hatt som mål å 

utvikle aksjonskompetansen og prosjektkompetansen i lærerutdanningen og skolene, men det 

har vært få prosjekter fra videregående skole med i disse programmene (Borgen, Opheim, & 

Prøitz, 2009; Ekholm, Lund, Roald, & Tislevoll, 2010). I programmet Utdanning 2020 (2009-

2018) er den metodiske tilnærmingen utvidet. Temaer er fag- og yrkesdidaktikk, ledelse, 

styring og organisering, og i tillegg vurdering og kvalitetsutvikling. Programmet er rettet mot 

resultater og effekter av metoder, satsinger og reformer (Kunnskapsdepartementet, 2008). 

Forskningstemaene i søknadene som er relatert til videregående skole, er fortsatt 
                                                 
2 Program for utdanningsforskning (PUF) (1988) var det første programmet som tok opp utdanningsforskning med problemstillinger fra 
videregående skole og videregående opplæring. Videre fulgte Kompetanse, utdanning og verdiskaping (KUV) (1996-2002), 
Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving - KUPP (1999-2004), Kunnskap, utdanning og læring (KUL) (2002-2007), 
Praksisrettet FoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen - PraksisFoU (2005-2010) og Norsk utdanningsforskning fram mot 
2020 – Utdanning 2020 (2009-2018).  
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strukturproblemer knyttet til frafall. Skriftlighet, en av de grunnleggende ferdighetene i 

Kunnskapsløftet, er trukket med, i tillegg til læring og vurdering (Norges forskningsråd, 

2008). 

 

Foruten Departementet har Læringssenteret (fra 2000) og Utdanningsdirektoratet (fra 2004) 

tatt initiativ til forskning. Temaene er dimensjonering, gjennomstrømming og 

kompetanseoppnåelse (Høst, 2008a; Lødding, 2009), spesialundervisning (Markussen, 2009), 

fag- og yrkesopplæring (Andresen, Hagen, Hertzberg, & Nyen, 2010; Deichman-Sørensen, 

2009; Dæhlen, Hagen, & Hertzberg, 2008; Hagen, 2005; Hagen, Nadim, & Nyen, 2010; Høst, 

2008b; Mjelde, 2002, 2009; Nadim & Hagen, 2007; Tarrou, 2005) og frafall (Hernes, 2010; 

Olsen, 2008; Vogt, 2008). Det har vært lite forskning rettet mot skoleledelse i videregående 

skole, men noe forskning er knyttet til mellomledelse (Ballangrud, Dimmen, & Slåtten, 2006; 

Dimmen, 2005; Møller & Fuglestad, 2006; Møller, Sivesind, Skedsmo, & Ås, 2006; Paulsen, 

2008). Læreres kvalifisering og kompetanseutvikling har i stor grad dreid seg om fag- og 

yrkesdidaktikk. Det er presentert årlige kvantitative oversikter, og satsingen på etter- og 

videreutdanning er fulgt av evalueringsforskning (Hagen, Nyen, & Folkenborg, 2004; 

Jordfald, 2006; Jordfald & Nergaard, 1999; Jordfald & Nyen, 2007, 2008a, 2008b, 2009; 

Nicolaisen, Nyen, & Olberg, 2005).  De siste årene er det skrevet en rekke masteroppgaver 

både på temaet skoleledelse og på temaer knyttet til fag- og yrkesdidaktikk. 

 

Ove Skarpenes (2004) har gitt et viktig og selvstendig bidrag om kunnskapskonstruksjonen i 

videregående skole i sitt doktorarbeid. Ved å følge utviklingen av skolen gjennom Reform 74 

og Reform 94 og fagene matematikk, norsk og samfunnskunnskap/samfunnslære, viser han 

hvordan legitimeringen av den videregående skolens kunnskap og pedagogikk har endret seg. 

Alfred Oftedal Telhaug, Odd Asbjørn Mediås og Petter Aasen har belyst grunnopplæringen, 

og den nordiske tradisjonen med en felles skole for alle elever ut fra en historisk tilnærming 

(Telhaug, Mediås, & Aasen, 2006). Ut over disse temaene er temaer som belyser 

sammenhenger mellom undervisning, styring, organisering og endringer i fag der 

samfunnsutviklingen trekkes inn, lite berørt (Deichman-Sørensen, 2007).  

 

Evalueringsforskningen har gitt kunnskap og legitimert de politiske reformendringene 

(Borgen, Stensaker, & Gerschwind, 2010). Den førte til at forskningen på videregående skole 
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fikk et stort løft. Forskningen har vært rettet mot intensjonsplanet og implementering, og 

reformendringene er belyst ved hjelp av en rekke enkeltstående temaer. Mange av dem har 

dreid seg om endringer i den yrkesfaglige delen. Med dette utgangspunktet ønsker jeg å rette 

fokuset mot den videregående skolen som en felles skole som er utviklet gjennom reformene, 

for å få fram hvordan endringer forstås lokalt.  

 

 

1.4 Forskning på reformer og utvikling av læreres kompetanse 

Forskning på reformer 

Internasjonal reformforskning viser til at ”large scale” utdanningsreformer ofte får problemer 

i møte med det lokale forvaltningsnivået, den enkelte skole og den enkelte lærer. 

Kontekstuelle forhold som distriktspolitikk, læreres og lederes ideologier, deres forståelse av 

undervisning, skolen og lokale behov, modifiserer reformer (Datnow, 2002; Elmore, 1996, 

2002; Fullan, 2000). I forskningen beskrives reformer ofte som endimensjonale, rasjonelle 

”ovenfra og ned” -prosesser om hva skoler skal endre. Forskning om institusjonalisering av 

reformer beskriver imidlertid lange og kompliserte prosesser (Fullan, 2000; Giles & 

Hargreaves, 2006; Hargreaves & Goodson, 2006; Tyack & Tobin, 1994). Lokal variasjon 

virker inn og gjør at ”schools change reforms as much as reforms change schools” (Cuban, 

1998, s. 455).  Denne forskningen viser at reformer interagerer med lag fra tidligere reformer. 

”Reforms have rarely replaced what is there; more commonly, they have added complexity” 

(Tyack & Cuban, 1995, s. 83). Nordisk reformforskning beskriver hvordan spenninger i 

reformer balanseres over tid i en lokal kontekst (Gundem, 1993; Klette, 2002). Det begrunner 

hvorfor reformer bør forstås fra et profesjonsperspektiv med analyser ”nedenfra og opp”, der 

reformer beskrives som læringsmodeller (Tyack & Cuban, 1995, s. 83).  

 

Flere forskere har påpekt at en reforms bærekraft er avhengig av hvordan aktører på ulike 

nivåer spiller sammen i gjennomføringen. Både forskning og praksis neglisjerer 

kompleksiteten av de samvirkende politiske, historiske og langsiktige aspektene ved endringer 

(Datnow, 2002; Fullan, 2000; Hargreaves & Goodson, 2006; Labaree, 2006). En av de mest 

sentrale dimensjonene ved reformarbeid er fortolkning av intensjoner og forhandlinger om 

hvordan målene skal nås mellom ulike nivåer. Denne dimensjonen er tydelig i 
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reformforskning, men analytisk blir den lite framtredende, fordi forskningen ofte har et 

implementeringsperspektiv. Analyser av hva som skjer med reformer, i møte med læreres 

praksiskunnskap og institusjonelle tilnærminger til skole, har mulighet for å ta inn både den 

politiske realiseringen og den profesjonelle realiseringen av reformer. Slike analyser, som 

viser hva som skjer med reformendringer i møte med det lokale forvaltningsnivået og skolene, 

vil ha en annen forklaringskraft.  

 

Det kan se ut som om presset om stadige reformer og læreplanendringer øker (Fullan, 2010). 

Begrunnelser for det finnes i beskrivelser av kunnskapssamfunnet. Kunnskapssamfunnet 

beskrives som et globalt samfunn med raske endringer og vekst i kunnskap og forskning. Den 

globale konkurransebaserte økonomien forutsetter fleksibilitet, omstillingsevne og livslang 

læring hos kunnskapsarbeideren. Det gjør at læring blir fundamentalt, og for viktig til å bli 

overlatt til enkeltpersoner (Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006). 

Utdanningspolitikken tar opp i seg krav og forventninger (Sugrue, 2004). Det fører til at det 

stilles nye krav til lærere og skolelederes profesjonelle læring for å svare på utfordringene i 

undervisning og opplæring i kunnskapssamfunnet (Fullan, 2000; Hargreaves, 2004).  

 

Forskning viser at reformers gjennomføring avhenger av lærernes og ledernes kompetanse og 

hvordan de legger tilrette for elevers læring (Fullan, 2001; Stoll, et al., 2006).  Hvordan 

kompetansen ledes og utvikles blir viktig (Fullan, 2010; Fullan, Bertani, & Quinn, 2004; 

Hargreaves & Fink, 2006).  

 

Forskning på utvikling av læreres kompetanse 

Begrepet kompetanseutvikling brukes i strategien Kompetanse for utvikling (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005b). Det kan ses som et begrep for et politisk fenomen som lever 

i tiden. Jeg har i avhandlingen brukt begrepet kompetanseutvikling om den kollektive 

utviklingen lærere gjennomgår i forbindelse med at reformen Kunnskapsløftet blir 

implementert. Læreres kompetanseutvikling, forstått som læreres profesjonelle utvikling og 

læring, beskrives innenfor flere forskningsfelt. Begrepet kompetanseutvikling kan knyttes til 

forskningsfeltet ”continuing professional development of teachers” (Day & Sachs, 2004, s. 3). 

Det kan også knyttes til skoleutviklingsfeltets begrep om profesjonelle læringsfellesskap, 

”professional learning communities”.  
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I International Handbook on the Continuing Professional Development of Teachers definerer 

Christopher Day og Judyth Sach (2004) begrepet ”continuing professional development of 

teachers” til å dreie seg om den utviklingen lærere gjennomgår etter at de er ferdig med sin 

kvalifiserende utdanning. En slik tilnærming gjør forskningsfeltet vidt og komplekst. Læreres 

profesjonelle utvikling dreier seg ikke om noen bestemte aktiviteter, men om en rekke 

formelle og uformell aktiviteter som lærere opplever. En del av forskningen fanger inn det 

som skjer i kompetanseutvikling i forbindelse med reformer. Day og Sachs beskriver med 

bakgrunn i forskning fra Sør-Amerika, Europa, Afrika, Singapore og Australia at hensikten 

med kompetanseutvikling er å styre læreres praksis i pakt med utdanningsreformene, og å øke 

elevenes læringsutbytte ved å forbedre lærerutførelsen, samt å øke læreres status og profil. 

Spesielt for den vestlige verden er at vi har beveget oss fra en underskuddsmodell, som legger 

vekt på at lærere mangler noe, til at lærere må forholde seg til evidensbasert praksis og 

forskning (Day & Sachs, 2004, s. 22). Forskningen trekker inn utdanningspolitikkens forhold 

til kompetanseutvikling. Den får fram at dilemmaer og paradokser preger det feltet jeg har 

trått inn i.  

 

Statens styring av lærerprofesjonalitet er forsket på i en nordisk kontekst i prosjektet 

Restructuring in education: Reform policy and teacher professionalism in different Nordic 

contexts (Carlgren & Klette, 2008; Klette, 2002). Forskningen viser at forskjellige 

reformendringer, sett som internasjonale trender, virker inn på lærerprofesjonaliteten i de 

forskjellige landene på forskjellige måter. Det blir lagt vekt på samarbeidsmodeller på den ene 

siden og kontrollordninger på den annen.  Også denne forskningen viser at balanseringer 

mellom forskjellige typer styring og profesjonalitet, former lærerroller (Carlgren & Klette, 

2008). Ved å se på kompetanseutvikling som styringsmiddel ønsker jeg å få fram mønstre i 

forholdet mellom kompetanseutvikling og profesjonalitet. 

 

Forskning om ”profesjonelle læringsfellesskap” (”professional learning communities”) har en 

kollektiv tilnærming til læreres og lederes arbeid med skoleutvikling.  Denne forskningen 

synliggjør hva som kjennetegner profesjonelle læringsfelleskap, deres læringsprosesser, 

kunnskapsutvikling og ledelse. Det finnes ingen universell definisjon av profesjonelle 

læringsfellesskap, men det er internasjonal enighet om at et profesjonelt læringsfellesskap 

deler sin praksis og kritisk stiller spørsmål til den på en refleksiv og samarbeidende måte. Det 

dreier seg om en situert kunnskapsutvikling der hensikten er å bidra til elevenes, lærernes og 
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skolens utvikling. Det innebærer generering av kunnskap fra praksis (Lieberman & Pointere 

Mace, 2009; Stoll, et al., 2006; Vescio, Ross, & Adams, 2008). Forskningen viser til at 

profesjonelle læringsfellesskap karakteriseres av delte verdier og visjoner, kollektivt ansvar 

og refleksive undersøkelsesprosesser av praksis for å utvikle og dele kunnskap. Gjennom 

samarbeid som er bygd på tillit og respekt, utvikles individuell og kollektiv læring (Stoll, et 

al., 2006). Lærernettverk har de samme kjennetegn som profesjonelle læringsfellesskap i den 

enkelte skolen, men de har deltakere fra forskjellige organisasjoner eller forskjellige deler 

innen organisasjonen (Day & Sachs, 2004; Lieberman & Pointere Mace, 2009; McCormick, 

2011).   

 

Forskning peker i retning av at godt utviklede, robuste profesjonelle læringsfellesskap endrer 

lærerkulturen og har positiv innflytelse på læreres og elevers læring (Vescio, et al., 2008). De 

profesjonelle læringsfellesskapene utvikler de profesjonelles kunnskapsbase og utvikler også 

arbeidet med å forbedre og fornye undervisningen. Det har innvirkning på arbeidet i 

klasserommet, og på elevenes læring og atferd (Vescio, et al., 2008). Vi vet imidlertid lite om 

effektene av profesjonelle læringsfellesskap på læreres og elevers læring og praksis over tid 

(Stoll, et al., 2006; Vescio, et al., 2008).  

 

Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap avhenger av faktorer både innenfor og utenfor 

skolen. Spesielt læringsprosessenes fokusering på elevenes læring (Stoll, 2009; Vescio, et al., 

2008), og deres bidrag til økt lærerautoritet og vedvarende læring er viktig (Vescio, et al., 

2008). Profesjonelle læringsfellesskap utvikler læreres kognitive sider (Vescio, et al., 2008). 

De hjelper lærere til å lære av sin praksis (Lieberman & Pointere Mace, 2009), og av 

forskjellige former for kunnskap (Earl & Timperley, 2009). Forskningen hevder at nettverk 

utvikler organisasjons- og lederlæring (Lieberman & Pointere Mace, 2009, s. 462).   

 

”The focus of A PLC [Professional Learning Community] should be developing teachers’ 

”Knowledge Of Practice” around the issue of student learning” (Vescio, et al., 2008, s. 88). 

Utforskningen av praksis starter med hva lærere vet (Lieberman & Pointere Mace, 2009). Det 

framstilles som et fundamentalt skifte fra den tradisjonelle tilnærmingen, ”Knowledge For 

Practice”, med kunnskap utviklet i universiteter og høgskoler som skal implementeres for å 

forbedre undervisningen. Profesjonskunnskapen holdes fram:  
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”…learning communities also cannot be insular, focusede only on making explicit the 
practical widsom teaches already possess about teaching. Instead learning communities 
should support teachers in making decisions based on their contexts, their goals, current 
and new professional knowledge, and the needs of their students” (Vescio, et al., 2008, s. 
88-89).  

 

Earl og Timperley analyserer lærere og lederes kunnskapsutvikling.  Gjennom utforende 

samtaler i profesjonelle læringsfellesskap i skole og nettverk, transformeres informasjon og 

kunnskap. Dette krever engasjement i kompliserte tekniske og mellommenneskelige 

prosesser. En undersøkende holdning og bruken av forskjellig kunnskap i ledede sykliske 

læringsprosesser som utfordrer deltakernes praksis og forståelse, er nødvendig. Prosessene tar 

utgangspunkt i elevenes læring, og fortsetter med hvilken kunnskap og ferdigheter lærere 

trenger, for deretter å utdype den profesjonelle kunnskapen og redefinere ferdighetene, 

engasjere elevene i læringseksperimentene og studere virkningene (Earl & Timperley, 2009, 

s. 121-126).   

 

Denne forskningen viser til at individualistiske lærerkulturer, gruppedynamikk og en 

kompleks og avdelingsrelatert skolekontekst med en blanding av elever, kan være til hinder 

for læringsprosessene (Stoll, et al., 2006). Fra videregående skole er det vist til at diskusjoner 

som kritisk undersøker undervisning er sjeldne (McLaughlin & Talbert, 2001). Politiske 

avgjørelser og ekstern støtte påvirker prosessene (Stoll, et al., 2006). Læreres ståsteder og 

forståelser av hva som er rett og galt, godt og dårlig i undervisning fungerer som kognitive 

begrensninger. Dette gjelder også universitets- og høgskoleansatte, og den støtten de gir. 

Studiene viser imidlertid at arbeid i profesjonelle læringsfellesskap endrer forståelser og 

kulturer (Vescio, et al., 2008). Læringsprosesser i nettverk blir beskrevet som skjøre 

samarbeidsstruktur med lovende hensikter. Vi vet lite om hvilke forhold som skal til for at de 

skal fungere bra (Hargreaves & Fink, 2006), og vi vet lite om hvordan nettverk endrer læreres 

praksis og deres rolle i endring (McCormick, 2011). 

 

Flere studier konkluderer med at profesjonelle læringsfellesskap er avhengig av ledelse på alle 

nivåer (Silins & Mulford, 2003; Stoll, et al., 2006). Distribuerte tilnærminger til ledelse viser 

at rektor-, mellomleder- og fagkoordinatorrollen har betydning for å tilrettelegge 

læringskulturer i videregående skole (Paulsen, 2008; Stoll, 2009; Stoll, et al., 2006). I tillegg 
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er uformelle ledere involvert i felles handlinger pga. læringsfellesskapets komplekse karakter 

(Elmore, 2000, s. 15). 

 

I avhandlingen er jeg opptatt av rektorer og formelle ledere sine roller. De har stor innflytelse 

på skolekulturer, endringer og pedagogiske prosesser. Å utvikle skolekulturer kan ikke gjøres 

uten å ta hensyn til eksisterende kultur fordi ”… school culture influence readiness for 

change” (Stoll, et al., 2006, s. 235). Ledelse av den kollektive involveringen og læringen er 

mål og midler for å gjøre skolekulturen enhetlig og for å hindre løse koblinger (“loose 

couplings”) mellom forskjellige kulturer innad i skolen og i ledergrupper (Elmore, 2000; 

Hargreaves & Macmillan, 1995; Siskin, 1994). 

 

Forskning har vist at reformer som involverer kommunenivået og legger vekt på 

læringsfellesskap, kompetanseutvikling og vurderinger, krever distribuert ledelse over flere 

nivåer. Slike reformer krever systemiske, bærekraftige forståelser, nye innsikter i pedagogikk 

og endring, og effektive ledere for å implementere visjoner og bygge koalisjoner. Det krever 

også en klar og sammenhengende strategi, læringsfellesskap med produktive konflikter, og en 

undersøkende kultur (Fullan, et al., 2004). Flere studier viser at ekstern støtte fra 

kompetansemiljøer som kan hjelpe til med kompetanseutvikling, hindre fragmentering og gi 

velrettet press, har avgjørende betydning (Fullan, et al., 2004; Stoll, 2009). Nettverkledelse og 

ekstern ekspertise er brukt i nettverk for å stimulere til samtaler som utfordrer praksiser. Det 

hindrer nettverk i å spre middelmådig praksis, det gir mer konsentrasjon om elevenes læring 

og gir bedre overføring til skolene (Stoll, 2009).  

 

Det er i kapittel 1.4 vist til forskning som tar opp reformer og læreres profesjonelle utvikling 

og læring. Mye av forskningen om reformer, kompetanseutvikling, profesjonelle 

læringsfellesskap og ledelse, er normativ og bygger på sosiokulturelle læringsperspektiv med 

kognitive bidrag.  Den får fram at å bygge sammenhenger mellom forskning, politikk og 

praksis, er sentralt. Det er derfor grunn til å gå videre med sammenhengene, med en 

deskriptiv og drøftende hensikt. I dette kapitlet har jeg koblet reformforskning og forskning 

om læreres profesjonelle utvikling og læring. Ved å koble reformforskning, som har et 

politisk styringsfokus, med forskning om læreres profesjonelle utvikling og læring, kommer 

de innholdsmessige sidene av reformen opp. Jeg ønsker imidlertid å få de innholdsmessige 
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sidene av læreres kompetanseutvikling enda tydeligere fram ved å trekke inn læreplanteori og 

didaktikk. Med inspirasjon fra slike tilnærminger vil jeg gå nærmere inn på innholdet i 

lærernes kompetanseutvikling og profesjonskunnskapen.  

 

 

1.5 Valg av teoretisk og forskningsmessig tilnærming  

Valget av teoretisk tilnærming følger av den empiriske interessen for hva som skjer med 

læreres kompetanseutvikling ved reformer. Skolen som institusjon er pålagt bestemte 

samfunnsoppgaver og står i et bestemt forhold til myndighetene og samfunnet for øvrig. 

Kompetanseutviklingen vil formes i de organisasjonene og institusjonene som aktørene 

beveger seg innenfor. Det er vanskelig å finne en teoretisk tilnærming som rammer inn hele 

dette kompliserte fenomenet. Siden avhandlingen setter søkelyset på statlig styring av 

kompetanseutvikling, ønsker jeg å bruke et institusjonelt perspektiv som drar veksler på en 

statsvitenskapelig styringstradisjon og organisasjonsteori3 (Jacobsen, 2005; Roness, 2005) der 

struktur er overordnet (Jacobsen, 2005, s. 259). 

 

Institusjonell teori legger vekt på institusjoners betydning.  Teorien får fram hvordan 

institusjoner opptrer autonomt, men også hvordan de interagerer med politisk styring og 

annen påvirkning (Christensen & Lægreid, 2001a; Czarniawska, 2008; H. D. Meyer & 

Rowan, 2006a). Den kan derfor brukes til å analysere nye reformer og strategier som er ment 

å påvirke utdanningsorganisasjoner, og få fram sammenhenger mellom styring, institusjoner 

og organisasjoner. Institusjonell teori og læreplanteori gjør det mulig å forholde seg til 

reformer som rasjonelt styrte, men det institusjonelle perspektivet er ikke ensidig rasjonelt. 

Det kan brukes til å forstå hvordan kompetanseutvikling framstår lokalt i fylkeskommuner og 

skoler. Institusjonell teori viser til at både historiske og kulturelle forhold i organisasjonene 

virker inn på endringer. 

 

                                                 
3 Jeg støtter meg her på Paul G. Roness (2005) og Dag I. Jacobsen (2005) som forstår statsvitenskapelig teori som overordnet 
organisasjonsteorien, og organisasjonsteorien blir brukt for å forklare offentlige prosesser og hvordan politisk styring foregår. På en annen 
måte enn denne norske styringstradisjonen bruker den anglo- amerikanske tradisjonen innen organisasjonsteorien, studier av offentlige 
organisasjoner til å utvikle organisasjonsteorien (Jacobsen, 2005, s. 259).  
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Institusjonell teoris bidrag er at den legger vekt på sammenhenger mellom institusjon og 

offentlig politikk, fordi den bygger på at menneskers organisasjonstilhørighet påvirker deres 

tanke- og handlingsmønstre og dermed innholdet i den offentlige politikken (Christensen, 

Lægreid, Roness, & Røvik, 2009, s. 11). Den institusjonelle teorien trekker jeg til 

utdanningsfeltet. Jeg vil bruke læreplanteori, og bidrag om styring og ledelse av utdanning 

(Lindensjö & Lundgren, 2000). Ved å legge vekt på ledelse blir aktørperspektivet trukket inn. 

Det får fram lederes handlinger og forståelser.  Fordi ledere samhandler om læreres 

kompetanseutvikling gjennom nye strukturer og organiseringsmåter, kan et institusjonelt 

perspektiv få fram hvordan forskjellige lederroller utspilles i et institusjonelt handlingsrom 

(Christensen, et al., 2009; Washington, Boal, & Dick, 2008). Pedagogisk teori som ser på 

ledelse som læring, brukes for å forstå ledelse av kompetanseutvikling (Møller, 1995). 

 

Siden målet mitt er å belyse styring og ledelse av læreres kompetanseutvikling, vil 

profesjonsteori bli brukt for å forstå lærerprofesjonens kunnskapsbase. Ved reformer utfordres 

den ved at kunnskapstypene som lærere bygger sin profesjonalitet på, er i bevegelse. Ansvaret 

for den profesjonelle yrkesutøvelsen endres. Hvem og hva som regulerer profesjonsgrunnlaget 

virker inn på profesjonaliteten (Abbott, 1988). Ut fra et institusjonelt perspektiv vil hva som 

skjer med det profesjonelle ansvaret, formes innenfor en lokal kontekst. Hvordan 

kompetanseutvikling utspiller seg vil preges av den enkelte fylkeskommune og skole. Den 

enkelte skole vil preges av den lokale undervisningskulturen og strukturen.  

 

For å beskrive læreres kunnskap og læring har jeg brukt forskjellige teoretiske 

tilnærmingsmåter. Tilnærmingsmåter har kommet fram i empirien i kasuset mitt, i 

dokumentene og i intervjuene, og har vært betydningsfulle for lærere i de siste 30 årene. Det 

gjelder henvisninger til didaktikken, til læreplanteorien, til skolefaget og fagdidaktikken, til 

det å drive pedagogisk utviklingsarbeid, skolevurdering og vekten på refleksjon og praksis. 

For å analysere profesjonskunnskap som er satt i spill i kompetanseutviklingen, blir det 

benyttet kunnskapssosiologiske tilnærminger (Young, 2008). 

 

Den institusjonelle analysen er todelt. Den vil bestå av en samtidshistorisk analyse, der jeg 

gjør bruk av forholdsvis like tekster fra de tidligere reformene i videregående skole, for å få 

fram likheter og forskjeller. Målet med den samtidshistoriske analysen er å få fram hvordan 
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læreres kompetanseutvikling endrer seg over tid. Tidsperspektivet innebærer at samtiden har i 

seg spor av tidligere historie, og historien brukes for å belyse et nåtidig problem. Hvordan 

Kunnskapsløftets kompetanseutvikling begrunnes, planlegges, implementeres, erfares og 

oppfattes kommer fram i den lokale empirien, i forskjellige tekster og i intervjuene fra 

fylkeskommunen, Fylkesmannen og skolene. Dette har jeg kalt en kasusanalyse. Ved hjelp av 

disse metodiske tilnærmingene ønsker jeg i den institusjonelle analysen få fram hvordan 

kompetanseutvikling formes.  

 

Kompetanseutvikling som et politisk fenomen vil utvikle seg i et avhengighetsforhold til den 

politikken som føres, og vil med det institusjonelle perspektivet både stå i et direkte og et mer 

indirekte avhengighetsforhold til den politiske styringen. I en transformativ tilnærming 

(redegjøres for i kapitel 2) kan forholdet mellom det politiske og det kulturelle analyseres. 

 

 

1.6 Avhandlingens struktur og innhold  

Kapittel 1 innleder avhandlingen. Formålet blir presentert før evalueringsforskningen av 

Kunnskapsløftet brukes til å ramme inn problemstillingen. Avhandlingen dreier seg om 

videregående skole. Videregående skole presenteres som et forskningsfelt preget av politisk 

interesse. Avhandlingens tematikk knyttes til internasjonal forskning om skolereformer og 

hvordan kompetanseutvikling framstilles innenfor forskjellige fagfelt, før teoretisk- og 

forskningsmessig tilnærming beskrives kort.  

 

Kapittel 2 inneholder avhandlingens teoretiske grunnlag. Her presenteres 

forskningsperspektivet og det institusjonelle perspektivet som legges til grunn for arbeidet. 

Fylkeskommunen og skolene beskrives som institusjoner som påvirkes av samfunnsendringer 

og politisk og administrativ styring. De står i avhengighet til historiske tradisjoner som er 

preget av tidligere reformer, og av kulturelle tradisjoner som er preget av profesjonen og 

skolen. Det blir argumentert for at kompetanseutvikling skal forstås som et mønster som 

formes innenfor en institusjonell kontekst.  
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I kapittel 3 tar jeg opp metodiske problemstillinger og overveielser som angår konstruksjonen 

av forskningsdesignet. Jeg tar opp overveielser knyttet til metoder, utvalg og strategier for 

datainnsamling og innholdsanalyse.  

 

I kapittel 4 presenteres den samtidshistoriske analysen fra de tre reformene vi har hatt i 

videregående skole. Temaene som beskrives er bakgrunn for reformen, behov for 

kompetanseutvikling eller etter- og videreutdanning, styring, organisering, ledelse og tiltak. 

Likheter og forskjeller kommer fram i oppsummeringen.  

 

Kapittel 5 presenteres empiri og analyser av organisering og ledelse av læreres 

kompetanseutvikling i Buskerud fylkeskommune, slik det framstilles i deres prosjekt 

Kompetanseløftet Buskerud. Prosjektets bakgrunn, styring, organisering, ledelse, tiltak og 

vurderinger presenteres.  

 

I kapittel 6 drøftes hva som karakteriserer kompetanseutvikling som styringsmiddel.  

Drøftingen tar utgangspunkt i temaene styring, ledelse og innhold ut fra følgende spørsmål: 1) 

Hvordan kan vi forstå endringene i kompetanseutviklingens styring? 2) Hvordan kan 

endringene i ledelse av kompetanseutvikling, slik de kommer fram i skoleledernes roller og 

språk, forstås? 3) Hvordan kan vi forstå endringene i kompetanseutviklingens innhold? 

Endringer i kompetanseutvikling handler om legitimering. Avslutningsvis stilles derfor 

spørsmål ved hvordan endringene legitimeres. 

 

Studien oppsummeres i kapittel 7. Det blir diskutert politiske implikasjoner, 

forvaltningsmessige implikasjoner og implikasjoner for skoleledere og lærere av studien, før 

jeg avslutningsvis peker på behov for ytterligere forskning som studien har aktualisert. 

 

 



28 



29 

2 Et institusjonelt perspektiv på utdanningsreformer  
 

I dette kapitlet vil jeg presentere avhandlingens teoretiske perspektiv. Temaet for 

avhandlingen er styring av læreres kompetanseutvikling. Ambisjonen min er å forstå hva som 

karakteriserer kompetanseutvikling som styringsmiddel. Jeg ser både på statens, 

fylkeskommunens og skolenes roller i styringen. For å forstå disse forholdene bruker jeg et 

institusjonelt perspektiv som ser reformer4 som transformasjon. Jeg bruker et institusjonelt 

perspektiv for å belyse feltet og for å få analytiske begreper. Jeg trekker inn både 

statsvitenskapelig teori og pedagogisk teori fordi de har spesifikke bidrag om styring og 

ledelse av utdanning. Siden jeg vil analysere læreres kompetanseutvikling, er profesjonsteori 

og kunnskapssosiologiske tilnærminger til læreres kunnskapsbase også trukket inn. Ved hjelp 

av disse teoretiske bidragene ønsker jeg å få fram hva som kjennetegner styring, ledelse av og 

innholdet i læreres kompetanseutvikling. 

 

Figur 2.1 viser rammeverket for min analyse. Forskjellige forklaringsfaktorer påvirker 

utdanningsreformers kompetanseutvikling. De forklaringsfaktorer som jeg gir betydning er 1) 

samfunnsforhold med historiske forutsetninger og nåtidige trender, 2) styring og lokal 

tilpasning, 3) skolen forstått som undervisningsløp, 4) ledelse av kompetanseutvikling og den 

pedagogiske kunnskapsbasen. Når det gjelder forklaringsfaktorene samfunnsforhold, styring 

og lokal tilpasning, er vesentlige teoribidrag hentet fra den statsvitenskaplige forskningen. Når 

det gjelder ledelse av kompetanseutvikling og skolen som undervisningsløp, er vesentlige 

bidrag hentet fra pedagogisk forskning. Figuren og de forskjellige forklaringsfaktorene blir 

redegjort for gjennom hele kapitlet. 

 

Jeg vil først beskrive det institusjonelle perspektivet og hvordan vi kan forstå reformer som 

transformasjon. Deretter vil de forklaringsfaktorene som påvirker transformering av 

kompetanseutvikling i utdanningsreformer presenteres. Hensikten er å belyse vesentlige 

sammenhenger mellom kompetanseutviklingens styring, ledelse og innhold. 

 

                                                 
4

 Begrepet ”reform” ble før 1800-tallet brukt om det å hjelpe syndere til frelse. Fra midten av det nittende århundre ble begrepet brukt om 
midler for å oppnå sosial opplysning og sannhet. Det ble da også relatert til skolen og den moderne statens institusjonalisering av 
masseutdanning (Popkewitz, 1991, s. 14). Utdanningsreformer blir også beskrevet som en mekanisme for å bedre den økonomiske 
effektiviteten ved å føre elever inn i relevante studier og yrker, styrke nasjonal og lokal tilhørighet og overføre demokratiske og kulturelle 
verdier. Skrapenes ser reform som en kritikk av det bestående. Ved å gå inn på kritikkens argumenter og vurderinger skapes et bilde av 
hvordan samfunnet er og hvordan det vil utvikle seg (Skapenes, 2004, s. 11). 
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Figur 2.1 Transformering av kompetanseutvikling (inspirert av Christensen & Lægreid, 2001, 

s. 35).   

 

 

2.1 Reformer som transformasjon  

2.1.1 Et institusjonelt perspektiv   

Det institusjonelle perspektivet, samt mange av de institusjonelle teoriene, har utspring i John 

B. Meyer og Brian Rowans (1977) og Paul J. DiMaggios og Walter W. Powells (1983) 

klassiske artikler. Teorien er mangslungen og kan, ifølge Barbara Czarniawska, heller 

betegnes som et perspektiv eller rammeverk. Den skandinaviske institusjonelle litteraturen 

har, som annen institusjonell teori, vært opptatt av hvordan organisasjoner påvirkes av 

heterogent institusjonelt press (Czarniawska, 2008; R. Johansson, 2009). Nøkkelspørsmålet er 

hvordan individene i organisasjonen tilpasser seg omgivelsene og tilstreber legitimitet. Svaret 

ligger i ”…the play of widely-shared and taken-for-granted social values and ideas” 

(Greenwood, Oliver, Suddaby, & Sahlin, 2008, s. 7). Den skandinaviske litteraturen har gitt 
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viktige bidrag for å forstå de komplekse prosessene i organisasjonene (Boxenbaum & 

Pedersen, 2009; Czarniawska, 2008). Feltstudier har vært opptatt av handlinger som er preget 

av en ”logic of appropriateness” heller enn rasjonelle avgjørelser (Czarniawska, 2008). Et 

sentralt begrep som er brukt i reformforskning er ”løse koblinger” (”loose couplings”). 

Begrepet viser til hvordan aktører kobler elementer og aktiviteter (Weick, 1976). Skolen 

beskrives som en organisasjon med løs kobling mellom den administrative delen og 

kjerneaktiviteten (J. W. Meyer & Rowan, 1977). Styring, organisering, ledelse og 

kompetanseutvikling er sentrale elementer for å respondere på løse koblinger (Fullan, 2001; 

Paulsen, 2008). 

 

Å beskrive organisasjoners endringer og stabilitet er et sentralt tema i skandinavisk 

institusjonell forskning (Czarniawska, 2008). Staten som fenomen er sentral i mye forskning, 

og med en statsvitenskaplige og organisasjonsteoretisk tilnærming er en opptatt av hvordan 

organisasjoner interagerer med politisk styring (Greenwood, et al., 2008). Tilnærmingen kan 

derfor brukes til å forstå reformer og strategier som påvirker utdanningsorganisasjoner, og den 

kan bidra til å forstå konsekvenser og forklaringer som utfordrer tradisjonelle rasjonelle 

forklaringer (Christensen & Lægreid, 2001a; Greenwood, et al., 2008; H. D. Meyer & Rowan, 

2006a; Scott, 2008).  

 

2.1.2 Transformasjon 

Staten ønsker å endre norsk skole gjennom reformer, og den har en forventning om at de 

politiske intensjonene skal implementeres i praksis. Kompetanseutvikling kan med en 

instrumentell tilnærming forstås som avledet fra statens krav, eller som produkt av historisk 

arv, eller som en tilpasning til omgivelsene, jf. reformforskning vist til i kapittel 1. Å forstå 

reformer som transformasjon innebærer at reformer ses som et komplekst samspill mellom 

planlagte strategier, kulturelle bindinger og ytre press. Dette er visuelt framstilt i figur 2.1. 

Transformasjon innebærer en omsmelting og tilpasning av reformer i praksis ”… ved at 

reformer og omstillingsforsøk blir reformulert, tilpasset, modifisert og refortolket” 

(Christensen, et al., 2009, s. 208). Transformasjon dreier seg om prosesser og endringer. 

Transformeringsprosessene gjelder både ideer, innhold, tiltak, organisering og 

implementering. Prosessene kan føre til endringer som viser seg blant annet i forståelser, 

erfaringer, handlinger, oversettelser, spenninger, motsetninger og balanseringer.  
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Pilene i figur 2.1 illustrerer transformasjonsprosessenes hovedretninger, men de må ikke 

forstås som determinerende. Tom Christensen, Per Lægreid, Paul G. Roness og Kjell Arne 

Røvik (2009) argumenterer for at de institusjonelle omgivelsene virker inn på reformer ut fra 

en ovenfra og ned-dynamikk, men at det også skjer oversettelser ut fra de kontekstuelle 

forholdene som virker nedenfra og opp. Disse transformasjonsprosessene kan være toveis 

prosesser som gjensidig påvirker hverandre.  

 

Christensen et al. beskriver statlige reformer som ”… aktive og bevisste forsøk fra politiske 

og administrative aktører på å endre strukturelle og kulturelle trekk ved organisasjoner, mens 

endringer er det som faktisk skjer med slike trekk” (Christensen, et al., 2009, s. 149). Denne 

tilnærmingen bygger på at reformer har en mangetydig karakter. Analyse av reformer bør 

derfor ta høyde for at både tidligere reformer og ulike forklaringsfaktorer kan virke inn på 

transformasjonene over tid. Det kreves flere tilnærminger til analyse (Christensen & Lægreid, 

2001a, s. 34).  

 

Forskjellige forklaringsfaktorer med ulike tilnærminger er vist i figur 2.1. De virker inn på 

forskjellige nivåer i systemet. Forklaringsfaktor 1, samfunnsforhold, virker inn på nasjonalt 

nivå, regionalt nivå og skolenivå. Forklaringsfaktor 2, styring og lokal tilpasning, virker også 

inn på nasjonalt nivå, regionalt nivå og skolenivå. Bak disse forklaringsfaktorene ligger 

oppfatninger om at de fører til konvergens5. Det vil si at de kan bidra til like oppfatninger på 

grunn av ytre press og reformer. Forklaringsfaktor 3, skolen forstått som undervisningsløp, 

har forklaringsverdi på skolenivå. Bak denne ligger oppfatninger om divergens. Den kan 

derfor få fram forskjeller mellom skoler. Forklaringsfaktorene står i et gjensidig forhold til 

forklaringsfaktor 4, ledelse av profesjonsutvikling og kunnskapsbasen. Den er en drivkraft i 

seg selv. Den har forklaringsverdi først og fremst på skolenivået og fylkeskommunalt nivå, og 

kan inneholde både divergens og konvergens. 

 

Kunnskapsløftets kompetanseutvikling med den nasjonale kompetansestrategien Kompetanse 

for utvikling, vil ut fra dette forstås som transformasjoner over tid mellom de tre reformene vi 

har hatt i videregående skole: mellom Reform 76, Reform 94 og Kunnskapsløftet. Den vil 

                                                 
5

 Begrepene konvergens og divergens oppfatning av reform er hentet fra Christensen, Egeberg, Larsen, Lægreid, & Roness ( 2010, s. 229)  
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også forstås som transformasjoner på de forskjellige nivåene i utdanningssystemet, på 

nasjonalt nivå, fylkeskommunalt nivå og skolenivået og mellom nivåene.  

 

 

2.1.3 Menneskelig handling, logikk og roller 

Institusjonell teori bygger på at institusjoner påvirker og påvirkes og at de transformerer 

reformer til å passe med egen praksis (jf. figur 2.1). James G. March & Johan P. Olsen 

beskriver det som ”logic of appropriateness6”, en logikk om det passende (March & Olsen, 

2009, s. 3).  I ”logic of appropriateness” ligger at menneskelig handling drives av regler for 

hva som er passende og meningsfullt. Den inneholder både normative og kognitive 

komponenter. Aktørene gjør det som er hensiktsmessig for seg selv i en bestemt situasjon ut 

fra hva som ses som naturlig, riktig, forventet og legitimt. De lever opp til forventninger som 

ligger i roller, identitet, grupper og praksiser.   

”To act appropriately is to proceed according to the institutionalized practices of 
collectivity, based on mutual, and often tacit, understandings of what is true, reasonable, 
natural, right, and good….The fact that a rule of action is defined as appropriate by an 
individual or a collectivity may reflect learning of some sort from history, but it does not 
guarantee technical efficiency or moral acceptability” (March & Olsen, 2009, s. 4).  

Denne måten å handle på kan være basert på intuisjon, erfaring og ekspertkunnskap. Opp mot 

denne logikken setter March og Olsen en annen logikk, ”logic of consequentiality”, en 

konsekvenslogikk som er preget av en konsekvensrasjonalitet eller målrasjonalitet (March & 

Olsen, 2009, s. 5). March og Olsen har på denne måten beskrevet to logikker med forskjellig 

forståelse av forholdet aktør - handling. De argumenterer for at forholdet mellom logikkene 

bør drøftes ut fra deres klarhet. De mener at en klarere logikk vil dominere en mindre klar 

logikk: ”In brief, rules and interests give actors more or less clear behavioral guidance and 

make it more or less likely that the logic of appropriateness or the logic of consequentiality 

will dominate” (March & Olsen, 2009, s. 21). Endringer, hva gjelder profesjonalitet og 

ressurser, virker inn. 

 

Forståelse er i avhandlingen knyttet til handling i politisk styrte institusjoner. Legitim 

handling er der knyttet til at demokratiske normer og regler skal følges. Det dreier seg om 

kognitive prosesser som krever læring, forståelse og refleksivitet.  
                                                 
6

 ”Logic of appropriateness” kan oversettes med en logikk om det passende, men jeg velger her å bruke det engelske begrepet for å få fram 
at det dreier seg om en underliggende handlingslogikk. 
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”Rules also help realize flexibility and adaptiveness as well as order and stability. This is 
so because part of the democratic commitment is the institutionalization of self-reflection 
and procedures through which existing rules can legitimately be examined, criticized and 
changed” (March & Olsen, 2009, s. 12).  

Ved å gå inn på atferd og normer som ligger i en rolle, hva aktørene mener gir retning, deres 

tolkninger, vurderinger, språkbruk, og de institusjonelle mekanismer som ligger i dette, kan 

jeg studere hvordan lederroller blir definert (March & Olsen, 2009, s. 9). Endringer i roller og 

”logic of appropriateness” er nøkkelindikatorer på politisk endring (March & Olsen, 2009, s. 

11). 

 

Det er grunn til å tro at dynamikken som kommer fram i ”logic of appropriateness” vil 

inneholde både stabilitet og endring.  Begrepet fanger opp aktørenes handlinger og det 

situasjonelle (”the rules of appropriateness”) (March & Olsen, 2009, s. 7-17). Begrepet får 

fram regeldynamikk, men ikke hvordan den forandres over tid (Thelen, 2009, s. 492). (Det er 

for øvrig noe institusjonell teori kritiseres for, jf. kapittel 3.) En institusjonell regeldynamikk 

som kan sies å ha et tydeligere prosess – og resultatperspektiv, vil bli belyst i kapittel 2.1.4. 

 

 

2.1.4 Dynamikk og endring  

For over 40 år siden viste Charles E. Lindblom hvordan politiske aktører endrer standarder og 

vaner ved å forholde seg til endringer gjennom komplekse prosesser. Hans tilnærming er 

fortsatt aktuell (Howlett & Mignone, 2011, s. 60). Ifølge Lindblom (1990) kan reformers 

transformasjoner, som politisk administrativ dynamikk, forstås ut fra to dominerende 

idealtypiske orienteringer, a) en scientistisk (vitenskapliggjørende) beslutningsmodell og b) en 

inkrementell (skrittvis utforskende) beslutningsmodell.  

 

 a) Den scientistiske beslutningsmodellen har en rasjonell, lineær tilnærming til problem, 

midler, løsninger og resultat. Når problemet er beskrevet, kan midler velges og resultatet kan 

beskrives og nås. Vitenskapen skal gi retning til utviklingen og vise resultatene. Studier, kurs 

og læring blir viktig for å gå i riktig retning. Modellen beskrives som en vitenskapelig og 

teknologisk tilnærming til endring. Vitenskapen settes i sentrum av samfunnsutviklingen og 

har en instrumentell rolle i prosessen. En slik lineær tilnærming preger også økonomisk 
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problemløsning (Lindblom, 1990). Et eksempelt på dette er New Public Management-

reformene. De bygger på en økonomisk tenkning, men har ikke et vitenskapelig fundament 

for sin rasjonalitet (Lægreid & Christensen, 2011a; Marcussen, 2011). Den underliggende 

handlingslogikken i denne modellen kan med March & Olsen (2009) forstås som en ”logic of 

consequentiality”. 

 

b) Den inkrementelle utforskende beslutningsmodellen tar utgangspunkt i at endringer skal 

løse sosiale problemer som ikke er lett å definere. Problemene kjennetegnes av å være unike, 

komplekse eller upredikerbare, og inneholder konflikter. Modellen beskriver inkrementell 

endring, den har et utviklingsperspektiv og den forutsetter aktive aktører med skjønn og 

forståelse. Ulike maktforhold er en del av bildet. Modellen har en vid tilnærming til 

undersøkelse, kunnskap og forskning. Undersøkelser og en utforskende holdning, slik vanlige 

mennesker og funksjonærer forholder seg, settes i sentrum. Lindblom understreker at behov 

for enighet ivaretas gjennom vedvarende undersøkelses- og læringsprosesser med prøving og 

feiling, der både vitenskap og forskjellig kunnskap inngår.  Det er undersøkelsesprosessen 

som framheves med de gjennomtenkte grunnene for handling. Prosessene preges av ”uferdig 

tenkning”, mangelfull kompetanse og mangelfull kommunikasjon, vaner og forestillinger. 

Lindblom bruker ordet ”probing” om dette (Lindblom, 1990, s. 29-44, 216). Vi kan ikke vite 

hva som er best. Vi kan bare undersøke, anslå, diskutere, debattere og forme vår vilje, våre 

valg og aspirasjoner. Det vi kan bestemme er hvor mye kunnskap eller hva slags kunnskap vi 

trenger for å bestemme oss, ifølge Lindblom. Dette er ikke vitenskapelige spørsmål som kan 

overlates til eksperter. Kompleksiteten, mengden av informasjon eller mangelen på 

informasjon, utfordringer knyttet til forholdet mellom hva som er fakta og hva som er 

verdispørsmål, og at det er lite klarhet og lite stabilitet, gjør at eksperter like gjerne blir brukt 

for å bygge opp under lært hjelpeløshet som å øke kunnskapsnivået og bidra til opplysning.  

Lindblom sammenlikner undersøkelsesprosessen med en krig som ikke kan vinnes. Vi kan 

bare flytte frontlinjene (Lindblom, 1990). Den underliggende handlingslogikken i denne 

modellen kan med March & Olsen (2009) forstås som en ”logic of appropriateness”. 

 

Wolfgang Streeck og Kathleen Ann Thelen argumenterer for at politiske endringer må belyses 

i et institusjonelt felt som institusjonelle endringer. Med det grunnlaget trekker jeg Lindbloms 

idealtypiske modeller til utdanningssystemet. Streecks og Thelen forklarer endring som 
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resultat. De legger vekt på interaksjon mellom politisk historisk kontekst, institusjonen og 

endringsaktører med deres forskjellige strategier (Streeck & Thelen, 2005, s. 1-33). 

 

 Endring som resultat                        

 Kontinuitet        Diskontinuitet 

Endrings-

prosesser 

Inkrementell (gradvis) 

institusjonell omforming 

Reproduksjon ved 

adapsjon 

Gradvis 

transformasjon 

Abrupt (historiske brudd) Overlevelse og 

tilbakevending 

Nedbrytning og 

erstatning 

 

Tabell 2.1 Institusjonelle endringstyper fra Streeck og Thelen (2005, s. 9) 

 

Streeck og Thelen kritiserer at det skilles skarpt mellom institusjonell endring og stabilitet, 

men de argumenterer for at skrittvise transformative endringsprosesser også kan føre til 

brudd. De advarer mot en forståelse som resulterer i enten - eller - holdninger.  I sin analytiske 

tilnærming, (se figur 2.2), viser de til to typer endringsprosesser, en inkrementell og en abrupt 

(preget av brudd).  Resultat av prosesser preget av brudd (nederste rad i figur 2.2) beskriver 

Streeck og Thelen med begrepene overlevelse og tilbakevending (”survival and return”) og 

nedbrytning og erstatning (”breakdown and replacement”). Disse begrepene brukes ikke i mitt 

tilfelle. Jeg velger å følge Streeck og Thelen som beskriver institusjonelle prosesser og 

endringer som inkrementell gradvis (skrittvis) transformasjon (se øverste rad). Følgende 

ebgrep brukes som inkrementelle endringsbeskrivelser: 

Reproduksjon (”reproduction by adaption”): Begrepet beskriver at inkrementelle 

endringsprosesser kan resultere i kontinuitet (stabilitet) ved en reaktiv og overfladisk 

tilpasning til endring (Streeck & Thelen, 2005, s. 8-9). 

Erstatning (”displacement”): Det skjer endring ved at ”noe” fjernes og at endringsprosesser 

sørger for at det kommer en erstatning. Metaforen ”invasjon” brukes (Streeck & Thelen, 

2005, s. 31). En lovendring og en strategi kan føre til erstatning. Endringen dreier seg om å 

erstatte fordi noe svikter. Endringen krever aktiv kultivering fra endringsagenter som mener at 
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deres interesser ivaretas bedre av det nye (Streeck & Thelen, 2005, s. 19). ”Det nye” erstatter 

”det gamle”. 

Laglegging (”layering”): Endringer foregår ved at nye elementer legges til institusjonen og 

gradvis endrer dens status og struktur. Endringene skjer først i institusjonens ytterkanter. 

”Nytt” og ”gammelt” lever side om side.  Det dreier seg om en differensiell vekst. Over tid 

kan endringer spise seg innover i institusjonens kjerne og erstatte det gamle (Streeck & 

Thelen, 2005, s. 22). 

Omforming (”conversion”): Endring skjer når institusjoner får nye mål eller må tilfredsstille 

interessen til nye aktører, mens strukturer beholdes. Det dreier seg om retningsendring og ny-

tolkning. Aktører er rasjonelle, men endringer er også preget av manglende forutsigbarhet, 

kompromisser, gjenfortolkning, tid og kontekst. ”Omforming” inneholder elementer av 

stabilitet (og lock-in), misforståelser, feil, kompromisser og irrasjonalitet. Tid er en viktig 

faktor (Streeck & Thelen, 2005, s. 26). 

For å forstå hva som karakteriserer kompetanseutvikling som styringsmiddel vil jeg 

karakterisere handlingslogikken som kommer fram ut fra March og Olsens begrep. Jeg vil 

videre analysere hvordan vi kan forstå endringer i styringsprosessene ut fra Lindbloms 

scientistiske og inkrementelle beslutningsmodeller, og jeg vil analysere reformendringene 

som inkrementelle endringer og resultat på institusjonsnivå ved hjelp av Streeck og Thelens 

begrep. Et kjernepunkt i institusjonell teori er hvordan endringene blir legitimert. Legitimitet 

blir beskrevet i kapittel 2.1.5. 

 

2.1.5 Legitimering av en ny styring  

De institusjonelle omgivelsene beskrives som hovedkilden til legitimitet (DiMaggio & 

Powell, 1983; J. W. Meyer & Rowan, 1977). Sett på et samfunnsnivå vil institusjoner påvirke 

hverandre, og gjennom det blir organisasjoners legitimitet utfordret. På institusjonsnivået tar 

institusjonell teori utgangspunkt i at en organisasjon holdes sammen, ikke av lønnsomhet og 

effektivitet, men av legitimitet (Greenwood, et al., 2008; H. D. Meyer & Rowan, 2006b, s. 5).  

Ifølge Mark C. Suchman vil det følge av oppgavens karakter om den har behov for 

legitimering. Han har definert legitimitet slik: ”Legitimacy is a generalized perception or 

assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some 

socially constructed system of norms, values, beliefs and definitions” (Suchman, 1995, s. 
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574). Legitimitet er ikke knyttet til en spesiell hendelse, men til et institusjonelt press der 

historiske hendelser, trender, styring, profesjonelle normer og kunnskap virker inn. 

Legitimitet ses som sosialt konstruert, men likevel objektivt framstilt. Det reflekterer en 

kongruens mellom det som skal legitimeres, og delt tro eller antatt delt tro hos spesielle 

grupper som dette er rettet mot (Suchman, 1995, s. 574). Legitimitet viser til det som kan gi 

kongruens. 

 

På samfunnsnivået er det viktig for utdanningsinstitusjoner å ha tillit i omgivelsene. Skal de 

ha det, må det som gjøres på institusjonsnivået ha legitimitet. På dette nivået vil formulerte 

verdier og beslutningsprosesser påvirkes av det unike i organisasjonen (Greenwood, et al., 

2008; H. D. Meyer & Rowan, 2006a). For å forstå endringer brukes legitimitetsbegrepet for å 

undersøke hva som er akseptert handling og hvilke regler som gjelder. I 

institusjonaliseringsprosessene ligger hvilke verdier som gjøres til et legitimt 

handlingsgrunnlag. Det kan ses i forlengelsen av Berger og Luckmans beskrivelser av 

sosialiseringsprosesser (Berger & Luckmann, 2000; Nielsen, 2005b). Et fenomen gis 

betydning ut fra sosiale normer og kognitiv forståelse.  

”En fortolkning af, om en virksomhed agerer legitimt, afgøres således socialt ud fra de 
normer og kognitive forståelser, der er institutionaliseret samfundsmæssigt. Ændringer i 
opfattelsen af virksomheders legitimitet afspejler derfor ændringer i den normative-
kognitve forventningsdannelse” (Nielsen, 2005a, s. 303).  

Slik Suchman ser det blir institusjonalisering og legitimering synonymer. Legitimering er 

gjennomtrengende i organisasjonen gjennom transformasjonene. Det betyr at selv om den er 

gjennomtrengende, kan forskjellig atferd gi legitimitet fordi noen grupper forsvarer den, til 

tross for at andre har reservasjoner (Suchman, 1995, s. 576). 

 

Når en skal forholde seg til kompetanseutvikling som et styringsmiddel, vil forskjeller i 

kunnskapsoppfatninger komme fram. Ifølge Skarpenes (2004) vil kunnskapskonstruksjoner av 

reformer og skolefag inneholde kritiske øyeblikk, fordi forskjellige kunnskapsoppfatninger 

setter hverandre på prøve. I kritiske øyeblikk kommer legitimeringen fram. Han finner at 

kilder til legitimering ligger i omgivelsene og i den historiske tradisjonen. 

Kompetanseutvikling vil være konfliktfylt fordi det er et politisk fenomen som går inn i 

mange sammenhenger. Det vil derfor aktivere legitimeringer på forskjellige nivåer, og den 

historiske tradisjonen blir viktig å trekke inn. 
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Det kan stilles spørsmål ved om det er et nytt kompetanseutviklingsregime som blir legitimert 

med Kunnskapsløftet. Regimebegrepet kan med inspirasjon fra Dale (2005, s. 16), Streeck & 

Thelen (2005, s. 12-14) og Stoker (1995, s. 23-24), brukes om det som gjør en politikk og en 

strategi virksom innenfor en institusjon. Begrepet viser da til hvordan forskjellige aktører, 

med deres kompetanser, og institusjoner agerer sammen og legitimerer kompetanseutvikling 

over tid.   

 

Regimebegrepet vil i mitt arbeid inneholde transformasjoner i kompetanseutviklingens 

styring, ledelse og innhold. De kan forstås ut fra tre innfallsvinkler: 1) Det kan forstås som et 

politisk sosialt fenomen og er da knyttet til kompetanseutviklingens styringsdimensjon. 2) Det 

kan forstås som et teknisk profesjonelt fenomen og er da knyttet til ledere og ledelse av 

læreres profesjonsutvikling. 3) Det kan forstås som et substansielt fenomen og er da knyttet til 

hva kompetanseutviklingen dreier seg om - dens innhold (Goodlad, 1986a). (Redegjøres for i 

kapittel 2.1.6). Jeg ønsker å drøfte om samspillet mellom disse kan forstås som 

transformasjoner. Det er vist til at transformasjoner kan forstås ut fra den handlingslogikken 

som aktørene legger til grunn, her beskrevet som en ”logic of appropriateness” eller ”logic of 

consequentiality”. Transformasjonsprosessene kan videre forstås ut fra den politisk 

administrative dynamikken som kommer fram i den scientistiske og den inkrementelle 

beslutningsmodellen, og videre ut fra endringsprosesser og deres resultater. Det vil bli drøftet 

om forholdet mellom disse kan forstås som et nytt regime, og et brudd med læreres 

kompetanseutvikling i tidligere reformer (jf. figur 2.2 nederste linje).  

 

I dette kapitlet er det vist til at den institusjonelle statsvitenskapelige og 

organisasjonsteoretiske styringstradisjonen bidrar med grunnlagsforståelser av reformer og 

styring, menneskelig handling, endringsdynamikk og legitimering. Kompetanseutvikling 

dreier seg om skole- og lærerutvikling. Anne Dåsvatn Homme har i sin doktoravhandling Den 

kommunale skolen gjennomført en historisk institusjonell analyse av betingelsene for lokal 

skolepolitikk. Ved å sidestille pedagogisk skoleforskning og statsvitenskapelig 

kommuneforskning belyser hun hvordan statlig og kommunalt ansvar for skolen er vevd inn i 

hverandre (Homme, 2008).  Ved å sidestille forskning fra den statsvitenskapelige 

styringstradisjonen og den pedagogiske forskningen ønsker jeg å få fram sammenhenger og 

endringer i kompetanseutviklingens styring, ledelse og innhold. Jeg vil i kapittel 2.1.6 vise til 

hvordan reformtransformasjoner er forstått i pedagogisk forskning. 
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2.1.6 Bidrag fra den pedagogiske forskningen 

De temaene som jeg er opptatt av, er tatt opp i pedagogisk forskning.  Jeg velger å bruke 

læreplanteori. Den har et velutviklet begrepssystem for å forstå skolen som institusjon, og for 

å fange opp det stabiliserende og det fornyende ved reformer. Læreplanteorien får fram hva 

som påvirker og preger utdanningsfeltet, styring av utdanning og styring i skolen som 

institusjon (Karseth & Sivesind, 2009). Den kan derfor få fram hvilke forklaringsfaktorer som 

kan belyse kompetanseutvikling som transformasjoner. 

 

I læreplanforskning er styring av utdanning et svært sentralt tema. Allmenn læreplanteori7 har 

dreid seg om styring av skolefag. Denne forskningen har i mindre grad dreid seg om det 

institusjonelle nivået. John I. Goodlad har utviklet et læreplanteoretisk begrepssystem. Hans 

begreper ble brukt i evalueringen av Reform 94 (Monsen, 1997, 1998b).  Goodlad beveger 

seg i et instrumentelt rasjonelt perspektiv og forstås ofte innenfor en slik tilnærming 

(Goodlad, 1986b, s. 7-12). Måten han bruker begrepet ”institutional domain” på gir inntrykk 

av at det er skoleorganisasjonen som er hans utgangspunkt. Men han kan sies å ha en 

institusjonell tilnærming. Det viser han når han beskriver hvordan dette domenet påvirkes 

gjennom sosiopolitiske prosesser og gjennom transaksjoner og tolkninger av de eksterne 

forholdene og andre domener. Det vil si fra det samfunnsmessige domenet, det 

undervisningsmessige domenet og det personlige/erfaringsmessige domenet. Han er imidlertid 

mindre tydelig på spenninger innen det institusjonelle domenet enn på spenninger mellom 

domener (Goodlad, 1986a, s. 112-113). Goodlad får fram hvor sammenvevde de 

transformerende beslutningsprosessene er når det gjelder styring av utdanning. Han viser at 

det institusjonelle domenet samspiller med andre domener, og han trekker dermed de 

sosiopolitiske prosessene helt til klasserommet og erfaringene der. 

  

I Goodlads tilnærming ses læreplanen som et sosiopolitisk fenomen som kan forstås i 

sammenheng med læreplanen som skolefaglig fenomen og læreplanen som teknisk-

profesjonelt fenomen. Goodlad viser at disse tre fenomenene påvirker hverandre (Goodlad, 

1986a, 1986b). Han tydeliggjør at politiske beslutninger står i forhold til det skolefaglige, som 

igjen står i forhold til læreres profesjonalitet og kompetanse (kalt teknisk-profesjonelt 

                                                 
7

  I boka Læreplanpraksis og læreplanteori beskriver Bjørg B. Gundem (1986) den allmenne læreplanteorien, og viser at den har dreid seg 
om styring og skolens innhold. I artikkelen ”Læreplanstudier – perspektiver og posisjoner” viser Berit Karseth og Kirsten Sivesind (2009) at 
læreplanstudier handler om utdanningsprograms innhold og organisering 
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fenomen).  Læreplanen sett som et skolefaglig fenomen dreier seg om læreplanens innhold. 

Det viktige bidraget i Goodlads institusjonelle læreplantilnærming er at de skolefaglige 

elementene (”Substantive Elements of Curriculum Inquiry and Practice”) ses som kjernen i de 

transformerende sosiopolitiske prosessene og får forskjellig uttrykk i de forskjellige domener 

(Goodlad, 1986a, s. 112-113). Beslutningsprosessene, og implementeringsprosessene knyttet 

til læreplanene, har et skolefaglig sentreringspunkt. Men hva som framstår som skolefaglige 

transformerte sentreringspunkter i de forskjellige domenene og mellom domenene i 

beslutningsprosessene, vil variere. De skolefaglige sentreringspunktene vil virke inn på det 

teknisk profesjonelle der læreres kompetanseutvikling kommer inn. Mens institusjonelle 

analyser deler omgivelseskrefter inn i tekniske og institusjonelle krefter (J. W. Meyer & Scott, 

1992), kan læreplanteorien med Goodlads tredeling gjøre det faglige (substansielle) 

fenomenet tydeligere. 

 

Innenfor svensk pedagogisk forskning har institusjonelle tilnærminger vært brukt. Bo 

Lindensjö og Ulf P.Lundgren skriver i boka Utbildningsreformer och politisk styrning (2000) 

om svensk utdanningspolitikk og reformstyring. Ved hjelp av forskning om sentral statlig 

styring av reformer argumenterer de for å forske på skoleorganisasjoner og læreres 

profesjonelle legitimitet med en institusjonell tilnærming. Ved å bruke begrepene 

”formuleringsarenaen” og ”realiseringsarenaen” om forholdet mellom beslutninger og 

gjennomføring, får de fram at omgivelsene har betydning for beslutningstakere og 

beslutningsgjennomførere og for transformasjonsprosessene (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 

155). 

 

Gunnar Berg har forsket på skolen som organisasjon med en institusjonell tilnærming. Han 

viser til at ”skolen som organisasjon” gir den et formelt system til å nå visse mål, men at skole 

også er kultur. I skolekulturen ligger at noen handlinger og holdninger anses som passende 

(Berg, 1999, s. 27). Med ”skolen som institusjon” mener han den innretning, med de verdier 

og strukturer som ligger i utdanningssystemet, som skal oppdra og sosialisere elevene slik at 

de får de kunnskaper og den utdanning som de trenger. Han argumenterer for at de 

organisatoriske og kulturelle sidene ved den enkelte skole må ses i forhold til de 

institusjonelle sidene. På den måten framkommer ”handlingsrommet”, som transformasjoner 

som kan bidra til å utvikle vår kunnskap om forholdet mellom styring og skolen som 

organisasjon (Berg, 1999, s. 29).  
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Gunilla Svingby viser en institusjonell tilnærming til skolen i sin modell over skolesystemet, 

beskrevet i Mäkten över läroplaner. En konferanserapport (Lundgren, Wallin, & Svingby, 

1983). Modellen illustrerer at både utdanningspolitikk, økonomisk politikk og sosialpolitikk 

virker inn på den nasjonale utdanningsadministrasjonen og de offisielle målene. Disse 

forutsetningene virker inn på undervisningen i skolen. Den påvirkes også av lærerne som 

planlegger innenfor disse forutsetningene. Lærerne har en viktig funksjon når de tolker 

læreplanene med sin tolkningsbase og praktiske teorier. Lærernes persepsjon påvirkes av 

deres pedagogiske grunnsyn8 som er basert på erfaringer, utdanning og livet man lever og har 

levd, sammen med ens vurderinger og vaner (Lundgren, et al., 1983, s. 18). Lærernes tolkning 

påvirkes også av de lokale forutsetningene, som har blitt viktigere fordi avgjørelser flyttes 

over til lokale organer. Lokale forutsetninger er knyttet til lokale kulturer og strukturer. Som 

eksempler nevnes lokal politikk, den lokale læreplanen slik den framkommer i praksis, 

skoleledelse, lokal organisering, kollegiet, elevene, personalmessige ressurser og andre 

ressurser, forestillinger, forventninger, vurderinger, regler og vaner. I tillegg virker historiske 

- og sosiale forutsetninger inn (Svingby, 1978, s. 51 vist til i Lundgren, et al., 1983, s.17). Ulf 

P. Lundgren, Erik Wallin og Gunilla Svingby viser hvordan lærernes tolkningsbase og 

praktiske teorier står i et komplekst interaksjonsforhold der historiske -, sosiale -, sentrale - og 

lokale forutsetninger påvirker undervisningen. I spennet mellom disse forutsetningene 

kommer handlingsrommet fram (Lundgren, et al., 1983).   

 

De historiske faktorene har overbevisende forklaringer. De engelske utdanningsforskerne 

Andy Hargreaves og Ivor Goodson har i prosjektet Change Over Time? utviklet et rammeverk 

med institusjonelle tilnærminger for å forske på bærekraftige endringer i high schools i USA 

og Canada (Hargreaves & Goodson, 2006). De viser til at det er nødvendig å ha en historisk 

tilnærming til endringsarbeid om en ønsker bærekraftige endringer, dvs. endringer som varer. 

Ved å ta en historisk innfallsvinkel viser de hvordan eksterne endringskrefter samspiller med 

interne krefter. De ser på endringene i forhold til historiske perioder og får fram at endringer 

arter seg forskjellig i forskjellige perioder. 

 

                                                 
8

 Det pedagogiske grunnsynet innholder fakta, antagelser, forestillinger og vurderinger. Det dreier seg blant annet om syn på kunnskap, på 
hvordan elever lærer og på didaktikk, elevsyn  og samfunnssyn (Lundgren, et al., 1983, s. 18). 
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Disse bidragene tar utgangspunkt i reformstyring som transformering. Ved hjelp av 

forskjellige institusjonelle tilnærminger innenfor utdanningsfeltet viser jeg til faktorer som 

kan belyse transformasjoner knyttet til læreres kompetanseutvikling. Med Goodlad viser jeg 

til de komplekse sammenhengene som det institusjonelle domenet står i, og der kjernen i 

beslutningsprosessene framstår som ”det skolefaglige”. Ved hjelp av Lindensjö og Lundgren 

retter jeg fokuset mot reformstyring og de institusjonelle omgivelsenes betydning for læreres 

profesjonalitet, ved å se på forholdet mellom formuleringsarenaen og realiseringsarenaen. 

Forholdet mellom arenaene nyansers ved å beskrives som ”handlingsrom”. Det framkommer i 

spennent mellom institusjonelle og organisasjonsmessige forhold ved skolen, jf. Berg (1999), 

Hargreaves og Goodson (2006), Svingby (Lundgren, et al., 1983). Både Goodlad (1986a, 

1986b) og Lundgren, Wallin og Svingby (1983) viser til komplekse interaksjonsforhold som 

påvirker læreres fortolkning og praksis. Det er grunn til å tro at de samme påvirkningsforhold 

som gjelder utdanningsendringer og elevenes læreplaner, også vil gjelde for 

utdanningsendringer og strategier som skal gjelde for læreres kompetanseutvikling. Det er 

også grunn til å tro at det vil gjelde lederes forhold til utdanningsendringer, selv som deres 

hovedfokus er på forskjellige nivåer. 

 

I kapittel 2.2 vil jeg beskrive forskjellige forklaringsfaktorer som er nært knyttet til styrings- 

og ledelsesdimensjonen og den profesjonelle innholdsdimensjonen som inngår i den 

institusjonelle analysen. Først vil jeg beskrive samfunnsforhold. 

 

 

2.2 Samfunnsforhold 

Dette kapitlet dreier seg om samfunnsforholdene og hvordan de virker inn på 

transformasjonene, jf. figur 2.1. Det er i kapittel 2.1.6 vist til hvordan det i organisasjoners 

historie og kultur har nedfelt seg hva som er viktige oppgaver, prosesser og handlinger.  De 

historiske forutsetningene og de nåtidige trendene bidrar til at vi kan forstå aktørenes 

forventninger og handlinger.  
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2.2.1 Historiske forutsetninger og nåtidige trender 

Offentlige organisasjoner påvirkes, som nevnt i kapittel 2.1.1, av et hetrogent institusjonelt 

press. I en globalisert verden vil samfunnsforhold, forstått som trender, påvirke på grunn av 

økt integrasjon og samarbeid.  Kjell Arne Røvik (2007) har beskrevet hvordan trender 

påvirker organisasjoner. Mens Røvik i sitt arbeid har vært opptatt av hvordan 

organisasjonsoppskrifter oversettes og preger organisasjoner, ønsker jeg å knytte 

trendbegrepet til generelle tendenser som preger utdanningsfeltet. De stammer fra noe, og kan 

sies å ha historiske og ideologiske forankringer, og er knyttet til idésystemer som er utbredt i 

samtiden. Trender kan signalisere en dominerende politisk idéretning når det gjelder 

kontekstuell påvirkning i feltet. De kan derfor belyse et sett av forhold som påvirker 

kompetanseutviklingen.  

 

Trender beskriver samfunnsutviklingen. De viser til at vi går fra å være et industrisamfunn til 

å bli et kunnskapssamfunn. Det har ført til endringer i styring som gjør at det blir viktigere å 

se på de organisasjonsmessige forutsetningene for læreplanarbeid og undervisning (Bascia, 

Cumming, Datnow, Leithwood, & Livingstone, 2005; Roald, 2010). Læring, kunnskap og 

vitenskap vektlegges annerledes. Vitenskap er et internasjonalt tema som også kan bli preget 

av politiske trender (Hermann, 2006; Karseth & Sivesind, 2009; Røvik, 2007; Watkins & 

Cseh, 2009). Fra litteraturen holder jeg fram tre typer trender som virker inn på utdanning. 

 

1) Styringstrender: New Public Management (NPM) og post-NPM 9 beskriver trender i 

styringsforhold som legger vekt på den økonomiske dimensjonen og ledelse (Christensen & 

Lægreid, 2001a, 2007; Hudson, 2007; Lægreid & Christensen, 2011b; Sahlin-Andersson, 

2001). Disse trendene har innvirkning på utdanningssystemet gjennom de styringsmidlene 

som brukes (Karlsen, 2006). Innenfor utdanningsfeltet foregår det en utstrakt import av 

styringsmodeller som er lite avklart når det gjelder innhold og hvilke konsekvenser de har for 

utdanningsfeltet (Flynn, 2007; Kjeldstadli, 2010; Langfeldt, 2008). Styringstrender er også 

                                                 
9

 NPM – ideer er knyttet til en økonomisk tenkning med en motivasjonstenkning som sier at ledere handler rasjonelt ut fra egeninteresse og 
bestemte insentiver. Det dreier seg for eksempel om å øke egne budsjetter og antall ansatte i egen avdeling. Ledere handler på den ene siden 
ut fra konkurranse. På den andre siden handler de ut fra insentiver som ligger i organisering, samarbeid og partnerskap for resultater og 
forbedringer.  Lægreid & Christensen beskriver disse endringene som NPM–trender og som post-NPM-trender. De ser post- NPM som et 
svar på kritikken av NPM, og de finner at post-NPM-trender supplerer NPM-trender. Formelle strukturer tillegges økt betydning, sammen 
med økt kontroll og koordinering (Lægreid & Christensen, 2011b, s. 1-13). 
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knyttet til hvilken rolle forskningen skal spille (Cooper, Levin, & Campell, 2009; Hansen & 

Rieper, 2009; Marcussen, 2011). 

 

2) Trender knyttet til læring: Kompetanse og kompetanseutvikling er fleksible begrep. De blir 

knyttet til trender som livslang læring, reformer og profesjonalisering (Hjort, 2009), og til 

læringstrender (Hermann, 2006). I International Handbook on the Continuing Professional 

Devlopment of Teachers blir også begrepene etter- og videreutdanningen knyttet til trender. 

Lærere og elever blir beskrevet som deltakere i et internasjonalt økonomisk spill som legger 

vekt på markedet og økt effektivitet, men etter- og videreutdanning framstilles også som en 

motvekt mot dette (Sugrue, 2004, s. 67). IKT-kompetanse, lærersamarbeid, kollektiv læring 

med en sosiokulturell tilnærming, ledelse og partnerskap som gir profesjonell støtte, er 

sentrale elementer i trendene (Day & Sachs, 2004; Sugrue, 2004).   

 

3) Læreplantrender: Ifølge Elizabeth H. McEneaney og John W. Meyer preges læreplanarbeid 

av trender (McEneaney & Meyer, 2000; J. W. Meyer, 2007). Læreplaninnhold preget av 

globalisering og like verdensmodeller settes inn i nasjonale læreplaner. Verdensmodellene 

legger vekt på utvikling av individet og dets kompetanser. Det skal skje innenfor et 

desentralisert skolesystem som har et ganske likt læreplaninnhold med et høgt 

abstraksjonsnivå10 (J. W. Meyer, 2007). I videregående opplæring i Europa og Nord-Amerika 

viser dette seg i bevegelser mot enhetsskolepregede modeller og like læreplanmodeller. De 

nasjonale læreplanene bærer lite preg av det enkelte lands forhold. I stedet tilpasser de seg 

utdanningsideologier og forskjellige moter (Kamens & Benavot, 2007). Trender både i 

styring, i de profesjonelles kompetanseutvikling og i skolens læreplaner kan påvirke 

kompetanseutviklingen fordi det virker inn på hva som blir sett som legitimt. 

 

Hvordan vi kan forstå samfunnsforholdenes fragmenterte press med historiske forutsetninger 

og trender trekkes inn i analysen og drøftingen. I kapittel 2.3 vil press som er knyttet til 

styring bli redegjort for. 

 

                                                 
10

 Det legges vekt på vitenskapelighet, demokrati og menneskerettigheter, en rasjonell tilnærming og et idealisert verdensbilde  (J. W. 
Meyer, 2007). Det preges også av det Hargreaves og Goodson har kalt en ”new global orthodoxies” når det gjelder de motsetningsfylte 
utdanningsendringene. De legger vekt på marked og standardisering,” accountability” og målbare mål og testing (Hargreaves & Goodson, 
2006, s. 30). 
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2.3 Styring og lokal tilpasning 

Dette kapitlet dreier seg om styring av kompetanseutvikling, jf. figur 2.1. Ved å gå inn på 

styring, lokal organisering og karakterisktiske trekk ved styringsmidlene ønsker jeg å 

begrepsfeste transformasjoner for å få fram hvordan den lokale tilpasningen kan beskrives og 

forstås. Kunnskapsløftets dokumenter beskriver de intenderte endringene i styring som et 

”systemskifte” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 25).  

 

2.3.1  Styring og lokal organisering  

Styring dreier seg om ”… et lederskaps forsøk på å fatte kollektive beslutninger og påvirke 

atferd gjennom et sett eller system av formelle styringsinstrumenter. Et lederskap planlegger, 

beslutter, samordner og kontrollerer ut fra et sett av formelle mål og rammer som det ønsker å 

realisere” (Christensen, et al., 2009, s. 121).  For offentlige organisasjoner innebærer dette at 

politisk og administrativ ledelse styrer ut fra det mandatet de har fått ved hjelp av formelle 

vedtak, lover og regler. Foruten formelle beslutningsprosesser, samordning og kontroll 

involverer styring også organisasjonsformer og styringsinstrumenter (Christensen, et al., 

2009).  

 

Statens rolle vil være viktig i et institusjonelt perspektiv fordi fylkeskommunen og skolene 

med sine mandat implementerer statens politikk når det gjelder skole og kompetanseutvikling. 

Selv om fylkeskommunenes styring er avledet statsmakt, så er fylkeskommunene også lokale 

selvstyreorganer. Det innebærer at de styringssignaler som kommer fra den nasjonale arenaen 

og følger den hierarkiske styringslinjen, kan komme i konflikt med i de fylkeskommunale 

organene og den styringen som skjer der. Sagt på en annen måte: Den vertikale styringen 

gjennom den nasjonale styringslinjen kan komme i uoverensstemmelse med styringslinjene i 

fylkeskommunen. Styringslinjene i fylkeskommunen er vertikalt knyttet til kommunalt 

selvstyre med den hierarkiske styringslinjen, og de kan være horisontale med forskjellige 

organiseringer innad. Uoverensstemmelser kan derfor forekomme også der (Christensen, et 

al., 2010). Endringer i forholdene mellom de horisontale og vertikale styringslinjene kan 

forstås som transformasjoner. 

 



47 

Både staten, det sivile samfunn og markedet former politikk. Mange styringsutfordringer løses 

ikke bare av staten. Det innebærer at den styringen som oppstår blir mer uklar (Lauvdal, 

1996b). Government som begrep viser til den legale styringsdimensjonen, med det formelle 

og legale politiske systemet, dets prosesser og kontroll. Governance-begrepet brukes som et 

analytisk begrep for å forstå formelle og uformelle prosesser på forskjellige nivåer 

(Christensen, et al., 2010; Stoker, 1998). Begrepet dekker den tvetydige styringen som kan 

oppstå når både stat, marked og det sivile samfunnet involveres. “A key feature that 

distinguishes governance form government is that it requires us to problematise, rather than 

take for granted, the nature of the relationship between the spaces, subjects and coordination 

of governing…” (R. Dale, 2009, s. 28). Det tvetydige i begrepet governance får fram det 

analytiske behovet for å forstå endringer i desentralisering, styring og ledelse.  

 

Det er de komplekse styringsrelasjonene som står i sentrum for analysen. Governance setter 

søkelyset på endringer i ansvar og samarbeidsformer. I samarbeidet ligger felles interesser, og 

det rommer bytterelasjoner som er ment å ha en hensikt. Samarbeidet skal løse problemer ut 

fra noen bestemte betingelser. Disse betingelsene vil være lokalt gitt, eller de ses som gitt 

lokalt på den måten at de må løses lokalt. Det kan involvere organisasjoner, aktører, 

organisering, avhengighet, ansvarliggjøring, kompetanse, men også forskjellig typer styring, 

styringsmidler og legitimering (Stoker, 1998, s. 18-21). Søkelyset settes da også på ledelse.  

Governance kan karakteriseres som ”løs kobling” i styringssystemet, på grunn av 

samhandling mellom forskjellige aktører (Weick, 1976), beskrevet i kapittel 2.1.1. Det virker 

inn på transformasjonsprosessene og transformasjonene, jf. kapittel 2.1. 

 

Berg kaller det feltet der transformasjon skjer for handlingsrom, mens Homme bruker 

betegnelsen mulighetsrommet når hun studerer forholdet mellom sentral styring og det lokale 

skolefeltet (Homme, 2008). Jeg ønsker å analysere ”rommets” horisontale og vertikale 

styringsrelasjoner for å forstå hva som karakteriserer styring av kompetanseutvikling. 

 

2.3.2 Kompetansestyring ved hjelp av læreplan og evaluering 

I den statsvitenskapelige tilnærmingen, vist til i kapittel 2.3.1, er staten, organisasjoners 

styring og de vertikale og horisontale linjene i styringsprosessene sentrale temaer. I 

pedagogisk teori har Ulf Lundgren med rammefaktorteorien beskrevet fire sett av 
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styringsinstrumenter for politisk styring av utdanningssystemet fra sentralt nivå. Det er 

lovsystemet, det ideologiske systemet, det økonomiske systemet og evalueringssystemet. 

Disse systemene interagerer ved hjelp av styringsinstrumenter som lover, budsjetter, 

læreplaner, kompetanseutvikling av personellet og forskjellige typer evaluering. I et 

desentralisert system ønsker myndighetene å forsterke de ideologiske instrumentene som er 

knyttet til mål, innhold og evalueringssystemene. Ut fra en historisk tilnærming til 

sammenhenger mellom styring og styringsinstrument i Europa, viser Lundgren at læreplanene 

har en sterk rolle som styringsinstrument (Lindensjö & Lundgren, 2000; Lundgren, 2003). 

Gustav E. Karlsen har en liknende inndeling. Han beskriver følgende styringsmidler: 

administrative eller legale styringsmidler, ressurstilførsel eller regler for ressurstilførsel, 

ideologiske styringsmidler og styringsmidler relatert til kontroll. De ideologiske 

styringsmidlene ”… har å gjøre med informasjon for å sikre at virksomheten foregår på en 

måte som oppfyller de mål som er satt” (Karlsen, 2006, s. 88-89). Jeg ser her begrepene 

styringsmidler og styringsinstrumenter som synonymer, men velger å bruke begrepet 

ideologiske styringsmidler om læreplaner og elevvurdering for å få fram at disse 

styringsmidlene også har en kognitiv dimensjon. 

 

Karlsen viser til at det i løpet av de siste 20-25 år har skjedd en omlegging av 

styringssystemer i norsk utdanning. Med St.meld. nr. 37 (1990-1991) Om organisering og 

styring i utdanningssektoren skjedde en omlegging til mål- og rammestyring. Sentrale 

myndigheter skal ivareta enhetlig nasjonal styring ved å formulere overordnede mål og følge 

disse opp med systematisk vurdering av resultat.  Det fører til at en bestemt rasjonalitet får 

hegemoni, ifølge Karlsen. Vurderingene blir mest bestemmende, og staten dreier oppgavene 

sine mer mot kontroll av resultat. Større vekt blir lagt på ”accountability” (ansvarsstyring)11  

og ”evidence” (belagt med forskning). Det innebærer at politikere og byråkrater må legge 

fram evalueringer som bevis for det som er gjort. Dette har, ifølge Karlsen, vært en del av 

desentraliseringen som har funnet sted innenfor utdanning (Karlsen, 2008, s. 3). Styring av 

kompetanseutviklingen bør derfor drøftes i lys av dette. 

 

                                                 
11

 Accountability-begrepet oversettes med ansvars- eller regnskapsplikt på norsk. I det ligger at staten stiller noe til ansvar, som må legge 
fram ”regnskap” (Birkeland, 2008). Det knyttes til en styringsmekanisme som kan få fram hva som skjer med ansvar, aktører/profesjoner og 
institusjoner og den styringsteknologien som står til rådighet i handlingsrommet (Langfeldt, 2008). 
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I prosjektet Achieving School Accountability in Practice (ASAP) presenteres ansvarsstyring 

som en styringsform som bruker bestemte midler eller styringsteknologi, blant annet tester, 

læreplaner, kvalitetskontroller, evalueringer og tilsyn (Langfeldt, 2008). Begrepet inneholder 

en ambisjon om å fremme kvalitet i utdanning, og det stilles spørsmål ved om ansvarsstyring 

er å betrakte som et nytt styringsideal (Langfeldt, 2008, s. 14-18). Når det gjelder 

læreplanstyring, mener Sivesind og Bachmann å se en ny form for styring ut fra hva 

læreplanene regulerer. Fra at læreplanene tidligere la vekt på betingelser som må legges til 

rette, rettes i Kunnskapsløftet blikket mot forventninger som skal innfris. Når læreplanene 

beskriver kompetansemål som elevene skal nå, rettes blikket mot resultatet av opplæringen og 

evaluering av elevenes kompetanser og mindre mot undervisningens innhold. Læreplanene 

blir knyttet til standarder for hva som anses å være god kvalitet, og standardene kobles med 

nye måter å ansvarliggjøre på (Sivesind & Bachmann, 2008, s. 84-85). Karlsen mener at 

endringer i Kunnskapsløftets læreplandokumenter som legger vekt på elevenes kompetanser, 

kan svekke deres styringskraft og føre til at vurderinger vektlegges (Karlsen, 2006). Det er 

derfor interessant å se hvordan endringer i disse ideologiske styringsmidlene virker inn på 

kompetanseutviklingen.  

 

Styring av kompetanseutvikling kan forstås i forhold til de vertikale og horisontale 

styringsprosessene. Styringen kommer til uttrykk i forholdet mellom nasjonalt nivå og lokalt 

nivå, og den kommer til uttrykk på lokalt nivå i forholdet mellom beslutninger og 

organisering. Jeg har ønsket å begrepsfeste styring for å drøfte de grunnleggende 

kjennetegnene ved kompetanseutviklingen og den lokal tilretteleggingen som følger strategien 

Kompetanse for utvikling (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005b). Kunnskapsløftet 

er en læreplanreform. Læreplanene er forskriftsfestet og formelle styringsdokumenter. De har 

sin legitimitet i politiske og skolefaglige begrunnelser, og uttrykker skolens samfunnsmandat. 

De har en styrende funksjon ved at de gir føringer for organisering og innhold i skolen 

(Karseth & Sivesind, 2009). Det er derfor interessant å se hvordan læreplanene og 

elevvurdering, som ideologiske styringsmidler, samvirker med kompetansestrategien 

Kompetanse for utvikling, som også kan betraktes som et ideologisk styringsmiddel. Vil 

endringer i styring og organisering, sammenhengene som de ideologiske styringsmidlene 

brukes i, og ansvarliggjøringen som ligger i dette, innebære en ny styring av læreres 

kompetanseutvikling? Det vil komme til uttrykk blant annet i den lokale skolekulturen. Den 

beskrives i kapittel 2.4. 
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2.4 Skolens undervisningsløp - læreplanarbeid i organiserte fagkulturer  

Hensikten med denne delen er å beskrive de sider av den enkelte skoles kultur og struktur som 

virker inn på kompetanseutviklingens transformasjoner. Ifølge Goodlad er det skolefaglige, 

med læreplanen som undersøkelse og praksis, sentreringspunktet i læreplanfeltet (Goodlad, 

1986a). Leslie S. Siskin og Judith W. Little sier at til tross for forskjeller mellom land, dreier 

undervisning og læring i videregående skole seg om skolefag (Siskin & Little, 1995). 

Undervisningen i videregående skole er organisert som utdanningsprogram som består av 

flere skolefag som er satt sammen. De er med og preger det jeg kaller skolens 

undervisningsløp, jf. figur 2.1. Det er tidligere vist til at læreres tolkninger preges av 

historiske, sosiale og lokale forutsetninger, i tillegg til deres pedagogiske forståelser 

(Lundgren, et al., 1983). Skolens lokale kultur og struktur, her kalt undervisningsløp, er ifølge 

kapittel 1 en lite påaktet forklaringsfaktor i forskningen. 

 

2.4.1 Videregående skole beskrevet som undervisningsløp 

Hargreaves og Goodson har, som vist til i kapittel 2.1.6, forsket på videregående skoler. De 

finner at reformer påvirker skoler på forskjellige måter. Endringene er avhengig av skolens 

innretning. Det vil si skolens fag, timeplaner, utdanningsprogram og vurdering. Skolens 

innretning samspiller med endringskreftene (Hargreaves & Goodson, 2006). 

Læreplandokumentene gir føringer for skolens innretning (Berg, 1999; Goodlad, 1986a; 

Karseth & Sivesind, 2009). De vil ha implikasjoner for lærernes undervisning, og de vil også 

ha implikasjoner for læreres kompetanse og kompetansebehov (Berg, 1999; Hargreaves & 

Goodson, 2006). 

 

Ut fra en læreplantilnærming viser Karseth og Sivesind at læreplanen kan forstås som 

”studieforløp”. Læreplanen formes av institusjonelle forhold og preger undervisningen og 

læringen i den enkelte skole (Karseth & Sivesind, 2009, s. 27). Ved å bruke begrepet 

undervisningsløp, i stedet for studieforløp12, ønsker jeg å få fram at den lokale skolekulturen 

og den lokale strukturen i videregående skole er preget av den enkelte skolens 

utdanningsprogram13 og fagavdelinger med deres strukturer og kulturer, med elevene, 

                                                 
12

 Jeg har valgt å bruke begrepet undervisningsløp om Karseths og Sivesinds begrep studieforløp fordi jeg mener undervisningsløp gir 
assosiasjoner som ligger nærmere kjernevirksomheten i videregående skole (Karseth & Sivesind, 2009). Begrepet studieforløp kan forstås 
som et institusjonsbegrep om inneholder både system, struktur, kultur, aktør og handling. Jeg velger her å legge vekt på  struktur og kultur.  

13
 En oversikt over endringer i videregående skoles struktur er gitt i vedlegg 8. 
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lederne, lærerne og deres kompetanse. Hvordan læreplanene forstås, er en del av dette. 

Fagavdelingene utgjør en standardinndeling med stor betydning, men som er lite beskrevet 

(Siskin, 1994). Derfor trekkes de inn i begrepet undervisningsløp. 

 

Til tross for at undervisningsløpene i videregående skoler kan synes like, har vi hatt en 

tradisjon internasjonalt med sterk deling mellom yrkesutdanningene og de allmennfaglige 

eller studieforberedende utdanningene (Young, 1998). Slik har det også vært i Norge (jf. 

gjennomgangen av forskning fra videregående opplæring i kapittel 1). Videregående 

opplæring er i beskrivelser preget av skiller mellom utdanningsprogram, og da særlig mellom 

de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og de studieforberedende utdanningsprogrammene. 

Mens yrkesfag har vært preget av en verkstedkultur der læring har vært knyttet til verksteder, 

sykesenger og kjøkken, har de studieforberedende programmene vært preget av at 

undervisningen har tatt utgangspunkt i skolefag som har blitt undervist i separate klasserom 

(Mjelde, 2002).  

 

De studiepregede tilbudene kan forstås ut fra et fagdidaktikkperspektiv som har akademiske 

fag med disiplinkulturen og innvielse i denne som utgangspunkt. De yrkesfaglige tilbudene 

har en verksted- eller læreinnretning, der det dreier seg om lærlingen og hans fagutdanning. 

Deres institusjonaliserte epistemologi er forskjellig. Det virker inn på aktivitetene, 

organiseringen og undervisningen. Med bakgrunn i amerikanske high schools sier både 

Spillane og Burck, og Rowan, at de institusjonaliserte epistemologiene påvirker kunnskap og 

undervisningspraksis (Rowan, 2006; Spillane & Burch, 2006). Rowan forklarer det slik:  

”…the controlling influence of disciplinary culture seems to result from taken-for-granted 
assumptions about the knowledge being taught, about how it can be taught, and about how 
it should be coordinated through time - ideas that inhere in disciplinary knowledge 
structures and socialization practices” (Rowan, 2006, s. 25). 

 

Denne forskningen inviterer til større sensibilitet ovenfor skolefag som er forstått som del  av 

undervisningsløp. Som en følge av reformene i 1976 og 1994 har det blitt poengtert at 

forskjellene mellom utdanningsprogrammene minsker og at opplæringen blir mer akademisk 

(Kokkersvold & Mjelde, 1982; Mjelde, 2002). Dette kan også skyldes at de fleste skolefag 

undervises av lærere med bakgrunn i akademiske fagkulturer. Til tross for dette viser 

forskning og forskningsprogram til at videregående skole er preget av enten en akademisk 
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eller en yrkesfaglig kultur, jf. kapittel 1. Dette kan være en forenkling da videregående 

opplæring kan sies å være preget av en rekke skolefagkulturer og disiplinkulturer.  

 

De mange ”tatt-for-gitt” antakelsene om videregående skole kan nyanseres (Rowan, 2006, s. 

25). Det kom fram i kapittel 1 at konformiteten som ligger i slike antakelser er lite undersøkt. 

Jeg ønsker derfor i kapitlene 5 og 6 å se nærmere på hvordan forskjellige deler av 

kompetanseutviklingen samvirker med videregående skole forstått som undervisningsløp. 

Spillane og Burch problematiserer utdanningsendringers forhold til de profesjonelles 

fagforståelse:  

“While changes in the federal and state policy environment (e.g., standards, high stakes 
accountability) have contributed to at tighter coupling between the technical core and the 
policy environment in both mathematics and language arts, this tighter coupling has been 
achieved in different ways within schools depending on the subject. School leaders and 
teachers’ cognitive scripts for instruction and how to improve it differ for language arts 
compared with mathematics. Reflecting these differences, schools apprehend similar 
policy pressures in different ways depending on the curriculum domain. Hence, tighter 
coupling can be achieved through different means to and to different degrees in schools 
depending on the curriculum domain”(Spillane & Burch, 2006, s. 99). 

Norsk videregående opplæring skiller seg fra amerikanske forhold med hensyn til det 

konkrete som det her viser til. Men tilnærmingen åpner for å se nærmere på skoler med 

forskjellige utdanningsprogram, og på hvilke likheter og forskjeller som eventuelt avdekkes. 

Empirien gir anledning til å se nærmere på om forholdet mellom reformendringer og 

undervisningsløp fører til at kompetanseutviklingen kan ha tettere og løsere koblinger til 

læreres behov. For å forstå styring av kompetanseutvikling i en lokal kontekst, vil jeg i 

kapittel 2.5 gå nærmere inn på ledelse. 

 

 

2.5 Ledelse av kompetanseutvikling   

Hensikten med dette kapitlet er å forstå hvordan ledelse påvirker kompetanseutviklingen i 

Kunnskapsløftet, jf. figur 2.1. Et statsvitenskapelig bidrag som legger vekt på ledelse og 

styring, blir brukt sammen med Jorunn Møllers forskning om pedagogisk ledelse. Møller 

argumenterer for pedagogisk ledelse som en demokratisk reflekterende ledelse som utvikler 

ny kunnskap ved å integrere teori, praksiserfaringer og pedagogisk teori. Med bakgrunn i 
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dette utvikles et begrepsapparat for å belyse skoleledere i skolen og ledere i fylkeskommunens 

sitt arbeid med kompetanseutvikling.  

 

2.5.1 Ledelse i et styringsperspektiv 

Begrepet styring brukes om politisk og administrativ ledelse sitt arbeid med å fatte kollektive 

beslutninger og påvirke atferd gjennom formelle styringsinstrumenter, jf. kapittel 2.3. 

Ledelsesbegrepet blir vanligvis brukt om en desentralisert, dialogisk og relasjonell innflytelse. 

(Christensen, et al., 2009, s. 121). Det blir også brukt som betegnelse på et styringsmiddel 

som kanaliserer ressurser slik at det blir resultater (Byrkjeflot, 1997). Begrepene styring og 

ledelse er knyttet tett sammen når offentlige organisasjoners ledere planlegger, beslutter, 

samordner og kontrollerer ut fra demokratisk satte mål og rammer (Christensen, et al., 2009, 

s. 121). 

 

Christensen et al. bruker begrepet lederskap når politisk og administrativ ledelse styrer ut fra 

mandat gitt av folket ved valg og som er basert på formelle vedtak, lover, regler og 

organisasjonsformer, som vist til i kapittel 2.3 (Christensen, et al., 2009, s. 121). Dette er en 

definisjon av ledelse som legger vekt på de formelle og instrumentelle aspektene. 

Tilnærmingen bygger på at aktørene har forståelse for mandatet og det formelle systemet, i 

tillegg til det relasjonelle, som er sentralt for å utvikle konsensus i organisasjonen. 

Christensen et al. beskriver ledelse som organisasjonsatferd som virker inn på 

beslutningsprosessene, der ledere ses som aktive konstruktører i transformasjonsprosessene 

(Christensen & Lægreid, 2001a; Christensen, et al., 2009). Ledelse foregår innenfor et 

institusjonelt handlingsrom der den formelle strukturen rammer inn den kulturelle 

institusjonelle konteksten som ledelse foregår i. Ledelse og styring ses derfor som 

sammenvevde begreper. De er begge virkemidler for å koordinere offentlig virksomhet. 

  

Å legge vekt på lederrollene gir innfallsvinkler til å analysere transformasjonsprosesser i 

utdanningssystemet. Transformasjonsprosesser belyser forholdet mellom styring og ledelse, 

og forholdet mellom styringsnivåene. Det gir muligheter for å analysere hvordan rutiner, 

strukturer, posisjoner og styringsmidler er lenket sammen (Spillane & Burch, 2006, s. 100). 

James P. Spillane og Patricia Burch viser til: ” … understanding how ideas, practices, tools, 

policies, and so on move from one level of the system to another and come be constitutive of, 
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and constituted in, work at different levels is critical to understand patterns of  tight and loose 

coupling” (Spillane and Burck 2006, s. 100).  

 

Ledelse i en institusjonell sammenheng dreier seg om å oppfylle grunnleggende funksjoner i 

organisasjoner. Skoleledernes roller kan forstås ut fra de funksjonene lederne fyller (Strand, 

[2001], 2007, s. 249). Ved å analysere hvilke funksjoner som vektlegges og hvordan de 

integreres kan vi forstå endringer i skolelederrollene.  

 

Marvin Washington, Kimberly B. Boal & Brian Dick (2008, s. 723-729) har beskrevet 

grunnleggende ledelsesfunksjoner der både organisasjoners indre og ytre forhold belyses. De 

begrunner dette med at lederes legitimerende rolle blir viktigere (Washington, et al., 2008, s. 

724). Ledelsesfunksjonene tar utgangspunkt i en amerikansk virkelighet som jeg har tilpasset 

til vår. De beskriver tre grunnleggende ledelsesfunksjoner. Det er:  

1) Institusjonell ledelse dreier seg om å utvikle intern konsistens, ved å utvikle tilslutning til 

mål og verdier, og å få sammenheng (”coherence”) i den enkelte organisasjon. Det vil dreie 

seg om å balansere fortid, nåtid og framtid. Gjennom institusjonaliseringsprosesser utvikles 

kollektive forventinger og meninger (Washington, et al., 2008, s. 725-727). Det vil for 

eksempel dreie seg om å lede skoleutviklingsprosesser og kompetanseutviklingsprosesser med 

den enkelte skole som mål.  

2) Institusjonell ledelse dreier seg om å utvikle støttemekanismer for å fremme 

organisasjonens legitimitet, og om å fremme konsistens i skolesystemet. Det vil dreie seg om 

å balansere mellom stabilitet og fleksibilitet i den enkelte organisasjon. Uten stabilitet vil en 

organisasjon ikke kunne akkumulere kunnskap, men ledere vil også ha en rolle i å utvikle ny 

kunnskap. De utvikler egen og organisasjonens legitimitet ved å forholde seg til den 

institusjonelle konteksten, og de må kjenne egen institusjon (Washington, et al., 2008, s. 727-

728). Reformer kan settes inn i en slik ramme. Lederfunksjoner som innebærer at lokal 

skolemyndighet har fått ansvar for kompetanseutvikling og samarbeid mellom skoler og 

myndigheter om planer og tiltak, og å utvikle støttemekanismer og legitimitet lokalt, er en del 

av dette.  

3) Institusjonell ledelse dreier seg om å forsvare organisasjonen. Ledere skal takle kontroll og 

ytre press av forskjellige slag fordi institusjoner ”… don’t exist in a vacuum” (Washington, et 

al., 2008, s. 729). De må forholde seg til skiftende samfunnsforhold og forskjellige syn, og 
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forsvare det de som ledere gjør. Det kan for eksempel dreie seg om å endre praksis pga. 

forskjellige kontrolltiltak, forholde seg til ytre press i form av trender og forskjellige 

evalueringer. Institusjonalisering skjer når lederne responderer på det fragmenterte for å 

utvikle konsistens. Ledelse dreier seg om å forholde seg til de interne og eksterne krefter og 

således bidra til legitimering når organisasjoner kommer under press (Washington, et al., 

2008).  

 

Ut fra en slik tilnærming dreier ledelse seg om hvordan forskjellige ledelsesfunksjoner forstås 

og ivaretas, og om å utvikle sammenhenger mellom lederes forskjellige roller og funksjoner.  

 

2.5.2 Ledelse i et pedagogisk perspektiv 

Med bakgrunn i forskjellige teoretiske tilnæringer, blant annet styrings- og forvaltningsteori, 

profesjonsteori og teori om skolens kultur og historie, beskriver Jorunn Møller 

ledelsesfunksjonen i skolen som sammensatt og motsetningsfylt. Skoleledelse utspiller seg 

innenfor et handlingsrom der både utdanningspolitikken og lokale behov virker inn, og gir 

lokal variasjon. Møller legger vekt på et relasjonelt perspektiv der både skolens mandat og det 

å utvikle relasjonell tillit er viktig for å lykkes som leder (Møller, 1995, 1997, 2004). 

 

I artikkelen ”Skolelederes betydning for elevenes læringsresultater” har Møller en overskrift 

som sier: ”Å utvikle skoler er først og fremst en læringsprosess” (Møller, 2007, s. 179). I flere 

av hennes arbeider er dette et kjernepunkt. Rektor er en ”læringsleder” (Møller, 1995, s. 369). 

Hun har vært opptatt av spenninger mellom det å lede og samtidig lære å lede, og å utvikle 

skolen gjennom aksjonslæring. Ledelse, lederes læring og skolens utvikling ses i 

sammenheng, som en læringsprosess.  

Pedagogisk ledelse er et begrep som Møller bruker om skoleledelse. Pedagogisk ledelse er 

knyttet til de forskjellige grunnleggende institusjonelle ledelsesfunksjonene. Det kan være et 

begrep som inneholder ledelse for å utvikle tilslutning, få retning og sammenheng i arbeidet 

innad i organisasjonen, slik som i ledelsesfunksjon 1 vist til i kapittel 2.5.1. Pedagogisk 

ledelse forutsetter administrativ ledelse, men ses som overordnet denne. Pedagogisk ledelse 

dreier seg om å legge til rette for kjernevirksomheten i skolen, som er elevenes, personalets og 

lederes læring, og å få til sammenhenger mellom disse (O. Johansson, Moos, & Møller, 
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2000). Skolens primærfunksjon er elevenes læring: ”Elevenes læringsresultater er målet for 

skolens kvalitet”, ifølge Møller (Møller, 2007, s. 167). Utenlandske og norske studier viser at 

formell ledelse er en av flere viktige faktor i det å legge til rette for utvikling av 

læringsresultater, og å holde retningen. Pedagogisk ledelse dreier seg om å fremme kvalitet i 

skolen ut fra et vidt resultatbegrep. Siden våre læreplaner legger vekt på demokratisk 

dannelse, må også pedagogisk ledelse bygge opp om skolens demokratiske verdier i arbeidet 

innad i skolen (Møller & Presthus, 2006a). Møller viser til at pedagogisk og demokratisk 

ledelse utvikles mellom ledere og medarbeidere på forskjellige nivåer, der kollektiv refleksjon 

over egen praksis er viktig for å lede læringsarbeidet på en målrettet og bevisst måte (Møller, 

2004, 2005; Møller & Presthus, 2006b). I tråd med ledelsesfunksjon 1, se kapittel 2.5.1, vil 

pedagogisk ledelse dreie seg om å utvikle intern tilslutning og sammenheng gjennom en ledet 

læringsprosess, der læreres og lederes læringsprosesser inngår, og med elevenes læring som 

mål. 

 

En sentral ledelsesfunksjon vil være å utvikle eksterne støttemekanismer for å fremme 

organisasjoners legitimitet og konsistens innad i skolen og i skolesystemet slik 

ledelsesfunksjon 2 beskriver, se kapittel 2.5.1. Skoleledelse dreier seg om å utvikle forholdet 

til omgivelsene, både til foreldre, det øvrige samfunn og til myndighetene, og forholde seg til 

reformer (O. Johansson, et al., 2000; Møller, 2005). Ledelse av reformens 

kompetanseutvikling kan forstås i lys av en slik funksjon. Den kompetanseutviklingen som 

Møller argumenter for, er en kompetanseutvikling som legger vekt på både teoretiske 

begreper og praksis for å utvikle den kulturbaserte kunnskapen som finnes i skolen. 

”Kunnskap skapes i relasjonene som oppstår mellom individer i en bestemt situasjon, og i 

relasjon til de sosiale og materielle strukturene som omgir individene” (Møller, 1997, s. 153). 

Stor vekt legges på arenaer for refleksjon, å utvikle samarbeidet, og deres praktiske 

kompetanse, didaktiske kompetanse og refleksjonskompetanse, slik at de får gitt elevene de 

utfordringene de trenger (O. Johansson, et al., 2000). I sin beskrivelse av prosjektet 

Leadership for Learning viser Møller hvordan skoleledere og forskere sammen la til rette for 

kunnskapsutvikling i skolen. Ved å ta utgangspunkt i analyser av lederes, læreres og elevers 

praksis, og så å legge til rette for vurdering og refleksjoner over disse, ble forbindelsene 

mellom dem utviklet. Skolelederne var sammen med lærerne aktive parter i å utarbeide 

forbedringer i undervisningen. De erfarte at ledelse var en viktig faktor når det gjaldt å 

påvirke elevenes læringsresultater (Møller, 2005).  
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I det Møller kaller ”en tankemodell” viser hun til spenningsfelt i lederes arbeid med 

kompetanseutvikling mellom det individuelle og det kollektive, og mellom 

bevissthetsutvikling og handlingsforpliktelse.  Med utgangspunkt i spenningene argumenterer 

hun for skolelederen som tilrettelegger og integrator for læring mellom lærere og elever for å 

utvikle skolen (Møller, 2007, s. 180-181). Kompetanseutvikling må bidra til en bedre 

læringskultur på skolen. Men kompetanseutvikling alene løser ikke utfordringene, ifølge 

Møller. Spørsmålet er om kompetanseutviklingen ved hjelp av skoleeiers ledelse konsentrerer 

seg om primærfunksjonen eller ikke (Møller, 2007, s. 153-154). En pedagogisk ledelse av 

kompetanseutvikling som skal fremme legitimitet og konsistens i forhold til ledelsesfunksjon 

2 vil måtte ta høyde for dette. 

 

Ifølge ledelsesfunksjon 3, se kapittel 2.5.1, må ledere takle kontroll og eksternt press. 

Samtidig som styringsdokumentene legger vekt på utvikling av læringskulturen, så vil 

pedagogisk ledelse dreie seg om å implementere reformer og forholde seg til motstridende 

endringskrav som defineres utenfor skolen. Møller stiller spørsmål ved erfaringslæring som 

hovedmodell for lederutvikling, fordi skolelederne ikke synes å ha den kritiske 

kunnskapsbasen, bygd over kritisk pedagogikk og praksis, som dette forutsetter (Møller, 

1995). Teoretisk kunnskap er viktig for å begrepsfeste og kritisk reflektere over det som skjer 

i praksis, og praksiserfaringer er viktig for å utfordre grunnlaget kontinuerlig (Møller, 2004).  

 

Begge disse ledelsesperspektivene har et demokratisk utgangspunkt. Ledelse blir knyttet til 

mandat og en systemorientert tilnærming til det som foregår i organisasjonen og mellom 

styringsnivåene. Det som gjør den statsvitenskapelige ledelsesforskningen interessant er at 

den trekker inn styringsfeltet. Pedagogisk ledelse bidrar med det spesifikke med ledelse 

knyttet til kjernevirksomheten i skolen. Styringsdimensjonen kan dermed ses i sammenheng 

med ledelse for læring. Ved å bruke den statsvitenskapelige tilnærmingen for å forstå 

kompetanseutvikling som transformasjoner, har jeg ønsket å tydeliggjøre 

kompetanseutvikling som ledede læringsprosesser der forskjellige styringsnivåer er involvert. 

Dette kan ses som et generelt teoretisk utgangspunkt for å forstå kompetanseutvikling som 

transformative styrings-, ledelses- og læringsprosesser. Ved hjelp av begrepsapparatet vil jeg i 

kapittel 6 drøfte hva som kjennetegner ledelse av kompetanseutvikling og hvilke roller og 

funksjoner skolelederne har. Forskning viser at ledelse av kompetanseutvikling har 

forskjellige innholdssider. Å begrepsfeste disse som profesjonsutvikling er tema i kapittel 2.6. 
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2.6 Lærerprofesjonalitetens kunnskapsbase og språk 

For å forstå læreres kompetanseutvikling må, i tillegg til de styringsmessige og 

ledelsesmessige sidene, også innholdsmessige sider trekkes inn, jf. kapittel 1. De 

innholdsmessige sidene dreier seg om de profesjonelles kunnskapsbase og kunnskapsgrunnlag 

(Grimen, 2008). Nærmere bestemt vil jeg belyse den pedagogiske profesjonskunnskapen som 

lærere og ledere bruker (E. L. Dale, 2011, s. 234). Ved hjelp av en profesjonsteoretisk 

tilnærming vil jeg begrepsfeste utvikling og endring i læreres pedagogiske 

profesjonskunnskap ut fra hvordan skoleledere forstår dette. Kunnskapssosiologi og 

læreplanteori skal gi et bidrag til å forstå hva som karakteriserer den kunnskapsbasen som er 

gangbar i strategien Kunnskap for utvikling og dens kompetanseutvikling.   

 

2.6.1 Endringer i lærerprofesjonaliteten 

Reformer utfordrer lærerprofesjonaliteten fordi forventningene til hva lærere og skoleledere 

skal kunne og gjøre endres. Å være profesjonell lærer og skoleleder assosieres i hverdagstale 

med å kunne sitt yrke, være kompetent og ha den kompetansen som er nødvendig. Andrew 

Abbott (1988) er en profesjonsteoretiker som har vært opptatt av profesjoner, deres 

kompetanse og forholdet til staten. Han knytter profesjonsbegrepet til at profesjonelle har 

komplekse arbeidsoppgaver som endrer seg og som derfor krever både abstrakt kunnskap og 

skjønn. Profesjonell utvikling knytter Abbott til de profesjonelles forhold til kunnskapsbasen, 

og til hvordan de profesjonelle bruker og kontrollerer kunnskapen og ferdighetene. Både 

staten og profesjonen regulerer profesjonens forhold til autonomi og styring. Abbott bruker 

begrepet juridiksjon om denne doble reguleringen (Molander & Terum, 2008). I juridiksjon 

ligger det at yrkesgruppen har kompetanse i juridisk forstand (myndighet) til å utføre bestemte 

oppgaver som er preget av skjønn. Ifølge Abbott inneholder det profesjonelle skjønnet kilder 

til profesjonell kontroll. Akademisk kunnskap gir legitimitet. Profesjonelt skjønn og 

akademisk kunnskap gjør den profesjonelle juridiksjonen mindre sårbar (Abbott, 1988).  

 

Beslutningsforholdet i juridiksjonen hviler på at staten har gitt lærere rett til å ivareta 

arbeidsoppgaver. Juridiksjonen kan være knyttet til forskjellige typer kontroll. Det kan være 

staten som organiserer og kontrollerer arbeidsoppgavene, eller det kan være de profesjonelle 

som gjør det gjennom selvdisiplin, ny kunnskap, organisasjonsutvikling og standardsetting. 
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På den måten bidrar både staten og profesjonen til at oppgavene blir legitimert. Med reformer 

endres arbeidsoppgavene og det skjer endringer i de profesjonelles juridiksjon og kunnskap 

(Abbott, 1988, s. 91). Endringer i kunnskapsbasen kan derfor si noe om hvordan endringer i 

styring påvirker profesjonaliteten. 

 

Eliot Freidson sier at profesjonalitet er basert på utdanning og spesialisert kunnskap. 

Profesjonalitet innebærer å ha kvalifikasjoner for utførelse og skjønn, og makt til å kontrollere 

utførelsen. De profesjonelle er ansvarlig for kvaliteten på deres arbeid ut fra innholdet i deres 

funksjonelle ekspertise. Styring av kompetanseutviklingen og kompetansen regulerer 

profesjonaliteten. Freidson setter denne profesjonslogikken opp mot den statlig byråkratiske 

styringslogikken og en gjeldende markedslogikk, og viser til at den profesjonelle 

juridiksjonen forhandles fram i forholdet mellom de forskjellige logikker (Freidson, 2001).  

 

Hos Abbott og Freidson hviler profesjonalitet på en spesialisert utdanning og et vitenskapelig 

kunnskapsgrunnlag og, i tillegg, et makt- og styringsgrunnlag. Det dreier seg om 

kunnskapsbaserte yrker som er bygd over både teoretisk og praktisk kunnskap og bruk av 

skjønn. I kapittel 2.6.2 vil jeg gå inn på en del av den profesjonelle kunnskapsbasen til lærere 

og skoleledere som bygger på pedagogisk profesjonskunnskap. 

 

2.6.2 Den pedagogiske profesjonskunnskapen som utgangspunkt for å nyansere 

læreres kunnskapsbase 

I denne delen vil jeg nyansere læreres kunnskapsbase. Det blir gjort ved å gå nærmere inn på 

en del av den pedagogiske profesjonskunnskapen som har vært brukt i dette feltet gjennom de 

30 årene jeg betrakter. De utvalgte teoretiske bidragene legger vekt på forskjellige sider ved å 

utvikle lærerkompetansen i praksis. Noen av tilnærmingene legger mest vekt på læreres 

praksis, mens andre legger mest vekt på vitenskapsbaserte tilnærminger. 
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Praksisbaserte tilnærminger til profesjonskunnskapen   

Refleksjon 

Refleksjonsbegrepet har over en lang periode vist seg å være sentralt i forskning om læreres 

profesjonskunnskap (Møller, 1995; Schwab, 1978; Sundli & Ohnstad, 2003). 

Refleksjonsbegrepet i utdanningssammenheng knyttes ofte til Donald A. Schön og hans 

bøker. The Reflective Practitioner kom ut i 1983.   

 

Schön beskriver hva som særmerker den kunnskapen som den individuelle profesjonelle lærer 

bruker når han reflekterer. Det er en lærerkompetanse som inneholder lærerens evne til å 

handle med den praktiske kunnskapen og den refleksjonen som ligger i det. Det er denne 

personlige kunnskapsbasen, med vekt på de strukturerende elementer i den praktiske 

kunnskapen, som i særlig grad framheves. Den praktiske kunnskapsbasen sammenliknes og 

skilles fra en teknisk rasjonell tilnærmingen til teori og vitenskap. Schön sier det ligger 

kunnskap innebygd i våre handlinger. Refleksjonsbegrepet bidrar til å lage bro mellom taus 

kunnskap på den ene siden og ”refleksjon i handling” (”knowing-in-action”) til ”kunnskap i 

handling” (”knowledge-in-action”) på den andre siden. Schön ser på ”refleksjon i handling” 

som en forskningsprosess, der forskeren er i gang med å konstruere ny teori til det unike 

tilfellet, der mål og midler, eller tenkning og handling ikke holdes adskilt, men ses i 

sammenheng (Schön, 1995, s. 68). Den vitenskapelige kunnskapens rolle i refleksjonen kan 

synes diffus, og har en intuitiv karakter. En kan se det slik at refleksjonen eller artikuleringen 

i Schöns modell, er knyttet til kunnskapens funksjon. Det er derfor utvikling av den 

personlige kunnskapsbasen som Schön vier størst oppmerksomhet, mens det er mer uklart hva 

som er relasjonen til kunnskapens objekt. Den kollektive kunnskapsbasen og refleksjonen vil 

kunne ha dårligere kår uten en felles verbalisering.  

 

I læreres kompetanseutvikling vil det være relevant å analysere refleksjonenes rolle. Hva 

dreier refleksjonene seg om, hvilke prosesser og hvilken kunnskap inngår. Perspektivet som 

belyses her er særlig konsentrert om her- og nå- situasjonen og det er mindre grad 

framtidsrettet. 
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Kunnskapsbasen bygd over kollegiale praksisbaserte prosesser 

Innenfor skoleutviklingsteori og i skolebasert vurderingsteori er det skolens eller 

organisasjonens behov som er utgangspunktet for å utvikle kompetanse. Begrepet 

skoleutvikling brukes i mange betydninger (Dalin, 1995). I norsk sammenheng har Trond 

Ålvik og Tom Tiller arbeidet med å utvikle hva som legges i begrepet (Tiller, 1999; Ålvik, 

1994). De legger vekt på at lærere skal involveres og utvikle sin skoles kultur slik at de forstår 

mer av det som skjer i denne kulturen. Ved hjelp av samspill og refleksjon skal skolens 

uutnyttede handlingsrom tas i bruk (Tiller, 1992, 1993; Ålvik, 1994). Denne tilnærmingen til 

å utvikle læreres kompetanse er tuftet på deres praksis. Det tas utgangspunkt i egen kultur der 

det gjøres vurderinger, reflekteres over det som skjer og trekkes erfaringer som følges av 

tiltak som følges opp. Det er en forholdsvis rasjonell erfaringslæring som beskrives med en 

spørrende, systematisk og langsiktig prosess (Ålvik, 1993). Innholdet i utviklingsprosjektene 

kan bli liggende nær en aksjonslæringstilnærming. Men det kan også ligge nær en 

byråkratisk-rasjonalistisk tilnærming, selv om det ikke er ønskelig (Tiller, 1999; Ålvik, 1994).  

 

Hva som er utgangspunktet for forbedringene, og hvilke vurderinger som skal gjøres, er ifølge 

Tiller og Ålvik avhengig av de kollektive prosessene på skolen. Dette representerer en 

tilnærming til kompetanseutvikling som legger vekt på det unike i læreres praksis. Likevel er 

det de kollektive refleksjonsprosesser, for å utvikle sider av skolens kultur, som er mest 

framtredende. Det er derfor interessant å spørre hva i skoleutviklingsprosjektene det legges 

vekt på, og prosjektenes forhold til kunnskap. En slik tilnærming har et endringsperspektiv og 

et forbedringsperspektiv. 

 

En situert kompetanseutvikling tuftet på tradisjonen 

Jean Lave og Etienne Wenger bruker en sosiologisk og antropologisk tilnærming til hvordan 

læring og kunnskap kan forstås. Teorien sier at læring skjer gjennom skiftende deltakelse i 

pågående sosiale praksiser, og den er lite eksplisitt på hvilke prosesser som følges og hvilken 

kunnskap som utvikles (Dreier, 1999; Lave, 1999; Lave & Wenger, 2003; Säljö, 2001). 

Situert læring skjer i praksisfelleskap gjennom en prosess som de kaller ”legitim perifer 

deltakelse” (Lave & Wenger, 2003, s. 44). Ved deltakelse i prosessen vil de lærende etter 

hvert beherske kunnskaper og ferdigheter og bevege seg i retning av full deltakelse i 

sosiokulturelle praksiser i fellesskap. De beskriver læring som et integrert og uadskillelig 
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aspekt ved sosiale praksiser, der læringsaktivitetene fyller funksjoner i praksisfellesskapet 

både for den enkelte og for gruppen. Kunnskapsutvikling og læring formes i en kontekstuell 

og historisk sammenheng i praksisfellesskap, og består av transformasjoner og forandringer 

av praksiser, personer, relasjoner og kulturer (Lave & Wenger, 2003, s. 48). Teorien viser at 

transformering av læring mellom praksiser, eller mellom uformell læring knyttet til praksis, 

og formell læring, knyttet til kurs, formell utdanning, nettverk og møter, er vanskelig.  

 

I 2002 kom Wenger, McDermott & Snyder med boka Cultivating Communities of Practice 

(Wenger, McDermott, & Snyder, 2002). Med utgangspunkt i denne kan en si at 

praksisfellesskapsbegrepet har beveget seg langs to hovedlinjer. Den ene er en deskriptiv og 

teoretisk tilnærming innenfor organisasjonsstudier. Den andre er en preskriptiv tilnærming 

innenfor managementstudier, der vekten legges på hvordan læringsfellesskap mestrer ledelse 

(Nilsen, 2010). I Cultivating Communities of Practice framheves kultivering av 

læringsfelleskap gjennom ledelse ved å bygge læringskompetanse og innovasjonskompetanse. 

Ledelse institusjonaliserer fellesskap ved å legitimere dem og gi dem status i 

organisasjonsstrukturen, og læring og kunnskap ses om integrert i det som skjer 

 

Ut fra en slik tilnærming vil kompetanseutvikling dreie seg om å få adgang til praksiser for å 

legitimere og utvikle læreres deltakelse og praksis, gjerne på tvers av handlingskontekster, 

ved å utvikle læringsbaner (Dreier, 1999). Spørsmålet blir hvilke adganger skoleledere og 

lærere har til forskjellige praksiser innad i egen gruppe, på tvers av grupper og mellom nivåer 

i systemet, for å transformere kunnskap. Transformasjoner dreier seg om å endre og utvikle på 

tvers av handlekontekster, ut fra at noe kan være nyttig nå eller som framtidig beredskap.  

 

Vitenskapsbaserte tilnærminger til profesjonskunnskapen 

Kunnskapsbasen bygd på læreplanteori, didaktikk og problematisering av oppdraget 

Med referanse til Britt Ulstrup Engelsen kan begrepet ”curriculum literacy” brukes som et 

kompetansebegrep innen læreplanteorien. Det dreier seg om å kritisk lese, tolke, utvikle og 

konstruere læreplaner (Engelsen, 2008, s. 25). Curriculum literacy kan ut fra våre norske 

læreplantradisjoner forstås på mange måter. Et mye brukt begrepsapparat i norsk tenkning i 

forbindelse med reformer har vært Goodlads begrepssystem, riktig nok utviklet innenfor en 
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amerikansk setting (Goodlad, 1979). Begrepssystemet får fram kompleksiteten i læreplanfeltet 

(Gundem, Karseth, & Sivesind, 2003). 

 

Bjarne Bjørndal og Sigmund Lieberg sin didaktiske relasjonsmodell er mye brukt (Gundem, 

et al., 2003). Med bakgrunn i denne har læreplanarbeidet og læreplankompetansen til lærere i 

norsk sammenheng ofte fått en rasjonell tilnærming. Læreplanene har på den ene siden blitt 

sett på som intensjoner med beskrivelser av hva lærere og ledere skal ta utgangspunkt i. I 

dette ligger at læreplanene beskriver den intenderte undervisning, og lærerens 

læreplankompetanse har bestått i å kunne forholde seg til didaktiske kategorier, slik vi finner 

dem i Bjørndals og Liebergs modell (B. Bjørndal & Lieberg, 1978). På den andre siden kan 

læreplanen, ut fra det lokale arbeidet som skal gjøres med dem, ses som kontekstavhengige 

dokumenter. Læreplanene kan dermed også ses i forhold til historiske, kontekstuelle og 

situasjonelle faktorer (Engelsen, 2006; Karseth & Sivesind, 2009; Lindensjö & Lundgren, 

2000).  Curriculum literacy, forstått som læreplankompetanse, vil være en kompetanse for 

implementering og utvikling i en praksissituasjon, men også en kompetanse i å forholde seg 

til læreplaner og styringsdokumenter. 

 

Læreplanbegreper og didaktiske begreper brukes til å analysere skolefag og didaktikk 

(Engelsen, 2003; Lundgren, 1979). Læreplanteorien og didaktikken dreier seg blant annet om 

forståelser av læreres mandat og planlegging av undervisning. Det harmonerer med 

planlegging av læreres arbeid i klasserommet ut fra en rasjonell forståelse av hva 

læreplanarbeid i praksis dreier seg om. Det spesielle bidraget som denne tilnærmingen gir til 

kompetanseutvikling, vil være at det får fram sammenhenger mellom skolens mandat, 

lærerens undervisning og elevenes læring. Det kan synliggjøre utfordringer i forholdet 

mellom læreplanverket, didaktikken og elevenes undervisning og læring og endringer på 

forskjellige nivåer i skolesystemet. 

 

Formidling av skolefaget – et fagdidaktisk syn 

”Faget” står sterkt i videregående skole. I 1985 viste Lee S. Shulman til at det manglet et 

paradigme i undervisningsforskning. Han mente at det var lagt vekt på læreres kompetanse i å 

administrere klasserom, å lage planer og vurdere elevenes forståelser, men han savnet at 

undervisningsinnholdet ble problematisert (Shulman, 1986). Han mente at kildene til 
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lærerkunnskapen lå i: ”(a) subject matter content knowledge, (b) pedagogical content 

knowledge, and (c) curricular knowledge” (Shulman, 1986, s. 9).  Det er spesielt begrepet 

”pedagogical content knowledge” som har vært til inspirasjon for fagdidaktikken. Det sentrale 

er hvordan lærere transformerer sin forståelse av fag gjennom en resoneringsprosess, der de 

strukturelle og praktiske sidene ved kunnskapen tolkes kritisk. Han framhever den gjensidige 

avhengigheten mellom de forskjellige delene av disiplinkunnskapen (Shulman, 1990). 

 

Shulman utvikler senere en ny modell ”Fostering a Community of Learners”. Forståelsesdelen 

i modellen bygger på tidligere arbeid, men han legger nå vekt på interaksjonen mellom 

enkeltlæreren, lærerfellesskapet, det institusjonelle nivået og det politiske nivået (Shulman & 

Shulman, 2004). Dette er en videre tilnærming til læreres læring, der institusjonelle forhold 

som ”community of learners” er trukket inn, men uten at han spesifiserer dette, utover å nevne 

at det ligger forskjellige ressurser i det. Shulmans typologi begrepsfester: faget eller temaet, 

kunnskap om det å undervise i emnet, kunnskap om hvordan undervise i emnet, hvordan de 

lærende lærer emnet og læreplanen.  

 

Ut fra en slik tilnærming vil utvikling av enkeltlæreres kunnskap om skolefags innhold, 

formidling av faget og dets emner være det mest sentrale i kompetanseutvikling. Utvikling av 

lærerens didaktiske overveielser blir knyttet til planlegging og gjennomføring av 

undervisning. Det vil avhenge av det faglige lærestoffet. Faglige utfordringer i klasserommet 

vil være sentralt, og forskning har en viktig rolle.  

 

Pedagogikk som profesjonskompetanse og vitenskapsfag 

Erling Lars Dales tilnærming til lærerprofesjonalitet er brukt i Kompetanseløftet Buskerud sin 

kompetansestrategi, vist til i kapittel 5.  Dale har vært opptatt av å utvikle den pedagogiske 

profesjonaliteten til lærere, bygd over pedagogikk som vitenskap. Didaktikk knyttet til 

skolefaglige aktiviteter, fagdidaktikk, allmenndidaktikk og organisasjonsdidaktikk er sentralt. 

Han har en rasjonalistisk og normativ tilnærming til hvordan læreres profesjonalitet utvikles. 

Dale argumenterer for at pedagogikk som vitenskapsfag må være det felles fundamentet når 

lærere, skoleledere og utdanningsmyndighetene arbeider med utdanningsspørsmål. Det er 

ifølge Dale helt essensielt i deres kompetanseutvikling (E. L. Dale, 1999).  
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Dale har utviklet et kompetansebegrep for lærere og skoleledere. På samme måte som de i 

undervisningen forholder seg til teori om faget, vil de ha behov for teori om deres 

profesjonelle kompetanse. Han beskriver tre kompetansenivåer. Det er å gjennomføre 

undervisning (K1), å konstruere undervisningsprogrammer (K2) og å kommunisere i og selv 

utvikle didaktisk teori (K3). K1, gjennomføring av undervisning med pedagogisk 

profesjonalitet, innebærer deltakelse i målrettet læring som er preget av kommunikasjon 

mellom lærer og elever. K2 innebærer skolens arbeid med læreplanarbeid, både den enkelte 

lærers arbeid og skoleorganisasjonens arbeid. Dale ser på det kollegiale fellesskapet og den 

kompetente handlingsrefleksjonen som en betingelse for å heve kvaliteten i utdanningen. Det 

forutsetter en forskningstradisjon i didaktikk. Kritisk drøfting av undervisningsspørsmål og 

læreplanspørsmål er en K3 aktivitet. Den profesjonelle lærer og leder deltar på dette nivået i 

dialoger med argumentasjoner og begrunnelser. På dette nivået etablerer Dale en 

sammenheng mellom faget pedagogikk som vitenskap og den profesjonelle refleksjonen (E. 

L. Dale, 1999).  

 

Læreres og skolelederes kompetanse består av innholdselementer med et innbyrdes forhold 

som er knyttet sammen av den profesjonelle refleksjonen, men som forutsetter den 

pedagogiske utdanningsvitenskapen og dens begreper. En praksis der lærere opererer alene og 

uten et felles fagspråk, gjør det vanskelig å utvikle profesjonaliteten. Lærere og ledere blir da 

henvist til elevene når de skal utvikle sine profesjonelle standarder, ifølge Dale (E. L. Dale, 

1999, s. 146). Pedagogikk som vitenskapsfag ses som grunnlag for ”karrierelang utvikling” og 

er en forutsetning for å kunne utvikle kriterier for profesjonelt arbeid (E. L. Dale, 1999, s. 12). 

Utfordringer ligger i å utvikle profesjonaliteten gjennom argumentative dialoger på 

forskjellige nivåer og mellom nivåene i utdanningssystemet. 

 

Jeg har her vist til at den pedagogiske profesjonskunnskapen de siste 30 årene har lagt vekt på 

både praksisbaserte og vitenskapsbaserte tilnærminger. Brukt i kompetanseutvikling vil 

tilnærmingene føre til at forskjellig kunnskap trekkes inn. Fra denne nyanserte tilnærmingen 

vil jeg i kapittel 2.6.3 rette blikket mot sammenhenger mellom læreplanenes kunnskap og 

innholdet i læreres kompetanseutvikling. Dette vil jeg gjøre ved hjelp av Michael Youngs 

kunnskapssosiologiske tilnærming. Young diskuterer forholdet mellom kunnskap i skolen og 

læreplaners kunnskapsinnhold. 
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2.6.3 En kunnskapssosiologisk tilnærming til læreres kunnskapsbase 

Michael Young mener at det i debatter om kunnskap i skolen og skolens læreplaner mangler 

en teori om kunnskap (Young, 2008, s. 18-24). Young diskuterer tre forskjellige syn på 

kunnskap i læreplaner. Han diskuterer det han kaller en neo-konservativ tradisjonalistisk 

posisjon. Den forstår kunnskapen som objektiv og gitt. Opp mot dette synet setter Young en 

teknisk instrumentell posisjon som nå er dominerende. Den inneholder en argumentasjon om 

hva økonomien og næringslivet trenger. Kunnskap gjøres til middel. Det fører til at det legges 

vekt på elevenes valgfrihet, og at utdanningens organisasjonsnivåer med administrative 

reguleringer og standardiseringer blir viktigere. Opp mot dette synet setter han en 

postmodernistisk kritikk som sier at kunnskapens verdi er relativ og knyttet til blant annet 

kultur og kjønn. Kunnskap gjøres til noe skjult og hverdagslig som gjør det vanskelig å holde 

den fast som noe objektivt. Gjennom sin kritikk av forskjellige kunnskapssyn argumenterer 

Young for en sosial realistisk posisjon, der kunnskap ikke tas for gitt og uproblematisk 

inkluderes i en læreplan. Han legger vekt på det sosiale ved kunnskapen, det ytre og 

realistiske, og vil ikke redusere den til noe internalt kognitivt eller til en praksis. Kunnskapen 

både konstrueres og er noe som ”er”. Hva som er kunnskap og hvordan den struktureres, 

virker inn på læreplanen og undervisningen. Å debattere en læreplan krever vitenskapelig 

kunnskap uten at dennes sosiale og historiske basis blir benektet (Young, 2008, s. 19). 

 

Ifølge Young (2008) bør vi være bevisste på og debattere kunnskapen i skolen. Det gjelder 

innholdet i elevenes læreplaner, og det vil gjelde innholdet i læreres kompetanseutvikling med 

dens kursopplegg, undervisningsplaner og kompetansetiltak. Young sier at skillet mellom 

hverdagskunnskap og teori er grunnen til at vi har læreplaner. I stedet for å viske ut 

kunnskapsskillene bør vi ta hva som skal være kunnskap i læreplanene alvorlig og nyansere 

kunnskapen. Da vil ikke spørsmålene om å minske forskjellene mellom akademisk og 

yrkesmessig kunnskap, eller å favorisere det ene framfor det andre, bli det mest framtredende 

(Young, 2008, s. 171).  

 

Ved å se på endringer i læreplanenes kunnskap bidrar Young også til å sette søkelyset på den 

kunnskapsbasen som profesjonen hviler på. En slik tilnærming fører til at vi må se nøye på 

kunnskapen i læreres kompetanseutvikling. Young beskriver utviklingen av den 

sosialrealistiske posisjonen som ”den tredje bølge” som følger den sosiokulturelle. Slik jeg 
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forstår han, neglisjerer han ikke det sosiale og praksis som viktige dimensjoner ved 

kunnskapsutviklingen. Men det er interessant å følge ”bølgen” en lengde lenger, for å se 

forskjellige aspekter ved kunnskapen som kommer fram. På den måten kan kunnskapen 

studeres.  Med et deskriptivt siktemål vil jeg belyse hvilken kunnskap det legges vekt på. Det 

blir viktig å finne ut hvordan læreres kompetanseutvikling blir forstått, når tradisjonelle 

modeller for å utvikle profesjonell kunnskap med tette bånd til disiplinbasert kunnskap, 

tilegnet gjennom formell utdanning, settes under press (Young, 2008). 

 

I kapittel 2.6 har søkelyset blitt satt på forholdet mellom lærerprofesjonalitet, kunnskapsbasen 

og den pedagogiske profesjonskunnskapen. En nyansering av den pedagogiske 

profesjonskunnskapen i praksisbaserte og vitenskapsbaserte tilnærminger tas som 

utgangspunkt for hvordan kompetanseutviklings innhold forstås. Young argumenterer for at 

fagene er historisk og sosialt konstruerte, og at kunnskapen som ligger i læreplanene bør 

nyanseres og debatteres.  De samme forholdene gjør seg gjeldende i læreres 

kompetanseutvikling. En sammensatt kunnskapsbase vil gi utfordringer i 

kompetanseutviklingen fordi forskjellig kunnskap utvikles på forskjellige måter (Young, 

2008). Didaktikken må derfor bli forskjellig. For å debattere læreplanenes kunnskap og 

kompetanseutviklingens innhold vil lærere og ledere ha behov for vitenskapelig kunnskap, 

begreper og forståelse.  

 

 

2.7 Oppsummering 

Gjennom kapittel 2 har målet mitt vært å forstå kompetanseutvikling som styringsmiddel i 

utdanningsreformer. Jeg har knyttet meg til en institusjonsteoretisk og statsvitenskapelig 

tradisjon som legger vekt på styring og institusjoners påvirkning. I tillegg har jeg brukt 

pedagogisk forskning for å tydeliggjøre at det som studeres har et innhold som er knyttet til en 

skolekontekst. Den institusjonelle teorien har vært opptatt av” løse koblinger” mellom 

administrasjon og kjerneaktiviteter i skoleorganisasjoner. Jeg går inn i dette ved å se på 

sammenhenger mellom styring, ledelse og innhold i kompetanseutvikling. Det er ikke årsak – 

virkning sammenhenger jeg er opptatt av, men mønstre som gradvis vokser fram over tid: Ved 

hjelp av Goodlads måte å forstå transformasjonsprosesser i utdanningssystemet på, tydeliggjør 

jeg at transformasjoner har både en styringsdimensjon, en teknisk profesjonell dimensjon og 
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en skolefaglig innholdsdimensjon. Ved hjelp av statsvitenskapelig teori, organisasjonsteori og 

pedagogisk teori er det vist til forskjellige forklaringsfaktorer for å forstå hvordan 

kompetanseutvikling som styringsmiddel transformeres. Jeg har argumentert for at 

samfunnsforhold med historiske forutsetninger og nåtidige trender, styring og lokal tilpasning, 

skolers undervisningsløp og ledelse av profesjonsutvikling og kunnskapsbasen, er viktige 

forklaringsfaktorer når vi skal forstå kompetanseutvikling. Mitt hovedbidrag for å forstå 

kompetanseutvikling er å vise hvordan forskjellige forklaringsfaktorer samvirker. Det 

spørsmålet som da kommer opp er om vi kan si at den kompetanseutviklingen som følger 

reformen Kunnskapsløftet kan forstås som et nytt kompetanseutviklingsregime som vil 

påvirke profesjonen på nye måter. 
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3 Metode, framgangsmåte og struktur i arbeidet  

I kapittel 3 blir det redegjort for metodiske valg. Jeg redegjør for den institusjonelle analysen 

og forskningsdesignet som er valgt. Det blir videre redegjort for datainnsamlingsmetode, 

analysene, etiske overveielser og for hvordan jeg har møtt utfordringer hva gjelder validitet og 

reliabilitet.  

 

 

3.1 Begrunnelser for metodiske valg     

3.1.1 En institusjonell analyse av utdanningsreformer 

For å belyse kompetanseutvikling som styringsmiddel har jeg valgt et forskningsdesign som 

består av to deler. Den ene delen har en samtidshistorisk tilnærming der Kunnskapsløftets 

kompetanseutvikling ses i forhold til tidligere reformer i videregående skole. Data hentes fra 

nasjonale dokumenter. Den andre delen gir et tidsbilde av implementeringen av reformen 

Kunnskapsløftet ved hjelp av dokumenter og intervjuer som genererer data om hvordan 

kompetanseutvikling framstår på et begrenset tidspunkt i en lokal kontekst. 

 

For teoretisk å belyse problemstillingen ble et institusjonelt perspektiv med 

statsvitenskapelige teori/ organisasjonsteori og utdanningsvitenskapelige teori lagt til grunn. 

Den statsvitenskapelige teorien er spesielt egnet til å belyse makronivået med statlig styring. 

Den utdanningsvitenskapelige teorien er spesielt egnet for å belyse mikronivået med skolene, 

jf. kapittel 2.  

 

For å svare på problemstillingen gjøres to empiriske analyser som forenes i en institusjonell 

analyse. Den institusjonelle analysen er en nivåanalyse der det statlige nivået belyses av en 

samtidshistorisk analyse av dokumenter, se øverste horisontale linje i figur 3.1. Det 

fylkeskommunale nivået og skolenivået belyses av en kasusanalyse ved hjelp av dokumenter 

(D) og intervjuer (I) av ledere på hvert av de to nivåene, se de vertikale sirklene i figur 3.1. På 

skolenivået inngår to nivåer ved at rektorene intervjues og i tillegg prosjektkoordinatorer som 

alle er enten mellomledere eller assisterende rektorer på skolene. (Prosjektkoordinatorene 
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inngår i fylkeskommunens organisering av prosjekt Kompetanseløftet Buskerud. Dette blir det 

gjort rede for nedenfor under intervjuutvalg.) 

 

 

Figur 3.1 Designbeskrivelse 

  

Den institusjonelle analysen setter søkelyset på institusjoners endringer og rammer inn 

aktørenes handlinger. Analysen bygger på at reformer formes av deres historiske kontekster 

og av den lokale konteksten, jf. kapittel 2. Jeg har valgt å kalle det en institusjonell analyse 

fordi det på en annen måte enn en kasusstudie får fram hvordan sammenhengene mellom den 

historiske og lokale kontekst utvikles over tid (Stoker, 1995).  

 

Studien er kontekstualisert i tid og rom. Jeg er opptatt av å få fram hva som gjøres med 

kompetanseutvikling i forbindelse med kompetansestrategien Kompetanse for utvikling og 

Kunnskapsløftet, og spørsmålene i intervjuguiden er relatert til dette. Det vil imidlertid være 

vanskelig å knytte de forholdene som beskrives i materialet direkte til bestemte tidspunkt. 

Føringene har ligget i tidligere dokumenter. Kunnskapsløftet og kompetansestrategien 
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kontekstualiseres i forhold til tidligere reformer, og i forhold til den lokale konteksten som er 

valgt.  

 

Deler av den institusjonelle analysen har preg av en kasusstudie. Ifølge Robert K. Yin gir 

kasustudier som metode en helhetlig, meningsfull tilnærming til fenomener i den virkelige 

verden (Yin, 2003). Yin avgrenser kasusstudier til undersøkelser hvor fenomener studeres i 

sin naturlige sammenheng med flere kilder av data, og der grensene mellom fenomen og 

kontekst ikke er klart definert (Yin, 2003, s. 13).  Kasusstudien skal hjelpe meg til å forstå 

fenomenet kompetanseutvikling i en kompleks virkelighet, og den skal brukes for å gi svar på 

hvordan - og hvorfor - spørsmål som stilles for å belyse fenomenet. Å studere den konteksten 

som kasuset er en del av er viktig, fordi hva som kommer ut av studien vil også avhenge av 

hvor interessant konteksten og kasuset der forskningen gjøres er (Andersen, 1997; Yin, 2003). 

Jeg har valgt å legge kasuset til Buskerud fylkeskommune. 

 

3.1.2 Buskerud fylkeskommune – en kontekstbeskrivelse 

Fylkeskommunen er ansvarlig for kompetanseutviklingen av sine ansatte i videregående 

skole. Jeg er interessert i den delen av den fylkeskommunale virksomheten og organisasjonen 

som arbeider med Kunnskapsløftet og kompetansestrategien Kompetanse for utvikling. 

Fylkeskommunen forstås som et styrings- og administrasjonssystem med fylkesting, 

hovedutvalg og administrativt system, som samarbeider med skolene ved rektorene og øvrige 

ledelse. Fokuset i studien min er læreres kompetanseutvikling sett fra lederne. Dette er ikke en 

studie av hvordan lærere oppfatter kompetanseutvikling, selv om kompetanseutviklingen er 

rettet mot lærerne. Det er en studie av kompetanseutvikling som styringsstrategi sett fra 

lederne i fylkeskommunen og fra seks utvalgte skoler sitt ståsted. Fylkeskommunens arbeid 

med kompetanseutvikling var organisert som et prosjekt kalt Kompetanseløftet Buskerud. 

Organiseringen er vist i figur 3.2.  
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Figur 3.2 Buskerud fylkeskommune med prosjektet Kompetanseløftet Buskerud  

 

Buskerud fylkeskommune (BFK) kan beskrives som en gjennomsnittlig fylkeskommune når 

det gjelder folketall, sysselsetting, og andelen av husholdningene som ligger i bymessige strøk 

og i spredt bygde strøk. Den ligger litt over gjennomsnittet når det gjelder sysselsetting i 

sekundærnæringer og varehandel, hotell, restaurant, samferdsel, finans, forretningsdrift, og litt 
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under gjennomsnittet med sysselsatte i offentlig forvaltning/annen tjenesteyting (SSB, 2011a, 

2011b). 

 

Kompetanseutvikling framstilles som et viktig område for investering og utvikling i skolen. 

Det kommer fram når Buskerud fylkeskommunens handlingsprogram for perioden 2007-2010 

presenterer et omfattende program for ”Kunnskapsfylket” Buskerud.  Fylkestinget har vedtatt 

visjonene ”Livskraftig og initiativrik utviklingspartner” for å markere at fylkeskommunen har 

en ny partnerskapsrolle (Buskerud fylkeskommune, 2006b, s. 7). I handlingsprogrammet blir 

hovedlinjene for investeringer i ”Kunnskapsfylket” lagt. De legger vekt på 

kompetanseutvikling for tilsatte i skolene og instruktørene i yrkesopplæringen, nye fleksible 

skolebygg, samarbeid mellom skole, næringsliv og lokalsamfunn, ny helsefagskole, utvidet 

bruk av digitale læremidler i opplæringen og økt IKT-kompetanse hos lærere og ledere 

(Buskerud fylkeskommune, 2006b).  

 

I Fylkesplanen viser BFK til at de ønsker utdanning og kompetanse som innebærer ”… bedre 

samsvar mellom næringslivets behov og videregående opplæring og høgskoletilbudet”. De 

ønsker videreutvikling av Høgskolen i Buskerud og et utvidet samarbeid med de nærliggende 

fylkene. De ønsker å sikre tilfredsstillende bygningsmasse på de videregående skolene, og de 

ønsker å utvikle skolene som kompetansesentra i lokalsamfunnet. De ønsker å styrke etter – 

og videreutdanningstilbudet til voksne og å styrke satsingen på regionens forsknings- og 

utviklingsarbeid med basis i utdanningstilbudene og arbeidslivet (Buskerud fylkeskommune, 

2005a, s. 24). Dette er svært vide formuleringer, men de viser at avhandlingens 

problemstilling er relevant i denne konteksten. BFK og skolene har strategiske planer for 

kompetanseutvikling som blir behandlet i kapittel 5, og de har egen strategisk plan for IKT-

utvikling som ble vedtatt i 2008. (For kort beskrivelse av skolene, se kapittel 3.2.2.) 

 

Grunnen til at jeg valgte denne fylkeskommunen var imidlertid ikke dens gjennomsnittlige 

kjennetegn og dens satsing som ”Kunnskapsfylket”, men at høgskolen jeg arbeider ved ligger 

i denne fylkeskommunen. Det var praktisk for meg å velge denne fylkeskommunen fordi jeg 

kjente til skolestrukturen og en del forhold i fylkeskommunen på grunn av samarbeidsavtaler 

som var inngått mellom høgskolen og fylkeskommunen, og tidligere samarbeid med 

fylkeskommunen. 
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3.2 Innsamling og bearbeiding av data 

3.2.1 Dokumenter i den institusjonelle analysen  

Datamaterialet består av tidligere forskning på feltet og politiske dokumenter. I kapittel 1 er 

videregående skole presentert som forskningsfelt. Det er gjort ut fra systematisk søkning. I 

tillegg er det laget teoridrevne reviewer der tidligere forskning om reformer og 

profesjonsutvikling sammenliknes og nyansers.  

 

Datamaterialet består av dokumenter fra nasjonalt nivå, fra den valgte fylkeskommunen og fra 

de utvalgte skolene. Noen politiske dokumenter belyser reformen Kunnskapsløftets 

kompetansetilnærming, mens andre er valgt ut for å belyse den lokale konteksten. For å 

belyse tradisjonen i den videregående skolen, har jeg analysert dokumenter knyttet til de 

reformene vi har hatt siden videregående opplæring ble samlet til en videregående skole. På 

den måten har jeg ønsket å få fram en tidslinje når det gjelder læreres kompetanseutvikling i 

forbindelse med reformene. Jeg har valgt dokumenter som har hatt en sentral rolle i styring av 

læreres kompetanseutvikling. Det er dokumenter som er knyttet til de offentlige 

beslutningsprosessene, så som Norges offentlige utredninger, stortingsmeldinger, 

komitébehandlinger, handlingsplaner og strategier.  

 

Jeg har også trukket inn noen overnasjonale europeiske dokumenter utviklet av EU og OECD. 

Med bakgrunn i disse ønsker jeg å se på hvordan kompetanseutvikling forstås utenfor Norge, i 

Europa. I tillegg har jeg brukt dokumenter som sier noe om hvordan skolelederes kompetanse 

er utviklet i perioden. Ved hjelp av utdanningspolitiske dokumenter fra Buerutvalget, 

Kompetansereformen og Mønsterbryterne, har jeg ønsket å belyse hvordan kompetanse og 

kompetanseutvikling framstilles i arbeidslivet for øvrig. De utdanningspolitiske dokumentene 

kan ha betydning for kompetanseutvikling i skolen. Kompetanseutvikling knyttes til 

samarbeid med forskjellige aktører, så som universitets- og høgskolesektoren gjennom 

forsknings- og utviklingsarbeid, arbeidstakerorganisasjoner som Utdanningsforbundet, og 

fylkeskommunens organisasjon, KS- kommunesektorens organisasjon og 

arbeidsgiverforening, som gir føringer om styring og ledelse i utdanningssektoren. Disse 

dokumentene ser jeg som et bakteppe for Kunnskapsløftets kompetansetenkning. Jeg har valgt 

å konsentrere materialet til videregående skole, og har ikke vurdert dokumenter fra 

grunnskolereformene. Sett fra et ståsted i videregående skole, vil neppe dokumenter fra 
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grunnskolen være kjent. Valget er også gjort ut fra at det forskes mindre på den videregående 

skolen enn på grunnskolen. Oversikter over de nasjonale reformtekster finnes i vedlegg 6. 

Datagrunnlaget består også av lokalt utarbeidede dokumenter fra fylkeskommunen, som for 

eksempel deres kompetansestrategi, årlige kompetanseplaner, brev og føringer for arbeidet i 

nettverk og for læreplanarbeidet. Det består også av de utvalgte skolenes 

kompetanseutviklingsplaner, virksomhetsplaner og prosjektplaner. En oversikt over disse 

tekstene finnes i vedlegg 7. De skriftlige dokumentene er fra 2008 og tidligere. I tillegg består 

materialet av intervjuer gjort i fylkesadministrasjonen, hos Fylkesmannen og ute på skolene. 

De er fra 2008. 

 

3.2.2 Intervjudataene   

Ut fra formålet med avhandlingen kunne jeg begrenset studien til dokumenter. Men siden 

styringsdokumentene legger vekt på den enkelte fylkeskommune som ansvarlig og den 

enkelte skole som det nivået som kompetansetiltak rettes mot, er det interessant å finne ut 

hvordan kompetanseutvikling forstås også på disse nivåene. Avhandlingen dreier seg om 

styring av læreres kompetanseutvikling, men siden fylkeskommunens og skoleledelsens roller 

i kompetanseutviklingen har blitt endret, valgte jeg å intervjue representanter fra disse 

nivåene. Jeg har ikke intervjuet lærerne. Hensikten med intervjuene er å få fram 

intervjupersonenes forståelser, erfaringer og vurderinger.  

 

Buskerud fylkeskommunen hadde pr 01.06.08 ansvar for 13 videregående skoler og ett 

arbeidsinstitutt. Jeg plukket ut seks skoler som kunne gi bredde i utvalget og samtidig være 

typiske videregående skoler. Det ble gjort ut fra følgende kriterier: Jeg ønsket små og store 

skoler, skoler i byer og skoler på landet, skoler med flest studieforberedende programmer 

(studieforberedende), skoler med flest yrkesfaglige programmer (yrkesfagskoler) og 

kombinerte skoler. Jeg ønsket å intervjue skolelederne. Det vil si de som var involvert i 

kompetanseutviklingen i forbindelse med Kunnskapsløftet på skolenivået og på det 

fylkeskommunale nivået. På skolenivået er rektor og den som var ansvarlig for 

Kunnskapsløftet (prosjektkoordinator) på skolen intervjuet. På fylkeskommunalt nivå er de 

som hadde mest med Kunnskapsløftet å gjøre, nemlig assisterende fylkesutdanningssjef og 

prosjektlederen med ansvar for Kunnskapsløftets kompetanseutvikling, intervjuet. I tillegg er 

en saksbehandler med ansvar for Kunnskapsløftet hos Fylkesmannen intervjuet. Det er både 
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menn og kvinner i utvalget på hver skole. Tabell 3.1 gir en oversikt over skoler, med 

beskrivelse av skolene og informantene. 

 

Videregående skoler Beskrivelse av skolen Informanter med beskrivelser 

Skole 1- yrkesfaglig 
skole 

Skolen har ca. 160 lærere, ca. 800 elever, 9 
utdanningsprogram, flest yrkesfaglig 
utdanningsprogrammer, ligger i en by. 

Rektor 1, vært i skolen siden 1978 
og rektor i 13 år.  

Prosjektkoordinator 1, vært i 
skolen siden 1975, mellomleder/ 
assisterende rektor i 30 år. 

Skole 2- yrkesfaglig 
skole 

Skolen har ca. 90 lærere, ca. 500 elever, har 7 
utdanningsprogrammer, flest yrkesfaglige 
utdanningsprogrammer, ligger landlig til. 

Rektor 2, vært i skolen siden 1970 
og rektor i 12 år.  

Prosjektkoordinator 2, vært i 
skolen siden 1980, mellomleder 
/assisterende rektor i 11 år. 

Skole 3- 
studieforberedende 
skole 

Skolen har ca. 100 lærere, ca. 900 elever, har 4 
utdanningsprogrammer, flest elever på 
studieforberedende utdanningsprogrammer, 
ligger landlig til. 

Rektor 3, vært i skolen siden 1980, 
rektor i 8 år.  

Prosjektkoordinator 3, vært i 
skolen siden 1983, mellomleder i 7 
år. 

Skole 4-
studieforberedende 
skole 

Skolen har ca. 90 lærere, ca. 750 elever, har 3 
utdanningsprogrammer, flest elever på 
studieforberedende utdanningsprogrammer, 
ligger i by. 

Rektor 4, vært i skolen siden 1974, 
rektor i 12 år.  

Prosjektkoordinator 4, vært i 
skolen siden 1978, mellomleder i 
11 år. 

Skole 5- kombinert 
skole 

Skolen har ca. 100 lærere, ca. 750 elever, har 7 
utdanningsprogrammer, og både 
studieforberedende og yrkesfaglige, ligger 
landlig til. 

Rektor 5, vært i skolen siden 1978, 
rektor i 12 år.  

Prosjektkoordinator 5, vært i 
skolen siden 1978, mellomleder/ 
assisterende rektor i 13 år. 

Skole 6- kombinert 
skole 

Skolen har ca. 120 lærere, ca. 800 elever, har 
10 utdanningsprogrammer, både 
studieforberedende og yrkesfaglige, ligger 
landlig til. 

Rektor 6, vært i skolen siden1970, 
rektor i 27 år. 

Prosjektkoordinator 6, vært i 
skolen siden 1994, mellomleder i 3 
år. 

Fylkeskommunen   

  Assisterende fylkesutdanningssjef, 
lærer siden 1970, leder i vgs. i 25 
år, 5 år hos Fylkesmannen, 9 år 
leder i fylkeskommunen. 

  Prosjektleder, lærer i 12 år, 
tillitsvalgt i 4 år. 

Fylkesmannen   

  Rådgiver, lærer i 10 år, hos 
Fylkesmannen i 12 år. 

 

Tabell 3.1 Oversikt over utvalget av informanter 
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Informantene har lang skolepraksis. En av skolelederne har tre år med lederpraksis. En annen 

har 7 år. De andre har over 10 år i ledelse i videregående skole. Informantenes lederutdanning 

varierer. Prosjektlederen og en av rektorene har master i skoleledelse og en har grunnfag i 

ledelse og personaladministrasjon. Flere viser til forskjellige kortere lederkurs som Ledelse i 

videregående skole (LEVIS) og Ledelsesutvikling i skolen (LUIS). De fleste var ansatt i 

tidsrommet 2003-2005 og deltok i Buskerud fylkeskommunes lederutviklingsprogram utviklet 

av Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøgskole (AFF) og Høgskolen i 

Buskerud (HIBU). 

 

3.2.3 Innsamling og bearbeiding av intervjudata 

Jeg har utviklet tre semi-strukturerte intervjuguider for å belyse problemstillingen (Vedlegg 

1). Noen spørsmål dreier seg om styringsdokumentene, noen er åpne og noen er formet slik at 

forskjellige meninger skulle komme fram (Merriam, 1994).  

 

Jeg har hatt to pilotintervjuer for å vurdere intervjuguiden og spørsmålene. Etter det ble 

spørsmålsrekkefølgen endret og et spørsmål ble utelatt. Før pilotintervjuet ba jeg om å få 

tilsendt skolens kompetanseplaner, virksomhetsplaner og prosjektplaner. Jeg hadde håpet at 

dette kunne forkorte kartleggingsdelen av intervjuet. I praksis viste det seg at det skriftlige 

materialet ikke tjente denne hensikten, men det var oppklarende i intervjusituasjonen.  

 

Intervjuene ble foretatt på skolene. De varierte i mellom 1 time 15 minutter til ca 2 timer og 

30 minutter. De fleste intervjuene tok ca to timer. Alle intervjuene er tatt opp på bånd i sin 

helhet og transkribert. Det resulterte i ca 300 sider (linjeavstand 1, tekststørrelse 12).  Hvilke 

symboler som er brukt i transkriberingen går fram i vedlegg 5. Halvparten av intervjuene ble 

gjennomført i juni 2008. Den andre halvparten ble gjennomført tidlig i august 2008. Et 

intervju med assisterende fylkesutdanningssjef ble også gjort i desember 2009 for å oppklare 

noen forhold. Kunnskapsløftets kompetansestrategi og den lokale strategien gjaldt for 

perioden 2005-2008. Å ta intervjuene i slutten av perioden, men før den har utgått, tror jeg var 

gunstig fordi informantene var opptatt av prosjektet og samtidig av hva som kom til å skje 

etter perioden. Videre var tidspunktene på hver side av sommerferien gunstig for 

lederintervjuer fordi de da er inne i en planleggings- og evalueringsmodus. 
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Data fra seks rektorer er ikke så mye, men med seks prosjektkoordinatorer og de 

fylkesadministrative og Fylkesmannen som berører de samme spørsmålene, ble det mulig å 

vurdere bildet jeg fikk. Det informantene fortalte ga muligheter for utdypende spørsmål, noe 

som var viktig for å få ny forståelse og fortolkning. Noe av analysen gjorde jeg fortløpende 

ved at jeg merket meg temaer og spørsmål som jeg ønsket å utdype ytterligere. For eksempel 

ble særpreg ved skolene og mønstre når det gjaldt kompetanseutvikling, skole og 

utdanningsprogram tydeligere etter hvert.   

 

I feltnotatene fra intervjuene er det særlig tre forhold som gjentas. Det er markeringer av hva 

informantene mener er viktig, det er forhold som jeg trenger å få nærmere utdypet, og det er 

forhold som jeg ikke trenger bruke mer tid på. Det viser forskjeller mellom informantene. 

Feltnotatene viser også at jeg burde belyse nærmere rektorenes og prosjektledernes roller i 

kompetanseutvikling på egen skole versus deres rolle i fylkeskommunens initiativ. I ettertid 

ser jeg klarere at disse uklarhetene i rollene deres kan ha flere årsaker. Noe av det kan forstås 

opp mot diskursteoriens nodalpunkter, som viser til at i denne uklarheten ligger noe sentralt 

som bør belyses. Hva er det som sies og hva sies ikke? Hva består det uklare i? Intervjuene 

ble avsluttet med en metarefleksjon over samtalen. Ved flere anledninger kom det fram 

synspunkter som verken informantene eller jeg var klar over på forhånd. Synspunktene kom 

ofte mens jeg var i ferd med å skru av båndspilleren. I metarefleksjonen gikk det for eksempel 

fram at feltet kompetanseutvikling hadde blitt klarere gjennom samtalen for begge parter.  

 

3.2.4 Innholdsanalyse av tekster 

Studien ble designet for å forstå utdanningsreformer. Det institusjonelle perspektivet ble tidlig 

det teoretiske utgangspunktet mitt, men det ble klarere, bedre forstått og supplert med 

forskning parallelt med arbeidet med empirien. Selv om en del av teorien var presentert før 

data ble samlet inn, kom store deler av teori til etter dette. Min meiningsutvikling har vært 

hermeneutisk på den måten at teorier, empiri og problemstillinger gjensidig har opplyst 

hverandre over tid. Intensjonen min har vært at teorien og dataene gjensidig skulle bidra til å 

opplyse hverandre, og jeg har valgt strategier ut fra det. Avhandlingsarbeidet startet med det 

teoretiske arbeidet og med dokumenter som skulle inngå i den samtidshistoriske analysen. 

Intervjuguidene ble laget etter dette. Intervjuene ble foretatt sommer 2008, før hele 

teorirammeverket var presentert. Å ta intervjuene noe senere, kunne ha gitt bedre 
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sammenheng mellom problemstillingen og dataene. Men dataene kunne ha fått en annen 

karakter om de var hentet inn etter at prosjektet var avsluttet, og mens nye strategier ble 

planlagt og iverksatt.  Det fylkeskommunale prosjektet Kompetanseløftet Buskerud ble 

avsluttet ved årsskifte 2008/2009. Forskningsarbeidet mitt har på den måten både induktive og 

deduktive preg som gjensidig har bidratt til å utvikle forståelsen (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 54-61). 

 

Jeg har analysert nasjonale dokumenter der jeg ser fenomenet kompetanseutvikling som noe 

som har utviklet seg over tid fra vi fikk en videregående skole. Videre har jeg analysert 

dokumenter utviklet innenfor BFK og skolene, og i tillegg intervjuer. I alle tekstene har jeg 

foretatt innholdsanalyser. I den samtidshistoriske analysen har jeg konsentrert meg om 

tekstene og gjort en tekstanalyse av dem, mens jeg i intervjuene har spurt etter informantenes 

forståelser og praksiser, og ut fra det gjort tekstanalysen (Klette, 2000).  

 

I det følgende tar jeg utgangspunkt i Gunn E. Søreides utlegging av tekstanalysen. 

Tekstanalysen kan ses som en prosess i fire faser (Søreide, 2007, s. 39-53):  

Fase 1: I denne første fasen ble jeg kjent med materialet. Det handlet om hva som sto i de 

nasjonale dokumentene og hva som kom fram i intervjuene. De første oppfatninger om 

kategorier, temaer og mønstre, det vil si betydningsfulle utsagn i materialet, ble avdekket.  

Vedlegg 3 viser hvordan utsagn fra informant om lærernettverk har blitt rubrisert med 

kategorier og koder. Kodene er korte og definerer intervjupersonens handling eller opplevelse 

(Kvale, Brinkmann, Anderssen, & Rygge, 2009, s. 209).  

 

Mange utsagn måtte plasseres under flere koder. På grunn av detaljrikdommen og det 

inneforståtte i utsagnene var det en utfordring å gjøre utdrag fra utsagnene korte. Dette ville 

ha lettet oversikten. Kodene og detaljnivået på kodene utviklet seg etter hvert. De ble sentrale 

i det begrepsmessige rammeverket (Hjerm, Lindgren, & Blomgren, 2011). Gjennom 

kategoriseringer og kodinger dannet det seg et inntrykk av materialet, hva gjaldt struktur, 

oversikt og hva som ble sett som sentralt. 
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Fase 2: I den andre fasen gikk jeg nærmere inn på spesifikke koder som struktur, organisering, 

ledelse, styring og innhold. Tekst som har fått samme kode, er satt sammen for å få fram 

innhold og uttrykksmåter om samme tema. I denne lesingen ble omfanget av den relevante 

empirien redusert.  Gjennom meiningsfortetting ble empiri komprimert, presentert og 

systematisert (Kvale, et al., 2009). Vedlegg 4 viser hvordan nettverkenes innhold beskrives.  

Utsagnene er komprimerte, sammenliknet med andre, og orientert etter roller.  

 

I den samtidshistoriske analysen har utgangspunktet vært hva de nasjonale dokumentene sier 

om kompetanseutvikling av lærere og skoleledernes rolle. Det er lagt vekt på de samme 

kodene som nevnt over. Jeg har sett på hvordan kompetanseutvikling begrunnes, hvilke 

føringer som er lagt for styring, organisering, skoleledelsens rolle og kompetansetiltakene. Ut 

fra de fylkeskommunale dokumentene har jeg vært opptatt av hvordan kompetanseutviklingen 

var planlagt, med mål, tiltak, gjennomføring, innhold, og hvilke erfaringer som var gjort. Selv 

om de innholdmessige elementene får størst vekt, kan de ikke ses adskilt fra språkbruken i 

tekstene. Ved hjelp av både hverdagsbegreper, begrep fra dokumentene og forskjellige 

forskningsbegrep har jeg tolket innholdet i dokumentene før jeg jobbet mer inngående med 

teorien. 

 

Fase 3: I den tredje fasen dekontekstualiseres empirien. Den enkelte aktør og rolle ble 

analysert og det ble foretatt sammenlikninger mellom aktører i forskjellige roller og mellom 

skoler. En kan si at empirien ble analysert både horisontalt og vertikalt (Roald, 2010). Mens 

jeg i tidligere faser var opptatt av å forstå kasuset med nettverk og de forskjellige aktørene, 

ble denne fasen preget av at jeg stilte spørsmål til materialet og prøvde ut forskjellige 

struktureringer av analysen ut fra hva som kunne være interessant. Det kan sies å ha vært en 

åpen og induktiv tilnærming, men også deduktiv da noe av lesningen var preget av teori. Jeg 

ønsket i denne fasen for eksempel å få tak i forskjellige oppfatninger om nettverks 

organisering, nettverkenes prosesser, og likheter og forskjeller i argumentasjonen til de 

forskjellige rollene. Argumentasjonen er sett opp mot temaet endring og teorier om endring. 

Grunnen til at dette ble interessant var at ved å gå inn på temaene og se dem i sammenheng, 

ble den hierarkiske sammenhengen mellom temaene klarere. Gjennom denne abstraheringen 

dannet det seg et bilde av kompetanseutvikling som et overordnet tema med flere undertemaer 

som kodene og temaene gikk inn i. Dette er framstilt i tabell 3.2. 
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1. Kompetanseutvikling 

1.1 styring 

1.1.1 endring 

1.1.2 hierarkisk - /governance-styring 

1.2 organisering 

1.3 ledelse 

1.4 kompetansetiltak 

    1.4.1 lærernettverk 

1.5 innhold 

 

 

Tabell 3.2 Temaer organisert 

 

Kompetansetiltak, det vil si lærernettverk, ble et undertema. Det ble interessant hvordan 

nettverksorganiseringen ble koblet mot kompetanseutviklingens forhold til temaet endring. 

 

I vedlegg 5 er det vist hvordan forskjellige utsagn om nettverksmodellene sorteres og prøves 

ut opp mot temaet endring som et ledd i dekontekstualisering av empirien. Analysen ble 

senere strukturert ved hjelp av følgende spørsmål: Hvordan beskrives nettverkenes struktur og 

ledelse? Hvilke oppfatninger om nettverksmodellene kommer fram: likheter og forskjeller i 

argumentasjonen til forskjellige roller? Hvilke oppfatninger kommer fram om nettverkenes 

innhold, med likheter og forskjeller i argumentasjonen?  

 

Fase 4: I fjerde fase rekontekstualiseres analysen. Originaltekstene ble lest på nytt og 

analysert for å se om sentrale temaer og kategorier presenteres i en relevant sammenheng. En 

slik fasegjennomgang kan gi inntrykk av at tolkningen har vært en lineær prosess.  Det er 

viktig å få fram at det har vært en svært kompleks og meiningssøkende prosess. En veksler 

mellom å gå gjennom teksten for å få tak i helhet og mening, og går så inn på temaer og 

utsagn som kan belyse dem. Gjennom en slik pendling mellom helhet og deler har jeg vært 
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opptatt av å analysere og tolke, og utvikle sammenheng i analysen og i studien (Kvale, 1997; 

Lindblom, 1990). 

 

I framstillingen har jeg prøvd å bruke preteritumsformer av verbet når jeg refererer til eldre 

reformer, mens mine analyser er skrevet i presens. Det er en vanskelig skjønnsmessig øvelse. 

Men det er gjort for å få en framstilling med nærhet til stoffet. 

 

3.2.5 Etiske overveielser 

 Det å beskrive kontekster er helt grunnleggende i denne typen forskning. Det reiser etiske 

problemstillinger knyttet til intervjuguidene, datainnsamlingen og til presentasjonen. 

Spørsmålene jeg stiller i intervjuguidene til informantene har etiske sider. Som forsker i en 

samfunnskontekst setter en gjennom kategoriseringer merkelapper på det informanter gjør. 

Gjennom det er en med på å skape en virkelighet. Det har problematiske sider fordi 

merkelapper er forenklinger til analyseformål som ikke inneholder hele bildet. Synspunkter  

som jeg legger fram kan derfor synes fordreid. 

 

Datainnsamlingen innebærer etiske utfordringer og overveielser. For det første handler det om 

å ivareta informantenes anonymitet. Siden kontekst i mitt prosjekt er viktig, er 

fylkeskommunens navn ikke anonymisert. Informantene er blitt anonymiserte. Alle har fått 

tilbud om å lese intervjuene. De som er i posisjoner som kan gjenkjennes, har fått anledning 

til å kommentere sitater som er brukt. På hver skole er rektor og den lederen som har ansvar 

for Kunnskapsløftet (prosjektkoordintor) intervjuet. Det finnes både mannlige og kvinnelige 

rektorer og prosjektkoordinatorer i utvalget, men i framstillingen er alle benevnt som han av 

anonymitetshensyn. Utdanningsbakgrunnen deres er ikke brukt fordi det kan gå ut over 

anonymiteten. For at skolene skal være anonyme er opplysningene gitt i generelle vendinger.  

 

For det andre handler etiske overveielser om forholdet mellom informanter og intervjuere. I 

dette tilfellet var informantene skoleledere på forskjellige nivåer, de var engasjerte og hadde 

høy kompetanse. Siden jeg også har vært lærer og leder i videregående skole ga det et 

jevnbyrdig forhold mellom informant og intervjuer. Det gir bedre muligheter for gjensidig 

forståelse. Etikk i intervjusituasjonen dreier seg også om hvordan forskeren forholder seg til 
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kritiske temaer. Jeg har for eksempel i intervjuene merket at enkelte har vegret seg for å 

kritisere fylkeskommunen. Når det oppleves problematisk, kan det skyldes at de ikke vet hva 

jeg ønsker å få fram og hvordan jeg vil bruke utsagn, selv om materialet skulle behandles 

konfidensielt. (Vedlegg 10 inneholder informasjon som informantene fikk før intervjuene). 

Jeg syntes det var viktig å ikke virke provoserende, men jeg har vært nysgjerrig på hva som 

ligger bak. Å intervjue bør ikke forstås teknisk instrumentelt, men ut fra Schöns tilnærming 

som det muliges kunst, ut fra det profesjonelle forhold som eksisterer mellom informant og 

intervjuer. 

 

Et annet punkt som må tas med i overveielsene, er at den høgskolen jeg arbeider ved har hatt 

ansvar for en del av det kompetanseutviklingsprogrammet som de fleste av lederne har deltatt 

på i perioden 2003-2005. Jeg har vært foreleser og veileder, men jeg har ikke veiledet noen av 

skolene i materialet. Det har ført til at enkelte informanter behandlet noen temaer kort slik: 

”… dette vet jo du som har vært med på det”. Jeg var prosjektleder for samarbeidet som BFK 

hadde med HIBU om Differensieringsprosjektet i perioden 1999-2003. Det kan ha ført til at 

informantene framstiller HIBUs rolle i tidligere prosjekter i et mer positivt lys enn de kanskje 

ellers ville ha gjort. 

 

For det tredje dreier etiske overveielser seg om presentasjonen av materialet når det gjelder 

både anonymitet i presentasjonen og redelighet i framstillingen. De etiske utfordringene 

knyttet til kontekstualiseringen har gjort at jeg har måttet ha varhet i blikket for hvordan 

utsagnene presenteres. Det er utfordrende og viktig, og det har vært utgangspunkt for 

veiledningssamtaler. Etiske spørsmål kan være forskjellige når de ses i et mikroperspektiv slik 

som over, og når de ses i et makroperspektiv (Kvale, et al., 2009). Derfor har jeg stilt meg 

spørsmålet om opplysninger sett i et makroperspektiv kan misbrukes. Jeg mener at så ikke er 

tilfelle og at materialet kan bidra til læring og utvikling, jf. kapittel 7. På grunn av 

behandlingen av personopplysningene er undersøkelsen meldt til Norges 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste og deres regler er fulgt. (Vedlegg 7). 

 

3.2.6 Et kritisk blikk på eget forskningsopplegg  

Funnene må ha en viss pålitelighet og gyldighet, og de må kunne overføres. Validitet er et 

kontroversielt begrep i kvalitativ forskning fordi det ikke er noen god korrespondanse mellom 
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begrepet slik det tradisjonelt forstås og slik det brukes i kvalitativ forskning (Kleven, 2008; 

Kvale, et al., 2009). Validitet viser til om den empiriske studien har gyldighet i forhold til 

teoriens problemstillinger og analyse. Det dreier seg om hvor gyldige de teoretiske 

antakelsene er i forhold til de empiriske valgene, dataene og min konstruksjon. Det dreier seg 

om å stille spørsmål og reflektere rundt de valgene en gjør underveis i forskningsprosessen 

(Karseth, 1994; Kvale, et al., 2009). 

 

Intervju gir kunnskap som er relasjonell, samtalebasert, kontekstuell, språklig, narrativ og 

pragmatisk (Kvale, et al., 2009, s. 72). Kommunikativ validering dreier seg om å teste 

gyldigheten av påstandene gjennom dialoger, og ”… gyldig kunnskap oppstår når 

motstridende påstander blir diskutert i dialog” (Kvale, et al., 2009, s. 258).  Kommunikativ 

validering dreier seg om å vurdere koherens som intersubjektiv forståelse mellom forsker og 

informanter, som nevnt i kapittel 3.2.5. Vurdering av validitet i intervjuene har dreid seg om å 

vurdere fortolkninger av informantenes svar. Jeg vurderte koherens innad i det enkelte 

intervju, og mellom informanter. Det gjaldt deres kommentarer av mine generelle 

innledningsspørsmål i forhold til deres kommentarer på andre spørsmål som dreide seg om de 

samme temaene. Kommunikativ validering dreier seg om funnenes troverdighet. Noen av 

funnene er derfor analysert mot funn i evalueringen av KLB- prosjektet. Noen funn er 

analysert mot Kunnskapsløftets evalueringsforskning. Jeg har underveis i arbeidet presentert 

deler av avhandlingen og fått kommentarer fra kollegaer innenfor feltene lærerutdanning, 

skoleledelse og organisasjonsstudier, og deler er presentert for studenter på masterstudiet i 

Utdanningsledelse Høgskolen i Buskerud. 

 

Tradisjonelt vil reliabilitet dreie seg om hvor pålitelige arbeidsmåtene og resultatene er 

(Kvale, et al., 2009, s. 250). Det vil dreie seg om i hvilken grad andre blir i stand til å vurdere 

tolkningene og funnene i den spesielle konteksten ut fra de beskrivelsene som er gitt. Noen 

funn er knyttet til den spesielle konteksten, mens andre er knyttet til dokumenter der andre 

krav vil gjelde. Det vil også dreie seg om forskeren som forskningsinstrument. Jeg har i 

kapittel 3.1.2 beskrevet konteksten. Det er vist til hvordan forskningsprosessen har foregått og 

det er gjort vurderinger og etiske overveielser. Forforståelsene mine har jeg prøvd å være 

bevisst på, slik at jeg ikke skulle utelukke kritiske spørsmål på forskjellige trinn i arbeidet. 

Forforståelser har vært veiledningstema.  De ble innledningsvis i arbeidet skrevet ned. Det var 
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klargjørende og det har hjulpet meg å holde retningen på arbeidet. I tillegg har teorien hatt en 

stor bevisstgjørende rolle underveis i forskningsprosessen. 

 

Generaliserbarhet dreier seg om hvorvidt funnene kan overføres. Generaliserbarhet diskuteres 

i kvalitativ forskning og i kasusstudier der det differensieres mellom forskjellige typer 

generalisering.  Forskningsprosessen, konteksten og intervjupersonene har jeg ønsket å 

beskrive slik at lesere kan gjøre analytiske generaliseringer. Ifølge Yin kan en analytisk 

generalisere fra kasusstudier. Med det menes at mønstre, begrep eller teorier som genererer 

forståelse og mening i en studies kontekst, kan overføres til lignende kontekster (Yin, 2003, s. 

31-33).  Ut fra en analytisk generalisering kan resultat fra undersøkelsen overføres til en 

annen situasjon etter å ha analysert likheter og forskjeller mellom situasjonene. 

 

3.2.7 Begrensninger ved den institusjonelle tilnærmingen  

I paperutkast og presentasjoner som er skrevet underveis i arbeidet har jeg prøvd forskjellige 

tilnærminger for å analysere kompetanseutvikling. Jeg fant at teori om kunnskapsbaserte 

organisasjoner og organisasjonslæring, uten et utviklet styringsperspektiv, var dårlig egnet til 

å analysere samspill mellom stat, skoleeier og skoler (Nonaka, Toyama, & Byosière, 2001; 

Senge, 2006). I diskursanalyse har jeg savnet substansiell teori som jeg kunne drøfte  

analysene i forhold til (Fairclough, 2006). Økonomisk orientert institusjonell teori (rational 

choice institutionalisme) har en individualistisk og rasjonell tilnærming (Nielsen, 2005a; 

Streeck & Thelen, 2005), men ville ikke, slik som den valgte institusjonelle tilnærmingen, 

forstå skolen som en kulturbærende institusjon.  

 

Institusjonell teori har imidlertid begrensninger både tematisk, metodologisk og ontologisk 

(Nielsen, 2005a). Kompetanseutvikling ut fra en slik tilnærming rettes mot institusjoner og 

deres problemer. Metodisk har det ført til at organisasjoner med deres strukturer, kulturer og 

aktørers handlinger har fått en stor plass. Det innebærer en ontologi der institusjoner oppfattes 

som det primære utgangspunktet for sosial interaksjon (R. Johansson, 2009; Nielsen, 2005a). 

Det gir institusjoner stor plass i studien, noe som innsnevrer virkeligheten.  
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Når en bruker teorier som beskriver makronivået og mikronivået, er det en utfordring å få 

fram både endring på makronivå og skoleprosesser, og forholdet mellom dem. Generelle 

teorier, som den statsvitenskaplige og organisasjonsteoretiske tilnærmingen som er brukt, kan 

ha svak forklaringskraft overfor skoleprosesser. Deres generelle tilnærming vil gi liten innsikt 

i inter- og intrainstitusjonell variasjon i skoler og skolesektoren. Til det trenger en begreper 

om skole (Hallinan, 2006). Utfordringen når en vil ha med både makro- og mikronivået har 

vært at det som angår det generelle, for eksempel trender og styring, får stor plass. Det kan 

skje på bekostning av nyanser i handlinger lokalt. Fordi institusjonell teori både tar for seg 

makro- og mikroplan er ikke endringer lette å følge (Fries, 2009). De framstår som 

transformasjoner eller oversettelser. Men ved å legge vekt på lederes praksis og endringer, har 

jeg ønsket jeg å få endringene fram. 

 

Kirsti Klette har vist til at bruk av de globale og nasjonale politiske dokumentene kan føre til 

overgeneralisering i analysen. Det kan imøtegås ved å relatere til eksisterende forskning, men 

det kan føre til en ukritisk repetisjon av tidligere studier og tolkninger (Klette, 2000, s. 27). 

Mitt institusjonelle perspektiv kan sies å være bygd på en skandinavisk tradisjon med 

statsvitenskapelig teori og organisasjonsteori, der forskningen har vært opptatt av feltarbeid, 

praksis, ”logic of appropriateness” og organisasjoners endringsprosesser (Czarniawska, 2008). 

I tillegg er institusjonell utdanningsvitenskapelig teori brukt. Institusjonell teori får betydning 

for flere når den kan brukes sammen med annen teori (Greenwood, et al., 2008). Men når et 

fenomen krever å bli belyst multidisiplinært, kan det bli mer krevende å trekke inn tidligere 

studier og tolkninger.  

 

Dokumentene som brukes er historiske og kontekstuelle. Min tilnærming er tematisk rettet 

mot fortid og nåtid ved å legge vekt på samtidshistoriske beskrivelser. Den kan kritiseres for å 

være strukturelt orientert og mindre framtidsrettet (Streeck & Thelen, 2005; Washington, et 

al., 2008). På en annen side kan historiske og kontekstuelle dokumenter skape rom for lokale 

nivåer til å definere sine handlinger (Klette, 2000). Av den grunn har det vært fruktbart for 

meg å sette lys på aktører og ”logic of appropriateness” (March & Olsen, 2009). 

 

Institusjonell teori tar utgangspunkt i et sosialkonstruktivistisk perspektiv (Fries, 2009).  

Vektlegging av kognisjon og læring gjør det hensiktsmessig å se kunnskap som tolkbar. Det 
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gjør det utfordrende å beskrive endringer. Endringsbeskrivelsene er ikke ment som statiske 

forståelser, men innenfor en forståelse av endring som inkrementell og likevel mulig å holde 

fast. Det er vanskelig å påvise endringer så kort tid etter at Kunnskapsløftet og Kompetanse 

for utvikling trådte i kraft, og uten å intervjue informantene flere ganger. Men ved å trekke inn 

tidligere reformer, og i intervjuguiden spørre om endringer, har det blitt mulig. 

 

 

3.3 Oppsummering 

Jeg har i kapitlet redegjort for den institusjonelle analysen som viser til at data genereres fra 

en samtidshistorisk analyse og en kasusanalyse. Gjennom det kontekstualiseres analysen. Det 

er gjort rede for hvordan data er samlet inn og analysert. Å beskrive kontekster reiser etiske 

problemstillinger blant annet når det gjelder kategorisering, anonymisering og framstilling. 

Studiens funn er drøftet ut fra Kvale og Brinkmann (2009) sin tilnærming til kommunikativ 

validitet. Avslutningsvis er det trukket fram noen begrensninger ved studiens teoretiske 

perspektiver. 
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4 En samtidshistorisk analyse av læreres 

kompetanseutvikling som leder hen til Kunnskapsløftets 

kompetansestrategi 

Dette kapitlet gir en samtidshistorisk analyse av formuleringsarenaen på nasjonalt nivå som 

leder hen til kompetanseutviklingen i Kunnskapsløftet (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 155). 

Hensikten er å belyse hvordan kompetanseutviklingen av lærere har endret seg over tid, og 

hvordan den historiske utviklingen preger vår forståelse av kompetanseutvikling. Hvordan 

legitimeres at utdanningsreformer legger vekt på kompetanseutvikling?  Hvordan skal 

kompetanseutviklingen styres og ledes, og hvilke kompetansetiltak med hvilket innhold dreier 

det seg om? Jeg vil starte med føringene som ble lagt for ”den nye videregående skolen”14 vi 

fikk i 1976. Jeg vil deretter ta for meg den neste reformen, Reform 94. Kompetanseutvikling 

blir et sentralt begrep hos flere utdanningspolitiske aktører, og deres forståelser danner et 

bakteppe for hvordan vi kan forstå de føringene som blir lagt for Kunnskapsløftets 

kompetanseutvikling. Jeg vil derfor se på hvordan kompetanseutvikling forstås innenfor den 

norske kunnskapspolitikken, samt innenfor EU og OECD, hos Kommunesektorens Interesse- 

og Arbeidsgiverorganisasjon (KS), i Utdanningsforbundet og i universitets- og 

høgskolesektoren, for derved å forstå hvilke føringer som blir lagt for læreres 

kompetanseutvikling i Kunnskapsløftet. Analysen i dette kapitlet vil danne grunnlag for å 

drøfte endringer i kompetanseutvikling i kapittel 6. 

 

 

4.1 Reform 7615 – Den nye videregående skolen og læreres etterutdanning 

4.1.1 Legitimering av en reform i videregående skole 

På slutten av 1960-årene startet endringene i de skolene som drev utdanning på videregående 

skoles nivå. Før det hadde det skjedd lite endringer, ifølge Alfred Oftedal Telhaug (Telhaug, 

1977). Vi hadde mange forskjellige skoler og læreløp på videregående nivå med forskjellige 

lengder, læreplaner, lærerkrefter, organiseringer og systemer. Det gjorde det vanskelig å 

                                                 
14

 Hva det nye skoleslaget skulle hete var det strid om i Stortinget. Lovens tittel ble ”Lov om videregående opplæring” (Lov om 
videregående opplæring av 21. juni 1974 nr. 55), mens skolen fikk navnet ”videregående skole” (Telhaug, 1977, s. 48) 

15
 Reformen ble vedtatt 1974 og innført i 1976 som en følge av Lov om videregående opplæring av 1974.  
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orientere seg i skolesystemet for de store elevkullene som kom inn etter at ny obligatorisk 9-

årig grunnskole ble innført. Å forene strukturene slik at flest mulig, uansett hvor de bodde, 

skulle få ”likeverdige muligheter” for videregående skole, ble sett på som et viktig 

utdanningspolitisk mål16 (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1970, s. 5). To politisk 

sammensatte utvalg ble satt ned av Kirke- og undervisningsdepartementet for å se på dette. 

Det ene ble satt ned i 1962 for å vurdere faglig innhold og organisering av et nytt gymnas som 

kunne inngå som ”… ein av utdanningsvegane i eit vidaregåande skoleverk” (Kyrkje- og 

undervisningsdepartementet, 1967, s. 153). Utvalget ble ledet av Agvald Gjelsvik 

(Gjelsvikutvalget). Det andre utvalget ble oppnevnt i 1965 med Reiulf Steen som formann 

(Steen-komiteen). Steenkomiteen hadde et bredere mandat. Den ”… skulle vurdere 

spørsmålet om høgre skoler for allmennutdanning og yrkesutdanning”, og avga tre 

innstillinger (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1967, s. 5). 

 

Både Gjelsvikutvalget og Steenkomiteens innstillinger la vekt på at den utvidede søkningen til 

videregående skole og de store samfunnsendringene, krevde endringer i skolen. Med større 

deler av ungdomsgruppen i skole ble skolens funksjon en annen.  En viktig begrunnelse var at 

befolkningens utdanning var viktig for velferdsstatens og den enkelte elevs demokratiske 

utvikling. Ved hjelp av historikk over gymnaset, statistikk over elever, en sammenlikning av 

skolesystemet i andre land og prinsippelle betraktninger om krav til skolen, foreslo 

Gjelsvikutvalget endringer i skolen som kunne gi bredde og variasjon i fagkretsen og 

grunnlag for arbeid og videre skolegang. De mente at store og raske samfunnsendringer 

gjorde at ”… å sette et absolutt skille mellom allmennutdanning og yrkesutdanning” ikke 

svarte til situasjonen (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1967, s. 6). I Steenkomiteens 

innstilling var det et uttalt mål å gjøre de forskjellige utdanningsveiene likeverdige, ved å 

kombinere yrkesutdanning og allmennutdanning. De foreslåtte endringene ble begrunnet med 

historikk, statistikk med prognoser over søkning og grundige beskrivelser av 

samfunnsendringene. Skolen skulle tilpasses samfunnsendringene som var preget av 

teknologisk utvikling, rasjonalisering, ”revolusjonerende utvikling i vitenskap og forskning”, 

økning i produksjon og velstand, endringer i bosettingsmønster og internasjonal mobilitet 

(Kirke- og undervisningsdepartementet, 1967, s. 32-38). Med bakgrunn i samfunnsendringene 

                                                 
16

Det felles formålet for videregående opplærling ble nedfelt i Lov om videregående opplæring av 1974 § 2. 1 ledd. Bestemmelsen lød slik: 
”Den videregående skole skal forberede for yrke og samfunnsliv, legge et grunnlag for videre utdanning og hjelpe elevene i deres personlige 
utvikling”. I § 8.1 ledd finner vi: ”Om skolegangen. En elev som er tatt inn i den videregående skole, skal – så vidt mulig, kunne gå der inntil 
3 år eller ut over den tid dersom han har valgt en studieretning som krever lengre tid”.  



91 

foreslo Gjelsvikutvalget og Steenkomiteen endringer i fagene, strukturen, arbeidsmåtene, 

differensieringen og elevvurderingen i gymnaset og i de yrkesfaglige linjene. Stridsspørsmål 

var blant annet om skolen skulle organiseres etter enhetsskoleprinsipper, hvilke krav som 

skulle tilfredsstilles for studiekompetanse, differensieringen og evalueringsspørsmålet17. 

Stridsspørsmålene var mange og endringene ble ansett som store for de som skulle 

implementere og gjennomføre dem. 

 

Gjelsvikutvalgets innstilling og Steenkomiteens innstilling I legitimerer behovene for endring 

i skolesystemet med beskrivelser av samfunnsendringer, skolens historiske utvikling og en 

sammenlikning med andre lands videregående systemer. De la størst vekt på det statistiske 

materialet, som viste at den store og sammensatte elevmassen i det videregående systemet 

kom til å øke. De beskrev en skole som de mente kunne tilpasse seg dette. Steenkomiteens 

innstilling III hadde imidlertid en mer kritisk tilnærming til samfunnsutvikling, og så på 

skolen som en aktiv former av samfunnsutviklingen (Kirke- og undervisningsdepartementet, 

1970)  

 

4.1.2 Skoleendringer og læreres etterutdanningsbehov 

Gjelsvikutvalget la fram forslag til oppbygging av et tre-årig gymnas. Det nye gymnast skulle 

gi et allsidig utvalg av fag, og med muligheter for valg. Det skulle utvikle personlige 

egenskaper og legge grunnlag for videre utvikling. Samfunnsutviklingen ville kreve et høyere 

generelt utdanningsnivå. Utvalget la derfor fram forslag om ”… allmenngrunnlaget, det som 

skal vere felles for alle elevar i dei tre gymnasåra” (Kyrkje- og undervisningsdepartementet, 

1967, s. 155).  Alle elever ville trenge høyere allmennteoretiske kunnskaper som kunne gi 

oversikt og omstillingsevne, og lære dem hvordan de rasjonelt kunne skaffe seg mer 

kunnskap.  

 

Steenkomiten la vekt på å ”formidle kulturarven” og ”generelle ferdigheter” (Kirke- og 

undervisningsdepartementet, 1970, s. 51). Komiteen kom med forslag til hjelpemidler som 

lærerne ville trenge for å ”rasjonalisere” undervisningen slik at lærerne kunne innføre ”den 

pedagogiske reformen” (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1969, s. 127). Det skulle skje 
                                                 
17

 Ifølge Ivar Bjørndal (2005) var dette stridsspørsmålene da St.meld. nr. 91 (1969-1970) ble diskutert i Stortinget. Til tross for kritikken var 
det stor oppslutning om den generelle målsetningen. Komiteen sluttet seg i hovedsak til Steenkomiteens prinsipper og retningslinjer. 
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ved hjelp av læremiddelpakker, lærerhåndbøker og tilrettelagt undervisningsmateriell, samt å 

bidra til ”arbeidsskoleundervisning”. Dette gikk også Gjelsvikutvalget inn for (Kirke- og 

undervisningsdepartementet, 1969, s. 127). Steenkomiteen framhevet sosialpedagogiske tiltak 

som skulle gi elevene erfaringer fra samliv og samfunn og fremme en aktiv sosial innstilling 

og trivsel i skolen. Sosialpedagogiske tiltak var for eksempel elevrådsarbeid som en bestemt 

”kontaktlærer” skulle følge opp (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1969, s. 160). 

 

På grunn av de foreslåtte endringene måtte lærere med ny kompetanse inn etter reformen. 

Gjelsvikutvalget presiserte, og så det som selvsagt, at universitetene og høgskolene raskt 

endret studieplanene og faginnholdet sitt slik at de samsvarte med det nye gymnasinnholdet. 

Utvalget mente at etterutdanning var nødvendig, og sa det slik: ”Gymnasutvalget vil streke 

under at ein skole ikkje kan gå i gang med undervisning på nye fagområde utan å ha lærarar 

med dei kvalifikasjonar som trengst” (Kyrkje- og undervisningsdepartementet, 1967, s. 148). 

Lektorkompetansen fra universitetene var normgivende i arbeidet med å utvikle den nye 

lærerkompetansen. Universitetsfag og pedagogisk utdanning ble satt som basis i lærernes 

utdanning og etterutdanning. Den pedagogiske delen av etterutdanningen måtte gi lærere ny 

metodikk. I tillegg var det behov for etterutdanningstiltak for det administrative personalet, 

det vil si skolenes ledelse. Innholdet i denne delen ble imidlertid ikke spesifisert. Utvalget 

ønsket også at det skulle utvikles en permanent veiledningstjeneste som kunne sørge for at 

lærere fikk relevant informasjon, og som kunne stimulere lærere til forsøksvirksomhet og 

debatt (Kyrkje-  og undervisningsdepartementet, 1967). 

 

Steenkomiteen så på den framtidige reformen som en kontinuerlig skolereform som skulle 

forhindre et statisk skolesystem, og den foreslo omfattende faglige og strukturelle endringer 

som de mente burde forberedes gjennom forsøk. Komiteen sendte henstilling til 

Departementet om å sette i gang dette: ”Komiteens arbeid er ennå på et rent forberedende 

stadium. En går imidlertid ut fra at det er alminnelig enighet om at enhver omfattende 

skolereform bør forberedes gjennom forsøk…” (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1967, 

s. 6). Komiteen kom med flere delinnstillinger som den håpet skulle generere debatt og gi 

innspill til senere innstillinger. Reformarbeidet ble sett på som en prosess som det var viktig å 

få bred deltakelse i. 

. 
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Steenkomitèen var opptatt av skolens organisasjon og det den kalte ”ordningen med 

enhetsskole”, der både yrkesskoler og gymnas kunne samles under ett tak (Kirke- og 

undervisningsdepartementet, 1967, s. 66). Skolens organisasjon måtte ses i sammenheng med 

strukturen for øvrig, og måtte endres etter behov og ved hjelp av utprøving gjennom forsøk 

(Kirke- og undervisningsdepartementet, 1967, s. 58). Komiteen var mer opptatt av styring og 

organisering av studieretninger og fag, enn av den enkelte skoles administrative organisering 

og ledelse. Det er den statlige styringen fra sentraladministrasjonen av den framtidige skolens 

struktur som Steenkomiteen er opptatt av. Lokal skoleledelse har ingen stor plass i 

innstillingene. 

 

4.1.3 Forsøk som et ledd i styring og etterutdanning 

Som nevnt ovenfor ønsket Gjelsvikutvalget og Steenkomieteen at endringene skulle prøves ut 

i forsøk. Forsøksrådet inviterte skoler til å delta i forsøkene fra 1968 (St.meld. nr. 91 (1969-

1970), s. 18). Vi fikk en situasjon der utredninger og forsøk skjedde side om side. Forsøk i det 

omfang som det nå var snakk om var noe helt nytt innenfor videregående opplæring (Telhaug, 

1977).  Det var forsøk med nye fagplaner, med storklasseundervisning og gruppearbeid, med 

toårig kombinerte grunnkurs og med kombinerte skoler. Det var forsøk med ”midttimer”, der 

lærere kunne organisere lærermøter, noe som ble godt utnyttet til samarbeid og spredning av 

nye ideer. Det ble satt i gang forsøk med organisasjonsutvikling etter mønster fra arbeidslivet, 

for å stimulere til samarbeid, fleksibilitet og forandringsdyktighet, og det ble satt i gang 

forsøk der både barneskoler, ungdomsskoler, gymnas og lærerskole var involvert (St.meld. nr. 

91 (1969-1970), s. 27). Departementet mente at det ble søkt om tillatelse til forsøk for mye 

som var mulig å gjøre innenfor reglene. Det gjaldt spesielt søknader om forsøk med såkalte 

”friere arbeidsmåter”, for eksempel gruppearbeid (St.meld. nr. 91 (1969-1970), s. 23). 

 

Forsøksrådet administrerte og innhentet informasjon om forsøkene. Representanter fra 

Forsøksrådet deltok på to-dagers konferanser på hvert reformgymnas der forsøksoppleggene 

ble drøftet. På konferansene ble planer og lærestoff, læremidler og metodikk diskutert med 

representanter fra Forsøksrådet. Slik sørget de for å formidle erfaringer begge veier. Denne 

formen for etterutdanning med korte kurs og konferanser ble sett på som utilstrekkelig, og 

Departementet mente det var nødvendig med en mer omfattende etterutdanning for å realisere 

reformen på en forsvarlig måte (St.meld. nr. 91 (1969-1970), s. 22). Merarbeidet med 
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forsøksvirksomheten ble kompensert med redusert leseplikt for lærerne, og godtgjørelse for 

studieinspektørene som administrerte forsøkene. Det ble dekket over statsbudsjettet (Kirke- 

og undervisningsdepartementet, 1967, s. 33). Departementet antok at forsøk ville ”… være av 

verdi for utvikling av et pedagogisk miljø, og en bør også se dette i sammenheng med 

etterutdanningsproblemet” (St.meld. nr. 91 (1969-1970), s. 35).  Alle fylker fikk derfor tildelt 

et forsøksprosjekt. Omfanget av den foreslåtte reformen, forsøksvirksomheten og 

etterutdanningen var omfattende. Det var bakgrunnen for at Departementet omtalte 

etterutdanningen som et problem.  

 

4.1.4 En sentral rammeplan for etterutdanning 

Departementet la vekt på behovet for etterutdanning, og sa det slik: ”En reform av gymnaset 

vil ikke kunne realiseres på en forsvarlig måte uten en omfattende etterutdanning” (St.meld. 

nr. 91 (1969-1970), s. 22). De faglige rådene, Forsøksrådet, Gymnasrådet og Norsk Lektorlag, 

ble bedt om å legge fram planer for den etterutdanningen som var nødvendig. Gruppene 

vurderte hvilket behov det var innenfor hvert enkelt fag. Behovet for faglige emner var stort i 

fag som matematikk og samfunnsfag. Det var også behov for fagmetodisk etterutdanning, og 

forholdet mellom den faglige og den metodiske etterutdanningen varierte fra fag til fag. I 

realfagene nevnes bare behov for faglige emner. I de økonomiske fagene var det behov for 

etterutdanning i analytiske verktøy og EDB. En rekke fag hadde behov for ny metodikk, som 

for eksempel opplæring i gruppearbeid og individualisert arbeid (St.meld. nr. 91 (1969-1970), 

s. 120-125). Departementet mente at yrkesfaglærere ville ha et spesielt stort behov for 

etterutdanning. Et permanent samarbeidsutvalg skulle innhente ønsker og utarbeide 

kursprogram for kortere perfeksjoneringskurs. I tillegg ble yrkesfaglærere tilbudt kurs i 

pedagogiske emner og videreutdanning som var knyttet til universitetsfag som matematikk, 

fysikk og kjemi (St.meld. nr. 91 (1969-1970), s. 125-126).  

 

Etter planene skulle etterutdanningen tilfredsstille både lærere i forsøk og lærere ved de 

konvensjonelle gymnasene. Kursenes lengde var fra en til seks uker. Det ble planlagt både 

regionale kurs og lokale tilbud med studiegrupper eller seminarer. I tillegg ble det foreslått 

selvstudium mellom samlingene på de lange kursene, samt opprettet arbeidsgrupper. Det var 

også konsulenter som skulle besøke regioner og skoler (St.meld. nr. 91 (1969-1970)). Det ble 

laget forslag til en tempoplan med sommerkurs og høstkurs i 1970, og vårkurs, sommerkurs 
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og høstkurs i 1971. Det var en forutsetning at etterutdanningen av gymnasets lærere skulle 

være på universitets- og høyskolenivå, og skje i nær kontakt med universitetene og 

høyskolene. 

 

4.1.5 Erfaringer med etterutdanningen  

Etter at Lov om videregående opplæring av 1974 trådte i kraft i 1976, ble det sentrale ansvaret 

for etterutdanningen lagt til Rådet for videregående opplæring (RVO) (Lov om videregående 

opplæring av 21. juni 1974 nr. 55 (opphevet), § 33). Når erfaringene fra etterutdanningen i 

reformen og tiden etterpå omtales i St.meld. nr. 22 (1979-1980), brukes begrepet 

”etterutdanning” om ulike former for utdanning som var ment som ajourføring og fornyelse 

av lærernes faglig og/eller pedagogiske kunnskap, mens ”videreutdanning” var et ledd i å få 

formell kompetanse (St.meld. nr. 22 (1979-1980), s. 43-45). Forholdet mellom disse 

begrepene var komplisert, fordi visse etterutdanningstilbud kunne inngå i 

videreutdanningsmoduler og sålede bli kompetansegivende. Det var derfor ikke skarpe 

grenser mellom begrepene. RVO beskrev videreutdanning som utdanning som ble gitt på 

utdanningsinstitusjonenes premisser ut fra deres kompetanse, mens etterutdanning ble gitt på 

lærernes premisser og definert ut fra intensjoner i lover og undervisningsplaner (St.meld. nr. 

22 (1979-1980), s. 198-200).  

 

Med Lov om videregående opplæring av 1974 fikk fylkesskolestyret ansvar for å medvirke til 

”… at lærerne får høve til å holde kunnskapene sine ved like og følge med på det faglige 

området” (§ 24 tredje ledd). I Instruks for lærere § 4 punkt h het det: ”… læreren har plikt til å 

ta del i etterutdanningstiltak som kan pålegges etter gjeldende lover” (St.meld. nr. 22 (1979-

1980), s. 198). Fylkesskolestyret hadde, i samarbeid med sentrale myndigheter og forskjellige 

organisasjoner, ansvar for å kartlegge etterutdanningsbehov, samordne tilbud og arrangere 

kurs, ofte i samarbeid med lærerorganisasjonene. Fylkesskolestyret skulle også sørge for å 

ansette personell på fylkesskolekontoret som kunne veilede enkeltskoler. På den enkelte skole 

var studieinspektør og hovedlærere sentrale i arbeidet med å organisere den lokale 

etterutdanningen. Den kunne legges innenfor ordinær arbeidstid på de tre planleggingsdagene 

som skolen hadde. Både lærerorganisasjonene og RVO var opptatt av at etterutdanningen 

skulle foregå i lærernes arbeidstid. RVO ønsket at skolene skulle bruke mer av 
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planleggingstiden til etterutdanning, men Departementet hadde en restriktiv holdning til å øke 

tidsbruken til etterutdanning (St.meld. nr. 22 (1979-1980), s. 45). 

 

Skolene skulle samarbeide med fylkeskommunen om midler og om gode kontakter som 

kunne bidra til etterutdanning og hindre statisk opplæring i skolene. Men ifølge RVO 

forutsatte det at samarbeidet mellom stat, fylke og universitets- og høgskolesektoren ble 

bedre. Det forutsatte også en bedre samordning av kurstilbudene. De mente at universitetene 

og høgskolene måtte forpliktet seg i et formalisert samarbeid med fylkesskolestyret (St.meld. 

nr. 22 (1979-1980), s. 201). 

 

Universiteter og høgskoler, og særlig Statens lærerskole for handels- og kontorfag, 

Pedagogisk seminar for yrkeslærere og enkelte pedagogiske seminar, drev med 

etterutdanning. Men også enkeltinstitusjoner som Statens teknologiske institutt gjorde det. 

Både fagorganisasjonene, Folkeuniversitetet og private organisasjoner i næringslivet fikk 

tilskudd til kursvirksomhet. Midlene ble tatt fra deres ordinære budsjetter, men det var også 

satt av midler på Kirke- og undervisningsdepartementets budsjett. De statlige midlene ble 

fordelt etter tilråding fra de sakkyndige rådene. De ble spredt til landskurs og landsdelskurs, 

og til desentraliserte og lokale kurs gjennom skoledirektørene og fylkesskolestyrene (St.meld. 

nr. 22 (1979-1980)).  

 

Etterutdanning hadde først og fremst vært kurs for at enkeltlæreren skulle oppfylle sine plikter 

i henhold til de nye læreplanene. RVO ønsket å prioritere etterutdanning i skolens forskjellige 

funksjoner: ”… klassestyrerfunksjonen, rådgiverfunksjonen, ansvar for å legge til rette en 

differensiert og individualisert undervisning, utvikling av et godt pedagogisk miljø” (St.meld. 

nr. 22 (1979-1980), s. 44). De mente at det ”… kan vanskelig hevdes at den faglige 

opplæringen er det nye element i den videregående skole”, og at behovet for etterutdanning 

var størst når det gjaldt ”… å sette skolen i stand til å ta imot hele årskullet” (St.meld. nr. 22 

(1979-1980), s. 203-204). Etterutdanningsvirksomheten burde rettes mer mot sosial- og 

spesialpedagogikk, samarbeidsformer, integrering, organisasjonsutvikling ”… og sette 

læreren i stand til å formidle sitt fag til stadig mer heterogene grupper” (St.meld. nr. 22 (1979-

1980), s. 204). Spesielt rådgiverfunksjonen ble sentral i etterutdanningen som fulgte etter 

Reform 1976, og den fortsatte å være det i tiden framover. Dette viser at RVO ønsket å dreie 
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etterutdanningen mot enkeltlærerens funksjoner i skolen. Samtidig mente RVO at på grunn av 

endringer i fagplaner, arbeidsmåter og teknologi ville det være behov for faglige kurs. 

Argumentet som ble brukt var at fagkurs var viktige for at nivået på elevene ikke skulle 

forskyves i forhold til hva universitetene og høgskolene krevde.  

 

Selv om etterutdanning hadde vært ensbetydende med kurs, mente Departementet at det var 

nødvendig ”… å bruke det trykte ord i veiledning og etterutdanning i høgre grad enn en har 

gjort de siste år årene” (St.meld. nr. 22 (1979-1980), s. 44). En for stor del av midlene til 

etterutdanning gikk til reise, opphold og vikarer. RVO var derfor opptatt av at informasjon 

kunne gis ved hjelp av tidsskriftservice og brevkurs, og at etterutdanning kunne gis som 

lærerutveksling, utplassering i arbeidslivet, stipendiatordninger, studiereiser, 

engasjementoppdrag (St.meld. nr. 22 (1979-1980), s. 204).  Skulle Lov om videregående 

opplæring av1974 og læreplanene oppfylles, var etterutdanning nødvendig. Det ble presisert i 

St.meld. nr. 22 (1979-1980). Det ble vist til RVOs syn om at: ”En strukturert etterutdanning er 

like viktig som grunnutdanningen” (St.meld. nr. 22 (1979-1980), s. 198). Dette viser at 

etterutdanning var satt på den politiske dagsorden som et sentralt styringsprosjekt. Sentrale 

utfordringer var funksjonsdeling mellom nivåene, samarbeid mellom forskjellige parter og 

etterutdanningens innhold.  

 

Til nå hadde trykket på etterutdanning vært reist fra RVO og sentralt hold, mens 

fylkeskommunen utviklet sin rolle som regional aktør. Skolen med rektor og studieinspektør 

hadde så langt hatt en liten rolle i etterutdanningen. Det var i stor grad opp til den enkelte 

leders initiativ på regionalt og lokalt nivå hva som ble gjort ut over den etterutdanningen som 

var styrt fra sentralt hold med de faglige rådene som premissleverandører.  

 

4.1.6 Utviklingsarbeid som etterutdanning 

 I St.meld. nr. 22 (1979-1980) går det fram at etterutdanningen skulle rettes mer mot lærerens 

nye funksjoner og endringer i styring og organisering. Større vekt skulle legges på den enkelte 

skole og en spesiell type utviklingsarbeid. Mens forsøks- og utviklingsarbeidet tidligere hadde 

foregått i regi av Forsøksrådet, ble det med St.meld. nr. 79 (1983-1984) Om det pedagogiske 

utviklingsarbeidet i skolen og om forsøksvirksomheten i skoleverket i skoleårene 1981-82 og 

1982-83 lagt nye retningslinjer for forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeidet. Forsknings-, 
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forsøks- og utviklingsarbeid, forkortet FoU, ble knyttet til desentralisering og målstyring. 

Målet var å skape et utviklingsmiljø på den enkelte skole der både medarbeidere og elever 

skulle involveres i arbeidet. Skolen skulle ”… tilpasse seg de samfunnsmessige 

forandringene”, og FoU-arbeidet skulle bidra til at skolen mestret utfordringene. Det skulle 

styrke skolens faglige innhold, bedre elevenes kunnskapstilegnelse og skolens sosiale liv 

(St.meld. nr. 79 (1983-1984), s. 5). 

 

FoU- arbeid ble definert som ”… planlagte forsøk på å forbedre skolen ved hjelp av 

pedagogisk, skolefaglig og praktisk-pedagogisk innsikt” (St.meld. nr. 79 (1983-1984), s. 7). 

FoU begrepet inneholdt forskning. Det var ”skolerelevant forskning” som Departementet 

ønsket å fremme gjennom sin finansiering. De ønsket forskning som kunne ha betydning både 

for skolepolitiske beslutninger, for praktisk FoU-arbeid og som kunne gi grunnlag for å 

vurdere om man oppnådde å endre skolen i riktig retning. Det som ikke var ”skoleforskning”, 

ble i meldingen kalt ”praktisk FoU-arbeid”, mens begrepet ”skoleforsøk” kombinerte 

skoleforskning og praktisk FoU (St.meld. nr. 79 (1983-1984), s. 6). Praktisk FoU skulle ha 

forskjellige funksjoner, blant annet å kvalifisere personell. 

 

Departementet ønsket å skille mellom ”… etterutdanning av mer generell art” og ”… 

etterutdanning innsiktet mot eller innebygget i et bestemt utviklingsarbeid” (St.meld. nr. 79 

(1983-1984), s. 6). De ønsket også å skille mellom FoU-arbeid som ”planlagte forsøk på å 

forbedre skolen ved hjelp av pedagogisk, skolefaglig og praktisk-pedagogisk innsikt” som 

kunne inneholde etterutdanning, og ”… forsøk på å forbedre skolen ved hjelp av lovgivning, 

regelverk og budsjetter” (St.meld. nr. 79 (1983-1984), s. 6-7). Definisjonene får fram 

forskjellige typer lokalt initiert etterutdanning. Meldingen viser at Departementet ønsket å 

prioritere FoU-arbeid når det gjaldt skoleforsøk, læreplanarbeid, etterutdanning av lærere, 

utvikling av lærebøker, undervisingsprogrammer, hjelpemidler og inspirasjon. 

Etterutdanningen skulle knyttes til disse temaene. 

 

Disse føringene for FoU- arbeid og etterutdanning i meldingen er rettet mot skolen som 

organisasjon. Departementet ønsket å legge ned Forsøksrådet og gjøre FoU-arbeidet ”… mer 

preget av lokalstyrte prosjekter”, selv om det viser til at det fortsatt kom til å bli behov for 

sentralt styrt og initiert utviklingsarbeid (St.meld. nr. 79 (1983-1984), s. 19). Den enkelte 
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skole skulle analysere behov, fatte beslutninger, ta stilling til ressurser, planlegge, søke 

tillatelser, gjennomføre og rapportere. I disse beskrivelsene er det hva læreren gjør sammen 

med andre, og ikke skoleledelsens rolle, som framheves. Departementet la med meldingen 

føringer for at FoU-arbeid skulle være en kontinuerlig og mer lokalstyrt prosess, som også 

kunne inneholde lokalt initiert etterutdanning av lærere. Størst vekt blir lagt på den enkelte 

skoles initiativ og arbeid, selv om det også var mulig for fylkeskommunen, i egenskap av 

”skoleeier”, å ta et selvstendig ansvar (St.meld. nr. 79 (1983-1984), s. 28). Forsøksrådet for 

Skoleverket ble lagt ned i 1985. 

 

4.1.7 Etterutdanning av skolelederne med LEVIS og LUIS  

I bladet Videregående opplæring nr.3 1986 skrev Ivar Bjørndal, daglig leder av Rådet for 

videregående opplæring i flere år, at lederopplæring i den videregående skolen ikke hadde 

vært drøftet i sin fulle bredde (I. Bjørndal, 1991). Enkelte ledelse - og 

organisasjonsutviklingskurs var holdt, for eksempel Ledelse og samarbeid og 

Organisasjonsutvikling i videregående skole. Kursene var utviklet i samarbeid mellom RVO 

og Forsøksrådet. En utvidet målsetting, målstyring, en komplisert organisasjonsstruktur, 

samfunnsendringene, ny arbeidsmiljølov, ny avtale om medbestemmelse og nye krav til lokalt 

utviklingsarbeid fordi Forsøksrådet ble nedlagt, stilte nye krav til skoleledelsen. Spesielt 

utviklingsarbeidet økte behovet for lederopplæring, ifølge Ivar Bjørndal (I. Bjørndal, 2005). 

OECDs evalueringsrapport fra 1988 hadde vist til at utdanningsreformen i den videregående 

skolen bød på utfordringer for skolelederne. OECD savnet ”… større uavhengighet og 

sterkere profesjonell innstilling i skolene” (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet., 

Kultur og vitenskapsdepartementet, & Organisasjonen for kulturelt og økonomisk samarbeid, 

1989, s. 169). De mente at skolens ledelse måtte styrkes. Lederrollen måtte bli bedre definert. 

Lederne måtte være pedagogiske ledere og bli i stand til å dra fordeler av 

desentraliseringspolitikken. På denne bakgrunnen lagde RVO en rammeplan for 

lederopplæring i videregående skole (I. Bjørndal, 1991). 

 

Rammeplan for lederopplæringen og programmet Ledelse i videregående skole (LEVIS) ble 

planlagt i 1986. Et pilotprosjekt ble satt i gang som et samarbeidsprosjekt mellom RVO og 

fylkene, under ledelse av Studium for administrasjon og ledelse, Høgskolen i Vestfold 

(Caspersen, 1986). Etter pilotprosjektet ble lederopplæringsprogram gjennomført i årene 



100 

1986-92. Rektorer og inspektører fra hele landet deltok. Rammeplanen tok utgangspunkt i det 

den kalte skjæringspunktet mellom den generelle fylkeskommunale satsingen på leder- og 

organisasjonsutvikling, og det skolebaserte utviklingsarbeidet. Det ble lagt vekt på 

forandringsarbeid, desentralisering i styring og erfaringer fra næringslivet (Caspersen, 1986). 

Deltakerne skulle kartlegge behov og sette i gang egne utviklingsarbeider. I tillegg skulle det 

gis teoretisk innføring i temaer som: skolen som organisasjon, ledelsesteori, personalpolitikk, 

likestilling, konfliktløsning og målstyring. Rammeplanen hadde et systemteoretisk 

utgangspunkt og den la vekt på gruppeorganisering, oppgaver og utviklingsprosjekter 

(Caspersen, 1986, s. 13-17).    

 

Denne beskrivelsen viser at LEVIS skulle utvikle skoleledelsens kompetanse i praktisk 

utviklingsarbeid i egen organisasjon. I tillegg ble det lagt vekt på å forstå skolen som 

organisasjon. Det ble lagt mindre vekt på læreplaner, vurdering og didaktikk. Disse temaene 

får en større plass i programmet Ledelsesutvikling i skolen (LUIS), et felles 

ledelsesopplæringsprogram for både grunnskole og videregående skole. Det ble utviklet i 

1992. Programmet var en oppfølging av St.meld. nr. 37 (1990-1991) Om organisering og 

styring i utdanningssektoren. I denne meldingen er ledelsesutvikling et viktig styringsmiddel 

for å realisere målstyring og læreplaner, og for å få til en best mulig skole for elevene og 

samfunnet. Det ble slått fast at verdigrunnlaget fra læreplanene også skulle gjelde for 

ledelsesprogrammet (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1992). Programplanen 

beskrev behovet for endringer i skolelederrollen. Skolelederen skulle først og fremst være 

pedagogisk leder. Det beskrives en skolelederrolle som ikke skulle styre lærerne, men som 

skulle legge til rette og sørge for ressurser, handlingskompetanse og samarbeid. ”Faglig, 

kritisk refleksjon” knyttet til ”prøving og feiling” må til for å utvikle skolen som ”en lærende 

organisasjon” (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1992, s. 20). Skolen som 

”lærende organisasjon” var preget av visjoner, mål og fleksibilitet. Det krevde ledere med 

kjennskap til læreplaner, undervisning, veiledning, vurdering og pedagogisk utviklingsarbeid. 

Men skolelederen ble også beskrevet som resultatansvarlig og en som utnyttet 

handlingsrommet og som var arbeidsgiverrepresentant (Kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1992).  

 

Programmet blir senere revidert flere ganger for å knyttes tettere opp mot det nye 

reformarbeidet som foregikk i Departementet. Ledelsens ansvar for implementering av 
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læreplanreformene skulle være sentralt i lederutdanningen. Det innebærer, som også Møller 

påpeker, en dreining fra ledelsesteori til didaktikk og læreplanteori, med temaer som 

læreplaner, læreplananalyser og vurdering. Senere kom også temaer som utdanningspolitikk 

og arbeidsgiveroppgaver inn (Møller, 1996, 2001).  

 

 

4.2 Reform 94 og læreres etterutdanning 

4.2.1 Legitimering av reformen og dens forhold til kunnskapsbegrepet 

Regjeringen legitimerer en ny reform i utdanningssystemet ved å vise til endringene i ”det 

kunnskapsbaserte samfunnet” (NOU 1991:4, s. 21). I 1989 oppnevnte den et utvalg som 

skulle legge grunnlaget for en reform som skulle føre endringene som var lagt for høyere 

utdanning over til videregående skole (Blegenutvalget).  Blegenutvalget ble bedt om å utrede 

målsettingen om å sikre alle elever tilbud om videregående opplæring. Utvalget avga 

innstillingen NOU 1991:4 Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle.  

  

Bak denne innstillingen ligger forskjellige meldinger. I St.meld. nr. 43 (1988-1989) Mer 

kunnskap til flere, som flere departementer sto bak, blir det vist til at kunnskapspolitikk var et 

viktig område. Regjeringen ønsket ”… å styrke kompetanseutviklingen i landet vårt” (St.meld. 

nr. 43 (1988-1989), s. 5).  Begrunnelsen var at: ”Kunnskap kommer til å bety stadig mer. 

Framgangen for landet blir i større grad enn før bestemt av hvor mye vi satser på å vinne, 

bruke og formidle kunnskap” (St.meld. nr. 43 (1988-89), s. 5). Beskrivelser av 

samfunnsutviklingen og dens forhold til kunnskap og kompetanse var utredet tidligere. 

Meldingene bruker begrepene på forskjellige måter. I NOU 1985:26 Dokumentasjon av 

kunnskaper og ferdigheter var det lagt vekt på voksnes rett til å få dokumentert real-

kompetanse ervervet utenfor utdanningssystemet. I NOU 1986:23 Livslang læring var retten 

til ”livslang læring” for alle utredet. Begge innstillinger vurderte læring og kompetansebehov 

for voksne på grunnleggende områder, og la fram prioriteringer for en kunnskapspolitikk som 

bygde på ”livslang læring”. To innstillinger om reformene i høgre utdanning var også lagt til 

grunn. Det var NOU 1988:28 Med viten og vilje, om høgre utdannings mål, organisering, 

prioriteringer og forskning, og det var NOU 1988:32 For et lærerrikt samfunn, om 

tilpasninger og endringer av lærerutdanningen. Å utvikle læreres yrkesetiske-, faglige-, 
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didaktiske- sosiale- og endrings- og utviklingskompetanse, og å få til ”helhet og 

sammenheng” i opplæringssystemet, lærerutdanningen og i læreres kompetanse, framstår som 

sentrale mål (NOU 1988:32, s. 118).  

 

Ved å vise til disse innstillingene la St.meld. nr. 43 (1988-1989) ”et utvidet 

kunnskapsbegrep” til grunn. I begrepet la de: ”I tillegg til konkrete faktiske kunnskaper og 

ferdigheter, innbefatter det innsikt, holdninger og verdier, dvs. det som samlet sett er 

grunnlaget for å mestre oppgaver og være aktive og skapende i arbeids- og samfunnsliv” 

(St.meld. nr. 43 (1988-1989), s. 6). Det utvidede kunnskapsbegrepet skulle sørge for at de 

overordnede målene for kunnskapspolitikken ble tilfredsstilt. ”Kompetanseutvikling” ble 

knyttet til de overordnede målene og sett på som en forutsetning for å tilfredsstille målene om 

”… å styrke norsk økonomi, sikre full sysselsetting, få til effektive omstillinger og skape 

grunnlag for ny virksomhet i arbeidslivet” (St.meld. nr. 43 (1988-1989), s. 6). Etter- og 

videreutdanning framstilles som et viktig satsingsområde for å heve kompetansenivået 

generelt i samfunnet. Etterutdanning ble definert som ” … utdanning som sikter mot fornyelse 

og ajourføring av grunnutdanning og opplæring knyttet til arbeidsfunksjoner”. 

Videreutdanning defineres som ”… påbygning av grunnutdanning i dybden eller bredden og 

til et høyere nivå” (St.meld. nr. 43 (1988-1989), s. 71). Målet var å øke omfanget av etter- og 

videreutdanning ved å fremme like muligheter for etter- og videreutdanning, bedre 

samordning mellom arbeidslivet og utdanningssystemet, og å utvikle finansieringsordninger 

for å få dette til. 

 

I Blegenutvalgets innstilling er disse kunnskapspolitiske føringene lagt til grunn. ”Det 

utvidede kunnskapsbegrep” blir i innstillingen oversatt med ”handlingskompetanse”, som 

inneholder læringskompetanse, fagkompetanse, sosial kompetanse og metodekompetanse 

(NOU 1991:4, s. 23). De ønsket å gi alle elever en handlingskompetanse som spente over alle 

de sosiale rollene et menneske hadde, og omfattet kunnskaper, ferdigheter og holdninger som 

var nødvendig for å løse problemer. Det ble begrunnet med analyser fra OECD som viste 

hvilke utfordringer skolen og arbeidslivet sto over for, og det ble vist til europeisk samarbeid 

(NOU 1991:4, s. 22-23, 85). Demografiske analyser viste at alderssammensetningen i 

arbeidsstyrken ville endres. Det ville ha konsekvenser for utdanningssystemet og medføre 

behov ”… for generell kompetansehevning og tilbakevendende utdanning” (NOU 1991:4, s. 

24). Innstillingen viste også til at pedagogisk forskning om elevrollen, læring og læringsmiljø, 
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ikke ble tatt hensyn til i praksis. Den argumenterte for at prosjektarbeid og friere 

arbeidsformer ville stille ”… andre krav til læreres pedagogiske og didaktiske profesjonalitet” 

(NOU 1991:4, s. 68). Skolene som ”kompetansebaserte verksemder” måtte være innstilt på 

”løpande endringsprosessar”, og forsøks- og utviklingsarbeid måtte bli en del av skolens 

hverdag (NOU 1991:4, s. 68). 

 

Med Blegenutvalgets innstilling ble det lagt føringer for en ny stor reform i videregående 

skole. Utvalget foreslo videregående opplæring som rettighet for alle elever, og dessuten store 

strukturelle endringer. De foreslo endringer i kunnskapsbegrepet, endringer i innholdet i 

skolen og i styringen.  

 

4.2.2 Styring, styringsmidler og pedagogisk profesjonalitet 

Med St.meld. nr. 37 (1990-1991) Om organisering og styring i utdanningssektoren hadde 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet lagt fram forslag for å få større sammenheng 

i utdanningssystemet, ved hjelp av klarere ansvarsfordeling og endret organisering. 

Målstyring var innført som et overordnet styringsprinsipp. Det var lagt vekt på klar styring, 

mer delegering og bedre samordning og ressursutnyttelse. Dette skulle gjennomføres med 

nasjonale styringsinstrumenter som lover, forskrifter, sentralt utviklede og godkjente 

læreplaner. I et målstyrt system ville evaluering og tilbakerapportering være nødvendige 

forutsetninger. 

 

I Blegenutvalgets innstilling har sentral styring av videregående opplæring og de 

styringsinstrumenter som St.meld. nr. 37 (1990-1991) viste til, en sentral plass. Det ble vist til 

at målstyring krevde en profesjonell ledelse som kunne sette lokale mål i sammenheng med 

nasjonale mål. Lederrollen var et viktig instrument for å gjennomføre den nasjonale 

utdanningspolitikken (St.meld. nr. 37 (1990-1991), s. 121). Innstillingen foreslo at større 

myndighet burde delegeres til den enkelte skole når det gjaldt ressursbruk, organisering og 

ledelse (NOU 1991:4, s. 120). Målstyringen, med lokale avveininger, fordret lederkompetanse 

og en kompetent lærergruppe som kunne avveie forholdet mellom politisk styring og 

profesjonsstyring. Det fordret pedagogisk profesjonell kompetanse som både gjaldt faglig 

planlegging og gjennomføring av undervisningen, samt styring fordi: ”I hvor stor grad 
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sentrale kunnskapspolitiske mål blir nådd, avhenger i høy grad av den pedagogiske 

profesjonaliteten hos opplæringssystemets folk” (NOU 1991:4, s. 117).  

 

For å tilfredsstille behovene for etterutdanning foreslo Blegenutvalget at det skulle lages en 

handlingsplan for etterutdanning. I St.meld. nr. 33 (1991-92) Kunnskap og kyndighet som 

fulgte NOU 1991:4, ble det vist til at de forslåtte endringene i reformen ville medføre behov 

for etterutdanning. Kompetanse i pedagogisk differensiering, for å ivareta nye elevgrupper 

som ikke tidligere hadde vært i skolen og kompetanse i rådgivning, ble betont. Departementet 

ville i samarbeid med fylkene sette av ressurser til etterutdanning og forsøksvirksomhet.  

 

St.meld. nr. 33 (1991-92) gjentok hovedtrekkene fra samfunnsbeskrivelsene slik de forelå i 

NOU 1988:28 Med viten og vilje. Den sentrale utfordringen i videregående skole var å gi 

opplæringen”… et kunnskapsinnhold og en struktur som legger grunnlaget for å møte 

framtiden med en tilpassende og en kritisk korrigerende holdning på samme tid” (St.meld. nr. 

33 (1991-1992), s. 21). Styringsutfordringene blir knyttet til opplæringens 

”kunnskapsinnhold” og struktur. Det dreier seg om å få ”mer ut av befolkningens talent”, 

holde fast ved et ”bredt kunnskapssyn”, balansere mellom ”bredde og spesialisering”, definere 

”basiskunnskaper og ferdigheter”, tettere koblinger mellom arbeidsliv og skole, utvikle 

”internasjonalt medansvar og økonomisk forståelse”, internasjonal orientering og innsikt og 

respekt for egen kultur og tradisjoner, å unngå nye klasseskiller, få best mulig utdanning 

innenfor rammene, utvikle omsorgsansvar og opprettholde et spredt bosettingsmønster 

(St.meld. nr. 33 (1991-1992), s. 22-23). Med et” bredt kunnskapsbegrep” som skal ivareta så 

vide mål blir den pedagogiske utfordringen stor. Meldingen beskriver løsningen slik: ”… å 

utvikle en pedagogisk praksis som er tilpasset hele årskullet”. En didaktikk for hele årskullet 

skulle bestå av gode differensieringsmetoder, aktivt deltakende elever, metoder som blander 

teori og praksis, som virker stimulerende på utviklingen av kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger og skaper et godt opplæringsklima (St.meld. nr. 33 (1991-1992), s. 21-23). 

 

4.2.3 Læreres behov for etterutdanning 

Blegenutvalgets innstilling bruker begrepet ”etterutdanning” om læreres behov for 

kompetanse for å dekke endringer i læreplanene. Innstillingen bruker også begrepet 

”kompetanseutvikling”. Begge begrepene framstilles som styringsbegreper: ”Det fins en 
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rekke styringsredskaper i utdanningspolitikken som kan brukes av forskjellige myndigheter på 

forskjellige nivåer”. Styringen kan, ifølge innstillingen, skje gjennom blant annet læreplaner, 

evalueringssystemer og ”kompetanseutvikling (lærere, ledere)” (St.meld. nr. 33 (1991-1992), 

s. 117).  

 

Innstillingen legger spesielt vekt på læreplanene som nasjonale styringsinstrumenter, og 

forberedte store endringer i dem. Innstillingen sier ganske vagt, sammenliknet med hva en 

finner i Gjelsvikutvalget og Steenkomiteen sine innstillinger, at endringer i læreplaner ofte 

krevde etterutdanning (NOU 1991:4, s. 116).  Blegenutvalget gikk ikke mer spesifikt inn på 

etterutdanningens eller kompetanseutviklingens innhold. Det gjør heller ikke St.meld. nr. 33 

(1992-1992) Kunnskap og kyndighet, som fulgte innstillingen. Stortingskomiteen betonte 

etterutdanning slik: ”Komiteen vil videre peke på at vellykket gjennomføring bl.a. vil være 

avhengig av… etterutdanning av lærere, som en følge av reformen” (Innst.S nr. 200 (1991-

1992), s. 27). De viste også til at faglærere vil ha behov for etterutdanning fordi de skulle 

dekke kurs med bredere kunnskapskrav enn tidligere, og de ønsket å styrke rådgivernes 

kompetanse (Innst.S nr. 200 (1991-1992), s. 26). De sier generelt, uten at det knyttes spesifikt 

til etterutdanningen, at å gi alle elever muligheter for studie- eller yrkeskompetanse ville ha 

pedagogiske konsekvenser. Det ville føre til økte behov for differensiering og tilpasning. 

 

4.2.4 Fagligpedagogiske handlingsplaner for etterutdanning 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets avdeling for videregående opplæring, 

seksjon for utviklingsarbeid (VgU), utarbeidet handlingsplaner for etterutdanningen.  

Ansvaret for etterutdanningsvirksomheten var delt mellom staten og fylkeskommunen, og 

statens utdanningskontor skulle ha en koordinerende rolle. Skoleledelsen skulle ha 

hovedansvaret for å organisere og gjennomføre etterutdanningen på den enkelte skole. 

Skolene skulle utvikle egne kompetanseutviklingsplaner med tiltak som var rettet inn mot 

Reform 9418. Skoleledelsen får gjennom dette et tydeligere administrativt ansvar i 

etterutdanningen (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1994a, s. 10).  

 

                                                 
18

 I rundskriv F-8-93, Ny avtale om arbeidstid, leseplikt, m.v. for undervisningspersonalet i skoleverket punkt 1.5: ”Fastsetting av tid til 
kompetanseutvikling inngår i en opplæringsplan som settes opp av skolen og kommunen/fylkeskommunen i fellesskap for hvert skoleår. 
Lærernes kompetanseutvikling organiseres i størst mulig utstrekning utenfor elevenes undervisningstid slik at vikarbehovet blir minst mulig” 
(Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1994a, s. 6). 



106 

Etterutdanningen fikk en generell del, som var beregnet for alle lærere, og en mer fagspesifikk 

del for lærere som underviste i skolefagene. Til den generelle delen ble det utviklet ei 

læremiddelpakke med videogram og flere kurshefter som skulle gi bakgrunn for reformen, 

læreplanene og det brede kunnskapsbegrepet, og som skulle presentere sentrale temaer som 

evaluering (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1993a). Arbeidet med 

læremiddelpakken skulle gjøres på den enkelte skole med ledelsen som administrator. Det var 

i planen anslått at skolene burde bruke minimum 15 timer til læremiddelpakken. Det ble også 

gitt ut flere metodiske veiledninger fra Departementet i samarbeid med Nasjonalt 

læremiddelsenter. Den fagspesifikke etterutdanningen skulle gjøre lærerne i stand til å 

undervise på de nye grunnkursene i tråd med intensjonene i læreplanene. Departementet 

hadde definert fagspesifikk etterutdanning til å være faglig oppdatering i læreplanen, 

didaktikk og metodisk tilrettelegging. Etterutdanningen skulle ta utgangspunkt i det som var 

nytt i læreplanene, i deres mål og hovedmomenter. Det ble laget en desentralisert modell for 

fag som hadde flere enn 300 lærere på landsbasis, og en sentral etterutdanningsmodell for fag 

der lærergruppen var på under 300 lærere. Etterutdanningen skulle være modulbasert og 

fleksibel. Det ble oppnevnt faggrupper for å bistå Departementet i arbeidet med å få fram 

behov, innhold og omfang, og for å forslå fagmiljøer som kunne utvikle innholdet i modulene 

(Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1994a).  

 

Etter hvert som læreplanene ble ferdige utarbeidet Departementet tre handlingsplaner for 

etterutdanning. 1) Handlingsplan for etterutdanning del I kom i april 1994. Etter at modulene 

var utviklet, startet skoleringen av nøkkelpersoner som skulle bistå i den desentraliserte 

etterutdanningsmodellen for store fag. Fylkene skulle velge ut 4-5 nøkkelpersoner for hvert 

grunnkursområde. Deretter ble den fagspesifikke etterutdanningen av grunnkurslærerne satt i 

gang. Den skulle gjennomføres før reformstart, det vil si innen 01.08.1994 (Kirke-, 

utdannings- og forskningsdepartementet, 1994a). (Vedlegg 7 viser strukturendringer i 

reformen sammenliknet med de andre reformene). 

 

2) I juni 1994 forelå Handlingsplanen for etterutdanning del II. I tillegg til å sette lærerne 

faglig og didaktisk i stand til å undervise på VKI-kursene etter de nye læreplanene, skulle det 

gis tilbud om spesialpedagogikk som fjernundervisning. Etterutdanningen skulle 

gjennomføres innen 20.08.1995. Før det skulle departementet identifisere 

etterutdanningsbehov. Det skulle lages moduler med innhold, og kompetansemiljøer skulle 
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engasjeres for å utvikle og gjennomføre etterutdanningen. Departementet hadde 

hovedansvaret, kompetansemiljøene utviklet og arrangerte som regel kursene, og fylkene 

hadde ansvaret for å melde lærerne på kursene. Statens utdanningskontor fulgte 

gjennomføringen og rapporterte til sentrale myndigheter (Kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1994b). 

 

3) I desember 1994 forelå Handlingsplan for etterutdanning del III. Denne skulle sette lærere i 

stand til å undervise på VKII i skole, og til å orientere instruktører og andre i 

fagopplæringssystemet. For personellet innenfor fagopplæringssystemet var flere forhold 

annerledes enn for de som arbeidet innen skolen. Ansvaret var delt mellom stat, fylke og 

bedrift. Opplæringen var rettet mot de opplæringsansvarlige i bedriftene. Innholdet i 

etterutdanningen var delt i to, der første delen dreide seg om nye læreplaner, metodikk og 

organisering i arbeidslivet, mens del to handlet om rammebetingelser, lover og forskrifter i 

fagopplæringen. Etterutdanningen hadde ingen fagrelatert del fordi det ble forutsatt at denne 

kompetansen var i bedriften. Gjennomføringen av etterutdanningen var fylkets og bedriftens 

ansvar. Det økonomiske ansvaret var delt mellom fylkene, Departementet og bedriftene. Når 

det gjaldt etterutdanning for lærere som hadde VKII-lærefag lagt til skole, sto det i planen at 

det måtte inngås intensjonsavtaler med næringslivet om hospiteringsordninger (Kirke-, 

utdannings- og forskningsdepartementet, 1994c). Etterutdanning for lærere som skulle 

undervise i de ordinære VKII-kursene fulgte det samme mønster som de andre som har 

opplæring i skole. De skulle tilbys fagspesifikk og fagdidaktisk etterutdanning relatert til helt 

nye kurs, samt kurs med faglige endringer. Trykket på etterutdanning kom fortsatt fra sentralt 

hold, selv om både fylkeskommune og skolene var mer involvert enn tidligere. 

 

4.2.5 Statlig informasjon og koordinering 

Fra 1979 var Statens lærerkurs et nasjonalt rådgivende kontaktorgan for etterutdanning av 

lærere. Som kontaktorgan skulle de kartlegge etterutdanningsbehov og koordinere tilbudene. 

Forskjellige kursholdere kunne søke Statens lærerkurs om midler til å utvikle kurstilbud. 

Tilbudet var i første rekke rettet inn mot grunnskolelærere og yrkesfaglærere. Statens 

lærerkurs, og den nasjonale koordineringen, ble nedlagt ved nyttår 2003. Da ble ansvaret for 

kompetanseutviklingen overlatt til arbeidsgiverne, mens en del av virksomheten ble overlatt 

til Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret). Læringssenteret ble opprettet i 
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2000. Det skulle være et nasjonalt kompetansesenter for utdanningssektoren og ha ansvaret 

for de nasjonale oppgavene med etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere (St.meld. 

nr. 16 (2001-2002)). Læringssenteret overtok også oppgaver fra Nasjonalt Læremiddelsenter. 

Nasjonalt Læremiddelsenter var blitt opprettet i 1993 og hadde da overtatt flere av oppgavene 

som de sakkyndige rådene hadde hatt, inntil disse ble lagt ned i 1992. Nasjonalt 

læremiddelsenter hadde vært et servicesenter for å utvikle faglig og pedagogisk materiell, og 

utviklet blant annet veiledningsmateriell til Reform 94 (Forvaltningsbasen, 2011). 

 

Læringssenteret gikk i 2004 inn i Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har fortsatt 

den utøvende myndighet på vegne av Departementet når det gjelder arbeid med etter- og 

videreutdanning. De har ansvaret for å informere og koordinere satsinger, og dele ut 

økonomiske midler (Utdanningsdirektoratet, 2011).  

 

 

4.3 Kompetanseutvikling - noen kunnskapspolitiske forståelser 

4.3.1 Kompetansepolitiske prosjekter om kompetanseutvikling  

Kompetanseutvikling, som et politisk begrep, kan forstås ut fra hvordan institusjoner og 

aktører forstår begrepet. De forskjellige forståelsene danner et bakteppe for hvordan 

Kunnskapsløftets kompetanseutvikling kan forstås. Det ble rundt årtusenskiftet satt i verk 

flere nasjonale og internasjonale kunnskapspolitiske prosjekter som betoner ulike sider av 

hvordan kompetanseutvikling skal styres og ledes, og hva som skal være dens innhold. 

Regjeringen så på kompetanseutvikling som et viktig område av kunnskapspolitikken og 

initierte tre nasjonale prosjekter for å sette kompetanse og kompetanseutvikling på den 

politiske dagsorden. Det var 1) NOU 1997:25 Ny kompetanse – et forslag om reform om 

livslang læring i norsk utdanningspolitikk (Buerutvalget), 2) Kompetanseberetningen for 

Norge og 3) Mønsterbryterne.  

 

Med bakgrunn i NOU 1997:25 ble det fremmet forslag om en Kompetansereform i norsk 

arbeidsliv. Reformens mål var å lage et system for å beskrive, systematisere og dokumentere 

individers realkompetanse slik at den kunne konverteres til formell kompetanse.  
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 ”Den livslange kompetansebyggingen kan ikke lenger overlates til tilfeldighetene. 
Utviklingen har nådd et stadium der den livslange læringen må gjennomtenkes, 
systematiseres og integreres i måten å planlegge og organisere hele landets 
opplæringsvirksomhet på” (St.meld. nr. 42 (1997-1998), s. 12). 

 

Kompetansereformen var rettet mot voksne i arbeid. Prosjektet Kompetanseberetningen for 

Norge ble initiert av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2002. Det skulle bedre 

myndighetenes kunnskapsgrunnlag om kompetanse og ”… bidra til en ny tenkemåte i forhold 

til læring og kompetanse” (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2003b, s. 4). Ved hjelp 

av en rekke rapporter og presentasjoner ønsket myndighetene å stimulere til åpen debatt om 

eksemplarisk kompetanseutvikling. Forskjellige eksterne miljøer og aktører bidro i prosjektets 

utviklingsprosess. Kompetanseberetningen for 2005, Lærer elever mer på lærende skoler?, 

tok for seg utviklingen av kompetanse i skolen spesielt. Målet var å vise at ”lærende skoler” 

som la vekt på ”hverdagslæringen” lykkes bedre med elevenes læring (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005d, s. 9). Prosjektet Mønsterbryterne skulle utrede grunnlaget 

for ”en samlet kompetansepolitikk” og bygge på erfaringer gjort i Kompetansereformen og 

Kompetanseberetningen (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005a, s. 2). De lanserte 

tre hovedstrategier: 1) Det skulle skapes flere ”lærende virksomheter”, 2) samhandlingen 

mellom utdanningssystemet og arbeidslivet skulle økes, og 3) det skulle lages et mer 

inkluderende kunnskapssamfunn (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005a, s. 14).  

Statens rolle og kunnskapsgrunnlaget i strategiene er forskjellig, men helt sentralt er det at 

staten skal legge til rette for å skape flere ”lærende virksomheter” ved hjelp av innovasjon. 

Foruten medarbeidere fra Departementet deltok medlemmer fra Vox19, Forskningsstiftelsen 

Fafo og SINTEF i prosjektet, og de hentet innspill fra flere eksterne aktører (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005a).   

 

Disse prosjektene legger vekt på hvilken kompetanse den enkelte har behov for i arbeidet. 

Kompetanseutvikling blir knyttet til arbeidsplassen, og den blir legitimert med at markedet 

krever kompetanse på grunn av økt internasjonal konkurranse. Det blir vist til at OECD og 

EU er opptatt av kompetanseutvikling under overskrifter som ”knowledge economy”, ”life-

long learning” og ”knowledge management”, og at det er ”… økende interesse for å måle og 

sammenlikne menneskelig og sosial kapital på tvers av land for å bidra til ytterligere utvikling 

                                                 
19

 Vox er et kompetansepolitisk fagorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Det har ansvar for å forvalte tilskudd til studieforbund og 
fjernundervisning, freds- og menneskerettssentre og Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Vox ble opprettet i 2001 for å hjelpe 
til med å gjennomføre Kompetansereformen (St.meld. nr. 44 (2008-2009)). 
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og utnyttelse av menneskelig kapital” (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005c, s. 1). 

Kompetanse skal utvikles innenfor et livslangt læringsperspektiv på en mer systematisk måte 

enn tidligere.  

 

Ut fra et vidt kompetansebegrep, som er inspirert fra Den generelle læreplanens og OECDs 

definering av kompetanse i prosjektet Defining and Selecting Competenscies (DeSeCo), blir 

det foreslått å styre kompetanseutviklingen i arbeidslivet på forskjellige måter (St.meld. nr. 42 

(1997-1998); Utdannings- og forskningsdepartementet, 2003a).  Buerutvalget legger vekt på å 

dokumentere kompetanse for videre utvikling, mens de andre prosjektene legger vekt på å 

bedre arbeidslivets resultater gjennom innovasjon og utvikling av ”lærende organisasjoner”. I 

alle prosjektene er det den uformelle kollektive læringen som skal utvikles på en mer 

systematisk måte.  Det krever et dynamisk samspill mellom arbeidslivet og universitets- og 

høgskolesystemet og andre kompetansemiljøer, som skal utvikles etter markedsprinsipper. 

Prosjektene er opptatt av kompetanse i bruk, og i mindre grad av formell læring og forskning. 

Kompetanseutviklings rolle i gjennomføring av reformer og politiske strategier er ikke betont. 

 

4.3.2 Internasjonale trender om læreres kompetanseutvikling                                                                    

Europeiske prosjekter fra EU og OECD viser internasjonal tenkning om kompetanseutvikling 

i skolen. Disse har konsekvenser for hvordan kompetanseutvikling forstås. Et mål i den 

norske EU-strategien var å ta del i den europeiske kunnskapsutvekslingen, for å fremme 

kvalitet og effektivitet nasjonalt (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004b). I EUs og 

OECDs utredninger blir utdanning framstilt som investering for å bedre konkurranseevne og 

sosial utvikling, og de har en kompetansetilnærming i sitt arbeid.  OECDs DeSeCo-prosjekt 

var utgangspunkt for arbeidet med å operasjonalisere kompetansebegrepet. I OECDs Program 

for International Student Assessment (PISA) startet de et arbeid med å måle elevers 

kompetanse. Det har følger for hvordan elevers kompetanse blir forstått (Rychen, 2001). Det 

har også følger for hvordan skolers læreplaner, implementering og læreres kompetanse forstås 

i OECDs og EUs medlemsland (Gordon et al., 2009). 

 

OECD og EU har vært opptatt av å standardisere krav til lærerkompetanse og å utvikle 

sammenhenger mellom grunnutdanningen, veiledning av nyutdannede og videre profesjonell 

utvikling (OECD, 2007a). Læreres læring, elevenes læring og forskning skulle ses i 
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sammenheng. ”There is growing interest in ways to build comulative knowledge across the 

profession, for example by strengthening connections between research and practice and 

encouraging schools to develop as learning organisations” (OECD, 2005a, s. 136) . EU-

kommisjonen mente at lærerutdannelse burde ses som ”… en lang kontinuerlig prosces, som 

omfatter grunduddannelse af undervisere, indføring i jobbet og kontinuerlig faglig 

videreudvikling gennom hele karrieren, omfattede formelle, uformelle og ikke-formelle 

læringsmuligheder” (Kommissionen for de europæiske fællesskaber, 2007, s. 13).  

 

I OECD-rapporten Teachers Matter ble det ved hjelp av statistikk og pedagogisk forskning 

vist til at elever forlot skolen og at undervisningskvaliteten ikke var god nok. De fant i sin 

forskning positiv sammenheng mellom ”lærerkvaliteten” og elvenes læring, og de fant positiv 

sammenheng mellom læreres etterutdannelse og elevresultat (OECD, 2005b). EU-

kommisjonen så etterutdanning som et middel for å bedre testresultater, og skrev om 

etterutdanning ”… at uddannelse af lærere kunne udgøre et finansielt mindre krævende 

middel til at forbedre testresultater end mindre klasser eller flere undervisningstimer” 

(Kommissionen for de europæiske fællesskaber, 2007, s. 3).  

 

Ifølge rapporten Teachers Matter hadde de fleste landene meddelt at lærere manglet 

kunnskaper og ferdigheter for å møte skolenes behov. Læreres profesjonelle utvikling var 

knyttet til reformene, den var oppgaveorientert for å forberede til skolens nye funksjoner, den 

var skolebasert for å tilfredsstille skolens behov, og den var knyttet til at enkeltlærere tok 

etter- og videreutdanning. Videre ble det lagt større vekt på skolebasert utvikling og mindre 

vekt på en lærerinitiert utvikling (OECD, 2005b). Skolelederen ble beskrevet som en 

nøkkelfaktor i implementering av reformer, og for å utvikle læreres læring for å bedre 

elevenes læring. Det ble argumentert for å formalisere en skolelederutdanning med et bredt 

kunnskapstilfang både i denne rapporten og i OECD-prosjektet Improving School Leadership 

(OECD, 2005b, 2007b). 

 

Kommisjonen viste til at skolens utfordringer var de samme i hele EU. Det gjorde det mulig å 

ha et felles syn på hvilke lærerkvalifikasjoner som var nødvendig. De skisserer en rekke 

sammenhengende tiltak for å standardisere lærerkompetansen: Lærere burde få ”deres 

relevante formelle og ikke-formell læring anerkent” gjennom hele karrieren. Lærere burde i 
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sin etterutdanning ha adgang til ”løbende faglig videreudvikling”, mulighet for” ytterligere 

kvalifikationer og til å deltage i undersøgelser og forskning på universitetsnivå” og delta i 

”partnerskap” og ”innovationsnetværk” (Kommissionen for de europæiske fællesskaber, 

2007, s. 14). De mente at lærerne måtte være i stand til å ta ansvar for egen læring ved å 

utvikle kunnskapen sin i et livslangt læringsperspektiv. De varslet større vekt på bruk av 

indikatorer, rapporter og forskning (vekt på evidens), og de ønsket bedre statlig koordinering 

av lærerkompetansen. De ønsket å formalisere etter- og videreutdanningen, og de ønsket å 

knytte den til skolens evne til forbedring og til pedagogisk forskning (Kommissionen for de 

europæiske fællesskaber, 2007). Det er en standardisering og en formalisering, og en 

kompleks tilnærming som legges til grunn for utvikling av lærerkompetansen. 

 

4.3.3 Noen nasjonale aktører i arbeidet med kompetanseutvikling 

Nasjonale institusjoner som Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon (KS), 

Utdanningsforbundet og universitets- og høgskolesektoren er sentrale aktører med forskjellige 

roller og forståelser av læreres kompetanseutvikling. KS legger strategier for styring, ledelse 

og kompetanseutvikling, og policydokumentet Stolt og Unik  Arbeidsgiverstrategi mot 2020 

(AGS) legges til grunn for deres satsing på ledelse og lederutvikling. Ledelse forstås som 

ledelse av medarbeidernes kompetanseutvikling gjennom demokratiske prosesser. Partnerskap 

og nettverksutvikling skal bidra til å mobilisere kompetanse og sørge for å videreutvikle den 

ved hjelp av praksisnær forskning og systemer for forbedring. Ledernes rolle i kommuner og 

fylkeskommuner som kunnskapsorganisasjoner er beskrevet som ”helhetlig og utfordrende”, 

og forutsatte ”den kompetente medarbeider” som ”kontinuerlig kan utvikle sin kompetanse”. 

Helhetlig ledelse dreide seg om koordinering og samspill mellom politisk og administrativ 

ledelse, på tvers av organisasjonen, og med forståelse for mandat (Kommunesektorens 

Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon, 2007, s. 16). For KS var personalpolitikk, og å betone 

forholdet mellom arbeidsgiver og medarbeider, et kjernebegrep på 80-tallet. I det nye 

dokumentet er det imidlertid ledernes forhold til organisasjonens kompetanseutvikling som 

blir betont (Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon, 2007, s. 3). 

 

Utdanningsforbundet redegjorde for sitt syn på læreres kompetanseutvikling i sine 

kommentarer til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen (Utdanningsforbundet, 2007). 

Nasjonal styring og finansiering av skolen var viktig for Utdanningsforbundet. De stilte seg 
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positive til at læreplanene ga lærerne profesjonelt handlingsrom, samtidig som de mente det 

var krevende at innholdet i undervisningen skulle bestemmes lokalt. De var positive til at den 

enkelte skoles kvalitetsvurderingssystem inngikk som element i det nasjonale 

kvalitetsvurderingssystemet. De var imidlertid bekymret for at tester kunne innsnevre 

handlingsrommet (Utdanningsforbundet, 2008). Utdanningsforbundet mente at det var behov 

for et permanent system for kompetanseutvikling av lærerne. Lærerens faglige, didaktiske og 

pedagogiske kompetanse var avgjørende for elevenes læringsutbytte (Utdanningsforbundet, 

2008, s. 4). De mente at staten måtte ha et hovedansvar for både etter- og videreutdanningen, 

og fullfinansiere nasjonale tiltak og delfinansiere lokale etter- og videreutdanningstiltak. 

Utdanningsforbundet var beredt til å inngå i partnersamarbeidet om etter- og videreutdanning. 

 

Utdannings- og forskningsdepartementet hadde initiert to forsknings- og utviklingsprogram 

som var rettet mot Kunnskapsløftet. Det var Program for skoleutvikling og Praksisrettet FoU 

for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning – PraksisFoU. De la føringer for hvordan 

kompetanse og kompetanseutvikling skulle utvikles gjennom samarbeid mellom skoleeier, 

skolene og forskjellige ”kompetansemiljøer”, og samtidig bidra til å bedre skolenes 

læringsmiljø (Utdanningsdirektoratet, 2006, s. 6). Programmene skulle bidra til 

utviklingskompetanse og kunnskap om Kunnskapsløftets endringer. 

 

Bakgrunnen for Program for skoleutvikling var ønsket om å utvikle kunnskap om endringene 

i skolen og å bidra til faglig fornyelse. Forskning sa at fornyelsen ”… av fagene skjer 

langsomt og skolen fremstår som lite attraktiv og fremtidsrettet sammenliknet med andre 

arenaer for læring og livsutfoldelse” (Utdanningsdirektoratet, 2006, s. 2). Disse utfordringene 

stilte krav til skolene som ”lærende organisasjoner”, bestående av medarbeidere med 

”armslag”, ”tydelig ledelse” og med ”fokus på kjerneoppgavene” (Utdanningsdirektoratet, 

2006, s. 4). Programmet skulle bidra til den utviklingsrettede kompetansen på områder som 

kompetanseutvikling, skoleutvikling, skolens rammer, roller, ledelse og bruk av 

organisasjonsverktøy20. I programmet skulle skoleutvikling med forbedring av pedagogisk 

praksis og elevenes læring ses i sammenheng med kompetanseutvikling. 

 

                                                 
20

 En bedre verktøykasse med ståstedsanalyse, organisasjonsanalyse og veiledninger knyttet til aktiv bruk av Skoleporten skulle bidra til 
faglig og organisasjonsmessig utvikling (Utdanningsdirektoratet, 2009). 
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PraksisFoU var et forskningsprogram. Programmet skulle stimulere til ”… ny kunnskap som 

bidrag til en lærende organisasjonskultur og kompetanseutvikling i grunnopplæring og 

lærerutdanning…” (Noregs forskningsråd, 2006, s. 4). Programmets mål var å tilføre 

lærerutdannere, skoleeiere og skoler ny forskningsbasert kunnskap, fremme FoU i 

lærerutdanningen og sørge for organisering av samarbeid mellom skoleeiere og 

lærerutdanningen. Et sentralt mål var å utvikle forskningsbasert kunnskap om 

kompetanseutvikling i skole og lærerutdanning, bidra til fornyelser i lærerutdanningen, og 

læring om ”den lærende organisasjonen” (Noregs forskningsråd, 2006).  

 

Materialet fra de kunnskapspolitiske prosjektene og organisasjonene i kapittel 4.3 viser 

forskjellige forståelser av hvordan kompetanseutvikling skal styres. Styringsintensjonene i de 

kunnskapspolitiske prosjektene viser at læring skal systematiseres, koordineres og 

standardiseres. I Buerutvalgets innstilling var det den uformelle læringen i arbeidslivet som 

skulle systematiseres. Den skulle konverteres og standardiseres til realkompetanse for å kunne 

omsettes, spesielt for utdanningssystemet. Kompetanseberetningen og Mønsterbryterne setter 

søkelyset på åpne prosesser med et mangfold av læring, under merkelappen utvikling av 

”lærende organisasjoner” på alle nivåer. Gjennom det skal kompetanse koordineres og 

systematiseres for å gagne nasjonen og organisasjonens resultat. De internasjonale trendene 

fra OECD og EU setter standardisering av læreres kompetanseutvikling på dagsorden. 

Læreres kompetanseutvikling skal standardiseres ved hjelp av internasjonale 

sammenlikninger og koordineres nasjonalt. De ønsker å formalisere etter- og 

videreutdanningen, og de ønsker å knytte den til skolens evne til forbedring ved bruk av 

pedagogisk forskning, indikatorer og ledelse. Både KS, Utdanningsforbundet og universitets- 

og høgskolesektoren er aktører i partnerskap, der det dreier seg om å koordinere 

kompetanseutviklingsprosesser og å videreutvikle medarbeideres kompetanse med bakgrunn i 

forskning og systemer for forbedring. Mens KS betoner ledelse, betoner Utdanningsforbundet 

nasjonal styring og utvikling av læreres profesjonelle handlingsrom ved hjelp av faglig, 

didaktisk og pedagogisk kompetanse. Myndighetene legger vekt på at universitets- og 

høgskolesektoren skal bidra til skolens utviklingskompetanse. Forskningsprogrammet skal gi 

forskningsbasert kunnskap for utvikling av både skole og lærerutdanning, og utvikle 

kunnskap om Kunnskapsløftets endringer. 
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Dette viser forståelser av kompetanseutvikling som legger stor vekt på styring ved hjelp av 

internasjonal og nasjonal koordinering og partnerskap. Den uformelle kollektive læringen får 

stor oppmerksomhet. Den skal tilpasses samfunnsutviklingen, og den knyttes til demokratisk 

og individuell utvikling i et livslangt læringsperspektiv, mens forholdet til formell læring og 

forskning varierer. 

 

 

4.4 Kunnskapsløftet med et kompetanseløft for lærerne  

4.4.1 Legitimering av ny reform i kunnskapssamfunnet 

I oktober 2001 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle vurdere innhold, kvalitet og 

organisering for ”… en samlet grunnopplæring” (NOU 2003:16, s. 26). En ny reform for 

grunnopplæringen var under planlegging. Utvalget, kalt Kvalitetsutvalget, utarbeider en 

delinnstilling om et nytt kvalitetsvurderingssystem i NOU 2002:10 Førsteklasses fra første 

klasse. De legger i NOU 2003:16 I første rekke fram føringer for ”en samlet 

utviklingsstrategi” for en felles grunnopplæring (NOU 2003:16). Dokumentene legger 

føringer for St.meld. nr. 30 (2002-03) Kultur for læring, den nye reformen Kunnskapsløftet og 

strategidokumentet for kompetanseutvikling i skolen, Kompetanse for utvikling (Utdannings- 

og forskningsdepartementet, 2005b). Med bakgrunn i disse vil jeg komme inn på hvilke 

legitimeringer og føringer som legges for styring, ledelse og innhold i reformens 

kompetanseutvikling. 

 

St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring legger føringer for å endre grunnopplæringen 

og lage et 13-årig samlet utdanningsløp. Skolens mål er det bred politisk enighet om ifølge 

stortingskomiteen (Innst.S nr. 268 (2003-2004), s. 8). Kultur for læring legitimerer 

endringene ved å vise til det gode ”kunnskapsgrunnlaget” myndighetene har for skolen 

(St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 12). Det består av norsk og internasjonal pedagogisk 

forskning, norsk evalueringsforsking og internasjonale sammenliknende undersøkelser som 

legger vekt på elevenes ”varierende faglige resultater” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 13). 

Elevene lærer ikke ”grunnleggende ferdigheter”, til tross for at ressurssituasjonen i skole 

beskrives som god. I et komplekst og mangfoldig samfunn, preget av internasjonale trender, 

beskrives kunnskap som en drivkraft i samfunnsutviklingen. Den ”menneskelige kapitalen” er 
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den viktigste innsatsfaktoren i arbeidslivet (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 33-34). 

”Kunnskapssamfunnet” blir ikke sett på som noe helt nytt samfunn (St.meld. nr. 30 (2003-

2004), s. 23). Det er ingen dramatisk endringsdiskurs, men en evolusjonstilnæring til 

samfunnsendring som beskrives, der kompetanse for demokratisk utvikling inkluderes. 

Stortingskomiteen ga sin tilslutning til tilstandsbeskrivelsen da de behandlet saken (Innst.S nr. 

268 (2003-2004)). 

 

4.4.2 Styring av skolen 

Lærere og skoleledere må ha kompetanse for å møte samfunnsutviklingen. I innledningen til 

St.meld. nr. 30 (2003-2004) sies det slik: 

”Alle planer om å utvikle og forbedre skolen vil mislykkes uten kompetente, engasjerte og 
ambisiøse lærere og skoleledere. De er skolens viktigste ressurs. Derfor er det en sentral 
oppgave å styrke og videreutvikle læreres faglig og pedagogiske kompetanse og å 
motivere for forbedringer og endringer. Denne meldingen varsler en omfattende satsing på 
kompetanseutvikling i skolen. Skolen skal utvikles i dialog med dem som har sitt daglige 
virke i og for skolen” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 4).  
 

St.meld. nr. 30 (2003-04) varsler styringsendringer. Styringsendringene blir beskrevet som et 

”systemskifte” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 25). Kommuner og fylkeskommuner er tiltenkt 

et stort handlingsrom, samtidig som styringssystemets grunnprinsipper blir framhevet: ”… 

klare nasjonale mål, kunnskap om resultater i vid forstand, tydelig ansvarsplassering, stor 

lokal handlefrihet og et godt støtte- og veiledningsapparat” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 

25). 

 

Ansvarsfordelingene mellom stat og kommune er blitt endret. Ved Lov om grunnskolen og 

den videregående opplæring (Opplæringslova) av 17. juni 1998 nr 61 har lokal 

skolemyndighet fått ansvar for læreres kompetanseutvikling og forhandlingsansvaret for 

lærere. Det vil medføre et større ansvar for skoleutviklingen, og det vil medføre endringer i 

rapportering og i statens tilsynsrolle (St.meld. nr. 30 (2003-2004)). Større vekt på mål- og 

resultatstyring vil føre til at oppmerksomheten kommer til å bli mer rettet mot resultater enn 

mot innsatsfaktorer. Endringen vil, ifølge Kvalitetsutvalget, kreve kompetanse:  

”Desentralisert styring krever høyere kompetanse hos aktørene lavere nede i 
organisasjonen. Oppmerksomhet rundt resultatkvalitet og læringsutbytte fordrer målrettet 
lokalt forankret utviklingsarbeid og kompetanseutvikling (NOU 2003:16, s. 246). 
 



117 

Et viktig styringsmiddel er det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering. En nettbasert portal 

med data om læringsresultater, basert på nasjonale kartleggingsprøver, prosessdata fra 

forskjellige undersøkelser og data som beskriver strukturkvalitet, skal gjøre det mulig å 

sammenstille indikatorer. Den skal gi myndighetene, skoleeiere og skoler ”… et verktøy for 

sammenstilling av informasjon som grunnlag for arbeid med kvalitetsvurdering og – 

utvikling” (NOU 2002:10, s. 10). I målstyringssystemet dreier skoleledelse seg om å ta i bruk 

det nasjonale vurderingssystemet for å øke læringsutbytte, og ”… å skape vilkår for at 

lærernes kompetanse blir tatt i bruk for å virkeliggjøre læreplanverkets mål” (NOU 2003:16, 

s. 247). Det krever utvikling av lærerne: ”De mest sentrale faktorene for å øke dette 

læringsutbytte, er læring og utvikling av skolens lærere. Dette er en lederoppgave” (NOU 

2003:16, s. 249).  Kvalitetsvurdering, vekt på ledelse og kompetanseutvikling inngår i statens 

”helhetlige” strategi for å utvikle kvaliteten i grunnopplæringen, sammen med blant annet 

utvikling og bruk av utdanningsforskning (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 129).  

 

I tillegg til målstyringen krever store reformer også partnerskap, ifølge NOU 2002:10 og 

St.meld. nr. 30 (2003-2004). Skoleeierne, lærerne, arbeidslivets organisasjoner og staten skal 

være hovedaktørene i partnerskapet. Utdanningsdirektoratet skal ha det nasjonale 

koordinerende ansvaret. Regionale partnerskap skal opprettes, med skoleeier som ansvarlig. 

Partnerskapene skal bidra med kompetanse og sørge for at satsingene blir koordinert (NOU 

2003:16). Universiteter og høgskoler blir ikke tiltenkt formelle partnerroller, men skal delta i 

samarbeidet på markedsmessige vilkår. Deres rolle blir beskrevet slik: ” Universiteter og 

høgskoler vil også kunne være en del av partnerskapet, men først og fremst som leverandører 

av kompetanse og forskning på bestilling fra partnerskapet” (NOU 2003:16, s. 282).  

 

4.4.3 Styring og profesjonell læring i skolen 

Ifølge St.meld. nr. 30 (2003-2004) skal skolen være en ”kunnskapsorganisasjon”. For at 

denne visjonen og styringsendringene skal ha effekt, må skolene skape en ”kultur for læring” 

der læringen i kulturen var en del av styringen. Meldingen viser til hva som hemmet 

læringskulturen. Det er: ”… organiseringsformer som ikke legger tilstrekkelig til rette for 

læring og utvikling, manglende tradisjon for læring gjennom det daglige arbeidet, føyelige 

ledere” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 27). Ved hjelp av organisering og ledelse skal 

endringene utføres av de profesjonelle.  
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Ifølge meldingen vil styringen kreve både kompetanse, kompetanseutvikling, endringsvilje og 

en felles forpliktelse for å realisere felles mål. Det krever evne til ”… kontinuerlig refleksjon 

over hvorvidt målene som settes og veivalgene som gjøres, er de riktige for virksomheten” 

(St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 26). Styringen av det kollegiale læringsarbeidet blir koblet 

med en sterk tro på skoleledelse. Skoleledelse skal bidra til å utvikle en fleksibel ”lærende 

organisasjon” som binder sammen elvenes og lærernes læring.  

”Det betyr blant annet at skolene må sette søkelyset på personalets læring, og ikke bare på 
elevenes læring. Kompetansen må utvikles, deles og tilpasses organisasjonens behov. Det 
betyr igjen at det er behov for å løse opp i tradisjonelle strukturer og arbeidsmåter i 
skolene” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 23).  
 

Den ”lærende organisasjonen” blir et styringsord som inneholder organisasjonens behov for 

både skoleutvikling og kompetanseutvikling. Lokal skolemyndighet er ansvarlig i forhold til 

styringsmidlene og har ansvar ”… for at skolene tar ny kunnskap i bruk, og at det skjer som 

ledd i en reflektert vurdering av egen praksis” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 90). 

 

Denne styringen og ledelsen, som legger stor vekt på skolens kompetanseutvikling, blir 

legitimert med data og nasjonal og internasjonal pedagogisk forskning (St.meld. nr. 30 (2003-

2004), s. 27). Skolen trenger, ifølge St.meld. nr. 30 (2003-2004), medarbeidere med god 

formell utdanning fra lærerutdanningene. Både nasjonal og internasjonal utdanningsforskning 

og en målrettet satsing på praksisrettet forskning og utviklingsarbeid vil kunne gi bedre 

lærere. Meldingen legger stor vekt på kompetanseutvikling som er bygd på hverdagslæring. 

Den viser til at det ligger ”… et stort potensial for kompetanseutvikling gjennom økt læring i 

det daglige arbeidet” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 94). Den begrunner vekten som legges 

på hverdagslæring ved å vise til Kompetanseberetningen (jf. kapittel 4.3.1), og at skolen har 

”… lav læringsintensitet med tradisjonelle organiserings- og arbeidsformer, manglende 

tradisjoner for refleksjon og spredning av kunnskap mellom medarbeiderne i skolen, og 

tradisjonelle oppfatninger av hva kompetanseutvikling er” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 

94). 

 

4.4.4 Læreplanverkets rolle i styring og kompetanseutvikling 

I St.meld. nr. 30 (2003-2004) foreslår Departementet å endre læreplanene. Læreplanene skal 

ha ”klare kompetansebeskrivende mål”, som skal angi hva elevene skal kunne etter 

opplæringen, og ha ”grunnleggende ferdigheter” integrert i alle læreplanene (St.meld. nr. 30 

(2003-2004), s. 49). Læreplanens generelle del fra Reform 94 skal beholdes. I tillegg kommer 
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en ny del med ”Prinsipper for opplæringen” der Læringsplakaten21 og nye læreplaner for fag 

inngår. Læreplanverket for Kunnskapsløftet blir lagt fram i en midlertidig utgave juni 2006 

(Kunnskapsdepartementet, 2006).  

 

Evalueringen av Reform 97 og høringer viste til at læreplanene var ambisiøse og uklare. 

Departementet ønsker å forenkle planene, og det ønsker å gjøre målhierarkiet, målene og det 

profesjonelle ansvaret tydeligere (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 34-35). Ifølge det nye 

læreplanverket er lokal skolemyndighet ansvarlig for det lokale arbeidet med læreplanene, 

mens skolene er ansvarlig for gjennomføringen.  I forordet skriver kunnskapsminister Øystein 

Djupedal:  

”Det er ansvaret for den enkelte skolen å setje læreplanane ut i live slik at kvar enkelt elev 
får eit best mogleg utbytte av opplæringa ut frå sine føresetnader og dei måla som er 
bestemt i læreplanane for dei ulike faga” (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 3).  
 

I St.meld. nr. 30 (2003-2004) blir ikke det lokale læreplanarbeidet knyttet direkte til det å 

utvikle skolen som en ”lærende organisasjonen”. Det blir gitt lite føringer for hvordan det 

lokale læreplanarbeidet skal gjøres. Læringsplakaten er, ifølge rundskriv, tiltenkt en rolle i 

den ” lærende organisasjonen” når det gjelder ”skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling”, 

men arbeidet knyttes ikke direkte til læreplanene for fag (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2004a, s. 5). Forholdet mellom læreplanene for fag, det lokale 

læreplanarbeid og begrepet ”lærende organisasjon” er utydelig, noe også Engelsen i PFIs 

evaluering Kunnskapsløftets viser til (Engelsen, 2008). 

 

I de tidligere reformene hadde læreplanene, med nye faglige, pedagogiske og metodiske krav, 

hatt en sentral plass i etterutdanningen. De faglige innholdskravene i læreplanene er nå 

erstattet med kompetansemål. Det lokale læreplanarbeidet, under lokal skolemyndighet og 

under skolens ledelse, skal dreie seg om læreplanutvikling for å utvikle elevens kompetanse. 

Beskrivelsene er lite detaljerte og åpne (Engelsen, 2008). Føringene i læreplanverket gir 

derfor et annet utgangspunkt for kompetanseutvikling og etterutdanning enn tidligere 

reformers læreplaner.  

 

                                                 
21

 ”Læringsplakaten” er en del av Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Den inngår i delen ”Prinsipper for opplæringen” og inneholder 11 
punkter som skal utgjøre ”et forpliktende grunnlag” for opplæringen (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004a, s. 5). 
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4.4.5 Læreres behov for kompetanse 

Med henvisning til statistiske undersøkelser, spesielt fra OECD, evalueringer fra Reform 94 

og Reform 97 og pedagogisk forskning viser både Kvalitetsutvalget og St.meld. nr. 30 (2003-

2004) til svakheter ved lærerrollen, lærerkompetansen og elevenes måloppnåelse. De fleste 

lærere i videregående skole har formell kompetanse, men ønsker økt kompetanse i de fag de 

underviser i. Evalueringene hadde påvist problemer med å omsette nye prinsipper i praksis. 

Departementet viser til, ved å se forskjellig forskningsbidrag i sammenheng, at en kompleks 

kombinasjon av etterutdanning og skolebaserte tiltak har gode effekter, sammen med 

oppfølging og systematisk bruk av verktøy og lærebøker (St.meld. nr. 30 (2003-2004)).  

 

Lærerens kompetanse, er avgjørende ifølge Departementet. Av ”… alle ressurser i skolen er 

lærernes kompetanse den faktoren som påvirker elevenes prestasjoner mest” (St.meld. nr. 30 

(2003-2004), s. 94). Lærere trenger kompetanse på flere felter:  

”De må ha faglig, pedagogisk og didaktisk kompetanse for å lede elevenes læring, og de 
må kunne spille på et stort repertoar av arbeidsformer og pedagogiske virkemidler. 
Lærerne må ha endrings- og utviklingskompetanse for å kunne reflektere over og, hvis 
nødvendig, endre egen undervisningspraksis. De må ha sosial kompetanse for å kunne 
samarbeide og kommunisere med elever, foresatte og kolleger, og de må ha yrkesetisk 
kompetanse for å kunne reflektere over sine valg og holdning som profesjonelle 
yrkesutøvere” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 94).  

 

St.meld. nr. 30 (2003-2004) viser til at effektene av endringene avhenger av læring i den 

lokale kulturen. Å utvikle skolen som ”lærende organisasjon” er ”først og fremst knyttet til 

den læring som skjer i det daglige arbeidet” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 24). Den 

uformelle læringen framheves som kompetanseutvikling.  Men ”samlebetegnelsen 

kompetanseutvikling” inneholder også etter- og videreutdanning (St.meld. nr. 30 (2003-2004), 

s. 97).  Etterutdanning er tiltak for å oppdatere læreres og lederes kompetanse ”… knyttet til 

utviklingen i skolen og samfunnet” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 97). Etterutdanning skal 

ikke gi økt formell kompetanse, men skal kunne gjennomføres både med og uten bistand fra 

universitets- og høyskolesystemet, eller andre. Videreutdanning skal øke den enkelte lærers 

formelle faglige og pedagogiske kompetanse i form av studiepoeng/vekttall.   

 

Departementet ønsker et differensiert tilbud av etter- og videreutdanning fordi de mener at de 

lokale behovene vil variere. De legger også vekt på ”tilrettelegging for erfaringsutveksling” 
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(St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 99). Lokal skolemyndighet, som ansvarlig, må derfor ha 

betydelig innflytelse på prioriteringen av kompetanseutviklingsmidlene. Departementet viser 

til at de ”reformrelaterte tiltakene” for å dekke behov for kompetanse i reformendringene, må 

ses i sammenheng med ”utviklingsarbeidet” i skolene: ”Det er viktig at 

kompetanseutviklingstiltak ses i nær sammenheng med utviklingsarbeidet på skolene” 

(St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 99). På den måten blir forholdet mellom de utviklingsrelaterte 

og de reformrelaterte behovene som skolene har utydelig, og nyanseringen blir diffus. 

 

Departementet viser til behov for videreutdanning og etterutdanning.  Det å skape 

sammenhenger mellom elevenes, læreres og skolenes utvikling, og å takle utfordringer som 

ligger i et nasjonalt kvalitetssystem, krever økt lederkompetanse. Departementet prioriterer 

reformrelatert etterutdanning for lærere på følgende områder: ”innføring av nye læreplaner, 2. 

fremmedspråk, fysisk aktivitet, bruk av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, etterutdanning av 

lærere, instruktører og prøvenemndsmedlemmer, bedre tilpasset opplæring” (St.meld. nr. 30 

(2003-2004), s. 99). De prioriterer reformrelatert videreutdanning i konkrete fag: matematikk, 

naturfag (fysikk og kjemi), norsk, samisk, engelsk og 2. fremmedspråk og master i 

fagdidaktikk i matematikk (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 98-99).  

 

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen støtter forslaget om et kompetanseløft for lærerne, 

og betoner lærerkollektivet og utvikling av skolene som ”lærende organisasjoner” for å 

realisere reformen. De sier det slik: ”Kompetanseutvikling av skoler og lærere er et 

komplisert område, og kan vanskelig gjennomføres uten at skolene utvikler seg som lærende 

organisasjoner” (Innst.S nr. 268 (2003-2004), s. 10). De knytter også ”lærende organisasjon” 

til at skolene skal få større frihet. Komiteen gir sin tilslutning til at lokal skolemyndighet skal 

få ansvaret for lærernes kompetanseutvikling (Innst.S nr. 268 (2003-2004), s. 39). Komiteen 

støtter områdene for kompetanseutvikling som er framhevet i St.meld. nr 30 (2003-2004), og 

den støtter at det må bli lagt en langsiktig strategi for kompetanseutviklingen. 

 

Det er læreres kollektive kompetanseutvikling som det blir lagt vekt på, mens individuelle 

tilnærminger får liten plass. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen viser imidlertid til at 

det er viktig med kompetanseutvikling for lærere underveis i karrieren som kan ”… gi rom for 
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den enkelte lærers behov for fornyelse, og ikke ensidig legge vekt på skoleeiers behov” 

(Innst.S nr. 268 (2003-2004), s. 39).  

 

4.4.6 Kunnskapsløftets kompetansestrategi - Kompetanse for utvikling 

Kompetansestrategien Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i 

grunnopplæringen 2005-2008 skiller seg ut fra tidligere reformers handlingsplaner for 

etterutdanning med sin lay-out på glanset papir med bilder, og ved at den framstår som et 

felles fundament for samarbeid om kompetanseutvikling, inngått av Undervisnings- og 

forskningsdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og berørte fagforeninger (Utdannings- 

og forskningsdepartementet, 2005b). Den ble underskrevet av statsråden og lederne for disse 

organisasjonene, og viser innledningsvis til de offisielle dokumentene som strategien baserer 

seg på, St.meld. nr. 30 (2003-2004), Innst. S. nr. 268 (2003-2004) og opplæringslova §10-822. 

Ved å vise til disse legitimeres ”et betydelig kompetanseløft” og “målrettet satsing på 

kompetanseutvikling for lærere og skoleledere” (Utdannings- og forskningsdepartementet, 

2005b, s. 3). Strategien er rettet mot kommuner og fylkeskommuner, universiteter, høyskoler 

og andre relevante fagmiljøer. Den skal gi de berørte partene et felles grunnlag for samarbeid, 

planlegging og tilrettelegging av kompetanseutvikling (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005b, s. 5).  

 

Strategien beskriver de forskjellige nivåene i skolesystemet og deres ansvar for 

kompetanseutviklingen. Et spesielt ansvar er lagt på lokal skolemyndighet som skoleeier 

(Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005b, s. 11). Skoleeier skal påse at skolene 

vurderer hvilke kompetansebehov som er nødvendig for å gjennomføre reformen. Skolene 

skal utvikle og gjennomføre planer for kompetanseutvikling, og gjennom det ivareta både 

nasjonale prioriterte kompetanseområder og skolenes behov. Skoleeier skal vedta planer, søke 

støtte og rapportere om bruk av tildelte midler. Fylkesmannen får som oppgave å veilede, 

stimulere til samarbeid, føre tilsyn og fordele ressurser. Universitetene og høyskolene får 

ansvar for å sørge for at personalet har relevant kompetanse for å møte reformen. 

                                                 
22

 Opplæringslova av 1998 §10-8 lyder: ”Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal 
ha eit system som gir undervisningspersonalet, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig 
kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd 
med utviklinga i skolen og samfunnet”.  Ordlyden i § 10-8 ble endret ved lov av 17  juni 2005  nr. 105. Før denne endringen lød 
bestemmelsen slik:: ”Staten , fylkeskommunen og kommunen skal medverke til at undervisningspersonell, skoleleiarar og personell med 
særoppgåver i skoleverket får etterutdanning, med sikte på å fornye og utvide fagleg og pedagogisk kunnskap og å halde seg orienterte om og 
vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.” 
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Utdanningsdirektoratet skal følge opp strategien, forvalte statlige midler og samarbeide med 

universitets- og høyskolesektoren, skoleeierne og arbeidstakerorganisasjonene for å bidra til 

relevante kompetansetilbud og sørge for evaluering. Departementet skal fastsette nasjonale 

mål og bidra med statlige ressurser (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005b, s. 12). 

 

I tillegg til ansvarsfordelingen beskriver strategidokumentet en partnerskapsmodell der 

partene i arbeidslivet får ansvar for å samarbeide om kompetanseutviklingen. Lærernes arbeid 

og deres profesjonelle perspektiv er nesten fraværende i strategien, ut over at ”den lærende 

organisasjonen” skal utvikle læringsmiljøet og fremme tilpasset opplæring. Vekten er lagt på 

”et klart og kraftfullt lederskap” som skal sørge for at læreplanene realiseres. Ledelse 

innebærer: ”profesjonell samhandling mellom skoleeiere og skoleledere, samt en 

utviklingsorientert og kompetent ledelse ved den enkelte skole” (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005b, s. 7). God ledelse skaper vilkår for samarbeid mellom nivåer 

og innad i skolen ved ”… at lærernes kompetanse blir tatt i bruk, slik at målene i læreplanene 

kan realiseres og kvaliteten i læringsarbeidet sikres” (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005b, s. 7). Med en enkel argumentasjon sier strategien at 

samarbeid er løsningen, der målene også er midlene. ”En lærende organisasjon” er det 

normative målet, men strategien er uten argumentasjon og den beskriver heller ikke 

utfordringene det vil gi. Dokumentet framstår som åpent, og er således egnet til å inspirere til 

samarbeid for å utnytte de nye rollene og handlingsrommet som strategien viser til. 

 

I strategien knyttes kompetanseutvikling til fire sentrale begreper som blir definert. Det er 

kompetanse, videreutdanning, etterutdanning og uformell læring. ”Kompetanse” blir definert 

som:  

”evne til å møte kompelekse krav, situasjoner og utfordringer. Når kunnskapsressurser tas 
i bruk for å løse oppgaver i konkrete situasjoner, er det viktig at dette samtidig stimulerer 
til videre læring og kompetanseutvikling. Læring og kompetanse er knyttet til handling og 
samhandling i ulike fellesskap, samtidig som de er både individuelle og kollektive. Graden 
av læring avhenger ikke bare av hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger den enkelte 
har, men av hvor læringsstøttende omgivelsene er, i form av både menneskelige, 
økonomiske og fysiske ressurser” (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005b, s. 6). 
  

”Videreutdanning” blir definert som ”… utdanning/opplæring som gir formell kompetanse 

(studiepoeng)”.” Etterutdanning” blir definert som blant annet ”… kurs, seminarer, deltakelse 
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i lokalt utviklingsarbeid og faglig veiledning knyttet til ens egen praksis som har opplæring 

som viktigste formål”. ”Uformell læring” blir definert slik:  

”Uformell læring skjer gjennom praksis og faglige diskusjoner og evaluering av ens eget 
arbeid sammen med kolleger eller med andre samarbeidspartnere. Deltakelse i 
utviklingsarbeid, prosjekter, hospitering, kollegabasert veiledning, studieturer, utveksling 
og nettverksbygging er andre eksempler på uformell læring” (Utdannings- og 
forskningsdepartementet, 2005b, s. 6). 

 

I strategien blir kompetanseutvikling sterkt knyttet til læring fra praktiske situasjoner. 

Skoleeiere, skoleledere, lærere og instruktører trenger kompetanse for å tilpasse reformen til 

en mangfoldig elevgruppe og kunnskapssamfunnet. Skolen må kjenne sine sterke og svake 

sider, få støtte, veiledning og kompetanse som er lokalt tilpasset og som blir koblet til 

skolebasert vurdering ved hjelp av informasjon fra det nasjonale vurderingssystemet. Skolen 

skal utvikle en ”kultur for læring” ved å utvikle skolen som ”lærende organisasjon”. Det er 

lagt stor vekt på uformell læring, evne til refleksjon og på at kompetansetiltakene skal knyttes 

til arbeidsplassen og den daglige praksis. Begrepet ”lærende organisasjoner” er beskrevet med 

en av definisjonene fra St.meld. nr. 30 (2003-2004):  

”… fleksibilitet i arbeidsmåter og organisering og de preges av kompetanseutvikling og 
kunnskapsspredning. Samhandling med andre kompetansemiljøer og erfaringsspredning 
mellom kolleger og mellom skoler …” (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005b, 
s. 6).  

 

Det skal legges vekt på den enkelte skoles behov og de nasjonale prioriteringene som er 

viktige for å gjennomføre reformen. Kompetanseutvikling for skolelederne blir sett på som 

avgjørende for å gjennomføre reformen (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005b, s. 

7). Lederkompetanse, som kan gi et tydelig og kraftfullt lederskap, er viktig for å initiere og 

lede skolens utvikingsarbeid, både for å samarbeide profesjonelt med skoleeier og for å 

realisere læreplanene. Å bedre elevenes tilpassede opplæring og å bedre resultatene av elevens 

læring stiller krav til lærernes kompetanse. Denne pedagogiske og faglige kompetansen er 

viktig for å utvikle fleksibiliteten lokalt, for å bruke data fra det nasjonale systemet for 

kvalitetsvurdering for utvikling av læringsmiljøet, og for læringsutbyttet. Videre blir faglig og 

didaktisk kompetanse i 2. fremmedspråk, fysisk aktivitet og utdannings- og yrkesrådgivning 

spesielt nevnt, samt behov for videreutdanning i enkeltfag, slik det også var i St.meld. nr. 30 

(2003-2004) (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005b). 
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I strategien er styringsdimensjonen framtredende. Skoleeiers ansvar, skoleledelsens rolle i å 

legge til rette for ”lærende organisasjoner” og reformkompetanse knyttet til nye læreplaner og 

fagendringer, er framhevet. Enkeltlærerens perspektiv er lite poengtert. 

 

 

4.5 Oppsummering: Hva karakteriserer Kunnskapsløftets 

kompetanseutvikling sett i lys av tidligere reformer i videregående 

skole?  

Det er enighet om at det går noen politisk- filosofiske skillelinjer mellom 1970-årene og 

1990-årene og ved 2000-årsskiftet. Disse har konsekvenser for skolen (Slagstad, 2006; 

Telhaug, 2006; Telhaug, et al., 2006).  Det er derfor skillelinjer knyttet til de periodene som 

de forskjellige reformene oppstår i. Den samtidshistoriske analysen viser at 

samfunnsutviklingen brukes til å legitimere den rollen som tillegges skolen. Den politiske 

styringen og de styringsmidlene som involveres, har konsekvenser for hvordan 

kompetanseutvikling av lærerne styres og ledes, og for dens innhold. 

 

Den samtidshistoriske analysen viser at vi med Reform 1976 fikk en ny felles videregående 

skole, med en felles struktur. Innføring av 9-årig obligatorisk skole hadde ført nye 

elevgrupper inn i skolesystemet. Reform 76 skulle sørge for at alle fikk like muligheter for 

videregående skole. Reformen legitimeres med beskrivelser av samfunnsendringer ved hjelp 

av historikk, statistikk og prinsipielle betraktninger med sammenlikninger av forskjellige 

skolesystemer. Det legges føringer for en masseutdanning som skulle utvikle elevenes 

demokratiske rettigheter, gagne nasjonens økonomi, velferdsstaten, bidra til sosial integrasjon 

og redusere klasseforskjeller (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1967; Kyrkje- og 

undervisningsdepartementet, 1967). Føringene viser stor tro på at samfunnsutviklingen kan 

styres (Slagstad, 1998).   

 

Både politiske og forvaltningsmessige endringer på 1970-tallet, i tillegg til behov for 

endringer i skolesystemet, var en viktig bakgrunn for 76-reformen. Det var behov for å gjøre 

fylkeskommunens nye rolle klarere, men slik det kommer fram i dokumentene har 

fylkeskommunen i 76-reformen en begrenset administrativ rolle i læreres 
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kompetanseutvikling. Det har også skolenes ledelse. Det var staten som styrte og planla 

endringene i videregående skole, den ga føringer for lærerkvalifikasjonene og for hvordan de 

skulle utvikles. 

 

Reformen skulle settes i verk av lærere som etter hvert skulle få en mer lik utdannelse, en 

lektorutdannelse.  Lærerprofesjonen var trukket inn i arbeidet med reformen og 

handlingsplanen gjennom de sakkyndige rådene. Endringene var, fra 1968, prøvd ut av lærere 

i regi av Forsøksrådet. De profesjonelle rådene, Forsøksrådet, Gymnasrådet og Norsk 

Lektorlag, la fram en handlingsplan for nødvendig etterutdanning. Etterutdanningen startet i 

1970. Den skulle gi innføring i de standardiserte læreplanene og dreide seg om nye 

skolefaglige innholdselementer og undervisningsmetodikk. Både forsøkene og 

etterutdanningen av lærerne forstås som nødvendige forutsetninger for at lærerne skulle kunne 

undervise i innholdsendringer.  

 

Reform 76 var en styringsreform som dreide seg om å lage en fellesskole. Læreplanene og 

handlingsplanene var sentrale statlige virkemidler i etterutdanningen. Men Reform 76 var 

også en innholdsreform. Etterutdanningen var knyttet tett til innholdsreformen gjennom 

handlingsplanene og fagkurs, slik at den enkelte lærer kunne fylle ansvaret sitt for å undervise 

i skolefagene etter læreplanene.  

 

Reform 94 beskrives først og fremst som del av en sektorreform og en styringsreform som 

skulle sørge for større sammenheng i hele utdanningssektoren. Gjennom målstyring skulle 

hver enhet finne sin plass. Stor vekt legges på endringer av skolens strukturelle sider med 

rasjonalisering av studietilbud og standardisering av læreplaner. Tre års videregående skole 

skulle bli en rettighet for elevene. Reform 94 legitimeres ved hjelp av utdanningspolitiske 

utredninger. Det vises til internasjonale trender som legger vekt på kunnskapssamfunnets 

behov for økt ”kunnskapsutvikling” og ”et utvidet kunnskapsbegrep” for å styrke norsk 

økonomi i møte med internasjonal konkurranse. Utdanningen skal være nyttig, gi 

studiekompetanse eller yrkeskompetanse, og være identitetsskapende. Reformen legitimeres 

også ved å vise til demografiske analyser over endringer i alderssammensetningen i 

arbeidsstyrken og analyser fra OECD. Det vises også til lite bruk av pedagogisk forskning i 

skolen.  



127 

Etterutdanningen til både Reform 94 og Reform 76 ble styrt av staten, men Departementet 

hadde en sterkere rolle i dette ved 94-reformen. Det var Departementet som denne gangen 

lagde handlingsplanene for etterutdanningen, ikke de faglige rådene. Lærerprofesjonens 

innvirkning på den nasjonale utdanningspolitikken var blitt redusert. Fylkeskommunen hadde 

fått et større ansvar for videregående skole, og hadde en administrativ og koordinerende rolle i 

etterutdanningen. Staten og fylkeskommunen hadde derfor et delt ansvar. Rektorene hadde 

med bakgrunn i endringer i lovverket, fått større ansvar for skolen, og skolelederrollen ble 

beskrevet som ny og viktig for å gjennomføre målstyringen. Den lokale skoleledelsen ble 

trukket inn i det administrative arbeidet med å organisere etterutdanningen. Sentrale 

myndigheter satset på lederutviklingsprogram, men da ikke som en del av den ordinære 

reformimplementering i videregående skole. Lederprogrammene skulle gi skolelederne 

kompetanse for å drive både utviklingsarbeid og organisasjonslæring, samt en mer 

administrativ lederrolle. Men i etterutdanningen hadde staten og skolenes ledere adskilte 

roller. 

 

De nye læreplanene var helt sentrale i etterutdanningen. Etterutdanningen besto av korte 

fagkurs med fagtemaer, didaktikk og fagdidaktikk, men det didaktiske fokuset var utvidet i 

forhold til Reform 76, og spesialpedagogikk er trukket inn. I tillegg besto etterutdanningen av 

videopresentasjoner som ble vist for alle på skolene. Det viser at skoleorganisasjonens og 

lærerkollegiets betydning var i endring. Men det var Departementet som styrte 

etterutdanningens innehold, hvilke fagmiljøer som skulle engasjeres for å utvikle og 

gjennomføre etterutdanningen, og det var et helt annet tempo i reformarbeidet enn ved forrige 

reform. 

 

Ifølge Telhaug, Mediås og Aasen var de ideologiske endringene i skolen små fram til de neo-

liberalistiske og neo-konservative bevegelser med globalisering og individualisering kom 

på1980-tallet (Telhaug, et al., 2006). Det gjelder læreplanstandardiseringen og 

struktureffektiviteten i 94-reformen og at utdanning blir sett som ”innsatsfaktor” i en styrt 

utvikling av samfunnet. Disse trendene stemmer også til en viss grad for styringen og 

innholdet i etterutdanning, men måten etterutdanningen skal gjennomføres på har klare trekk 

fra den forrige reformen. Reform 94 vitner om en stor tro på at Departementet alene kan styre 

hele utdanningssektoren og videregående skole. De legger et innhold i læreres etterutdanning 
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som er tilpasset Reform 94 som innholdsreform, slik vi også finner i Reform 76. Det er 

læreplanenes fag, didaktikk og fagdidaktikk som er det sentrale. 

 

Med Kunnskapsløftet er kunnskapssamfunnet og utdanningens rolle som strategisk 

virkemiddel i kunnskapsøkonomien ytterligere betont i legitimeringen. Mer betont enn styring 

av samfunnsutviklingen, er nå styring av befolkningens kompetanse. Utvikling av skolen og 

lærerens og elevenes kompetanse framstilles som myndighetenes svar på utfordringer 

individet og det omskiftelige kunnskapssamfunnet står overfor.  

 

Kunnskapsgrunnlaget som legitimerer Kunnskapsløftet er internasjonale sammenliknende 

analyser, evalueringsforskning og både nasjonal og internasjonal pedagogisk forskning. Det 

innebærer utfordringer for skolen: Det vil kreve økt lærer- og skolelederkompetanse, utvikling 

av skolens læringskultur og ytterligere evalueringer og forskning. Evalueringer og utvikling 

av skolens læringskultur var temaer i Blegenutvalgets innstilling, men blir sterkere betont med 

Kunnskapsløftet der disse temaene i tillegg legitimerer lærernes behov for kompetanse. Ved å 

øke lærernes kompetanse skal arbeidslivet bli tilført kompetanse. Kompetanseutvikling må bli 

en kontinuerlig aktivitet for å utvikle skolene som kunnskapsorganisasjoner og ”lærende 

organisasjoner”.  

 

St.meld. nr. 30 (2003-2004) varsler en ny i styring av skolen. ”Målrettet 

kompetanseutvikling” ved hjelp av både etterutdanning, videreutdanning og uformell læring, 

er nødvendig for å få til et ”systemskifte” i styringen (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005b, s. 25). Kompetanseutvikling av lærerne har blitt lokal 

skolemyndighet sitt ansvar. De statlige føringene skal være tydelige, og de skal gi et stort 

handlingsrom lokalt. Skolen skal styres gjennom målstyring, et nasjonalt 

kvalitetsvurderingssystem, klar ansvarsplassering og ved hjelp av en ny statlig tilsynsrolle. 

Det krever høyere kompetanse lavere i organisasjonen, mer ledelse og kompetanseutvikling. 

En ny partnerskapsmodell skal sørge for målrettede og koordinerte satsinger på sentralt og 

lokalt nivå. Universitets- og høgskolesektoren skal først og fremst levere kompetanse og 

forskning på bestilling fra partnerskapet.  
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Stor vekt blir lagt på styring og læring i kulturen. Å skape ”kultur for læring” vil kreve 

skoleledelse og aktører med kunnskap, kompetanse, endringsvilje, samt felles forpliktelse for 

å realisere målene. Ved å utnytte det potensialet som ligger i hverdagslæringen skal 

skolelederne utvikle skolene til ”lærende organisasjoner”. Det er et sentralt begrep i flere 

utdanningspolitiske dokument. Begrepet blir knyttet til læring og beskriver fleksibel 

organisering og refleksjon, det blir knyttet til elevenes læringsresultater, evaluering og 

målstyring gjennom bruk av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Begrepet blir også 

knyttet til skoleutvikling og endringsarbeid, og ”lærende organisasjon” brukt som et begrep i 

kompetanseutvikling. På den måten framstår ”lærende organisasjon” som et flertydig begrep 

som knytter kompetanseutviklingen til skolens organisasjon. Men forholdet mellom begrepet 

”lærende organisasjon” og det lokale arbeidet med læreplanene er utydelig beskrevet i 

Læreplanverket.  

 

I de tidligere reformene har læreplanene hatt en sentral plass i etterutdanningen. Når de 

faglige innholdskravene i læreplanene er erstattet med kompetansemål, gir Læreplanverket 

sammen med beskrivelsen av ”den lærende organisasjonen”, et annet utgangspunkt for 

kompetanseutvikling og etterutdanning enn tidligere reformens læreplaner. 

 

Strategidokumentet Kompetanse for utvikling gjelder for perioden 2005-2008 og erstatter 

tidligere reformers handlingsplaner. Strategien er underskrevet av sentrale 

utdanningsmyndigheter, KS som arbeidsgiverrepresentant og representanter fra 

arbeidstakerorganisasjonene. Strategien kan forstås som et felles fundament i 

partnerskapsarbeid. Den skiller seg fra tidligere handlingsplanene som var laget av 

henholdsvis de profesjonelle rådene og Departementet. Den viser til at et kompetanseløft for 

lærere og ledere i skolen fordrer samordnet innsats på forskjellige nivåer i 

utdanningssystemet. Etter mal fra det nasjonale arbeidet med strategien, blir det lagt føringer 

for lokal skolemyndighets nye ansvar og de andre nivåenes ansvar. Strategien er en plan for 

styring, og den har et annet tidsperspektiv enn de tidligere handlingsplanene for 

etterutdanning. 

 

Reformrelatert etterutdanning på grunn av nye læreplaner og ny struktur, og videreutdanning 

knyttet til sentrale fag der kompetansen er lav, nevnes kort. Strategien legger mest vekt på at 
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lokal erfaringsutveksling og kompetanseutvikling skal ses i sammenheng med skolens 

utviklingsarbeid, slik som de øvrige føringene. Når kompetanseutvikling blir brukt som et 

overordnet begrep, og forstått videre enn etter- og videreutdanning, er det den kollektive 

uformelle kompetanseutviklingen knyttet til det daglige arbeidet som spesielt løftes fram. 

Forholdet mellom etterutdanning og skoleutvikling blir utydelig i styringsdokumentene. 

 

Kompetanse for de lokale krav og situasjoner skal utvikles gjennom kollektiv uformell læring 

i ”den lærende organisasjonen”. Å utvikle den daglige praksisen og å bruke skolen som 

læringsarena betones. I dette arbeidet vises det til at skoleledere må samarbeide med lokal 

skolemyndighet, og at lokal skolemyndighet må legge til rette for lokalt læreplanarbeid og 

samarbeide med kompetansemiljøer ut fra markedsmessige prinsipper.  Lærernes arbeid og 

profesjonelle perspektiv knyttes til utvikling av elevenes kompetanser gjennom tilpasset 

opplæring for å bedre elevenes resultater. Det stiller krav til lærerkompetansen. Lærerne vil 

trenge faglig og didaktisk kompetanse for å oppfylle læreplanene, men ut over det er deres 

profesjonelle tilnærming til arbeidet fraværende.  

 

Kunnskapsløftets kompetansestrategi handler om styringsreformen. Når en sammenlikner 

med de tidligere handlingsplanene, legger Kunnskapsløftet lite føringer for innholdsreformen 

med den skolefaglige siden av lærerkompetansen. Det blir dermed overlatt til lokal 

skolemyndighet å ivareta Kunnskapsløftet som innholdsreform, ved å legge innhold i 

kompetanseutviklingen. 
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5 Kompetanseløftet Buskerud – Buskerud 

fylkeskommunes arbeid med kompetansestrategien som 

følger Kunnskapsløftet   

Dette kapitlet handler om hva som karakteriserer ledelse av kompetanseutvikling på 

fylkeskommunal nivå og skolenivået. Presentasjonen er basert på data fra dokumenter som er 

utarbeidet i Buskerud fylkeskommune (BFK) og skolene, og intervjuer med ledere i BFKs 

utdanningsavdeling, en rådgiver fra Fylkesmannens utdanningsavdeling og et uvalg rektorer 

og prosjektkoordinatorer som alle er enten assisterende rektorer, avdelingsledere eller 

mellomledere. Presentasjonen dreier seg om Kompetanseløftet Buskerud (KLB). Det vil si om 

Buskerud fylkeskommunes kompetansestrategis begrunnelser, innhold, organisering og 

ledelse. Sentralt i framstillingen er aktørenes lederroller, deres erfaringer og hvilke endringer 

kompetansestrategien og dens organisering fører med seg. I BFKs strategi er lærernettverk det 

viktigste kompetansetiltaket. Presentasjonen vil konsentrere seg om dette tiltaket. Den vil 

også dreie seg om viktige kompetansetiltak, eller utviklingstiltak, på skolene. Det vil si det 

lokale læreplanarbeidet, skoleutviklingsprosjektene og skoleevalueringene.  

 

 

5.1 Kompetanseløftet Buskerud  

Ansvaret for kompetanseutvikling av lærere i videregående opplæring blir endret i 2005 ved 

at opplæringslova av 1998 § 10-8 får ny ordlyd. Endringen innebærer at ansvaret blir lagt til 

fylkeskommunen.23 Dette ansvaret blir nedfelt i kompetansestrategien Kompetanse for 

utvikling som Utdannings- og forskningsdepartementet utvikler (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005b). Strategien legger føringer for implementeringen av 

reformen Kunnskapsløftet. Det nye ansvaret følger Buskerud fylkeskommune opp ved å 

utvikle styringsdokumenter, utvikle en egen kompetansestrategi med tiltak, og organisere 

arbeidet som prosjekt. 

 

                                                 
23

 Endret ved lov av 17. juni 2005 nr. 105. (Paragrafen er sitert i fotnote i kapittel 4 s. 120.)  
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5.1.1 Kompetanseløftet Buskerud, styringsdokumentene og intensjonene  

BFK starter i 2005 arbeidet med å forholde seg til de nasjonale føringene og til sitt nye 

ansvar. De utvikler styringsdokumenter, organiserer arbeidet som prosjekt og ansetter 

prosjektleder. Ifølge den nasjonale strategien Kompetanse for utvikling er det et vilkår for å få 

statlige tilskudd at det blir laget en overordnet kompetansestrategi for perioden 2005-2008, 

samt en plan for hvert budsjettår (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005b). 

 

BFK lager tre styringsdokumenter som skal være førende for deres arbeid. 1) Det første er 

Kompetanseløftet i Buskerud. Strategisk kompetanseutviklingsplan 2005-2008 (Buskerud 

fylkeskommune, 2005d). Det blir utarbeidet av en gruppe bestående av fylkesutdanningssjefen, 

assisterende fylkesutdanningssjef, seksjonslederne hos fylkesutdanningssjefen, representanter 

fra rektorene og elevene og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Den hovedtillitsvalgte i 

Utdanningsforbundet blir senere tilsatt som prosjektleder. 2) Det andre er Overordnet 

organisering og planlegging Kompetanseløftet i Buskerud Dokument 1 (Buskerud 

fylkeskommune, 2005c). Det omhandler de prinsipielle sidene av organisering og ledelse av 

prosjektet. 3) Det tredje er Hovedstrategi og hovedmodell for kompetanseutvikling 

Kompetanseløftet i Buskerud Dokument 2 (Buskerud fylkeskommune, 2005b). Det tar seg av 

prinsipielle sider ved de kompetansetiltakene de har valgt. De to siste dokumentene blir 

utviklet av den nyansatte prosjektlederen. Dokumentene blir behandlet politisk, og den 

strategiske planen oversendes Fylkesmannen. 

 

Hovedsatsingsområdene for KLB slik de kommer fram i BFKs styrende dokumenter er: 1) å 

utvikle alle læresteder til ”lærende organisasjoner”, 2) å utvikle reformrelatert 

lærerkompetanse ved hjelp av nettverk, og 3) styrke lederkompetansen. De årlige 

kompetanseplanene er organisert rundt disse satsingsområdene. Å styrke lederkompetansen 

og å utvikle ”lærende organisasjoner” blir sett på som forutsetninger for å kunne 

implementere reformen og for ¨å kunne arbeide med den som en kontinuerlig endring” 

(Buskerud fylkeskommune, 2005d, s. 3).  

 

Å utvikle alle læresteder til å bli ”lærende organisasjoner” er det overordnede målet. I 

dokumentene blir dette målet underbygget med referanse til Kompetanse for utvikling 

(Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005b), Kultur for læring (St.meld. nr. 30 (2003-
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2004), 2004), rapporten Lærende organisasjoner – mellomledere og kunnskapsledelse 

(Dimmen, 2005), basert på evalueringer av BFKs lederutviklingsprogram fra 2005 (Buskerud 

fylkeskommune, 2005b), og med henvisning til Læringslabens arbeid 

Differensieringsprosjektet (E. L. Dale, Wærness, & Lindvig, 2005). Kildene blir oppsummert 

med disse nøkkelordene: ”… kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling, arbeidsplassen som 

læringsarena knyttet til den daglige praksis og bevissthet rundt tilrettelegging for 

medarbeidernes læring.” I tillegg er det, ifølge dokumentene, viktig å legge vekt på hva som 

har kommet fram i kartleggingen av lærernes kompetansebehov, slik de nasjonale føringene 

krever (Buskerud fylkeskommune, 2005d). 

 

BFK definerer ” lærende organisasjon” som en ”kunnskapsorganisasjon som fokuserer på 

kollektive kunnskaps- og læringsprosesser som er rettet mot å hente inn, analysere, evaluere 

og ta i bruk ny og forbedret kunnskap” (Buskerud fylkeskommune, 2005b, s. 7). De ønsker å 

legge vekt på kollektiv kunnskapsutvikling gjennom kollektive prosesser som er 

”praksisrelaterte” (Buskerud fylkeskommune, 2005d, s. 4). I dette legger de at de ønsker å 

bruke egne krefter i kompetansehevingen og at kompetanseutviklingen innen fag, metodikk 

og didaktikk skal være tuftet på skolenes behov, de nye utdanningsprogrammene og 

læreplanene. BFK er tydeligere på begrepets forhold til ”kunnskapsutvikling og 

kunnskapsdeling” enn den nasjonale planen. De knytter begrepet til ”erfaringsbasert” arbeid 

med læreplanene i nettverk.  

 

 Lærernettverk skal være BFKs viktigste tiltak for å implementere reformen og utvikle 

”lærende organisasjoner”. Nettverk blir sett på som et egnet tiltak for å utvikle endringene i 

Kunnskapsløftet, og for å få fram samarbeid og refleksjoner mellom skoler og innenfor skoler 

(Buskerud fylkeskommune, 2005d). Nettverkene skal arbeide med læreplananalyse, evaluere 

og reflektere over egen praksis og utvikle ideer til fagdidaktiske og differensierte 

undervisningsopplegg (Buskerud fylkeskommune, 2006a, 2009).  

 

For å styrke ledelse og utvikle ”lærende organisasjoner” har BFK før reformen trådte i kraft 

satt i gang et lederprogram for alle skolelederne. Lederprogrammet startet i 2004 og gikk ut 

2005. Det hadde som mål å endre lederkompetansen for å få til: ”… en effektiv drift av 

skolens ledergrupper med mer fokus på pedagogisk ledelse” (Buskerud fylkeskommune, 
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2006e, s. 1). BFK ønsker å legge vekt på pedagogisk ledelse for å implementere reformen. 

Satsingen på ledelse fortsetter i de årlige kompetanseplanene gjennom et lederprogram i 

”relasjonsledelse” og gjennom ”Pedagogisk ledelse og IKT” (Buskerud fylkeskommune, 

2007b, 2008).  

 

Prosjektlederen begrunner satsingene. Hun presenterer dem som forlengelser av tidligere 

arbeid med lederutviklingsprosjektet, skoleutviklingsprosjekter og Differensieringsprosjektet, 

og begrunner dem også ved å vise til Kompetanse for utvikling, Kultur for læring og rapporten 

Lærende organisasjoner – mellomledere og kunnskapsledelse:  

”Det er de tre hovedkildene jeg hadde. De er ganske sammenfallende. … Jeg synes det var 
viktig å forankre den nye strategien i erfaringer slik at det ble en kontinuitet. Så det ikke nå 
kom inn en ny kost og skulle finne på nye ting. Det var viktig for meg å ta med meg den 
historikken.” 

Dette var kilder som hun mente var sammenfallende og som ville føre til at endringene ble 

forstått i forlengelsen av deres tidligere satsinger. De nasjonale føringene er eksplisitte på 

videreutdanningsområder. KLBs planer legger imidlertid størst vekt på den uformelle 

læringen i lærernettverk for å styrke den reformrelaterte kompetansen som skal brukes til å 

implementere reformen og de nye læreplanene. Læreplanene har en sentral plass i BFKs 

kompetanseplaner. En begrunnelse er at de er nye. En annen begrunnelse som assisterende 

fylkesutdanningssjef viser til, er at mange bedrifter har vært kritiske til at skolene ikke følger 

læreplanene. De begrunner således føringene både med reformens nasjonale dokumenter, 

praksiserfaringer, egen historikk og forskning relatert til BFKs lederutviklingsprogram og 

Differensieringsprosjekt. 

 

5.1.2 Kompetanseløftet Buskerud – lokal tilpasning gjennom organisering og ledelse  

KLB organiseres som prosjekt og forankres i styringslinjen. Øverste myndighet i den 

fylkeskommunale styringslinjen er fylkestinget. Hovedutvalg for utdanning er underlagt dette. 

Fylkesutdanningssjefen er ansvarlig for utdanningsadministrasjonen. Fylkesmannen, som 

statens representant, er ansvarlig for godkjenning av de årlige kompetanseplanene som 

skoleeierne må lage. Han skal ha rapporter, og han kan initiere tilsyn (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005b). Fylkesutdanningssjefen som øverste linjeleder, har 

beslutningsmyndigheten og er ansvarlig for prosjektet når det gjelder politisk behandling, 
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ressurser, rapportering og delegering. Fylkesutdanningssjefen og assisterende 

fylkesutdanningssjef, har ifølge assisterende fylkesutdanningssjef, sammenfallende roller i 

prosjektet. Fylkesutdanningssjefens ledergruppe består av de tretten rektorene på de 

videregående skolene samt assisterende fylkesutdanningssjef og stabsjefene i 

økonomiseksjonen, skoleseksjonen og fagopplæringsseksjonen. Denne gruppen skal delta i 

prosjektets prosesser med å legge de overordnede linjene, og de skal rådspørres i prinsipielle 

saker. Prosjektleder deltar i fylkesutdanningssjefens ledergruppe ved behov. 

 

Prosjektet KLB er forankret i BFKs utdanningsavdeling og integrert i basisorganisasjonen. 

Det skal være overgripende de forskjellige seksjonene. Prosjektet er lagt inn i det som BFK i 

sine dokumenter kaller en matriseinspirert organisering, i motsetning til en tradisjonell 

linjeorganisering. Ved å organisere prosjektet i matrise ønsker fylkesutdanningssjefen å gi 

prosjektet ”… bedre ansvars- og beslutningsstruktur, bedre kommunikasjon gjennom kortere 

kommunikasjonsveier, mer fleksibel organisering, bedre ressursutnyttelse ved å bruke 

etablerte arenaer.” (Buskerud fylkeskommune, 2005c, s. 4). Matriseorganisering innebærer at 

forskjellige personer står i forskjellige ansvars- og myndighetsforhold til hverandre avhengig 

av hvilke spørsmål og oppgaver som skal tas opp. Tabell 5.1 viser arbeids- og 

ansvarsfordelingen i prosjektet. 
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Prosjektleder er delegert det utøvende ansvaret for prosjektet fra fylkesutdanningssjefen og 

rapporterer til han. Hun har ansvar for å utvikle årlige kompetanseplaner og for å iverksette, 

gjennomføre og evaluere arbeidet. Hun har ansvar for budsjetter og skal gi informasjon og 

koordinere arbeidet. Prosjektets mål skal integreres i fylkeskommunens handlingsprogram og 

skolenes virksomhetsplaner (Buskerud fylkeskommune, 2005c, s. 3). Prosjektorganiseringen 

er vist i figur 5.1. Prosjektleder har en styringsgruppe som består av to fra skoleseksjonen, en 

fra fagopplæringen, en fra personalseksjonen, en fra prosjektkoordinatorene og to rektorer, 

som blant annet deltar i årsplanarbeidet. Ifølge prosjektleder skal denne gruppen være med å 

binde prosjektet sammen med det andre arbeidet som blir gjort med utdanningssaker i BFK. 

 

 

 

Figur 5.1 Prosjektorganisasjonen i Kompetanseløftet Buskerud  

 

Rektor er ansvarlig for kompetanseutviklingen på sin skole, men prosjektleder har ønsket 

noen som kunne representere skolene på en mer aktiv måte enn det rektorene har anledning 

til. Hun har derfor engasjert prosjektkoordinatorer som skal delta i prosjektet med ”mandat 

fra rektor”, slik at når hun møter prosjektkoordinator møter hun ”rektor”. Hun mener det er 
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viktig å ha en prosjektledergruppe som hun kan bruke og som kan ta en ”helhetlig 

prioritering” av skolenes behov for kompetanseutvikling. Prosjektleder og 

prosjektkoordinatorene er sentrale aktører i matriseorganiseringen. Prosjektkoordinatorene 

skal være et bindledd mellom BFK og skolene, og de skal følge opp arbeidet på skolene. Det 

er rektor som peker ut prosjektkoordinator, og de skal rekrutteres fra ledergruppen for å få 

god kontakt med rektor og resten av ledergruppen. Prosjektkoordinator skal delta på faste 

samlinger i prosjektkoordinatorgruppen med prosjektleder (ca to samlinger i halvåret) 

(Buskerud fylkeskommune, 2009, s. 7).  Der møter også nettverkslederne og 

hovedtillitsvalgte. Nettverkslederne leder arbeidet i nettverkene og de skal følge opp og 

evaluere arbeidet i nettverket for prosjektleder (Buskerud fylkeskommune, 2005c). Gjennom 

denne organiseringen ønsker BFK og prosjektlederen å lage en fleksibel organisering som 

knytter skolene tettere til prosjektet og ansvarliggjør lederne. 

 

5.1.3 Erfaringene med den lokale tilpasningen 

Alle informantene fra BFK og skolene mener at forholdet mellom BFK og skolene har blitt 

tettere og mer komplekst gjennom prosjektet. De gir uttrykk for at BFK gjennom 

kompetansestrategien og prosjektet styrer og leder kompetanseutviklingsfeltet mer tydelig enn 

tidligere. De er svært positive til arbeidet som er gjort og de begrunner det med tre viktige 

endringer: 1) BFK har organisert KLB- prosjektet og ansatt prosjektleder. En kompetent 

person har fra 2005 arbeidet spesielt med dette feltet. 2) Prosjektleder forholder seg til en eller 

to prosjektkoordinatorer fra hver skole, som hun samarbeider med. 3) Nettverk har blitt 

opprettet for å utvikle lærerkompetansen. Informantene mener at disse endringene, som er 

initiert fra BFK, har vært de største og viktigste. Skolene har sine egne kompetansetiltak, men 

informantene opplever ikke at arbeidet med disse innebærer nye og store endringer. 

 

Flere viser til at BFKs aktive rolle har kommet gradvis, og at Differensieringsprosjektet i 

1999-2002, samt andre utviklingsprosjekter, har bidratt til det. Alle informantene sier at de er 

fornøyd med at BFK hadde tatt en aktiv rolle i kompetanseutviklingen. En 

prosjektkoordinator sier det slik:  

”Jeg tror det er kjempeviktig at det blir gjort. Og at det ikke bare blir overlatt til den 
enkelte skole. Men at fylket gikk så høyt på banen og tok et slikt ansvar. De har også søkt 
ulike modeller ikke sant. Jeg synes på en måte: feltet er ikke lett. Kunne ikke fått en mer 
drivende person enn prosjektleder NN. Så jeg synes at det er veldig bra veldig mye av det.” 
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Denne informanten, samt de andre, er positive til at fylket tok et aktivt ansvar gjennom 

prosjektet og ikke overlot hele ansvaret til skolene. En annen sier: ”… jeg tror at det er bra at 

fylket har tatt et grep og fått en retning på det. For vi skolene trenger det også. Vi trenger å ha 

en motor selv, være selvdrevene, men vi trenger også litt fellesretning og litt både inspirasjon 

og puff derfra.” Flere rektorer viser til at endret organisering av kompetanseutviklingen, 

nettverkene og i tillegg skolens eget arbeid, har vært viktig for å gjennomføre 

Kunnskapsløftet og for å få til bedre læring for elevene. De sier at KLB har bidratt til 

pedagogisk utvikling på skolene. Flere prosjektkoordinatorer sier at de har endret synet på 

BFKs kompetanseutvikling etter hvert. En sier det slik: 

”Prosjektleder har jo spurt oss prosjektkoordinatorer. Jeg maste veldig om at vi skulle få 
pengene selv første året. Det fikk vi ikke. Andre året ville prosjektleder dele ut mer til 
skolene, og da ville ikke jeg. For da syntes jeg at det var veldig greit med de nettverkene 
for de jobbet bra. Så vi har vært med på innspill på hvordan de pengene skulle brukes.” 

 

Informanter er svært positive til at forholdet mellom BFK og skolene hadde blitt tettere på 

grunn av organisering og ledelse gjennom prosjektet, men de viser til at det finnes rektorer 

som er kritiske til BFKs aktive rolle. En rektor sier det slik: ”Det er klart at noen rektorer 

opplever at noen ganger blir det styrt for mye fra fylket. Jeg har ikke opplevd det som så 

veldig sjenerende. Men jeg vet jo at noen gjør det.” Flere kommenterer imidlertid at BFK har 

valgt en komplisert modell med prosjektet og nettverkene, og en prosjektkoordinator sier: 

”Det har vært mange skjær i sjøen her ved at fylket har tatt den rollen.”  

 

Prosjektet innebærer utfordringer når det gjelder organisering og koordinering, og det viser 

seg i kommunikasjonslinjene i prosjektet. Ifølge assisterende fylkesutdanningssjef er 

lederrollene en utfordring. De har satset på lederutviklingsprogram og organisert rektorene 

inn i fylkesutdanningssjefens ledergruppe, fordi de ønsket å trekke rektorene mer inn i 

beslutningsarbeid og forplikte dem overfor vedtak som blir gjort:  

”Og det er elevene som i siste instans er lakkmustesten. Og hvis vi ikke klarer å ha 
rektorene med oss og kan si på en vettug og god måte at dette har vi [ledergruppa] drøftet. 
… Dere har kommet med alle synspunkter og kommet fram med forslag til endringer. Så er 
det fylkesopplæringssjefens forbannede plikt å gjøre en beslutning. Men da skal ikke dere 
[skolens rektorer] komme etterpå å si at dette vil jeg ikke være med på.” 

 

Assisterende fylkesutdanningssjef argumenterer for at satsingen på ledelse med 

lederopplæringsprogram og ny lederorganisering, der rektorene trekkes inn i beslutningene i 
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fylkesutdanningssjefens ledergruppe, er viktige forutsetninger for å implementere 

Kunnskapsløftet: 

”Det er nettopp den biten her fra rektors ledergruppe og ned til mellomlederne, og 
jobbinga som mellomlederne… med sine lærere med et kontrollspenn på 15 til 20 lærere; 
hva gjør du, hvordan gjør du det, hvordan få til det som vi har satt som hovedmål. Du 
[skolelederen] skal veilede, støtte og stille krav.” 
 

Intensjonen er at ved hjelp av ledelse skal reformen føre til bedre undervisning og læring.  

 

Rektorene omtaler imidlertid arbeidet i fylkesutdanningssjefens ledergruppe annerledes. De 

mener at tidligere ble for mange beslutninger tatt av fylkesutdanningssjefens administrative 

ledergruppe uten at rektorene ble hørt. Nå hadde skolene og BFK, fått en felles arena der de 

møter administrasjonen i BFK for å diskutere og koordinere BFKs forskjellige initiativer 

overfor skolene. En av rektorene kommenterte dette: ”Man har i mange år opplevd at en del 

av føringene kommer… fra konsulenter og prosjektledere og så kommer de veien til skolen… 

og så sitter vi her i ledermøtet og så får jeg greie på at nå skal vi satse på det og det. Og det 

blir feil.” Han ser ledermøtene, som han deltar på i fylkesadministrasjonen, som et organ for 

koordinering av BFKs satsinger overfor skolene. Måten prosjektet organiseres på, og 

fylkesutdanningssjefens organisering med rektorene inn i ledergruppen gjør, ifølge rektorer, at 

rektorrollen endres. En av rektorene beskriver seg selv som ”utenriksminister” i den nye 

organiseringen:  

”… fylkesutdanningssjefen legger om sin måte å se sitt lederskap på – som gjør at han 
knytter rektorene mot seg i en ledergruppe, og drøfter og diskutere saker hvor en del av 
tida brukes til å spille inn meninger i nedsatte grupper som skal videreføres av 
saksbehandler for politisk behandling. Så rektor blir i større grad utenriksminister enn han 
har vært før.” 

 
Sitatet viser at rektor oppfatter seg selv i nye roller. Han involveres i styringsprosesser, blir 

mer opptatt med å følge opp vedtak, og trekkes mindre inn i konkret gjennomføring lokalt. 

 

Ifølge nasjonale føringer og BFKs strategiske plan skal kartlagte kompetansebehov være 

utgangspunkt for skoleeiers tiltak. BFK tilstreber lokal forankring og deltakelse ved at lærere 

og ledere involveres i kartlegging og i planprosessene. Prosjektleder velger ikke å bruke et 

konsulentfirmas fasttømrede kartleggingsopplegg, fordi hun mener at slike kartlegginger ikke 

fanger opp de utviklingsbehovene som skolene har. Hun mener videre at det kunne gi signal 

til lærerne om at de vil få skreddersydde opplegg og skape forventninger som det ikke er 
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mulig å innfri. Hun mener også at det ikke er denne tilnærmingen som ligger i strategien 

Kompetanse for utvikling og Kunnskapsløftet. Hun velger heller å lage en enkel kartlegging 

der lærerne i fellesskap melder tilbake ut fra avdelingen eller i seksjonen, hva som er ”de 

største faglige emnene” de trenger noe på, og hva som er ”de største fagdidaktiske 

utfordringene”. Arbeidet forutsetter grundig og praktisk læreplananalyse og avdekker, ifølge 

prosjektleder, store forskjeller i læreplankompetanse. Som svar på den tidlige kartleggingen 

kommer det fram at det er behov for en del sammenfallende fagemner, for kompetanse i 

tilpasset opplæring, for IKT og fagdidaktikk. Det gjør det mulig å sette sammen et tilbud i 

nettverk. Kartlegging av behov skjer også i nettverkssamlinger og i fylkesutdanningssjefens 

ledergruppe, og det sendes flere forespørsler til skolene. Ifølge prosjektleder er det få skoler 

som melder om behov. Det forklarer hun slik:  

”Jeg tror ikke at det er de faglig store hullene vi ser her. For da hadde skrikene fra lærerne 
vært høyere. Så med noen unntak, så tror jeg ikke at det er det de ser. Men jeg tror kanskje 
ikke at lærerne ser omfanget av nye emner fordi de ikke har jobbet nok med læreplanene 
enda.” 

 

Fordi kartleggingen blir gjort i avdelingene og fagseksjonene, er det de kollektive behovene 

som kommer fram ifølge en av prosjektkoordinatorene.  

”Da kommer det som oftest fagønsker inn. De som er mellomledere har faglig bakgrunn 
for sine områder, så de kommer med det faglige. Men så blir det vår sak sammen med 
mellomlederne [ledergruppen] å se at det faglige er bra: Er det faglige som er årsak til at vi 
lykkes eller er det andre ting?”   

 

I avdelingene og fagseksjonene er det skolefaglige temaer relatert til de nye læreplanene som 

kommer fram, mens det er i skolens ledergruppe at skolens felles behov og føringer trekkes 

inn. Ifølge flere av rektorene er det i skolenes ledergruppe at mye av kompetansearbeidet som 

de er involvert i blir gjort. Utsagn viser at rektorene føler størst ansvar for sin skoles egne 

tiltak. Hvordan prosjektkoordinatorene følger opp arbeidet på skolene beskrives på 

forskjellige måter, men det er gjennomgående at planarbeidet er gjort slik som føringene fra 

staten og BFK sier. 

 

Prosjektkoordinatorene ser på seg selv som bindeledd mellom skolene og BFK. De sørger for 

informasjon mellom skolene, prosjektleder og prosjektkoordinatormøtet. Prosjektlederen har 

forventninger om at prosjektet og arbeidet i prosjektkoordinatorgruppen skal gjøre det mulig å 

”… få det til å bli en helhetlig prioritering og satsing på skolen.” Hun har e-postkontakt og 
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fysiske møter med prosjektkoordinatorene og nettverkslederne der de drøfter planer, arbeidet i 

nettverkene og oppfølgingsarbeid på skolene. Mye av arbeidet i prosjektkoordinatorgruppen 

har dreid seg som hvordan de skal få nettverkene til å fungere bedre.  

  

Prosjektlederen, prosjektkoordinatorene og ikke minst møtene deres har vært viktig for 

planarbeidet og gjennomføringen. Flere prosjektkoordinatorer mener at møtene har forandret 

seg over tid. En av dem sier at bevisstheten og lydhørheten har økt hos prosjektlederen, men 

også hos han selv og de andre i prosjektkoordinatorgruppen.  

 

Flere andre prosjektkoordinatorer viser til at arbeidet har økt deres bevissthet, gitt dem et mer 

”helhetlig perspektiv” og en mer aktiv lederrolle på egen skole, som de trives med.  En viser 

til at rollen hans har endret seg fra å være ”gissel” til å være ”innpisker” i 

kompetanseutviklingsarbeidet, og dernest til ”koordinator” mot lederteamet. Hva de legger i 

”et helhetlig perspektiv” varierer. Noen knytter det til sammenhenger mellom læreres og 

elevenes læring, noen til forholdet mellom nettverkene og skole, og andre til å få 

sammenheng mellom staten, BFK og skolenes behov når det gjelder læreres læring. Det blir 

også knyttet til å få sammenhenger i planarbeidet, og til at skolens menneskelige og 

økonomiske ressurser må ses i sammenheng. Flere sier at arbeidet har gitt dem en mer aktiv 

lederrolle: ”… jeg kan drive og mene litt selv om jeg ikke er avdelingsleder for de andre 

lærerne. Men som PK kan jeg si det.” Denne prosjektkoordinatoren sier han ser resultater av 

arbeidet de gjør i prosjektkoordinatorgruppa med Kunnskapsløftet, og sammenlikner med 

Reform 94. Han mener at utviklingen av elevens kompetanse i faget har kommet bedre fram 

gjennom det arbeidet de gjør i prosjektkoordineringsgruppen.  

 

Etter hvert som prosjektkoordinatorenes og mellomledernes roller og bevissthetsnivå har 

utviklet seg, tar skolelederne også skolenes kompetansebehov opp i andre fora. 

Kompetansebehovene settes inn i kompetanseplanene og de blir behandlet i skolenes 

ledergrupper og sendt ut i organisasjonene til høring og innspill. Informantene gir uttrykk for 

at kompetanseplanene blir fulgt.  

 

I arbeidet med kompetanseutvikling går det kommunikasjonslinjer mellom skolens 

ledergruppe og avdelingene, representert ved mellomlederne og lærerne. Flere 
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prosjektkoordinatorer mener at arbeidet de gjør i lederteamet på skolene med 

kompetanseplanene er det viktigste.  De forventer at mellomlederne tar sakene opp i 

avdelingene, men også prosjektkoordinatorer arbeider ut mot avdelingene med spesielle 

kompetansetiltak. Det er vanskelig å organisere arbeidet, spesielt på de studieforberedende 

programmene. Prosjektkoordinator 4 på en skole med studieforberedende program sier at 

skolens organisering gjør arbeidet problematisk: 

”Med en gang vi skal legge til rette for en fagligpedagogisk dag, til torsdag for eksempel, 
så må jeg prøve å avtale med mellomleder NN og mellomleder MM. For det er lærere som 
har realfag og språk og samfunnsfag og norsk: Når kan jeg ha møte med norsk, engelsk og 
fremmedspråk? Og det går aldri opp!! ...Så du kan si at utfordringen er å ikke gi opp ….En 
må tenke best mulig løsning, for ellers måtte jeg gitt opp. For når du tenker den ideelle, så 
tør jeg ikke tenke på det. For det er så uoppnåelig. Og så har vi timeplanløsninger der 
ingen har mellomtimer samtidig.”  
 

Skolens møtetid strekker ikke til. Det gjør spredning inn i andre mellomlederes avdelinger og 

seksjoner vanskelig. Lite felles møtetid på denne skolen fører også til liten tid til å ta opp 

kompetansespørsmål og informasjonsutveksling som er knyttet til KLB-prosjektet. 

 

Prosjektkoordinatorene er saksbehandlere i skolenes arbeid med kompetanseplanene. 

Prosjektkoordinatorene setter sammen forslag fra avdelingene og faggruppene før de blir 

behandlet i ledergruppen, og før rektor diskuterer forslaget med tillitsvalgte. Denne rutinen 

har som regel blitt fulgt, men det er planer som ikke har fulgt den. Uten nok tid til å kjøre 

forslagene sammen kunne planen både bli vid og sprike, ifølge en av rektorene.  

 

Eksemplene viser at de forskjellige skolelederne har forskjellig ansvar og roller i 

kompetansearbeidet, og at skolelederne har hatt reell innvirkning på arbeidet med 

kompetanseutviklingen. Assisterende fylkesutdanningssjef og prosjektleder er kritiske til 

hvordan rektorene følger opp arbeidet i nettverkene. Prosjektleder sier at hun ikke føler seg 

sikker på at prosjektet er ”forankret” i ledelsen på skolenivået. Hun sikter da til ledernes 

oppfølging av nettverksarbeidet på skolenivået. ”Mange nettverk fungerer bra. Mange 

nettverksledere som også er mellomledere har vært gjennom en utvikling. Jeg er mer usikker 

når det gjelder rektornivået og til dels også PK’ene … Det uroer meg litt.” Hun mener at det 

har vært rett å delegere noe av rektors ansvar til prosjektkoordinatoren fordi rektorenes 

samlede oppgaver og arbeidspress ville ha gjort det vanskelig å bruke dem så mye som hun 

ønsket inn i prosjektet. Hun kommenterer rektorrollen slik: 
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”… veldig mange ting tar dem. Og så oppfatter jeg at noe av det de sier, er at de ikke får 
nok plass til dette. Rektorene er ikke negative. De er alltids positive til dette. Men likevel i 
den harde prioriteringen i hverdagen kommer det ikke helt til topps. … det handler noe om 
hva man tenker om kompetanseutvikling og hvilken plass det skal ha i organisasjonen.”  
 

I en intens arbeidssituasjon blir ikke arbeidet med kompetanseutvikling prioritert høyt nok. 

Slik jeg forstår prosjektlederen mangler rektorene forståelse for kompetanseutviklingsfeltet. 

Det er ikke alle som oppfatter KLB som deres felles satsing. Noen av rektorene er imidlertid 

mer opptatt av at de må balansere ønsker som kommer både ovenfra og nedenfra i 

organisasjonen, i tillegg andre gjøremål. 

 

Det er spenninger i kommunikasjonslinjene mellom en del av rektorene i ledergruppen og 

prosjektleder og hennes gruppe. Dette gjelder særlig saker som dreier seg om rammer med 

bruk av tid, midler og arbeidskraften til lærerne. Men det gjelder også et grunnprinsipp i 

opplegget som sier at alle lærerne skal delta. Under Reform 94 hadde nøkkelpersoner blitt 

utdannet. Nå vil de at alle skal få delta og ”få driv”, ifølge en av rektorene. Han sier at ikke 

alle rektorer er enig i dette. Assisterende fylkesutdanningssjef sier at rektorene har følt seg 

overkjørt fordi de ikke føler at de har blitt trukket inn i beslutninger som gjelder driften av 

skolene med organisering og tidsbruk i nettverkene. Prosjektlederen mener at de prosessene 

hun legger opp til burde fjerne uoverensstemmelsene. Dette burde prosjektkoordinatorene ha 

drøftet og avklart med sine rektorer. Hun mener at prosjektkoordinatorene ikke alltid møter 

med det ”mandatet” fra rektorene som hun mener de skal ha. Det viser seg når rektorene og 

prosjektkoordinatorene på samme skole ikke alltid har de samme synspunktene når de møter i 

henholdsvis fylkesutdanningssjefens ledergruppe og i prosjektkoordinatorgruppen. 

”Det er faktisk ikke helt enkelt å legge opp til en modell der du ikke møter rektor fysisk, 
men en med mandatet til rektor… Det jeg får tilbakemeldinger om, også fra PK’er i 
ledergruppen, mange er ass rektorer, og de er på mange måter tett på rektor. De opplever 
at rektors oppmerksomhet blir veldig vendt mot det som fylkesutdanningssjefen legger 
vekt på.” 
 

Prosjektlederen kommenterer uoverensstemmelsene slik: 

”Men jeg tror ikke minst at det sier noe om hvordan ledergruppene eller manglende 
ledergrupper fungerer. Hvordan er egentlig denne gruppedynamikken i en ledelse? Vi 
kjører veldig mye på at det er en hierarkisk organisering i ledergruppene der rektor er på 
topp, med mellomlederne i et lag under. Og det er ikke gitt at mellomlederne har det 
mandatet som de skal ha egentlig i forhold til prosjektkoordinator. Det tror jeg at jeg må 
kunne si har vært et fast tema mellom oss.”  
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Prosjektlederen stiller spørsmål ved hvordan skolenes ledergrupper fungerer, og hvordan de 

arbeider med ”mandatet” som prosjektkoordinatoren hadde fått. Flere av rektorene og 

prosjektkoordinatorene kommenterer uenigheter som har oppstått mellom 

prosjektkoordinatorgruppa og fylkesutdanningssjefens ledergruppe når det gjelder å ta lærere 

ut av skolen, slik at de kan delta i kompetansetiltak. En prosjektkoordinator sier at de har 

opplevd: 

 ”… at rektorgruppa med utdanningssjefen, at de på en måte går på tvers av det vi 
[prosjektkoordinatorgruppen] har sagt… vi ønsket en felles kursdag for Buskerud 
fylkeskommune. Men det ville ikke rektorene. Så da måtte vi legge den ballen død og 
organisere det annerledes. Noe av problemet her har vært å spre det samme til alle skolene 
i Buskerud, og det å få opparbeidet faglige nettverk.”  

 

Ifølge informantene måtte prosjektkoordinatorgruppen endre sitt forslag på grunn av påtrykk 

fra ledergruppen, selv om prosjektkoordinatorgruppen hadde myndighet til å avgjøre saken. 

 

Figur 5.2 viser utfordrende kommunikasjonsmønstre som kommer fram i materialet. Den 

viser at når hovedkommunikasjonene følger organiseringen i styringslinjen og i prosjektet, gir 

det seg utslag i noen utfordringer og spenninger (illustrert med piler) innad i og mellom 

forskjellige arenaer. Det gjelder:  

1) Innenfor det politisk administrative nivået i samhandlingen mellom 

fylkesutdanningssjefens ledergruppe (trekant med fylkesutdanningssjefen (FYS), assisterende 

fylkesutdanningssjef (Ass FYS), 13 rektorer (R)) og prosjektkoordinatorgruppen (sirkel med 

prosjektleder (PL), prosjektkoordinatorene (PK), nettverkslederne (NL).  

2) På skolenivået innad i skolens ledergruppe mellom rektor (R), og prosjektkoordinator (PK), 

mellomledere (ML).  

3) På skolenivået mellom ledergruppen og avdelinger og/eller fagseksjoner med mellomledere 

(ML) og lærere (L).  

4) Mellom nettverkene og skolene med nettverkslederne (NL) og lærere (L) for å få til 

læringsoverføringer/synergieffekter mellom nettverkene og skolene.  
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Figur 5.2 Spenninger i organisering og ledelse i Kompetanseløftet Buskerud 

 

Matriseorganisering fører til at mange aktører blir delaktige og kan bidra inn i prosjektet. De 

som er ansvarlige for prosjektet hva gjelder styringslinjen er fylkesutdanningssjefen, 

prosjektlederen og rektor. I den komplekse organiseringen kommer prosjektleder i en viktig 

mellomstilling. Hun må forholde seg både til den hierarkiske styringslinjen med 

fylkesutdanningssjefen, assisterende fylkesutdanningssjef og hans nye ledergruppe, samtidig 

som hun må forholde seg til prosjektets organisering innover i fylkesadministrasjonen. I 

tillegg må hun forholde seg til skolene og nettverkene. Det viser seg at organiseringen og 

kommunikasjonslinjene gjør de koordinerende funksjonene som ligger i både i 

prosjektlederrollen, prosjektkoordinatorrollen og rektorrolle sentrale og utfordrende. Det fører 

til at ansvaret framstår som fragmentert, samtidig som arbeidet virker sammenvevd. 

   

Kapittel 5.1.3 viser at styringen og ledelsen av kompetanseutviklingen har ført til at 

kompetansearbeidet blir bedre ledet fra BFK enn tidligere. Informantene gir uttrykk for at 
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prosessene det første året var mye styrt fra BFK, men at etter hvert som alle deltakerne både 

på skolene og i prosjektkoordinatorgruppen har utviklet kompetansen sin, har prosessene blitt 

mer dialogiske. Det går fram at å få nettverkene til å fungere bedre har vært en sentral 

oppgave i prosjektkoordineringsgruppen. En kan derfor si at i materialet framstår de ledede 

prosessene som reelle og at de fører til endringer. 

 

5.1.4 Fylkeskommunal styring – Fylkestingets vedtak om bærbare pc’er 

Hovedutvalget for undervisning har godkjent kompetanseplanene slik de nasjonale føringene 

og Fylkesmannen krever. Fylkestinget har imidlertid også egen selvstyrerett og gjør egne 

vedtak som dreier seg om kompetanseutvikling. Fylkestinget gjorde vedtak om at alle elever 

skulle ha bærbare pc’er. Saken krevde tilleggsbevilgninger og måtte derfor behandles av 

Fylkestinget. Bakgrunnen for denne satsingen var, ifølge assisterende fylkesutdanningssjef, at 

Drammen kommune hadde hatt en lang diskusjon om å gi elevene individuelle pc’er i 

forbindelse med sine visjoner om å bli landets beste skole. Det hadde ført til at Venstre-

representanten i Fylkestinget, som var assisterende fylkesordfører, hadde gått på talerstolen 

og mer eller mindre lovet pc’er til elevene i videregående skole. Assisterende 

fylkesutdanningssjef bruker metaforen ”ketchupflaske” for å illustrere hva som skjedde som 

en følge av vedtaket. Han sier ”… enten kommer alt eller ingenting”. Med pc-vedtaket i 

Fylkestinget får BFK et veldig trykk på sin IKT-satsing. Det gjelder ikke bare på infrastruktur 

og nyansettelser, men det fører også til et stort behov for IKT-kompetanse. Assisterende 

fylkesutdanningssjef beskriver IKT-satsingens opprinnelse slik:  

”Det var Fylkestinget selv. Det overskred alt. Det var en forsnakkelse av assisterende 
fylkesordfører, fra Venstre, som gikk opp på talestolen og mer eller mindre lovte dette på 
et møte. Så det låste seg på den måten.  

Brit: Kom det sterkt fra politisk ledelse? Dere hadde ikke nøret oppunder? Vi hadde stilt 
dette spørsmålet lenge. Men grunnen til at det kom opp var at Drammen lovet at de skulle 
ha en pc til alle elever. Det har de ikke enda, men det ble slått stort opp… Dette var en 
Høyre/ Fremskrittspartisak. Dette måtte fylkeskommunen ta tak i. Da strei vi noe djevelig 
etterpå...  

Brit: Grep det inn i KLB-prosjektet?  

Det kom inn som en viktig del. Kompetanseutviklingen fikk et annet driv, for den måtte ha 
fokus på det hjelpemiddelet. Og så ble det mye styr. Hvem skulle ha, skulle alle ha, alle ha 
samtidig, hvem skulle ha først, i hvilke rekkefølge?  Så måtte nettet utbygges, så måtte 
skolen ha stikkontakter til 700 som skulle lade. Det er ganske formidabelt. Og på mange 
skoler måtte de legge om hele det elektriske anlegget. Bare kilowatt! Det er jo derfor man 
skal ha en rullerende plan og ha åpninger slik en kan snu seg litt underveis… Når du har 
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10000 elever og noen lærlinger som skulle ha PC så er det et stort økonomisk løft, og et 
stor organisatorisk løft, og kompetanseutvikling på teknisk side og av lærerne.”  

 

Sitatet illustrerer godt hvordan Fylkestingets vedtak virker styrende på en rekke forhold som 

har innvirkning på fylkesadministrasjonens og skolenes arbeid med KLB og 

kompetanseutvikling.   

 

5.1.5 Fylkesmannens styring og kontroll 

I kommunikasjonslinjene i KLB blir ikke den nasjonale styringen fra Utdanningsdirektoratet, 

fylkesmannens nye roller og de andre samarbeidspartene tillagt stor vekt. Fylkesmannens 

oppgave på bakgrunn av embetsoppdraget, som er gitt med utgangspunkt i statsbudsjettet, var 

å dele ut bevilgede midler til kompetanseutvikling og å se til at skoleeier rapporterte 

elektronisk til Utdanningsdirektoratet over bruken. Midlene ble fordelt etter en statlig fastlagt 

fordelingsnøkkel. Fylkesmannen godkjente første året lokal skolemyndighets 

kompetanseplaner. Godkjenningsrollen ble endret. Han skulle fra det andre året se til at 

planene var politisk vedtatt og at arbeidstakerorganisasjonene deltok i prosessene. 

 

Fylkesmannen kan åpne tilsyn hvis lokal skolemyndighet ikke kan synliggjøre hvordan 

bevilgede midler er brukt. Å vurdere hvordan lokal skolemyndighet disponerer midlene, er 

ikke en del av deres oppdrag. Fylkesmannen kan be om at bilag blir lagt fram. Det er 

Riksrevisjonen som kan gå inn og føre tilsyn med hvordan midlene er brukt. Departementet 

og Utdanningsdirektoratet kan også bestemme at det skal føres stikkprøvetilsyn på noen 

områder, eller om det skal føres et nasjonalt tilsyn. Staten har ikke på det tidspunktet da 

intervjuene ble foretatt utført tilsyn med midlene til kompetanseutvikling i BFK (Intervju 

Fylkesmannen juni 2008).  

 

Prosjektleder mener at det er lite rapportering knyttet til kompetanseutviklingen. Hun sender 

hvert år et elektronisk rapporteringsskjema til Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet med 

oversikt over hvordan midlene er brukt. Hun er kritisk til rapporteringen, som hun mener er 

veldig generell og lite tilpasset til KLB.  Hun sier det slik:  
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”Det er spørsmål som hvor mange lærere som har vært med på læreplanjobbing. Da setter 
jeg på alle jeg. Men det er så generelt. For sånn vi har organisert det er alle skoler med og 
nesten alle lærere med. Vi forutsetter det… Jeg skriver en melding til Fylkesmannen hvert 
år fordi jeg synes at denne fanger opp veldig lite av det vi faktisk gjør.” 

 

Ifølge prosjektleder er rapporteringsskjemaet uklart på en rekke punkter.  Hun mener at 

informasjonen som Fylkesmannen og staten får gjennom rapportering ikke gir et dekkende 

bilde av det som skjer. Assisterende fylkesutdanningssjef kommenterer også tilsynets rolle. 

Han mener at tilsynet ikke har noen betydning for hvordan fylkeskommunens arbeider. Han 

begrunner det med at tilsynet dreier seg kun om lovanvendelsen, for eksempel om”… rett 

mann har skrevet under sakspapirene”. Det dreier seg ikke om ”utvikling av kvaliteten” på det 

arbeidet som blir gjort. Assisterende fylkesutdanningssjef ser på Fylkesmannens tilsyn som en 

del av det han kaller ”paradigmeskiftet i styring” som de fikk i 2000, som innebærer endringer 

i fylkeskommunens rolle. Han sier at det alltid har vært slik at skolene delvis har styrt seg 

selv. Det nye er at fylkeskommunen, som ”skoleeier”, blir stilt til ansvar for at skolene gjør 

det de skal: 

”Det har ikke vært noe uenighet, sånn som jeg oppfatter det, at kompetanseutvikling 
knyttet til en sentralt gitt reform, at den styres og ledes av skoleeier som stilles til ansvar 
for at det blir gjort. Vi kan ikke skylde på skolene, og si at der har de ikke gjort jobben sin. 
Fy! Det er en del av lovgivingen nå, og paradigmeskiftet i 2000.” 

 

Assisterende fylkesutdanningssjef er opptatt av at styring og ledelse i praksis er sammenvevd. 

Han opplever at styringen er oppstykket og at den får liten sammenheng hvis det ikke er ”… 

veldig tydelig hva en ønsker å oppnå og det er tydelig helt til læreren”. Politikk skal nedfelles 

i praksis. Det forutsetter, slik assisterende fylkesutdanningssjef ser det, ledelse og forståelse 

av det styringselementet som skal ligge i ledelse. I en oppstykket styringslinje, med mange 

aktører og organiseringer, blir styringen, forståelsen og praksis uklar. Assisterende 

fylkesutdanningssjef mener at rektorene følger opp fylkeskommunens planer og politikk, men 

han kritiserer dem for ikke å følge arbeidet fra nettverkene godt nok opp i skolene. Det 

arbeidet er en viktig del av KLB. Av den grunn var det så viktig å utvikle kompetansen til 

lederne, slik at de hadde kunnskap og tro på seg selv til å styre og lede arbeidet og turde stille 

krav, fortsetter han. 

 

Fylkesmannens rolle med rapportering og initiering av tilsyn er en del av den nye styringen, 

men dette blir tillagt liten betydning i informantenes daglige arbeid. Samtidig som ansvaret 
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har blitt tydeligere, oppleves styringslinjene oppstykket og gir utfordringer når ledere skal 

forholde seg til styringssignalene. 

 

 

5.2 Hva karakteriserer nettverk som kompetansetiltak? 

Lærernettverk er det viktigste tiltaket for å utvikle lærerkompetansen i KLB. Nettverkene 

skal, ifølge strategidokumentene, utvikle skolene som ”lærende organisasjoner”, gi lærerne 

reformrelatert kompetanse og tilfredsstille behovene som har kommet fram i kartleggingene, 

jf. kapittel 5.1.3. Det planlegges forskjellige nettverksmodeller på de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene og de studieforberedende programmene. Informantene har 

forskjellige oppfatninger om nettverkenes organisering og innhold. 

 

5.2.1 Nettverkenes struktur og ledelse 

Fra skoleåret 2006/2007 blir det etablert 15 fagnettverk. Det blir planlagt et fagnettverk for 

hvert av de 9 utdanningsprogrammene på yrkesfag og i tillegg 6 nettverk for de 

studieforberedende fagene norsk, realfag, språkfag, historie/samfunnsfag/økonomi, 

musikk/dans/drama, idrettsfag/kroppsøving. De yrkesfaglige nettverkene skal ha felles 

samlinger der de skal drive faglig kompetanseutvikling knyttet til de nye læreplanene, drive 

lokalt læreplanarbeid og svare på læreplanhøringer. De skal også øke kompetansen i 

fagdidaktikk og ha hovedfokus på differensiering og tilpasning av undervisningen. De 6 

nettverkene for de studieforberedende programmene skal ha regionale samlinger der de skal 

arbeide med fagdidaktikk og øke kompetansen i differensiering og tilpasset opplæring. 

Læreplanarbeidet skal for de studieforberedende programmene gjøres på den enkelte skole 

(Buskerud fylkeskommune, 2005b). 

 

Til nettverkene på de store yrkesfaglige programmene i bygg- og anleggsteknikk sokner 76 

lærere og ledere, til design og håndverk sokner 84, til elektrofag 52, til helse og sosialfag 102, 

til medier og kommunikasjon 27, til naturbruk 37, til restaurant og matfag 46, til service og 

samferdsel 43 og til teknikk og industriell produksjon 67. Til nettverkene i norsk sokner 145, 

til realfag 165, til språkfag 140, til historie, til samfunnsfag og økonomi 81, til musikk, dans, 

drama 47 og til idrettsfag/kroppsøving 60. Nettverkene med fellesfagene skal inneholde både 
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lærere som har fellesfag på de yrkesfaglige programmene og de studiespesialiserende 

programmene. Lærerne skal kun delta i ett nettverk med fire samlinger pr. år, selv om de 

underviser i flere fag (Buskerud fylkeskommune, 2005b). Det første året fastsetter 

prosjektleder møteplan. Det andre år bestemmer nettverket møteplanen. Det tredje året blir 

det, etter innspill fra rektorene, satt av fellestid for alle nettverkene (Buskerud 

fylkeskommune, 2009). I de yrkesfaglige nettverkene skal alle skolene innenfor hvert 

utdanningsprogram delta med sine lærere. I tillegg skal ”aktuelle skoleledere med fagansvar 

og fagtilknytning” også delta, og de skal være ansvarlige for framdriften i nettverket sammen 

med nettverksleder (Buskerud fylkeskommune, 2005b, s. 4).  

 

Hvordan nettverksarbeidet skal følges opp på skolen, har strategiplanen vage formuleringer 

om. Den sier at det blir viktig ” … å utvikle og styrke både interne og eksterne 

læringsarenaer. Det forutsetter nært samvirke mellom prosjektet og skoleledelsen.” (Buskerud 

fylkeskommune, 2005b, s. 4). Kunnskap fra nettverkene skal spres på skolene. 

Oppfølgingsansvaret er lagt til rektor, og er beskrevet i generelle termer. Det er ikke lagt 

spesielle føringer for mellomledernes nettverksdeltakelse og oppfølgingsarbeid. 

 

Hva nettverkene skal arbeide med blir jevnlig korrigert i prosjektkoordinatormøtene, og 

evaluert i forbindelse med årsplanarbeidet for 2007/2008. For dette skoleåret er det lagt 

føringer for at alle de 15 nettverkene skal arbeide med læreplananalyse, fagdidaktikk og faglig 

etterutdanning på bakgrunn av nye læreplaner (Buskerud fylkeskommune, 2007b). På 

nettverksamlingene skal fagdidaktikk knyttet til differensieringskategoriene være ett av 

temaene. For eksempel skal alle fagkurs ”… også innholde en didaktisk økt for å øke 

nytteverdien for læreren i forhold til å omsette teoretisk fagstoff i praksis.” (Buskerud 

fylkeskommune, 2009, s. 8). På denne måten gis det føringer for at både læreplananalyse, 

skolefaglige temaer, didaktiske og fagdidaktiske temaer tas opp på samlingene. 

 

En nettverksleder, eller en liten gruppe nettverksledere, skal planlegge og gjennomføre 

nettverkssamlinger. Første året søkte både lærere og skoleledere på nettverkslederstillingene 

etter en intern utlysning. For å styrke forholdet mellom nettverkene og skolen, endres dette 

påfølgende år til at nettverksleder skal være skoleleder. De er frikjøpt i 20 % eller får 

økonomisk godtgjøring. Før skoleåret 2008/09 ble det presisert at skoleledere og fagansvarlig 
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for fagområder på skolen sammen med nettverkslederen utgjorde kjernen i nettverket 

(Buskerud fylkeskommune, 2009, s. 8-9). Dette viser at skoleledere med fagansvar får en 

tydeligere rolle i nettverksgruppene etter hvert. 

 

5.2.2 Oppfatninger om nettverksmodellen 

Ifølge informantene har kompetansebehovene som er meldt inn fra skolene, ført til tiltak som 

”… i hovedsak har blitt gjennomført” ved hjelp av nettverkene. Informantene mener at 

nettverksmodellen legger et stort ansvar på nettverkslederne og deltakerne, men de mener 

likevel at BFK har valgt en funksjonell modell. At BFK beholdt ansvar og ikke overlot 

ansvaret til skolene, var en funksjonell organisatorisk løsning for å nå lærerne og lederne. En 

prosjektkoordinator sier at modellen er funksjonell, men ”sårbar”:  

”Jeg tror at prosjektleder er litt frustrert for hvordan hun kan sikre seg at vi har gjort det 
som intensjonen er i det hun legger opp til. For jeg ser hennes dilemma. Hvordan kan hun 
være trygg for at vi gjennomfører ting på skolene? For det blir problemet når hun legger 
det så fritt… Jeg tror at når målet er kompetanseutvikling, om de ikke akkurat har fått det 
resultatet de var ute etter, mener jeg at denne organisasjonsmodellen som vi har hatt med 
koordinatorer og nettverksledere, det er en funksjonell løsning for å nå den enkelte lærer.” 
 

Nettverkene har gitt mange lærere et fagtilbud, og de har ført til effektiv utnyttelse av de 

økonomiske ressursene. Det kommer også fram når en annen prosjektkoordinator sier: ”De 

nettverkene har kanskje gjort at det har blitt mer effektiv bruk av kronene.” Han 

sammenlikner med hva de ville ha fått ved å dele ut de økonomiske midlene til skolene. 

 

Flere beskriver nettverksmodellen som komplisert. Den er komplisert å organisere. 

Nettverkenes struktur var fra starten styrt fra BFK og prosjektleder. Som vist til tidligere, var 

nettverksmodellen et tilbakevendende tema i prosjektkoordinatorgruppen. Den diskuteres, 

forandres og forenkles fra det ene året til det andre. Flere av prosjektkoordinatorene sier at de 

vil fortsette med nettverk. En prosjektkoordinator sier det slik: ”vil gjerne fortsette med dem 

[nettverkene] fordi jeg ser at der er vi på vei. Det tar lenger tid. Men det å dele mellom skoler, 

det er nyttig … bare vi får holdt på litt til, så får vi enda mer bruk for hverandre.”  Utsagnet 

understreker at å utvikle nettverkene tar tid. 

 

Alle informantene er opptatt av at noen nettverk fungerer godt, mens andre ikke gjør det. De 

forklarer det forskjellig. En prosjektkoordinator forklarer noen av vanskelighetene med 
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urealistiske forventninger til hva nettverksmodellen kan bidra med. Han sier at noen tror at 

bare de har sagt i fra til BFK, så skal behovene kunne tilfredsstilles. De ser ikke at det er 

avhengig av en rekke forhold: hvilke personer prosjektleder har knyttet til seg, ledelsesroller, 

sammensetningen av nettverkene, nettverksstruktur og nettverkens innhold. Nettverksstruktur 

der nettverk både inneholder fellesfag på yrkesfag og studieforberedende programmer 

framstilles som et problem. En annen prosjektkoordinator beskriver det slik: 

”Noen av disse nettverkene har helt klart fungert bedre enn andre. Det skyldes helt klart 
ledelsen og også sammensetning av nettverkene. Der yrkesfagene og allmennfagene har 
kommet for tett sammen har det blitt misnøye, hos oss for eksempel, fordi man har følt at 
virkeligheten er så ulik.” 

 

De organisatoriske løsningene med forskjellige fag i ett nettverk fører, ifølge informantene, til 

problemer som går ut over samarbeidet. Men som sitatet over får fram, blir de organisatoriske 

problemene også knyttet til ledelse. Rektorene beskriver ledelsesutfordringene på forskjellige 

måter. Noen sier at de har en perifer rolle i nettverkene og kjenner lite til arbeidet fordi rektors 

oppgaver har blitt delegert til prosjektkoordinatorene: ”Jeg må nok innrømme at jeg nok 

skulle ha ønsket mer detaljert kunnskap om hva PK’n gjorde. Men på den annen side så har 

jeg tillit til at PK’n gjorde noe vettugt.”  En annen rektor sier at han har fått god kjennskap til 

arbeidet gjennom skolens ledergruppe, prosjektkoordinatoren sin og skolens nettverksledere, 

og at skolen hans har profitert på å ha mange nettverksledere i ledergruppen. En tredje rektor 

sier at det er han og prosjektkoordinatoren som har de fleste innspillene i ledergruppa. De to 

har hatt mye uformelt samarbeid om dette. Etter at prosjektkoordinatorens kompetanse har 

økt, har han også fått mer ansvar. En fjerde rektor sier at dersom skolenes ledelse prøver å 

påvirke lærerne til å dra på nettverksmøter, virker det inn på frammøte og på nettverkene på 

en positiv måte: ”Noen skoler har presset på for å få lærerne til å dra på nettverksmøter, andre 

skoler har vel ikke gjort det i samme grad, og det har fått konsekvenser for hvordan 

nettverkene har fungert.” 

 

Rektorene forholder seg således til nettverksarbeidet og de andre lederne på forskjellige 

måter. De er opptatt av nettverkenes ledelse og nettverkslederes ansvar for at prosessene i 

nettverkene og skolen fungerer. Det kommer fram at nettverk lider under ”uklar” ledelse. En 

rektor sier:  

”Farene er i nettverk at noen er sterkere enn andre. Hvis det er vanlige lærere uten formell 
myndighet i dette er, så blir en lett overkjørt. Så for å få den delen av nettverkene til å 
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fungere, så tror jeg en er avhengig av at lederne for programområdene møter. Og det er 
nok ikke helt gjennomført overalt.” 

En annen rektor relaterer også dårlige nettverksprosesser til at deltakerne føler lite ledelse og 

han knytter det til ansvar for å utvikle en felles forpliktelse overfor nettverket:  

”De føler at de kommer dit og så sitter det en del lærere der og så skal de drive 
erfaringsdeling, og så er det ingen som tar noe spesielt ansvar, ingen tar noe initiativ. Og 
så er det slik at den ene må gå å ordne det, og den andre må ordne det, og noen må gå 
tidlig. Det har vært veldig lite styring og lite trykk på gruppa. Man har vært avhengig av at 
noen har følt et ansvar og følt et trykk og løftet det.” 

 

Rektorene, som er referert, legger vekt på at ledelse kan påvirke nettverkene og deres 

prosesser.  

 

Assisterende fylkesutdanningssjef er spesielt opptatt av mellomledernes rolle i nettverkene og 

i skolene når han sier: ”Dette systemet er ikke sterkere enn mellomlederne”. Han sier at de må 

føle presset fra styring, ha kunnskap og tørre stå fram og si: ”Hold kjeft, jeg er faktisk leder. 

Jeg skal ikke bare gi støtte og være snill med deg, men jeg skal også stille noen krav til deg. 

Det er det som er sannhetens øyeblikk. Ikke hva rektor finner på rektors kontor. Men hva som 

skjer der ute.”  Andre tilnærminger til ledelse som legger vekt på gode prosesser, kommer 

fram i kommentarer om prosjektkoordinatormøtene, vist til over. Viktigheten av gode 

prosesser blir også beskrevet av rektorene. En av dem sier dette om hvor viktig det er å 

arbeide med prosesser og holdninger: 

”Det blir jo ofte slik at dette får vi ikke til. Og vi må stadig justere og ta det om igjen og 
arbeide om att og om att. Og en lederutfordring er holdninger hos enkeltlærere i dette 
samspillet… For det er klart at denne drømmen om at dette er lagspill der alle spiller med 
hverandre mot det samme målet, det høres fint ut når du sier det. Men det er slett ikke en 
virkelighet at hele laget er enig om at vi skal gå i den retningen og gjøre sånn og sånn”. 

 

Ledelsesprosessene forstås også som preget av prøving og feiling, og der rektor ser seg selv 

som en som prøver å få til retning i endringsarbeidet: ”Å prøve å dreie noe vekk fra det som 

har vært, en privatpraktiserende kultur bak lukkede dører, til å føre noe over til teamwork… 

Det er på sånne arenaer jeg prøver å spille opp mine grupper… få opp retningen”.  

 

Nettverkdeltakelsen har blitt et problem i enkelte nettverk. Flere viser til at frammøte skulle 

vært sterkere styrt. En av prosjektkoordinatorene sier med referanse til hva 

prosjektkoordinatorgruppen har diskutert: ”Vi vil at det skal være obligatorisk frammøte eller 
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at en binder seg. For lærere har en tendens, er jeg redd for, at kurs som er initiert fra BFK, er 

ikke så nøye. Der har plassarbeidsgiver en jobb å gjøre!”. Andre forstår det annerledes. En 

annen prosjektkoordinator sier med referanse til norsknettverket: 

”Det har vært overraskende liten deltakelse på kursene. Første året var det en annen 
struktur. Da hadde vi fire obligatoriske samlinger i alle fag… Skolene ble tømt for lærere. 
I år to ble det en slags frivillighet. Det var ikke obligatorisk, men det var ikke frivillig 
heller. Vi så at interessen dalte. Kurs har vært kansellert, og det har vi ikke klart svar på 
om det er kursene som ikke har truffet eller om det er generell trøtthet, eller for mye”. 
 

Han begrunner manglende deltakelse med nettverkenes organisering, deres innhold, med 

individuelle lærerfaktorer, men også med mengden av tilbud. En viktig begrunnelse som flere 

informantene er opptatt av, er at organiseringen med nettverkssamlinger samtidig med at 

lærerne har undervisning, ikke er noen god organisatorisk løsning. ”Når det skrikes om at 

lærerne ikke tilbys kurs, så er ikke det helt riktig. Det er mange andre sider ved det der. 

Lærerne føler det jo stressende og slitsomt hele tiden å forlate egen klasse. Og vi har ikke 

sjans til å fulldekke med vikar når noen er borte.” 

 

Materialet viser at BFKs nettverksmodell er funksjonell fordi den involverer mange og gir 

effektiv utnyttelse av de økonomiske midlene. Den er samtidig ”sårbar”. Det har tatt tid å 

utvikle nettverkene som læringsarenaer, de fungerer forskjellig og oppfølgingen har vært et 

sentralt tema i prosjektkoordinatormøtene. Rektorene og prosjektkoordinatorene forholder seg 

forskjellig til nettverkene og forstår utfordringene i ledelse, organisering og prosessene 

forskjellig. Det går fram at modellen er kompleks. 

 

5.2.3 Oppfatninger om nettverkenes innhold  

Nettverkene har gitt deltakerne informasjon om Kunnskapsløftet. De har arbeidet godt med 

læreplanene, læreplananalysene og elevvurdering. Det har hjulpet skolene i arbeidet med 

reformen og bidratt til skolens pedagogiske utvikling. Dette kommer klart fram i intervjuene 

og i BFKs sluttevaluering (Buskerud fylkeskommune, 2009). Prosjektlederen viser til at 

nettverkene har gitt mange et bredt ”fagrettet tilbud” som har blitt støttet opp med 

forelesninger om Kunnskapsløftet. 

”Jeg vil jo si at de har fått tilbud om mye. De har fått fagrettet tilbud via nettverk og 
forsøksvis fagdidaktikk. Vi hadde første året forsøkt å sette oss inn i hva tilpasset 
opplæring egentlig er, og vi har store samlinger med vurdering og bakgrunnen for 
reformen. Det har alle hatt. Alle har vært med på en dag med Sigmund Lieberg: ’Hva er 
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bakgrunnen for Kunnskapsløftet’. Og vi hadde i fjor høst Erling Lars Dale om 
vurderingspraksis: ’Tilpasset opplæring og vurdering’. Så jeg mener at vi har klart 
gjennom strategien med nettverk at mange i stedet for at bare noen få skulle få tilbudet.  
Og så er det kompetanseheving på den enkelte skole i seksjoner i fellestida med en del av 
disse emnene.” 

 

Informantene beskriver innholdet i nettverk forskjellig, men de mener at læreplanarbeidet har 

hjulpet skolene i arbeidet med Kunnskapsløftet. Prosjektlederen mener at nettverksarbeidet 

med læreplanene, de didaktiske kategoriene, tilpasset opplæring og vurdering, har ført til 

praksisendringer: ”… jeg begynner å se at det har ført til at lærere jobber på andre måter.” 

 

Rektorene kommenterer at kompetanseutviklingen i nettverkene har bidratt til skolens og 

læreres utvikling på en generell og overordnet måte. En rektor mener at læreplanarbeidet i 

nettverkene har vært viktig for at skolen hans ikke lenger arbeider i gamle spor.  

”… det har gjort oss i stand til å bruke de nye læreplanene på en sånn måte, at vi har 
kommet videre. Jeg tror. Det er vanskelig å vite. Men jeg tror på en måte at vi ikke driver 
lenger i sporet fra Reform 94. Jeg tror på en måte at de har klart å finne en litt ny vei på de 
forskjellige utdanningsprogrammene. Fordi læreplanene er nye og bygd opp på nye måter. 
Det er mye på innholdet som er forskjellige. På BAT [Bygg- og anleggsteknikk] er det et 
mye større område de favner over. På TIP [Teknikk og industriell produksjon] er mange 
punkter blitt borte og nye har kommet fram. På HS [Helse- og sosialfag] er det vel ikke så 
mye nytt. Men jeg tror at lærerne har fått jobbet såpass mye med det at de kan gjøre det 
brukbart i forhold til de nye læreplanene.  

Brit: Så resultatene er bra i forhold til endringene i reformen?  

Ja, jeg vurderer det slik, men det er vanskelig å være helt sikker [latter]. Det er sikkert 
noen som vurderer det annerledes. Det er sikkert forskjellige fra skole til skole også. Men 
jeg vurderer det slik på skolen vår.”  

 

Rektoren mener at læreplanarbeidet har bidratt til pedagogiske endringer på hans skole. Han 

mener at skolen må ha ”motoren” i arbeidet, men at de ytre inntrykkene fra nettverkene og 

foredragene har vært viktige for reformendringene. Også andre rektorutsagn viser at både 

BFKs arbeid og skolenes arbeid med nettverkene har vært viktige for å gjennomføre 

Kunnskapsløftet. En annen rektor kommenterer det slik: 

”Det vil være ytterst arrogant å mene at vi ikke kan forbedre oss. Fordi vi er hevet over 
nødvendigheten av et kompetanseløft. For et hvert menneske kan bli noe annet enn det du 
er i dag. Vi er jo ikke blokkert for læring selv om det kan virke sånn at det er store 
lærevansker ute og går her. Jeg mener jo det. Det er klart at det er viktig.” 
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Rektoren mener at utgangspunkt for kompetansearbeidet er en tro på; ”… at du kan bli noe 

mer enn du er blitt til nå.” Han sier at atferd skal endres: ”… det er tungt å få erfarne lærere 

som har funnet sin stil og tror på det de gjør og som lykkes også… til å endre atferd i forhold 

til de nye ideene.” Han mener at kompetansearbeidet er viktig for å få det til. Han betoner at 

Kunnskapsløftet med Læringsplakaten fordrer holdningsendringer hos lærere og leder. Denne 

rektoren er spesielt opptatt av at arbeidet med kompetanseutviklingen i KLB med nettverkene 

har hjulpet lederne med å reflektere og utvikle kritiske kommentarer til kompetanseutvikling. 

En annen rektor mener at KLBs tiltak gir forskjellige typer kunnskap og kommenterer det 

slik:  

”Jeg tror at en del av de overordnede tiltakene, de store samlingene og disse dryppene man 
får, Dale og de andre guruer, for å si det sånn. Det bygger opp noe og over tid. Noe som 
går på grunnleggende holdninger til lærergjerningen og læreroppgaven. Men de praktiske 
tingene, de såkalte matnyttige tingene, de tror jeg nok at gir mer sånne innspill i det 
daglige. Sånn at kan man ta i bruk; at nå lærte jeg noe nytt på det kurset som jeg skal 
prøve. Så jeg tror at det går på en måte på to plan dette her.” 
 

Denne rektoren viser til at noen tiltak er mer egnet til å utvikle forståelse og grunnleggende 

holdninger, mens andre gir praktiske innspill som kan prøves ut.  

 

Prosjektkoordinatorene kommenterer mer detaljert hvordan nettverkene har bidratt til  å 

utvikle læreplanarbeidet. Flere sier at det har vært bra. ”Disse nettverkene på yrkesfag der de 

har sitti og diskutert læreplanen og lagt læreplanmål og sett på hva elevene skal kunne for å 

ha full måloppnåelse. De har tolket læreplanene. De har jobbet systematisk. De fleste 

yrkesfaglige områdene er veldig bra.” Prosjektleder beskriver hvordan nettverksleder sammen 

med mellomlederne på de andre skolene som har utdanningsprogram for bygg- og 

anleggsteknikk, planlegger nettverkssamlinger. Nettverksleder har, ifølge prosjektleder, 

jevnlig møter med de 5-6 skolene som har dette utdanningsprogrammet:  

”… og blir enige om hva de skal legge opp til av større samlinger for lærerne i fag eller 
fagdidaktikk. I læreplanarbeidet er noe gjort av ressurslærere, og noe av hele fagseksjonen 
på skolene. Kanskje fordelt noen emner seg i mellom og gått tilbake til nettverket… Det 
ser jeg fungerer bra.”  
 

En av prosjektkoordinatorene, som også er nettverksleder, beskriver hvordan han sammen 

med to andre nettverksledere planlegger en nettverkssamling for språkfag: ”Da vil vi på 

hver kursdag både ha noe som er faglig påfyll for læreren, men også noe som er didaktisk 

nyttig.”  Han forklarer hvordan nettverksledelsen planlegger nyttige didaktiske temaer:  
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”Det kan være undervisningsopplegg, det kan være vurderingsformer, det kan være litt 
av hvert. Jeg kaller det didaktikk … jeg ser at det er det jeg har lyst til å fokusere på inn i 
avdelingen min. Fordi jeg ser at det er en del som driver mest med metodikken, og jeg 
ønsker litt begrunnelser for hva de ønsker å oppnå med å bruke akkurat den 
arbeidsformen.”  
 

Sitatene beskriver hvordan nettverkslederne arbeider for å lage et program for 

nettverkssamlingen som tar opp forskjellige didaktiske temaer som er relevante for lærerne. 

Det går fram at planleggingen av innholdet i de yrkesfaglige nettverkene og i de 

studieforberedende er forskjellig. Det planlegges nettverkssamlinger for alle lærerne i fylket 

som sokner til nettverket, dvs. 29 på Bygg- og anleggsteknikk, og 140 språkfaglærere i 

språknettverket. De tar opp faglige og didaktiske temaer knyttet til læreplanene, skolefagene, 

IKT og elevvurdering. De legger stor vekt på praksisnærhet. For å få dette til samarbeider 

nettverkslederne både med egne lærere, ressurslærere, eksterne fagfolk og forskjellige 

eksterne partnere/aktører som bidrar til spesielle temaer. 

 

Informantene beskriver nettverksarbeidet generelt som ”nyttig”. Både prosjektkoordinatorene 

og prosjektleder er opptatt av at nettverkslederne skal legge til rette for ”nyttige” 

nettverkssamlinger og nettverksprosesser. Nettverksarbeidet blir ”nyttig” når deltakerne tar 

opp temaer knyttet til undervisningen, elevene og læreplanene, når de utveksler erfaringer og 

kan knytte arbeidet til egen kontekst på skolen. En prosjektkoordinator forklarer det slik: 

”Det er det som foregår på skolen som er viktigst. Det læreplanarbeidet som foregår [i 
nettverk] er også sånn at vi kan prate om det på ulike seksjoner på tvers av seksjonen om 
det å få felles holdning og forståelse. ... Og det at lærerne er ute på nettverk og 
lærebokseminar og tar det med til seksjonen og kan diskutere det i ulike seksjoner her. Da 
er vi der vi vil være.” 

 
Nettverksarbeidet framstilles som nyttig når det de diskuterer i nettverkene også blir diskutert 

på skolen. Prosjektkoordinator 4 sier om nettverkene: ”Så tror jeg at de har vært nyttige. 

Veldige nyttige. Både med hensyn til at en får input og man får knyttet kontakter på andre 

skoler, sammenliknet hva gjør dem der. Det går både på å hente inspirasjon, og at vi er 

neimen ikke så gærne lell”. På den måten får nettverksarbeidet også en personlig betydning. 

 

Noen informanter kommenterer at sammensetningen av nettverk i fellesfagene med både 

yrkesfaglærere og allmennfaglærere, har gjort erfaringsutvekslingen vanskelig. De har følt at 

virkeligheten er så ulik, jf. kapittel 5.2.2. Flere informanter viser til at det har vært forskjeller 
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på yrkesfagsnettverk og nettverkene på studieforberedende /fellesfagene. ”… det er på 

fellesfagene det henger litt…”. Det forklares, som vist til over, med nettverkenes ulike 

organisering og ledelse, men også med forskjeller i lærerkulturer på yrkesfaglige og 

studieforberedende utdanningsprogrammer. En av prosjektkoordinatorene sier at det å finne et 

tema som engasjerer alle like godt, er en utfordring. Han kommenterer disse forskjellene:  

”Og så er det mye større sprik mellom elevene på yrkesfag i kunnskaper og ferdigheter og 
da må en tilpasse mer, og da er det viktigere å se mer på den læreplanen, og vi jobbet også 
mer på læreplaner i forhold til i R94, og jeg tror det har vært mer arbeid på det på 
yrkesfag.” 

 

Informanten begrunner forskjellene mellom studieforberedende og yrkesfaglige 

utdanningsprogrammer med at yrkesfaglærerne har mer kultur for samarbeid og større sprik i 

elevforutsetninger. Han viser i tillegg til at læreplanendringene er størst på yrkesfag, slik at 

nødvendigheten av samarbeid er størst der. Men det kommer fram at det er forskjeller i 

samarbeidsklima også innad på yrkesfag. Prosjektlederen kommenterer forskjeller mellom 

utdanningsprogrammene ved å vise til endringene i læreplanmålene: 

”Kompetansebeskrivelsene i fellesfagene og programfagene i studieforberedende 
utdanningsprogram er forferdelig krevende, så jeg må nesten kunne si at jeg tror at det er 
enklere å bryte ned kompetansemålene på noen av yrkesfaglæreplanene. Målene i yrkesfag 
er mer praktiske, de er lettere å kunne putte inn i et kompetansebegrep. Mens 
kompetansemålene i noen av de studieforberedende læreplanene er innmari sammensatte 
og komplekse. Å bryte ned komplekse mål til noen enkelte bestanddeler og i tillegg i nivå, 
er kjempekrevende.”  

 

Eksempler viser forskjeller mellom nettverkene. De forklares med at læreplanene er 

forskjellige og fagkulturene er forskjellige. Assisterende fylkesutdanningssjef kommenterer 

forskjellen mellom nettverkene på yrkesfag og studieforberedende på en humoristisk måte. 

Han er noe skuffet over sine ”artsfrender lektorene”. De samarbeider, ifølge han, ”… etter 

pinnsvinmetoden. Det vil si med piggene ute”. 

 

Det vises også til andre sider ved erfaringsutvekslingen som har vært utfordrende i 

nettverkene. Prosjektlederen sier at de har erfart at erfaringslæring er vanskelig:  

”Det har vi erfart at det med erfaringslæring er smertelig vanskelig. Sånn at du trenger i 
hvert fall den støtten fra kunnskapsbasert og brukerbasert, mot din egne erfaringsbaserte 
kunnskap. For din erfaringsbaserte virker konserverende, det skriver Nordahl, og det får vi 
bekreftet veldig mye.” 
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De har erfart at de trenger både forskning og erfaringsutveksling fordi erfaringskunnskapen 

virker konserverende.  

 

En av rektorene kommenterer hvorfor noen nettverk ikke har greid å få til erfaringslæring: 

”Der får noen masse tid til å sitte å diskutere faget sitt og felles erfaringer. Så hvorfor skjer 
det ikke? Jeg tror kanskje at de ikke snakker samme språk jeg. De kan bli ganske 
fagspesifikke. En geografilærer skal snakke med en samfunnsfaglærer. De har jo ikke 
samme faget. Og dermed tar de litt avstand.”   
 

Rektoren begrunner dette med at forskjeller i fagkulturer og språk gjør det vanskelig å drive 

erfaringsutveksling og erfaringslæring, og beskriver det slik: 

”Realistene har jo busta ut [latter]. Men av en eller annen grunn har ofte realistene busta 
ut. De er mye mer kritisk. De er saksorientert. Gi dem muligheten til å gå på et fagkurs så 
er det topp nesten bestandig. Men må du gå inn og by litt på seg selv, så er det litt 
vanskelig for realistene.” 

 

Erfaringsutvekslingen i nettverkene dreier seg om didaktiske temaer som læreplananalyse, 

tilpasset opplæring, differensiering, undervisningsplanlegging, vurdering og hvordan lykkes 

med reformendringene i klasserommet.  Noen sier at de er veldig enig i denne didaktiske 

vinklingen, men at de første nettverkene, de som la vekt på tilpasset opplæring og de 

didaktiske kategoriene, ble for didaktiske. På daværende tidspunkt ventet lærerne, ifølge en av 

rektorene, ”… faglig påfyll innen sitt fag. Og så fikk de noe de ikke ønsket seg.” Han sier at 

det var nødvendig med en holdningsendring: ”Det var en holdningsendring som måtte til, i 

forhold til at en ikke bare kunne presentere faget sitt å gå igjen.” Det holder ikke bare med 

faglig påfyll. Didaktikk ble viktig, ifølge rektoren. 

 

Det er tidligere vist til at læreplankompetanse var nødvendig for å kartlegge hvilke 

kompetansebehov lærerne hadde. Læreplankompetanse blir det også behov for i nettverkene 

og i skolenes arbeid med læreplanene. Det kommer fram at læreplankompetansen er lav. En 

sier: ”… det var en sammenblanding av innhold og arbeidsmetoder.”  Det er behov for felles 

begrep, de vitenskapsbaserte læreplanbegrepene og de didaktiske kategoriene. En annen 

informant sier: 

”For jeg tenker: sette en gruppe sammen, Kunnskapsløftet sier vi skal bli en lærende 
organisasjon, vær så snill å ta erfaringsutveksling og refleksjon: Da skjer det ingen ting. 
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Du må lære det og du må ha felles språk og du må ha mål og meining med den 
refleksjonen du skal gjøre.” 

 

En av prosjektkoordinatorene reagerer på at en del av læreplanarbeidet i nettverkene skal være 

skriftlig: ”Det er blitt produsert veldig mye papir da. Veldig mange lærere må bort fra det å ha 

gjort jobben, litt som elevene, å ha gjort jobben og få dyttet fra seg et papir. De skal liksom ha 

sitt på det tørre selv om papiret er nærmest uinteressant…”. Det er tydelig at arbeidet med 

læreplananalysene i nettverkene har medført en del papirarbeid som noen mener at har vært 

unyttig. 

 

Kapittel 5.2 viser at nettverkene har arbeidet med endringene i Kunnskapsløftet, og det er lagt 

vekt på erfaringsutveksling. Informantene mener at nettverkene har hjulpet skolene i arbeidet 

med reformen, og de har bidratt til skolenes pedagogiske utvikling. Arbeidet startet med 

læreplanene og de didaktiske kategoriene, og etter hvert ble det lagt mer vekt på skolefaglige 

og didaktiske temaer. Rektorer har forskjellige og litt overordnede kommentarer til 

nettverkenes innhold. De viser til reformen, kunnskap og kompetanseutvikling, mens flere av 

prosjektkoordinatorene viser til at nettverksarbeidet skal være ”nyttig”. 

Prosjektkoordinatorene beskriver hvordan nettverkene har arbeidet med læreplanene, hvordan 

innholdet i samlingene planlegges, til den uformelle kontakten de gir, til de skolefaglige 

temaene som tas opp, til erfaringsutvekslingene og forventninger om at nettverksarbeidet skal 

være nyttig for undervisningen. I noen nettverk har det vært problemer med å få til 

erfaringsutveksling og felles begrepsbruk. Utsagn viser at det er forskjeller mellom de 

yrkesfaglige nettverkene og nettverkene for fellesfag / studieforberedende 

utdanningsprogram, når det gjelder hvilke vilkår de gir for erfaringsutvekslingen.  

 

 

5.3 Hva karakteriserer ledelse av skolenes kompetansetiltak? 

Et sentralt mål i Kompetanseløftet Buskerud er å styrke ”den faglige kompetanseutviklingen 

knyttet til læreplaner” gjennom arbeid i nettverkene og på skolene (Buskerud 

fylkeskommune, 2005b, s. 4). I denne delen vil jeg beskrive karakteristiske trekk og 

oppfatninger av den enkelte skoles interne, kollektive skoleutviklingstiltak. Det vil si arbeid 

med skoleutviklingsprosjekter, lokalt læreplanarbeid og skolevurdering, og disse tiltakenes 

forhold til kompetanseutvikling. Jeg kommer inn på hvordan kompetansetiltakene styres, 
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ledes, tiltakenes innhold, og informantenes oppfatninger om endringer. Deretter vil jeg belyse 

generelle trekk ved tiltakene, før jeg vil avslutte med å beskrive hva informantene forstår som 

suksesskriterier i kompetanseutvikling.  

 

5.3.1 Skoleutviklingsprosjektene  

Alle skolene i materialet har utviklingsprosjekter. Noen har temaer som er knyttet til 

Kunnskapsløftets kontaktlærerfunksjon, elevvurdering, lokalt læreplanarbeid, IKT, 

handlingsprogrammet, virksomhetsplaner og til den fylkeskommunalt pålagte 

skolevurderingen. Alle skolene har ”IKT-prosjekter” og ”kontaktlærerprosjekter” med temaer 

som er knyttet til IKT og den nye læringsplattformen, og til utvikling av 

kontaktlærerfunksjonen. Andre temaer er mer generelle og knyttet til utvikling av 

læringsmiljøet, relasjonskompetanse og relasjonsledelse. Noen har sin opprinnelse i 

enkeltskolens utfordringer. Skole 5 sitt prosjekt, som dreier seg om ”blokklegging av fag”, er 

et eksempel på dette. Prosjektenes opprinnelse kan synes noe uklar, men de fleste er initiert 

fra BFK eller fra aktører de samarbeider med. Hvem som har initiert prosjektene legger 

informantene mindre vekt på. Det er temaene og hvordan de har arbeidet med prosjektene 

som er viktig. De fleste informantene sier at de har hatt ansvar for utviklingsprosjekter, men 

det varierer hvor mye de har arbeidet med det og hvor viktige de mener at prosjektene er.  

 

Informantene sier at prosjektene innebærer planlegging og et langsiktig og systematisk arbeid 

med prosesser der også evalueringer kan inngå. De mener at arbeidet krever ledelse og 

kollektivt arbeid. I tillegg kan det være behov for foredrag og kurs for å dekke behov for 

spesielle temaer. Informantenes beskrivelser viser at utviklingsprosjektene forstås som tiltak 

for å utvikle både skolen og lærerkompetansen.   

 

De BFK-initierte IKT-prosjektene, som skoler har hatt i forlengelsen av Fylkestingets vedtak 

om pc’er til elevene, har vært viktige og kompetanseutviklende ifølge informantene. Både 

rektor og prosjektkoordinator på Skole 3 mener at IKT-prosjektet har bidratt til å utvikle 

lærernes kompetanse, både deres tekniske ferdigheter på læringsplattformen og deres 

pedagogiske kompetanse. Det har også bidratt til å utvikle lederkompetansen. Rektor sier: 

”Prosjektet har vært kjempefint som kompetanseutvikling”. Prosjektkoordinator sier at både 

IKT-prosjektet og arbeidet med KLB har utviklet lederrollen hans:  
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”Jeg føler at jeg har en sentral plass i det [kompetanseutvikling]. At det har blitt mitt felt ... 
Det er det feltet der jeg føler en tydeligst skolelederrolle nå. Jeg har hatt det på fagene… 
Men jeg synes jeg har kommet tettere på å være en leder: som gir litt innspill, som gir 
bestillinger til hva som skal foregå… Jeg synes det har vært veldig all right.”  
  

Prosjektkoordinatoren leder IKT-prosjektet. Han opplever at skolen har hatt et stort ansvar 

ved å kartlegge kompetansebehov, organisere og legge både teknisk og pedagogisk innhold i 

det. Det er frigjort tid til kursing og veiledning av ”en passe kompetent kollega”, og satt av 

fellestid til pedagogisk planlegging av hvordan læringsplattformen skal brukes pedagogisk. 

Skole 3 sitt IKT-prosjekt har en komplisert lokal didaktikk (design) som krever mye ledelse 

og tilrettelegging for å få prosesser og innhold praksisnært. De har flere delprosjekter for å 

utvikle didaktikken, de har kurs og veiledning fra NTNU, som BFK har inngått 

samarbeidskontrakt med. 

 

Informantene på Skole 5 viser til at IKT-prosjektet deres også har en annen side:  

”Det er et stort dokumentasjonskrav i reformen, og It’s learning er en ypperlig måte å 
bygge opp en læringsplattform med oppgaver og besvarelser og det hele, så du både får 
elevene med i planlegging og egenvurdering. Vi ser at noen lykkes godt i dette her og 
noen lykkes ikke så godt. Det ser vi igjen når vi foretar evalueringer.” 
 

De viser til at prosjektet krever ledelse for å imøtekomme kravene om dokumentasjon og 

evaluering, og at dette må utvikles i et samarbeid med lederne, lærerne på avdelingene og 

elevene. Arbeidet framstilles som om det kan innebære en rasjonaliseringsgevinst, ved at det 

knyttes til den enkelte lærers undervisning og til Kunnskapsløftets dokumentasjonskrav og 

elevenes læring. Samarbeidet generer læring for lærene, ifølge prosjektkoordinator 5, men 

prosjektet har ifølge rektor 5 fått ulik mottakelse på deres skole: ” Noen synes IKT er 

kjempemoro, mens andre tar det som en pest og en plage.  Du har ytterpunkter, men vår jobb 

er at ingen kan slippe unna.” 

 

Alle skolene har hatt et kontaktlærerprosjekt. Prosjektet ble initiert i et samarbeid mellom 

BFK og HIBU om lederutviklingsprogrammet (2004-2005). Det dreide seg om å utvikle 

lederes endringskompetanse og ble knyttet til Kunnskapsløftet. Prosjektet blir videreutviklet i 

samarbeid mellom BFK og den pedagogisk psykologiske tjenesten (PPOT), og dreier seg om 

å utvikle og endre kontaktlærerfunksjonen for å bedre oppfølging av elevenes læring. Skole 1s 

prosjekt har, ifølge rektor, blitt videreutviklet over mange år. De er spesielt opptatt av 

”læreren som leder”. Deres prosjekt tar opp i seg handlingsprogrammet, virksomhetsplanen 
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og arbeidet med skolens fokusområder. Realiseringen av Kunnskapsløftet og arbeidet med 

elevundersøkelsen er en del av prosjektet. 

”De (BFK) setter noen fokusområder. Men vi setter hva vi må jobbe med. Vi får som regel 
det til å stemme inn. Det ”prosjektet” har vi hatt i mange år. Vi er for dårlig alle skolene 
på medvirkning, og det med læreren som tydelig leder har kommet mer nå. Og det med 
utfordringer og krav, læringstrykket24 skal holdes oppe. For da må vi tenke, hva må 
lærerne gjøre for at de gjør det som vi synes er viktig”. 

 
På en annen skole sier rektoren at deres kontaktlærerprosjekt hadde ”gått skeis”.  Det blir 

forklart med at skolens ledelse hadde initiert prosjektet, litt over hodet på lærerne. Et annet 

problem har vært at PPOT, som har ledet og veiledet prosjektet, og lærerne har ulik 

fagforståelse når det gjelder hva en elevsamtale på studiespesialiserende skal være.  

Fagkulturene ble, ifølge informanten, for ulike. 

 

Skole 5 har et viktig prosjekt der de ”blokklegger” fag på studiespesialiserende program. 

Arbeidet har blant annet bestått i at lærerne har gått sammen om å tolke læreplanene. 

Prosjektkoordinatoren sier:  

”Vi har et stort utviklingsprosjekt dette skoleåret innenfor studiespesialiserende 
utdanningsprogram for vi følte vel at studiespesialiserende hadde blitt hengende litt etter en 
periode. Vi er i ferd med å få færre elever på den enn på yrkesfag, og så var vi ikke 
fornøyd med gjennomføring, eksamensresultater osv”. 

Dette prosjektet har dreid seg om å endre lærernes undervisning, fra å undervise i korte økter 

til å undervise i større fagblokker som gikk over flere timer. Det gir lærerne nye utfordringer 

og en ny praktisk kompetanse i læreplanarbeidet, både på grunn av samarbeidet og på grunn 

av at det er knyttet til praktisk undervisning. Arbeidet er, ifølge prosjektkoordinator 5, ”i 

høyeste grad” kompetanseutvikling. 

 

Skolenes informanter har forskjellige erfaringer med skoleutviklingsprosjekter. Det kan synes 

som at skoler med yrkesfaglige program legger mer vekt på utviklingsprosjekter som favner 

hele skolen, mens skoler med studieforberedende program legger mer vekt på tiltak for 

skolefagene. Rektor 2 og rektor 3 beskriver hvordan dette mønsteret er i endring på deres 

                                                 
24 “Læringstrykk” er et ord som brukes av informantene. Det brukes både i Kompetanseberetningen (Utdannings- og 
forskningsdepartementet, 2005d) og i St.meld. nr. 30 (2003-2004). Begrepet brukes i den elevundersøkelsen og personalundersøkelsen som 
skolene bruker.  Kompetanseberetningen beskriver ”læringstrykk” som et felles opplevd behov for å lære og forbedrevirksomhetens 
prestasjoner, og bygger på en erkjennelse om at mye læring finner sted fordi situasjonen krever det (Utdannings- og 
forskningsdepartementet, 2005d, s. 29).  
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skoler. Rektor 2 i en yrkesfaglig skole viser til at hans skole i flere år har hatt utviklingsarbeid 

der lærere som er organisert i arbeidslag har arbeidet elevrettet, men at de nå arbeider mer 

med skolefagutvikling. Lærerne i hans skole har arbeidet med: 

”… å ta for seg den enkelte elev, lære den enkelte elev å kjenne, læringspotensialet og hele 
den pakka der. Og så er dette en pendel og lærerne mente nok at den pendelen hadde 
svingt for langt ut så at arbeidet med fagutvikling hadde blitt skadelidende. De savnet det, 
etterlyste mer tid til fagsamarbeid... Så pendelen måtte svinge noe tilbake.” 

Denne skolen hadde derfor, ifølge rektor, brukt mye tid etter 2007 til å legge til rette for mer 

samarbeid om skolefag. Rektor 3 ved en studieforberedende skole beskriver hvordan de 

prøver å utvikle sin kultur, preget at skolefagene, ved å legge mer vekt på 

utviklingsprosjekter, og viser til deres IKT-prosjekt. 

 

Det er her vist til eksempler som får fram at skolenes utviklingsprosjekter tar opp forskjellige 

innspill fra BFK og Kunnskapsløftet. Temaene får konsekvenser for hva skolen arbeider med. 

Skoleutvikling og kompetanseutvikling framstilles som sammenfallende. Selv om mange 

temaer knyttes til skolens behov og Kunnskapsløftet, kan det synes noe vilkårlig hvilke 

temaer som trekkes inn i utviklingsprosjekter. Noen temaer blir viktigere for enkelte skoler 

enn for andre.  Flere av prosjektene legger vekt på å utvikle skolens didaktikk og 

læreplankompetanse, i tillegg til å utvikle prosessuell kompetanse. Helt sentralt i arbeidet er 

rektor og ledernes tradisjon og erfaringer fra arbeidet med utviklingsprosjekter. Hvorvidt 

informantene mener at prosjektet er vellykket, beror på hvordan prosessene ledes, sammen 

med hva prosjektene dreier seg om. Viktige prosjekter er knyttet til den praktiske hverdagen 

og fordrer samarbeid mellom skoleledelsen, lærerteam og elevene om praksis. I noen av 

prosjektene bruker skolene egne krefter. I de fleste større prosjektene har BFK engasjert 

eksterne veiledere eller foredragsholdere fra kompetansemiljøer, men også enkeltskoler 

trekker inn eksterne veiledere og partnere. Skoleutviklingsprosjektene omtales mer positivt på 

skoler med yrkesfaglige program, men det kommer også fram at hvordan informantene forstår 

forskjellige kompetansetiltak er i endring. 

 

5.3.2 Det lokale læreplanarbeidet 

Lokalt kollektivt læreplanarbeid er et tiltak ved alle skolene. Det er initiert på grunn av 

Kunnskapsløftets nye læreplaner. BFK la i 2006 veiledende føringer for læreplanarbeidet. 

Læreplanarbeidet beskrives som en del av læreres profesjonelle kompetanse og ansvar. Men 
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siden læreplantolkning framstår som en krevende prosess, blir det gitt veiledende føringer for 

hvordan BFK skal bygge en ”kollektive praksisteori” ved hjelp av erfaringsutveksling.  BFK 

legger føringer for at det lokale læreplanarbeidet skal ta utgangspunkt i de didaktiske 

kategoriene i den didaktiske relasjonsmodellen, og at læreplanarbeid skal utvikles på 

forskjellige nivåer og tolkes ut fra den vedtatte læreplanen, den oppfattede, den iverksatte og 

til den erfarte læreplanen (Buskerud fylkeskommune, 2006d). I et senere brev blir 

fylkeskommunens ansvar for det lokale læreplanarbeidet delegert til rektor (Buskerud 

fylkeskommune, 2006c). Ytterligere krav til læreplanarbeidet om å klargjøre 

målformuleringer, kommunisere dem til elevene og bruke dem i nivådifferensieringen, 

kommer i forbindelse med nye læreplaner på Vg2 (Buskerud fylkeskommune, 2007a). 

 

Læreplanarbeidet er initiert av BFK som del av KLBs kompetansekartlegging og 

strategiarbeid. Det lokale læreplanarbeidet har foregått i samarbeid med andre lærere i 

nettverk og i skolene (vist til i kapittel 5.2). Ved siden av å kartlegge kompetansebehov, har 

læreplanarbeidet på skolene bestått i å analysere den enkelte læreplan i avdelingsvise grupper 

på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og i faggrupper eller fagseksjoner på de 

studieforberedende programmene. Dette arbeidet har skolene organisert. 

 

Informantene mener at læreplanarbeidet kan være kompetansegivende og problematiserer det. 

Flere er opptatt av at læreplanarbeidet forstås forskjellig av lærerne på yrkesfag og på 

studieforberedende. Prosjektleder sier det slik: ”Jeg har hele tiden observert at arbeidet og 

motivasjonen for å gå inn i læreplananalyse er større på yrkesfag.” En av rektorene sier at de 

nye læreplanene på yrkesfag forutsetter samarbeid: ”Yrkesfag fikk bare 1 ½ side læreplan. 

Halvparten generelt. Så de måtte bare sette seg ned. Hvordan kan vi løse dette her, hvordan 

skal vi bygge det opp? Det gikk mye i samarbeid og i nettverket på den biten”. På bygg- og 

anleggsteknikk for eksempel, skal elevene lære om rørlegging, blikkenslaging, muring etc. En 

lang rekke fagkomponenter skal inn som vanskelig kan dekkes av en faglærer, som kan være 

tømrer. Det krever samarbeid om faginnhold, timeplaner, utstyr, materiell og hva som skal 

kjøpes inn, ifølge rektor 5. En annen rektor mener at i læreplanarbeidet på yrkesfag er det lagt 

føringer for at lærerne må ”samarbeide” om praktiske forhold.  

”Ta for eksempel restaurant og matfagene. Der skal en gruppe lærere ikke bare formidle 
teori, men de er nødt til å samarbeide for å drive disse kjøkkenarenaene. Ikke sant. Det er 
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både rent timeplanmessig, men også utstyrsmessig, materiellsmessig, det skal kjøpes inn, 
det skal planlegges. De må samarbeide om: Hva er på frysa?”  

 

Læreplanene er åpne og trenger mye konkretiseringsarbeid på skolen på de yrkesfaglige 

programmene. På spørsmål om rektor på en yrkesfaglig skole vurderer læreplanarbeidet som 

kompetanseutvikling sier han: ”Ja, det er klart jeg gjør det i forhold til selve faget. Men også i 

forhold til den andre biten at en blir tvunget til å tenke læringsmål, systematisere faget”. Han 

beskriver at over tid har læreplanarbeidet, som en del av arbeidet deres med fagutvikling, blitt 

viktigere (vist til i kapittel 5.3.1).  

 

Det er gjennomgående at på de studiespesialiserende programmene har læreplanarbeidet fått 

en tregere start. Det blir begrunnet med at dette læreplanarbeidet skulle gjøres på skolene og 

ikke i nettverk, som en følge av nettverksmodellen.  Et annet forhold, ifølge informantene, er 

at læreplanarbeidet må organiseres og ledes. På de studieforberedende programmene er det 

mange fag og små lærergrupper. Det gjør det vanskelig å organisere et felles læreplanarbeid. 

Det kommer også fram at læreplananalysen fører til større faglige utfordringer på de 

studieforberedende programmene. Det oppleves som faglig krevende å dele opp læreplanmål i 

høy, lav og middels kompetanse, slik som føringene for BFKs læreplanarbeid legger opp til. 

En av informantene sier:” … det jeg synes er krevende, er rett og slett å være så faglig ovenpå 

at du kan si hva som kreves for å oppnå den kompetansen rent faglig, hva er de faglige 

innholdsbitene, og hva vil jeg si er høy, lav og middels kompetanse på det…”.  En annen sier 

at læreplanarbeidet ble møtt med motvilje i fagseksjonene på de studieforberende 

programmene. Noen lærere reagerer på begrepet læreplananalyse: ”De fikk helt nåia av det 

ordet: Er virkelig læreplanene så umulige at vi må analysere dem?” Læreplanarbeidet blir av 

enkelte lærere forstått og benevnt som ”en byråkratisk øvelse” som tar mye tid. En 

kommenterer det slik:  

”Lærerne angriper den veldig ulikt. Kanskje den nyttigste gevinsten er den at en setter seg 
ned og tvinges til i forkant å reflektere over faget, over den nye læreplanen. Ikke at du 
fyller ut et skjema”. 

 

BFK har laget en mal som skal være til hjelp i analysearbeidet. Den tar utgangspunkt i de 

didaktiske kategoriene, men flere av informantene mener at malen er vanskelig å bruke. Noen 

informanter reagerer på arbeidet og mener det inneholder unødvendig dokumentasjon og 

papirarbeid (jf. kapittel 5.2.3).  
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Det er forskjellige vilkår for læreplanarbeid for lærerne på de studieforberedende og 

yrkesfaglige programmene. Men det er også utfordringer innad i fagseksjoner på de 

studieforberedende programmene. Noen læreplaner har store endringer og noen har små 

endringer. På studieforberedende er det for eksempel i realfagene nye kompetansemål, mens i 

språkfagene er det bare små endringer. Det gir forskjellige behov for ny kompetanse og for 

samarbeid mellom lærerne innad på skolen og i nettverk. Tidligere har lærere forholdt seg til 

læreboka, men nå skal de analysere kompetansemål uten å ha noe annet å forholde seg til enn 

læreplanen, ifølge en informant. Selv om det ble vist til at læreplanarbeidet på 

studiespesialiserende har hatt en tregere start, kommer det fram at læreplanarbeidet har vært 

kompetanseutviklende. Det er tidligere vist til Skole 5 sitt utviklingsprosjekt på 

studiespesialiserende med ”blokklegging av fag”. Det krevde felles læreplantolkning og 

planlegging, noe som ble til stor hjelp i undervisningen.  

 

Læreplanarbeidet ga lærerne nye utfordringer og en ny praktisk kompetanse i 

læreplanarbeidet. Det å gjøre læreplanarbeidet praktisk, er en viktig utfordring som flere 

trekker fram, men hva de forstår som ”praktisk” varierer. Prosjektkoordinator 6 har erfart at 

lærerne deres på de studieforberedende programmene og på de yrkesfaglige programmene 

arbeidet forskjellig med læreplanene. Han mener at lærerne på de studieforberedende 

programmene blir mer velvillig innstilt når de erfarer at de trenger læreplananalysen for å gi 

elevene hjelp i læringen. Kravene i den nye vurderingsforskriften har gjort arbeidet med 

læreplanene mer nødvendig. Det har ført til at også lærerne på det studiespesialiserende 

programmet etter hvert forstår viktigheten av læreplanarbeid, ifølge prosjektkoordinatoren.  

Rektor 4 mener at læreplananalysen gir lærersamarbeidet en praktisk tilnærming:  

”Jeg tror at læreplananalysen er en veldig praktisk tilnærming til veldig mange andre 
pedagogiske analyser. Å sette Kompetanseløftet ut i praksis, å gå den veien tror jeg er 
viktig. Man liker veldig ofte å være konkret, og tar man utgangspunkt i læreplanen kan 
man diskutere om dette emnet egner seg for differensiering, egner det seg for å hente stoff 
fra internettet og hente stoff fra nettet, må dette stoffet kjøres på gammeldags måte. Jeg 
tror det skjer veldig mye i praksis da… hvis man da har litt fokus på at noen er der og 
penser inn på diffensieringskategoriene.”  

 

Ifølge rektor 4 er læreplananalysen en praktisk innfallsvinkel til kompetanseutvikling. Det 

gjør at lærerne reflekterer over faget sitt og Kunnskapsløftet ved hjelp av praktiske eksempler, 

og det gir engasjement. Han mener at læreplananalysen bidrar til viktig kompetanse dersom 

den knyttes til ”differensieringskategoriene”, men at det er behov for ledelse fra mellomledere 
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og fagkoordinatorer for å få det til. Han er også opptatt av at fagstoffet bør analyseres: ”… 

hva egner seg for differensiering, hva egner seg ikke, hva egner seg til å vise på film.” Men 

prosjektkoordinatoren på samme skole viser også til en annen side: ”Nå går vi veien om 

vurderingskriterier, hvordan vil du vurdere denne prøva di, hvilke mål prøver du her? Det 

finnes fortsatt mange som synes at dette er en byråkratisk øvelse.” 

 

Rektor 3 sier at læreplanarbeidet er ”… kjempeviktig. Men der er ikke realistene enig med 

meg…” og sier videre: ”Det er greit at de har analysert planene, men at de har fått noe ut av 

det kan de ikke se”. Rektor mener at læreplanarbeidet er fagavhengig. Det kommer fram at 

informanter forstår læreplanarbeidet både som fagavhengig og personavhengig. Det er 

avhengig av hvilke personer som er i faggruppen, av hvor stor faggruppen er og av 

faggruppelederen. En annen rektor er redd for at lite oppfølging kan ha ført til at enkeltlærere 

har ødelagt læreplansamarbeidet i noen fag. Han sier at læreplanarbeidet i skolen hans er 

sårbart. Lærere med forskjellig fag representerer kulturforskjeller, som skyldes fagenes 

egenart. Derfor bør læreplanarbeidet ledes, mener rektoren.  

 

Informantene oppfatter det slik at det lokale læreplanarbeidet har utviklet lærernes 

læreplankompetanse. Læreplanarbeidet krever at flere lærere samarbeider om et skolefag. 

Arbeidet med læreplandokumentene, tilpasset opplæring, de didaktiske kategoriene og 

vurdering, har bidratt til å utvikle læreplankompetansen. Læreplanarbeidet på yrkesfag og 

studiespesialiserende forstås forskjellig. Forskjellene blir relatert til at det lokale 

læreplanarbeidet er avhengig av en komplisert organisering på de studieforberedende 

programmene med forskjellige små og store fagseksjoner. Det blir også relatert til hvilke 

endringer det er i læreplanene. Det er noen som opplever læreplanarbeidet som byråkratisk og 

bortkastet. Læreplanarbeidet krever gode prosesser, slik som også utviklingsprosjektene som 

det er vist til over. Arbeidet forutsetter, ifølge flere informanter, ledelse. Læreplanarbeid 

beskrives som ”nyttig”. Det blir nyttig når det blir ”praktisk”. Det vil si når det knyttes til 

elevenes læring, undervisningen, faget eller til de nye kravene til vurdering. Men hva som er 

praktisk beskrives forskjellig. Læreplanarbeid krever en grunnleggende læreplankompetanse 

som både prosjektleder og flere informanter mener at ikke alle har, men den utvikles over tid.  
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5.3.3 Arbeidet med skolevurdering 

Det er lagt føringer for skolevurderingsarbeidet både fra nasjonalt og fylkeskommunal nivå. 

Elevundersøkelsen og personalundersøkelsen som ligger i den nasjonale Skoleporten er brukt 

som basis for KLB (Buskerud fylkeskommune, 2005d). Det er den enkelte rektor, eventuelt i 

samarbeid med ledergruppen, som bestemmer hvordan skolen skal arbeide med 

undersøkelsene. Alle skolenes informanter tillegger de pålagte undersøkelsene stor betydning 

som kompetansegivende tiltak. 

 

På alle skolene blir det vist til at resultatene fra disse undersøkelsene har økt ”læringstrykket” 

på spesielle felter hvor de skårer dårlig. Det gjelder for eksempel elevenes frafallsprosent og 

elevenes medbestemmelse. Det har også ført til at kolleger forventer mer av hverandre. En av 

informantene sier: ”… forventes at man er på fellesmøter, forventes av man bidrar i 

seksjonen”. Undersøkelsene har, ifølge flere informanter, fått en mye større plass i lærernes 

bevissthet i løpet av de siste årene, og det har økt forventningene til lærerne og lederne om å 

støtte opp om arbeidet. De begrunner det med at media legger mer vekt på de internasjonale 

undersøkelsene, endringer i utdanningspolitikken og at lokal skolemyndighet legger vekt på 

de nasjonale undersøkelsene. Det private konsulentfirmaet Læringslaben har dessuten vært 

aktive i utformingen av premissene for undersøkelsen og har bistått både BFK og enkelte 

skoler i arbeidet.  

 

Alle skolene arbeider med undersøkelsene, men arbeidet beskrives forskjellig. Skolene 

arbeider med å utvikle praksisen og kompetansen sin på dette feltet, et felt som de mener har 

blitt veldig framtredende de siste årene. Det tydeligste mønsteret er at praksis på feltet er i 

endring. Informantene fra Skole 5, en kombinert skole, er ikke fornøyd med sine resultater på 

elevundersøkelsen. Undersøkelsen har avdekket store forskjeller mellom avdelingene, men 

også innad i avdelingene. Prosjektkoordinatoren kommenterer neste års satsingsområder slik: 

”… det settes ikke opp noe neste år som ikke er kommet fram i noen evalueringer eller meldte 

behov.”  Informantene på Skole 5 sier at de bruker undersøkelsene veldig bevisst. De 

avdekker satsingsområder og forbedringspunkter som de forskjellige avdelingene og lærerne 

må arbeide med. Undersøkelsenes resultater ses i sammenheng med skolens satsinger, 

Kunnskapsløftet og BFKs satsinger. De har brukt foreleser fra Læringslaben på en 

planleggingsdag, for å legge fram skolens resultater. Ingen kunne da si at det ikke var 
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berettiget å arbeide med disse forholdene. Det blir nærmest å betrakte som ”et avvik” de må 

arbeide med, ifølge prosjektkoordinatoren. Undersøkelsene får betydning for hva de knytter 

spesielle kompetansetiltak til, ifølge prosjektkoordinatoren: 

”Og det er ingen her som kan si, når vi har presentert elevundersøkelsen, at det er ikke 
berettiget å ha dette [som tema]. Og hvis de sier det, så sier vi at ok da er ikke du en del av 
en lærende organisasjon. For her har vi en utfordring. Og det er vi nødt til. Det er nesten en 
type avvik.” 

 
Rektor på en annen kombinert skole viser til at resultatene, presentert av et forskningsmiljø 

utenfra, blir både ”en styringsfaktor” og ”en tankevekker”: 

”Læringslaben, det har vært stilt spørsmål om det er forskning eller hva det er, om de er 
kvasi. Men kall det et forskningsmiljø, som er kjøpt og betalt. Det er klart at de resultatene 
de legger fram og kommer opp med, blir en tankevekker og en styringsfaktor for hvordan 
ledelsen når ledergruppa på en skole skal jobbe videre med de måla som er satt. Når vi ser 
at dette går jo så dårlig på så mange områder, så dette kan vi ikke være bekjent av. Da er 
det en vekker. Hadde vi ikke fått sånne resultater fra utsida, vi vet jo mye, men at det blir 
så systematisk presentret i et vitenskapelig arbeid. Klart det er verdifullt. Jeg liker ikke 
alltid resultatet, men”. 

 

På den ene yrkesfaglig skolen arbeider de, ifølge rektor og prosjektkoordinator, også 

systematisk for å forbedre de feltene de skårer dårlig på. Det er satsingsområder som de 

arbeider med som del av utviklingsprosjektene. Det har de gjort over flere år, som vist til i 

kapittel 5.3.1. Både rektor og prosjektkoordinator mener de ser resultater av deres 

systematiske og langsiktige arbeid. På den ene studieforberedende skolen beskriver rektor 

undersøkelsen og hvordan de har arbeidet med resultatene: 

”… du kan gå inn på undersøkelsen å se hvor fornøyd er elevene for måten de har 
opplæringen i det enkelte fag. Ikke spørsmål om læreren, men hvor fornøyd er du med 
måten det jobbes med læring i det og det faget. Og det kunne du lese ut på en god del fag; 
i norsk, engelsk, samfunnsfag og matematikk og naturfag for våre.” 

Rektor valgte å presentere skolens skår i forhold til Buskerudsnittet i lærerkollegiet for å vise 

variasjonen: 

”Så sa jeg at nå skal vi ha en presentasjon av skolens scor. Norsk har det sånn i forhold til 
Buskerudsnittet, samfunnsfag er det sånn og variasjonen på denne skolen ligger i dette 
området… på den undersøkelsen kan hver enkelt gå inn å lese svarene og finne ut hvilke 
scor en har selv og hvilke skår en annen har. Og så er et min utfordring til dere; gå tilbake 
til klassene deres og spør hva er dere fornøyd med og måten å jobbe med norsk, 
samfunnslære osv, slik at en kan prøve å dra erfaringene. Hva er det som gjør at elevene 
vurderer noe som positivt? ... da ble det rabalder! Nå hadde jeg hengt ut hele personalet. 

 Brit: Hva skjedde så? Jeg har bare latt det roe seg. Og så tenker jeg at sånn gjør vi det 
neste gang også, og da er det kanskje mindre rabalder rundt det. Det vi må gjøre er at den 
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enkelte mellomleder må snakke med den enkelte om disse resultatene. Jeg synes ikke at de 
skal være uvitende om hvilke resultater vi har. Vi må prøve å trekke noen positive 
erfaringer ut av det.”  

 

Rektor er opptatt av hvordan den enkelte lærer kan bruke resultatene opp mot elevene i 

undervisningen. Rektors uttalelser tyder på at på denne studieforberedende skolen står 

undervisningsfaget og enkeltlæreren sterkt i skolens kultur, og at skolen arbeider med å finne 

sin form på arbeidet. 

 

Materialet viser at resultatene fra undersøkelsene har økt læringstrykket på spesielle felt. Men 

ikke alle beskriver hvordan de arbeider med forbedringer. Selv om BFK har arbeidet med 

elevundersøkelser i mange år, tyder materialet på at skolene de aller siste årene føler at presset 

er endret. Når informantene snakker om dette, har de ulik språkbruk. Noen knytter 

evalueringene til begrepet ”lærende organisasjon”, og viser til samarbeid på forskjellige 

arenaer. Noen setter evalueringene inn i en langsiktig og systematisk endringssammenheng 

eller kulturutviklingssammenheng, med evalueringer, refleksjon og kollektive forbedringer. 

Andre bruker evaluering som et managementbegrep, og viser til at lærere må få bruke ”sitt 

potensial” som en felles ”ressurs” effektivt.  ”Avvik” må rettes opp. Evalueringene har gitt 

økt ”læringstrykk”, og omtales med begrep som er hentet fra undersøkelsene. En av 

prosjektkoordinatorene omtaler sin skoles utvikling mot en ”lærende organisasjon” slik: ”Vi 

er på vei. Og det ser vi ut fra Læringslabens undersøkelse, hvor vi viser at vi har jo skiftet 

rubrikk.” Skolens arbeid med endringer omtales som ”skiftet rubrikk” i undersøkelsen. 

Undersøkelsene bidrar til at forventingene til lærerne øker. Forventningene til rektor og 

lederne om å følge opp arbeidet, øker også. Det gjør også deres behov for kompetanse og 

støtte.  

 

5.3.4 Karakteristiske trekk ved kompetansetiltakene 

Det er i det foregående nevnt at skolene har arbeidet med forskjellige tiltak: nettverk, 

pedagogiske utviklingsprosjekter, lokalt læreplanarbeid og det pålagte 

skolevurderingsarbeidet. Denne delen handler om karakteristiske trekk ved disse tiltakene. 

Det er 1) arbeidsdelingen mellom BFK og skolene, 2) ledelse, praksisnærhet, didaktikk, og 3) 

forholdet til utdanningsforskning og 4) samarbeid med partnere.  
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Arbeidsdelingen  

Kompetansetiltakene forholder seg til endringer i Kunnskapsløftet og inneholder en 

arbeidsdeling mellom BFK og skolene. Det innebærer organisering og ledelse både ved BFK 

og skolene. Når det gjelder utviklingsprosjektene, er mange initiert fra BFK. I 

skolevurderingsarbeidet med elevundersøkelsen og personalundersøkelsen er det lagt føringer 

fra sentralt hold og fra BFK, likeledes for læreplanarbeidet. Nettverksarbeidet er initiert fra 

BFK. Noen føringer og innspill kommer fra sentrale utdanningsmyndigheter, noen fra BFK, 

noen kommer fra skolens ledelse og noe fra avdelingene/ fagseksjonene. I arbeidsdelingen 

legger BFK føringer for de større reformtemaene. Det gjelder for eksempel tilpasset 

opplæring, elevvurderingsarbeid, skolevurderingsarbeid, kontaktlærerordningen og satsinger 

knyttet til frafall. Skolenes ledelse er mer konkrete i sine tilnærminger. De gir uttrykk for at 

de tar ansvar for tiltakenes didaktikk og tiltak som tar vare på skolens ”helhet”, fordi lærerne 

og mellomlederne er mer opptatt av undervisningen i skolefagene.  

 

Ledelse, praksisnærhet og didaktikk 

Informantene er opptatt av at tiltakene har forskjellige didaktiske modeller (design) og at de er 

praksisnære. Praksisnære tiltak tar opp erfaringer fra deres praksis. Noe som gjør at de lettere 

beskrives som nyttige. For eksempel viser de til at både nettverkene, IKT-prosjektene og den 

lederopplæringen de har hatt med HIBU, har hatt kompliserte didaktiske modeller som krever 

mye ledelse og tilrettelegging for å få prosessene og innholdet praksisnært. Flere informanter 

sier at de har gode erfaringer med disse. Lederprogrammet har hatt en didaktikk som en av 

informantene beskriver slik: ”Det ser jeg som ganske ideelt, å få noe teori og så prøve ut og 

erfare litt på egen skole, å kunne se ting litt klarere. En kombinasjon av litt teoretisk stoff og 

erfaring, gjerne sammen med kollegaer det er veldig bra. Bra modell.” De viser til at ”faglig 

påfyll”, erfaringsutvekslinger trukket inn i konkrete oppgaver, og at lederne og lærere har 

reflektert sammen med veiledere om utviklingsprosjekter, er en god modell. Skole 3s IKT-

prosjekt, som blir ledet av prosjektkoordinator 3, har rektor og prosjektkoordinatoren gode 

erfaringer med. Prosjektet har delprosjekter om utvikling av pedagogikken, det er kurs for 

utvikling av IKT-kompetansen, det er refleksjon i grupper og veiledning fra NTNU (vist til i 

kapittel 5.3.1).  
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Å få arbeidet i tiltakene til å bli praksisnært kan være krevende. Det krever et 

oversettelsesarbeid lokalt på skolene. Prosjektkoordinator 2 sier det slik:  

”Vi som ledere må tenke hvordan tar vi dette ut til lærerne. Til hele personalet når det er 
nødvendig. For det hjelper lite hvis vi som ledere skaffer oss en kompetanse som vi ikke 
er i stand til å ta videre til personalet vårt. Noen ganger må vi som ledere vite at det vi har 
lært nå, må lærerne våre snakke om. Vi må ta den diskusjonen med lærergruppa rundt 
elevene… Hva betyr dette hos oss, hvordan kan vi anvende dette hos oss?”  

 

Flere av informantene er opptatt av at selv om praksis og erfaringer framheves i forskjellige 

tiltak, så fordrer det et oversettelsesarbeid og en didaktisk tenkning av lederne på skolene.  

Det å sette en gruppe sammen, i nettverk eller på skoler, for at de skal drive 

erfaringsutveksling gir lite læring. Rektor 3 sier at erfaringsutveksling og læring ikke kommer 

av seg selv. De har erfart at en aktiv utprøving lokalt med små og skrittvise endringer må til, 

og i tillegg må det være et mål med erfaringsutvekslingen og refleksjonen. Også 

prosjektkoordinator 4 sier at de må gjøre oversettelsesarbeidet på skolen. Han har opplevd at 

tiltak som ble initiert av BFK, og der mellomledere skulle organisere og koordinere utover i 

avdelingene og fagseksjonene, ikke var godt nok bearbeidet i ledelsen. Det førte til at da 

endringene kom til syne ute på avdelingene, framsto de forskjellig.              

 

Forholdet til utdanningsforskning  

Kompetansetiltakene har et vilkårlig forhold til utdanningsforskning. Med det mener jeg at 

utdanningsforskning har blitt trukket inn i de store BFK- initierte kompetansetiltakene, i for 

eksempel nettverkene, i lederutviklingsprogram og IKT-prosjektet. De fleste informantene 

mener at utdanningsforskning er viktig i kompetansetiltakene. Prosjektlederen legger 

forskning til grunn i prosjektkoordinatormøtene. Hun presenterer og viser til forskning på 

møtene, hun legger forskning til grunn i styringsdokumentene, i føringer for læreplanarbeidet 

og hun legger ut lenker til forskning på læringsplattformen. Med utgangspunkt i forskning ble 

det lagt føringer for hvordan nettverkene skulle arbeide med tilpasset opplæring og 

fagdidaktiske problemstillinger det første året. Hun sier at utdanningsforskning er viktig i 

hennes arbeid, og viser til sine erfaringer i KLB-prosjektet om at erfaringsbasert kunnskap 

alene ikke holder i lengden. Assisterende fylkesutdanningssjef sier at skole er en meget 

komplisert samfunnsaktivitet, som uten forskning lett bare blir til synsing. Også han mener at 

utdanningsforskning er viktig: ”Du må ha forskning og forskningsresultat som korrigerende 

data, og ikke minst til drøfting”. Begge gir uttrykk for at hovedfaget / masterutdanningen 
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deres og i tillegg lesing av fagartikler og styringsdokumenter, møter og kollegialt arbeid er 

viktig i deres arbeid. 

 

Informantene fra skolene har forskjellige oppfatninger om hvor viktig utdanningsforskning er 

i deres arbeid. Noen uttrykker ganske generelt at de har liten tid til å sette seg inn i forskning 

og er lite opptatt av det. Men de viser til at kollegaer som har et hovedfag eller en mastergrad 

og prosjektlederen, presenterer forskning som er relevant. Flere av informantene sier at de 

leser tidsskriftene Bedre skole, Utdanning og Norsklæreren, og de kommenterer positivt 

forskning som har blitt trukket inn i enkelte kompetansetiltak der kompetansemiljøer har 

deltatt (vist til tidligere). 

 

Informantene kommenterer sitt forhold til utdanningsforskning på forskjellige måter. Alle 

informantene gir uttrykk for at å høre om kollegaers praksis er inspirerende. Som vist til over 

gir noen av informantene uttrykk for at i deres lokale oversettelsesarbeid, i refleksjonen og det 

didaktiske arbeidet de må gjøre for å utvikle kunnskapen i skolen, trenger de begreper og 

forskning. Men en av rektorene sier at på hans skole har de ikke brukt utdanningsforskning 

direkte i skolens arbeid. De har vært mest opptatt av å bruke data fra egen skole, og utvikle 

seg ut fra dette. En annen rektor viser til at ledergruppa på skolen har lest artikler og diskutert 

temaer. Jeg har tidligere vist til to rektorer som har andre tilnærminger til forskning og 

kunnskapsutvikling. Den ene forteller hvordan hans kombinertskole arbeider med å endre 

holdninger og atferd i lærerkollegiet. Den andre rektoren, på en skole med flest 

studiespesialiserende program, mener at KLBs tiltak med forskjellige tilnærminger til 

forskning også bidrar til utvikler forskjellig kunnskap (se kapittel 5.2.3).   

 

En prosjektkoordinator på en annen skole sier at han har liten kjennskap til 

utdanningsforskning, men viser til at han trenger ”nyttig” forskning om bedre læring, 

konflikthåndtering og medarbeidersamtaler i sitt arbeid som leder. Flere ønsker ”nyttig” 

forskning som kan brukes, og som bevisstgjør reformendringene. De er spesielt opptatt av at 

de har behov for forskning om skolevurderingsarbeidet. Men hva som er ”nyttig” i en lokal 

kontekst har også en tidsdimensjon. Det ble for eksempel kommentert at de første nettverkene 

som la vekt på tilpasset opplæring og fagdidaktikk, ble for didaktiske fordi lærerne på dette 

tidspunktet forventet skolefaglige temaer som omhandlet endringene i læreplanene. 
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Informantene er på intervjutidspunktet spesielt opptatt av IKT-satsingen og ny 

vurderingsforskrift, og de viser til at de har behov for forskning om dette. Men de viser også 

til at de har behov for forskning for å følge med i skolefaget og følge med i tiden. En av 

rektorene sier at utdanningsforskning er viktig: ”… for å evaluere en del av disse nye trendene 

og se hvilke virkninger de har… Man kan ikke ta for gitt at dette har læringsvirkning”. Det 

kommer også fram at utdanningsforskningen er for ”teoretisk”. 

 

Samarbeid med partnere 

Strategien Kompetanse for utvikling legger vekt på samarbeid med partnere. Generelt mener 

informantene at Kunnskapsløftet og kompetansestrategien ikke har ført til særlige endringer i 

måten de samarbeider med partnere i arbeidslivet og kompetansemiljøer på. Skolenes 

informanter ser på næringslivet, offentlige institusjoner, universitets- og høgskolesektoren 

(UH-sektoren) som viktige samarbeidspartnere. Men over tid er omfanget, intensiteten og 

antallet samarbeidspartnere endret.  

 

Etter at reformen ble innført har kompetansemiljøer/ UH-sektoren bare vært engasjert for å 

bidra til enkeltstående kompetansetiltak. Å finne miljøer som kan bidra i et fast samarbeid og 

i flere tiltak, har vært vanskelig, ifølge prosjektlederen. BFK har brukt forelesere og veiledere 

fra universitets- og høgskolesektoren, samt flere konsulentfirmaer. De forskjellige skolene og 

utdanningsprogrammene har forskjellige partnere.  

 

Det er en rekke utfordringer i partnersamarbeidet. De dreier seg om at lederne må forholde 

seg som aktører i et marked. Lederne må velge partnere, samarbeidsmodeller og vurdere 

kostnader. Flere informanter er opptatt av den kostnadsmessige siden ved samarbeid med 

universitetene, høgskolene og de andre kompetansemiljøene. Kostnadene er store og blir 

opplevd som urimelige og varierende, fra kr 15000 til kr 30000 for noen timer, ifølge noen 

informanter.  En av prosjektkoordinatorene viser til sine erfaringer: 

”Det var snakk om borti mellom 75 og 80 tusen kroner for et kurs for 25 lærer i to dager. 
Og når en da så på hva vedkommende skulle gjøre … Han skulle dels forelese litte granne 
og så skulle det være workshop. Jeg mener at da undergraver de hele Kunnskapsløftet. Jeg 
mener at en mann, som er på en måte i full jobb, og har sin fulle stilling og reiser hit…”  
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Informanten mener at godtgjørelsene blir urimelige, og sammenlikner med en professor i 

norsk som de hadde fra UiO som hadde en helt annen holdning. Han ville bare ha busspenger 

og litt til. Informanten fortsetter: 

”De sitter og har den samme lønna, men de sitter og pisker i et marked som man ser er der. 
Statsansatt, full regulativ lønn. Jeg skjønner ikke at Norge AS godtar det. At universitet 
skal bygge opp en sånn bedrift ved siden av fordi man lager læreplaner som plutselig 
kommer opp med noen behov.” 

 

En annen informant sier at de har brukt flere konsulentfirmaer og begrunner valgene sine med 

det spesielle ved kombinertskolen:  

”Jeg tror ofte om det ikke er så veldig bevisst. Når du jobber på en kombinert 
videregående skole, må du finne et samarbeid som alle kan føle en forankring til. … Og 
det er ikke lett. Hvis du teoretiserer veldig mye, vil det ha appell til en viss type lærere 
mer enn til andre.”  

Denne skolen har valgt å ta inn aktører som de mener ikke er for teoretiske i sine 

tilnærminger, slik at foredragene kan treffe flest mulig. En av rektorene sier at de er bevisst på 

at de ikke bruker konsulentfirmaer, men viser eksempler på at ansatte både ved høgskolene og 

universitetene og skolene etablerer konsulentfirmaer. Slike konsulentfirmaer bruker de. 

Informantene sier de ønsker mer samarbeid og samarbeidsmodeller til gjensidig nytte. 

 

Å utvikle gode didaktiske modeller som passer den enkelte skole og dens fagkulturer, fordrer 

ledelse lokalt. Informantene mener at det er viktig å trekke inn partnere med relevant 

kompetanse fra forskjellige fagmiljøer, selv om det er vansker forbundet med samarbeidet. 

Skolene med flest yrkesfaglige programmer, Skole 1, Skole 2, Skole 5 og Skole 6, sier at de 

samarbeider mest med næringslivet/arbeidslivet om nye læreplaner, spesielt om det nye faget 

”Prosjekt fordypning” og praksisplasser. Flere viser til at samarbeid i partnerskap er 

utfordrende. På Skole 5 har de erfart at skolen må drive fram partnerskapsarbeidet. Skolene 

med flest studiespesialiserende program, Skole 3 og Skole 4, har samarbeidet mest med 

universitets- og høgskolesektoren, mens Skole 5, en kombinert skole, har hatt sporadisk 

samarbeidet med konsulenter.  

 

5.3.5 Hva er suksessfaktorer i kompetanseutvikling? 

Suksessfaktorer i skolenes kompetanseutvikling blir definert ut fra hvilken kompetanse 

informantene mener er viktig for lærere, og hva som er kritiske faktorer for å utvike den. Selv 
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om informantene trekker fram forskjellige suksessfaktorer, er informanter fra samme skole 

temmelig samstemte. De ser suksessfaktorene i forhold til sine skoler.  

 

Informantene mener at viktig kompetanse for lærere er å kunne faget sitt, skolefaget og være 

oppdatert i det. De viser til forskjellige dimensjoner ved fagene, men legger vekt på at lærere 

må være oppdatert i fagemner, i fagdidaktikk og i didaktikk. De mener at 

kompetanseutviklingen skal hjelpe skolene å tilfredsstille de politiske føringene i 

Kunnskapsløftet med nye læreplaner og lovverk. Det aller viktigste er å få tilfredsstilt de 

kompetansebehovene som er knyttet til lærerens daglige undervisning og elevenes læring. 

 

Rektorene ved de skolene som har flest yrkesfaglige programmer, rektor 1, rektor 2 og rektor 

6, legger vekt på at deres skoler har behov for å arbeide med å endre skolekulturen slik at den 

blir mer ”helhetlig”. Rektorene på de skolene som har flest studieforberedende programmer, 

rektor 3 og 4, viser til lærernes skolefaglige behov, og er opptatt av at kompetansetiltakenes 

didaktiske tilnærming bør både være individuelt rettet, og rettet mot utvikling av skolen. En 

viktig suksessfaktor i kompetansearbeidet, er for rektor 1 på en yrkesfaglig skole, at 

avdelingene må ha nytte av tiltakene. Han sier det kan være noe vilkårlig hva som blir 

oppfattet som nyttig, og avhengig av atmosfære og setting. Prosjektkoordinator 1 mener at de 

har blitt flinkere til å finne tid og til å legge til rette for lærersamarbeid. I tillegg må det bli 

forventet resultater av lærergruppenes arbeid, og resultatene må følges opp. De mener at det 

er de godt ledede utviklingsprosjektene med langsiktige og systematiske prosesser og 

evalueringer i hele skolen, som gir resultater. På den andre yrkesfaglige skolen er også 

skoleprosessene og utviklingsprosjekter viktige, ifølge rektor og prosjektkoordinatoren.  

 

Både på Skole 3 og Skole 4, som har fleste studiespesialiserende program, er det en 

suksessfaktor at kompetansetiltakene har en individretting mot enkeltlæreren og hans behov, 

mot skolefagene og arbeid i fagseksjonene eller mot en liten gruppe lærere. Rektor 3 har erfart 

at det er vanskelig å få faglige seminarer, som blir kjørt for hele skolen, vellykket. Hvis det er 

”faglig påfyllsforedrag”, kan kanskje de berørte bli fornøyd. De har gode erfaringer med å gi 

hver lærer en coach med tilpasset faglig nivå da de skulle utvikle lærernes IKT-kompetanse. 

Prosjektkoordinator 3 beskriver en ideell modell slik: ”Det jeg ser som ganske ideelt er å få 
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noe teori, få noe og så prøve ut og erfare litt på egen skole, og kunne se ting litt klarere også. 

En kombinasjon av litt teoretisk stoff og erfaring, gjerne med kollegaer. Det er veldig bra.”  

 

Alle informantene mener at ”motoren” i kompetanseutviklingen må ligge lokalt, men de setter 

motoren forskjellige steder i organisasjonene, og de legger vekt på forskjellige tiltak og 

innhold. I denne tilretteleggingen blir ledelse en viktig suksessfaktor. Det kommer også fram 

at ledelse har en individuell faktor, i tillegg til de strukturelle og kulturelle faktorene som 

ligger i skolenes forskjellige utdanningsprogram og fagkulturer. 

 

Flere av informantene legger stor vekt på tiltak som er ”erfaringsbaserte” og som utvikler 

kunnskap og læring i praksis. På skolene viser de til at utviklingsprosjektene, og det å arbeide 

systematisk og langsiktig med skolens endringsprosesser, er viktig for 

kompetanseutviklingen. Å møte kollegaer i nettverkene har gitt muligheter for å bli kjent, få 

faglige innspill, tips til undervisningen og sammenlikne praksiser. Denne kombinasjonen 

omtales positivt. 

 

Den viktigste suksessfaktoren er elevenes læring. Den beskriver informantene på litt 

forskjellig vis. Prosjektkoordinatoren på den ene kombinertskolen mener at den viktigste 

suksessfaktoren er om elevene lærer mer. Han viser til at kompetanseplanen blir et middel for 

å få til det. Lærernes behov for kompetansetiltak ses i sammenheng med temaets relevans sett 

opp mot læreplanen og elevens behov: ”… vil det [kompetansetiltaket] føre til at den 

kompetansen du får, du som tross alt er bio hovedfag, vil det føre til at elevene lærer akkurat 

det som står i læreplanen?”  Suksessfaktoren ”elevenes læring” blir av noen sett i 

sammenheng med evalueringene og knyttet til elevenes gjennomføringsgrad, antall frafall, 

antall om får vitnemål og eksamensresultat. Disse suksessfaktorene har det blitt mer legitimt å 

ta opp på forskjellige skolearenaer i de siste årene (jf. tidligere beskrevet i kapittel 5.3.1). 

Rektoren på den andre kombinertskolen mener at det å realisere Kunnskapsløftet og 

Læringsplakaten fordrer holdningsendringer i den hensikt å hjelpe eleven ”til å bli noe mer 

enn du er”. Rektoren er opptatt av at skolen ikke bare skal utvikle eleven rent faglig og ut fra 

lett målbare kriterier, men utvikle hele eleven.  Det skjer i møte mellom lærer og elev: 

“Har du lest Hemingway “The old man and the sea”? Det er en setning som har i seg 
pedagogikkens innerste vesen. Vet du hva det er? The old man had taught the boy how to 
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fish and the boy loved him. Du må kunne og du må kunne være det som veldig fint 
uttrykkes i Læringsplakaten der har du i en av de 11 tesene at læreren skal være tydelig 
leder og forbilde for eleven. Den som har mye kunnskap og er begeistret, smitter. … Og 
jeg tror at du må kunne dra med deg folk og oppildne folk gjennom din egen begeistring 
for fag, og vise at dette betyr noe deg. Dette kan du. Dette fanger du opp andre med. Og så 
må du være glad i onger. Det er så til de grader grunnleggende, så at de skal bli glad i deg. 
Så jeg tror at mye av nøkkelen ligger i at du har denne kunnskapen og kan skape og 
utvikle en gjensidig relasjon som bygger på at du er glad i ungdommen og ungdommen er 
glad i deg. Og du dyrker fram det jeg kaller det frie mennesket - som er å dyrke fram det 
søkende.”  

 

Materialet viser at kompetanseutviklingens suksessfaktorer blir ansett for å ha et kollektivt 

prosess- og utviklingsperspektiv, og samtidig et individuelt lærerperspektiv på undervisning 

og fag. I tillegg trekkes det inn et perspektiv som tar høyde for at utdanning innerst inne dreier 

seg om: elevens læring og danning. Det er her vist til et lite materiale, men det kan se ut til å 

være noen mønstre som er knyttet til skolenes fagkulturer. Mønstrene viser seg i at 

informantene fra samme skole er ganske samstemte og at det er visse systematiske forskjeller 

som henger sammen med skolens forskjellige fagkulturer og utdanningsprogram. Materialet 

viser også at mønstrene er i endring. I tillegg er tid en viktig faktor, og både personlige og 

materielle ressurser spiller inn.  

 

 

5.4 Oppsummering: Hva karakteriserer ledelse av kompetanseutvikling 

på fylkeskommunalt nivå og skolenivået? 

Med lovendring i opplæringslova av 2005 ble ansvaret for læreres kompetanseutvikling lagt 

til lokal skolemyndighet (Opplæringslova, 1998). Slik den nasjonale strategien Kompetanse 

for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008 legger føringer 

for, utvikler BFK sin kompetansestrategi. De velger ut elementer fra de nasjonale føringene 

som å utvikle ”lærende organisasjoner”, å styrke lederkompetansen, og gi reformrelatert 

kompetanseutvikling til lærerne i nettverk. De beskriver strategien med tiltakene i forlengelse 

av sitt tidligere arbeid med lederutvikling og skoleutvikling, og de begrunner den med 

nasjonale styringsdokumenter og forskning knyttet til deres tidligere prosjekter. 

 

Det er en ny styring og ledelse av kompetanseutvikling som beskrives. Den lokale strategien 

organiseres som prosjekt. Det innebærer at lederne må forholde seg til den hierarkiske 
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styringslinjen, til KLB-prosjektets matriseorganisering, i tillegg til skolenes organiseringer. 

Det fører til et stort behov for ledelse og koordinering. Det gjør at forholdet mellom BFK og 

skolene beskrives som tettere og mer komplekst. BFKs ansvar er tydeligere, og 

sammenhengene mellom nasjonal og lokal styring og ledelse er mer sammenvevd ved hjelp 

av nasjonale styringsinstrumenter. Ifølge informantene har den lokale tilpasningen av 

kompetanseutviklingen vært viktig for å gjennomføre Kunnskapsløftet og derved bedre 

elevenes læring. Arbeidet innebærer nye spenninger og utfordringer mellom styring og 

organisering. Ledelse dreier seg om å balansere disse. Skolenes arbeid knyttes til 

Kunnskapsløftet og KLB-strategien gjennom arbeidet med kompetanseplanene og forskjellige 

kompetansetiltak. De profesjonelle, det vil si lederne og lærerne, trekkes inn i lokale 

planprosesser og i kartlegging av kompetansebehov. Prosessene i KLB som til å begynne med 

var toppstyrte fra BFK, blir mer dialogiske etter hvert som bevisstheten om 

kompetanseutviklingen øker. Både Fylkestingets vedtak og Fylkesmannens kontroll er en del 

av styringen. 

 

Kunnskapsløftet som innholdsreform skal implementeres ved hjelp av nettverk. De skal sørge 

for kompetanse knyttet til reformen og de nye læreplanene, og de skal bidra til å utvikle 

skolene som ”lærende organisasjoner”. Nettverksmodellen blir jevnlig korrigert. Den 

beskrives som funksjonell men også sårbar, og har ledelsesutfordringer. 

Ledelsesutfordringene forstås forskjellig, og rektorene og prosjektkoordinatorene viser til 

utfordringer med å organisere og lede prosesser i nettverk og i skolene. Det får fram at 

nettverksmodellen er kompleks. I nettverksarbeidet er erfaringsutveksling og erfaringsbasert 

kunnskap framhevet, og fokus har vært på læreplanene, didaktikk og fagdidaktikk. 

Nettverkene har støttet opp om skolenes pedagogiske arbeid med Kunnskapsløftet. Mens 

rektorene har litt overordnede tilnærminger til innholdet i nettverkene, er 

prosjektkoordinatorene mer opptatt av at nettverkene skal være ”nyttige”. Det skjer gjennom 

nettverkenes program og ved at ”nyttige” temaer i undervisning kommer opp. Det har vært 

forskjellige vilkår for erfaringsutveksling. Spesielt kommenteres forskjeller mellom 

yrkesfagnettverk og nettverk for studiespesialiserende fag.  

 

Informantene mener at skolene trenger både BFKs og sine egne kompetansetiltak. Både 

arbeidet med nettverkene og skolens utviklingstiltak: utviklingsprosjektene, det lokale 
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læreplanarbeidet og arbeidet med skolevurdering, forstås som kompetanseutvikling. Tiltakene 

har noen felles kjennetegn: 1) Kompetansetiltakene inneholder en arbeidsfordeling mellom 

skolene, BFK og de nasjonale utdanningsmyndighetene. Tiltakene forholder seg til 

endringene i Kunnskapsløftet, og BFK viser ved styring og ledelse en aktiv rolle overfor 

skolene. 2) Tiltakene har en didaktikk som inneholder erfaringsutveksling og krever ledelse. 

3) De har et forhold til utdanningsforskning, og 4) til partnere. Arbeidet preges av de lokale 

skolene med deres utdanningsprogram, fagkulturer og av individuelle forståelser hos 

rektorene.  

 

Når informantene beskriver suksessfaktorer i arbeidet, dreier de seg om hvilken kunnskap 

informantene mener er viktig og hva som er kritiske faktorer for å utvikle den. Det dreier seg 

om å være oppdatert i fagemner, fagdidaktikk og didaktikk, kunne tilfredsstille 

Kunnskapsløftet og etterkomme de daglige kravene i undervisningen. Suksessfaktorene er 

knyttet til den lokale skolekonteksten som preges av utdanningsprogrammer og fag. De dreier 

seg om det nyttige, det å finne tid til samarbeid, legge til rette, forvente resultater og følge opp 

resultater. Det blir vist til det relasjonelle i arbeidet, det emosjonelle og det å få støtte. Det 

dreier seg om å oversette ideer i lokale tiltak og kulturer. Det dreier seg om didaktisk 

tilrettelegging der både materielle og personlige ressurser spiller inn. Stor vekt blir lagt på å 

utvikle kunnskap i praksis som er bygd på erfaringsutveksling. Både interne og eksterne 

kompetansetiltak er viktige. Informantene har erfart at erfaringsutveksling og erfaringslæring 

ikke kommer av seg selv. Felles refleksjon framheves, men også aktiv utprøving og 

utdanningsforskning og bruk av partnere er viktig. Den viktigste suksessfaktoren som 

kommer fram i materialet, dreier seg om det som er kjernen i arbeidet, elevenes læring og 

danning. Slik en av rektorene omtaler det, skal elevene lære og de skal ”… bli noe mer enn de 

er ”. 
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6 Kompetanseutvikling som styringsmiddel - en ny 

profesjonsmodell i læreres kompetanseutvikling?  

I dette kapittelet vil jeg drøfte avhandlingens hovedproblemstilling: hva karakteriserer 

kompetanseutvikling som styringsmiddel? Dette vil jeg gjøre ut fra det teoretiske 

rammeverket som er lagt for denne studien i kapittel 2 (jf. figur 2.1). Analysene fra kapittel 4 

og 5 av hva som karakteriserer den kompetanseutviklingen av lærere som følger av 

Kunnskapsløftet og strategien Kompetanse for utvikling (2005), vil bli drøftet ut fra følgende 

tre spørsmål: 1) Hvordan kan endringene i kompetanseutviklingens styring forstås? Med 

utgangpunkt i styringsdokumenter nasjonalt og lokalt vil jeg drøfte endringene i styringen. 2) 

Hvordan kan endringene i ledelse av kompetanseutvikling, slik de kommer fram i 

skoleledernes roller og språk, forstås? Jeg vil drøfte endringer i skoleledelse ved å ta 

utgangspunkt i Buskerud fylkeskommune. 3) Hvordan kan vi forstå endringene i 

kompetanseutviklingens innhold? Kompetanseutviklingen i nettverk har hatt den ”lærende 

organisasjonen” og læreplanarbeidet som omdreiningspunkt. Kan vi si at nettverkenes innhold 

representerer noe nytt? Endringer i kompetanseutvikling handler om legitimering. 

Avslutningsvis vil jeg derfor oppsummere studien med hvordan endringer i Kunnskapsløftets 

kompetanseutviklingen blir legitimert. 

 

 

6.1 Hvordan kan endringene i kompetanseutviklingens styring forstås?   

I analysen av de nasjonale styringsdokumenter viser jeg til at det har skjedd endringer i 

hvordan læreres kompetanseutvikling styres.  Styringsendringene i skolen ble varslet som et 

”systemskifte” (St.meld. nr. 30 (2003-2004), s. 25).  I kapittel 6.1 vil jeg drøfte hvordan de 

nasjonale og de lokale føringene kan forstås.  Jeg vil diskutere om myndighetenes styring kan 

forstås som en ny styring i lys av Lindbloms idealtypiske beslutningsmodeller som er 

beskrevet i kapittel 2.     

 

6.1.1 Den nasjonale kompetansestrategien og ”den lærende organisasjonen” 

Når Gjelsvikutvalgets og Steenkomiteens innstillinger begrunner Reform 76, brukes statistikk 

over endringer i elevmassen, beskrivelser av samfunnsendringer og historiske beskrivelser. I 
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innstillingene sammenliknes også skolesystemet i Norge med andre land (vist i kapittel 4). De 

politiske prosessene, som innstillingene og begrunnelsene inngår i, kan forstås ut fra en 

scientistisk beslutningsmodell selv om Steenkomiteen også la opp til inkrementelle prosesser 

der arbeid med innstillinger, forsøk og høringer foregikk parallelt. I en scientistisk modell 

gjøres det først rede for beslutningsgrunnlaget, så midlene, løsninger og resultat. Felles for 

innstillingene er at etterutdanning forstås som en helt nødvendig innsatsfaktor for at reformen 

skulle kunne implementeres og for at lærerne skulle kunne undervise etter de nye 

læreplanene. Prosessene som beskrives kan forstås ut fra en scientistisk beslutningsmodell, til 

tross for at de profesjonelle rådene (Forsøksrådet, Gymnasrådet og Norsk lektorlag) var 

involvert i forsøk og i utvikling av etterutdanningens handlingsplaner. Den underliggende 

handlingslogikk kan forstås som ”logic of consequentiality”. 

 

I kunnskapspolitikken som ligger til grunn for Reform 94, blir det framhevet at kunnskap og 

kunnskapsutvikling skal styre samfunnet. Kunnskap framstilles både som ”innsatsfaktor” og 

som et grunnlag for ”… samarbeid, oppfinnsomhet, kritisk sans og selvstendighet” (NOU 

1991:4, s. 21-22). Beslutningsgrunnlaget er analyser fra OECD, analyser av demografiske 

endringer og pedagogisk forskning. Endringene ble ikke prøvd ut i forsøk (som i Reform 76), 

men ble fulgt av evalueringsforskning som var initiert av Departementet (jf. kapittel 1). 

Torunn Lauvdal har kalt et av sine bidrag til evalueringsforskningen ”Kan man bygge et fly 

mens det flyr?” (Lauvdal, 1996a). Hun ønsket å få fram at sentrale deler av reformen ble 

formet underveis i implementeringen. Den ble formet underveis, mer på grunn av 

Departementets styring og hasteverk med implementeringen enn på grunn av ønsket om å 

trekke de profesjonelle med i prosessene. Også Reform 94 kan forstås ut fra en scientistisk 

beslutningsmodell. Lærerne skulle sørge for implementering ved hjelp av etterutdanning, selv 

om etterutdanning ble mindre betont enn i 76- reformen. 

 

Kunnskapsløftet blir legitimert ved at reformens kunnskapsgrunnlag beskrives. 

Kunnskapsgrunnlaget blir beskrevet som et ”forskningsbasert grunnlag” (St.meld. nr. 30 

(2003-2004), s. 12). De viktigste delene i forskningsgrunnlaget er evalueringsforskning, 

nasjonale og internasjonale sammenliknende undersøkelser og i tillegg internasjonal og 

nasjonal pedagogisk forskning. Denne forskningen blir brukt både til å begrunne behovet for 

reformer og behovet for å styrke læreres og lederes kompetanse. Kompetanseutvikling får en 
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sentral plass når reformen skal gjennomføres som ledd i en desentralisert beslutningsmodell. 

Forskning for å belyse den valgte desentraliserte beslutningsmodellen med dens forhold til 

samfunnsutviklingen, reformforskning, lokal implementering og profesjonell 

kompetanseutvikling, får imidlertid lite plass i argumentasjonen. I stedet har begrepet 

”lærende organisasjon” og det å utvikle ”lærende organisasjoner”, fått en framtredende plass. 

Begrepet har referanse både til skoleutvikling, skolevurdering og kompetanseutvikling, men i 

liten grad til lokalt læreplanarbeid, jf. kapittel 4. Denne språkbruken indikerer en sammensatt 

governance-modell med forskjellige kunnskapstilnærminger. 

 

Ifølge det institusjonelle rammeverket, transformeres språkbruken både på forskjellige 

styringsnivåer og mellom styringsnivåer. Språkbruken i den nasjonale kompetansestrategien 

og i bakgrunnsdokumentene følger trender både når det gjelder læring og styring. 

”Kunnskapssamfunnet” tas som et utgangspunkt og dokumentene følger en sosiokulturell 

læringstrend når de legger vekt på uformell læring i ”lærende organisasjoner”. Olga Dysthe 

har vist til at Kunnskapsløftet er forankret i et sosiokulturelt perspektiv på læring som har fått 

bredt gjennomslag de senere år (Dysthe, 2001; 2007, s. 225). Læring skal, ifølge strategien, 

skje ut fra et felles fundament, og ”den lærende organisasjonen” skal være dette fundamentet. 

Det sies likevel lite om hva som kjennetegner fundamentets kunnskap, bortsett fra fleksibilitet 

i arbeidsmåter og organisering, utstrakt samarbeid og kunnskapsspredning ved hjelp av 

erfaringsutveksling og refleksjon. Strategien følger en læringstrend som vi også finner i de 

arbeidslivsbaserte prosjektene som utdanningsminister Kristin Clemet initierte, samt i de 

internasjonale OECD- og EU-initerte prosjektene. I de statlige forsknings- og 

utviklingsprogrammene har også uformell læring og endringsperspektivet vært framtredende 

(jf. kapittel 1 og kapittel 4). 

 

Reformene følger også styringstrender. Reform 94 fulgte en New Public Management-trend 

da den la vekt på effektivisering gjennom strukturrasjonalisering ved hjelp av styring, ledelse 

og kontroll. Kunnskapsløftet og den nasjonale kompetansestrategien følger en post-NPM-

trend når de i tillegg til styring og ledelse legger vekt på læring, kompetanstiltak som kan 

styrke felles korpsånd, samarbeid og horisontal koordinering. Alle de tre reformene bærer i 

seg globaliseringstrender når det gjelder standardisering av læreplanutformingen. I tillegg er 
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internasjonale temaer som partnerskap, ”livslang læring” og bruk av forskning trukket inn i 

Kunnskapsløftets nasjonale dokumenter.  

 

I Kunnskapsløftets dokumenter og i kompetansestrategien Kompetanse for utvikling er 

styringsreformen mer framtredende enn innholdsreformen. Dokumentene viser at skolen skal 

styres ved hjelp av endrede ansvarsforhold, mål- og rammestyring, læreplaner som beskriver 

resultat, et nasjonalt vurderingssystem, ledere i nye roller og en ny statlig tilsynsrolle. 

Dokumentene beskriver en svært kompleks styringsmodell for kompetanseutvikling med 

samarbeid mellom skoler, lokal skolemyndighet, partnere fra universitets- og 

høgskolesektoren, kompetansemiljøer og arbeidsliv, i tillegg til bruk av styringsmidler og 

kunnskap. Denne komplekse styringsmodellen, med ansvarliggjøring av lokal skolemyndighet 

og skolelederne, kan forstås som en scientistisk beslutningsmodell slik som de tidligere 

reformene. Samtidig kan styringen også forstås ut fra en inkrementelle beslutningsmodell. 

Den har inkrementelle trekk når det blir lagt føringer for fleksibelt samarbeid mellom lokal 

skolemyndighet, andre styringsnivåer og forskjellige aktører og partnere fra 

arbeidslivet/næringsliv, UH-sektoren og kompetansemiljøer.  

 

Framstilling av innholdsreformen slik vi så i Reform 76s og Reform 94s handlingsplaner der 

læreplanenes faglige innhold, metodikk, didaktikk og fagdidaktikk ble vektlagt, er fraværende 

i Kunnskapsløftets kompetansestrategi. I stedet legger de nasjonale dokumentene stor vekt på 

at skolen skal utvikles som ”en lærende organisasjon” med kollektiv og uformell læring på 

arbeidsplassen. Dette fører til at både innholdsreformen og innholdet i læreres 

kompetanseutvikling blir mindre tydelig enn i de tidligere reformene. At innholdsreformen er 

mindre tydelig, og at kunnskapsgrunnlaget er flertydig i ”den lærende organisasjonen”, fører 

til at det vil være åpent hvilke føringer som legges for kompetanseutvikling lokalt. Dette vil, 

ifølge både Lindblom (1990), Lindensjö og Lundgren (2000), ha sammenheng med hvilken 

beslutningsmodell som velges av de lokale skolemyndighetene og denne modellens forhold til 

kunnskap. For å se nærmere på forholdet mellom styringsreformen og innholdsreformen, blir 

det nødvendig å drøfte hva som gjøres lokalt. Det vil jeg gjøre ut fra de føringene Buskerud 

fylkeskommune (BFK) har lagt for kompetanseutviklingen.  
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6.1.2 Den lokale kompetansestrategien og ”den lærende organisasjonen” 

BFK har i sine dokumenter aktivt forholdt seg til den statlige styringen og strategien 

Kompetanse for utvikling. De trekker ut det de mener er sentrale elementer fra de nasjonale 

styringsdokumentene, de knytter dem til sine tidligere satsinger og de bruker 

forskningsbaserte evalueringer som er tuftet på de lokale forholdene (vist i kapittel 5). De 

velger en kompetanseutviklingsmodell hvor de beholder en stor del av de økonomiske 

midlene på fylkesnivået, og de viser hvordan de vil operasjonalisere ansvaret. De organiserer 

arbeidet som prosjekt i en matriseorganisasjon, og legger vekt på skoleledelse og utvikling av 

reformrelatert kompetanse for å oppfylle læreplanene. Beskrivelsene i deres strategi kan 

derfor, slik som den nasjonale strategien, forstås som en scientistisk beslutningsmodell for 

implementering av reformen.  

 

Men mens den nasjonale strategien framhever styringsreformen, framhever BFK i sine 

dokumenter innholdsreformen. De vil legge vekt på læreplanarbeid, didaktikk og fagdidaktikk 

i nettverk, og de beskriver hvordan de vil organisere og lede arbeidet. De lokale 

strategidokumentene er påvirket av tradisjoner fra de tidligere reformene. BFK bygger også 

på sin tradisjon med nettverk. En forløper var fagtorg, som besto av lærere som underviste i 

sammen fag eller på samme studieretning. En annen forløper var nettverk som besto av lærere 

og ledere som drev utviklingsarbeid i regi av Differensieringsprosjektet (Ballangrud, 2005). 

På denne måten forholder BFK seg til styringssignalene. De former sin strategi i lys av de 

historiske forutsetningene når de legger vekt på innholdsreformen, samtidig som de ønsker 

kontinuitet i forhold til tidligere satsinger, jf. kapittel 2.2. 

 

De lokale strategidokumentene er også preget av trender. Å legge vekt på kollektive ledelses- 

og læringsprosesser med skole- og nettverksbaserte tiltak følger en internasjonal læringstrend. 

Styringen følger post-NPM-trender, selv om forholdet mellom ledelse og resultat ikke er 

framtredende. At Kompetanseløftet Buskerud (KLB) velger å legge vekt på læreplanarbeid i 

nettverkene, kan forstås som en standardisering av deres læreplanarbeid, og arbeidet følger 

således internasjonale læreplantrender. Det gjelder også deres store satsing på IKT. Trender i 

de nasjonale dokumentene knyttet til ” livslang læring” og bruk av forskning og partnerskap, 

er ikke beskrevet i de lokale dokumentene. Når kompetanseutviklingen, styring, læring og 

læreplaner følger trender, gir trendene aksepterte løsninger som myndighetene på begge 
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nivåer har ønsket å bruke. Det innebærer en rasjonalisering, en standardisering og en 

legitimering ved at endringene framstår som tidsriktige, nyttige og derfor meningsfulle. 

 

KLBs styringsdokumenter har, i likhet med de nasjonale styringsdokumentene, som mål å 

utvikle BFK til ”en lærende organisasjon”. Også KLBs satsing kan sies å være preget av en 

sosiokulturell læringstrend. Britt Ulstrup Engelsen viser i PFIs evalueringsforskning av 

Kunnskapsløftet fra 10 fylkeskommuner (ikke BFK) og 15 kommuner, at de lokale 

dokumentene bruker mange parafraser fra de nasjonale dokumentene. Hun finner at de lokale 

dokumentene i liten grad definerer innholdet i deres ”lærende organisasjoner” (Engelsen, 

2008). BFK viser i sine styringsdokumenter at de oversetter begrepet i lys av nasjonale 

dokumenter og sine tidligere evalueringer. De operasjonaliserer begrepet ved hjelp av 

lærernettverk som skal arbeide med de nye læreplanene og implementere Kunnskapsløftet 

som innholdsreform.  

 

Kapittel 6.1 viser at bak Kunnskapsløftets nasjonale føringer og BFKs føringer finner jeg et 

beslutningsgrunnlag som trekker inn forskning og byråkratiske rasjonelle begrunnelser for at 

skoleledelse og læring er viktige elementer i styring av kompetanseutviklingen. Begge nivåers 

føringer er også preget av en post-NPM-trend i styring, en sosiokulturell læringstrend og 

trender i kompetanseutvikling som legger vekt på nettverk og læreplanstandardisering. Dette 

kan forstås som en rasjonalisering og en standardisering, men også som en legitimering. 

Kunnskapsgrunnlaget og beslutningsprosessene på begge nivåer følger en scientistisk 

beslutningsmodell. Den nasjonale strategien har imidlertid også inkrementelle trekk, men det 

inkrementelle er satt inn i en sammenheng som gjør at Kunnskapsløftets styring, slik som de 

tidligere reformene, kan forstås ut fra en ”logic of consequentiality”.  

 

Når BFK har valgt å legge vekt på utvikling av ”lærende organisasjoner” og 

kompetanseutvikling i nettverk, kommer det tydelig fram at de operasjonaliserer ansvaret sitt 

ved å legge vekt på innholdsreformen og arbeid med læreplanen, slik det ble gjort i de 

tidligere reformene. Den lokale KLB-strategien, med dens prosjektorganisering og 

lærernettverk, krever imidlertid at jeg går inn på realiseringsarenaen for å drøfte videre om 

deres lokale tilpasning kan forstås som en ny styring av kompetanseutvikling. Det blir gjort i 

kapittel 6.2. 
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6.2 Hvordan kan endringene i skoleledelse forstås?   

I denne delen vil jeg drøfte hvordan endringer i ledelse av kompetanseutvikling kan forstås, 

slik dette kommer fram i skoleledernes roller og språk. Det vil jeg gjøre på bakgrunn av 

hvordan ledere i Buskerud fylkeskommunes administrasjon og på skolene omtaler endringene 

i styring og ledelse. Jeg vil først drøfte karakteristiske trekk ved ledelsesorganiseringen og 

ledelsens forhold til kunnskap. Deretter vil jeg diskuterer om endringer i ledelsesfunksjoner 

og roller stiller nye krav til pedagogisk ledelse av kompetanseutviklingen. 

  

6.2.1 Karakteristiske trekk ved ledelse i en ny konfigurasjon  

I kapittel 5 har jeg beskrevet hvordan BFK organiserer den lokale tilpasningen av læreres 

kompetanseutvikling som prosjekt. Organiseringen gjør at en rekke ledere med forskjellig 

ansvar og oppgaver er involvert. Aktører i statshierarkiet, hos Fylkesmannen, forskjellige 

partnere som fagorganisasjoner, universitets- og høgskolesektoren, representanter fra 

arbeidslivet og konsulentsektoren, er involvert på mer perifere måter. Lederrollene har en 

reell betydning. Materialet viser at kommunikasjonslinjene og arbeidsdelingen har 

konsekvenser for hvilke deler av kompetanseutviklingen de forskjellige lederne føler ansvar 

for. Arbeidet og ansvaret framstår som fragmentert, men kommunikasjonsprosessene mellom 

aktører på forskjellige arenaer får fram at arbeidet er sammenvevd. Når både de statlige 

føringene, BFKs føringer og skolens behov skal ivaretas, viser det seg i spenninger eller som 

utfordringer i ledelse, se figur 5.2. 

 

Sett i et governance-perspektiv har lederne forskjellige roller i forskjellige styringsstrukturer. 

Dette påvirker deltakelsen deres og transformasjonene i handlingsrommet. Gjennom rollene 

kommer forholdet mellom ledelse, styring og innhold fram. Ved å bruke Gronns begrep 

ledelseskonfigurasjon som et empirisk og analytisk begrep ønsker jeg å beskrive den lokale 

tilpasningen som skoleledelse inngår i. Med ledelseskonfigurasjon forstår Gronn ” … the 

practice of which happens to bee shaped in contextualized ways” (Gronn, 2009, s. 390).  

Begrepet viser til totaliteten av ledelsesformasjoner bundet til tid, sted, kontekst og roller. Det 

får fram det dynamiske mønstret i praksiser. Jeg ønsker å bruke ledelseskonfigurasjon for å 

betone struktur- og aktør-sider i Olsen og March (2009) sitt begrep ”logic of appropriateness” 

for å diskutere det fragmenterte og sammenvevde mønsteret i ledelse og styring som er 

beskrevet ovenfor. 
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Den nye konfigurasjonen i BFKs tilrettelegging med forskjellige styrings- og ledelsesformer 

kan forstås ut fra en ”logic of appropriateness”. I det ligger at styringsformene har forskjellige 

behov for agendasetting, informasjonsutveksling, koordinering og implementering, noe som 

gir forskjellige spenninger og konflikter (Egeberg, 2007; Knight, 2002; March & Olsen, 2009; 

Sørhaug, 2004). Statens og BFKs styring kan forstås ved hjelp av den nye konfigurasjonen 

som transformert både horisontalt og vertikalt i styringssystemet. Et eksempel som viser 

transformeringer har jeg kalt ”mandatproblemet”. Prosjektkoordinatorene hadde ”mandat” fra 

rektor i KLB-arbeidet. Prosjektlederen ønsket et nært samarbeid både med skolene og 

fylkesadministrasjonen for å implementere Kunnskapsløftet. KLB-prosjektet fikk derfor en 

matriseorganisering for å gjøre fleksibel bruk av medarbeidere. Organiseringen inviterer til 

kompleksitet ved å benytte seg av både den administrative organiseringen i fylkeskommunen 

og prosjektorganiseringen (Røsdal, 2005). Lokal organisering gir en mer effektiv 

implementering enn en tradisjonell implementering som er bygd på bare skriftlige 

instruksjoner (Bjørnsrud, 2006; Engelsen, 2008; Kjær, 2004). På den annen side fører det til at 

styringen blir mer kompleks og det øker kompleksiteten for lederne. 

 

Tiltross for at prosjektkoordinatorene er skoleledere fra skolenes ledergrupper og har 

”mandat” fra rektor som skoleansvarlig for kompetanseutviklingen, opplever de uenigheter 

mellom fylkesutdanningssjefens ledergruppe, der rektorene sitter, og 

prosjektkoordineringsgruppen. Når det blir gjort beslutninger, vinner i enkelte saker den 

hierarkiske strukturen med fylkesutdanningssjefens ledergruppe over prosjektets mer 

dialogisk baserte kollegiale prosesser som er bygd på informasjonsutveksling og gjensidighet. 

Det kan forstås ut fra at rektorene knyttes nærmere styringslinjens beslutningsprosesser på 

grunn av fylkesutdanningssjefens posisjon i den hierarkiske linjen (Hatcher, 2005). 

Mandatproblemet finnes også på skolene, innad i skolenes ledergrupper og mellom 

ledergrupper og avdelinger. Det kan også forstås som et kulturproblem. Kulturproblemet viser 

seg i mangel på tillit og kan forstås som en del av lederkulturen i skolen. Lederkulturer er ikke 

alltid konforme, harmoniske og preget av engasjement (MacBeath, 2005, s. 353-354). 

Spenninger innad i ledergrupper kan skyldes forskjellige kulturer når det gjelder profesjonell 

tenkning. Den profesjonelle tenkningen kan i videregående skole forstås som preget av ulike 

undervisningsløp. Undervisningsløpene i videregående preges både av utdanningsprogram og 

fagavdelinger med forskjellige strukturer og kulturer (redegjort for i kapittel 2.4). 
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Ledelse er sentralt i KLBs lokale tilrettelegging. Den nye ledelsen preges av et fragmentert 

ansvar og samtidig sammenvevde prosesser der styring inngår. Mandatproblemet viser 

kompleksiteten og hvordan det utvikles spenninger innad på forskjellige arenaer og mellom 

arenaer som balanseres på forskjellige måter når aktører pendler mellom arenaer. Det fører til 

at det som Berg (1999) beskriver som et lokalt handlingsrom, kan forstås som en en 

ledelseskonfigurasjon med mange mellomrom. Den nye komplekse ledelseskonfigurasjon får 

fram at transformasjoner skjer i mellomrom, det vil si mellom styringsnivåer og mellom 

styringsformer. Jeg vil videre diskutere konfigurasjonens forhold til kunnskap, før jeg 

diskuterer hvilke endringer konfigurasjonens styring og ledelse fører til.  

 

6.2.2 Ledelseskonfigurasjonens forhold til kunnskap – en ny profesjonsmodell i 

kompetanseutvikling? 

Lederne som profesjonelle må forholde seg til det fragmenterte ansvaret og de sammenvevde 

prosessene. Hvordan vi kan forstå dette, vil avhenge av ledernes forhold til kunnskap, jf. 

Lindblom (1990), Lindensjö og Lundgren (2000). I Maktutredningen fra 2001 beskrev 

Christensen og Lægreid styringssystemet vårt som et blandingssystem med innslag av både 

flertallsstyre og fagstyre eller ekspertstyre, der administrasjonens historie viser at 

fagtilhørighet har spilt en stor rolle (Christensen & Lægreid, 2001b). De profesjonelles 

fagtilhørighet er også et poeng når Rune Slagstads beskriver skiftende kunnskapsregimer i det 

norske systemet (Slagstad, 2006).  

 

Ledere i BFK og på skolene er involvert i KLB-prosjektet, og deres forhold til kunnskap sier 

oss noe om hvilken kunnskap som denne styringen og ledelsen bygger på. De ledede 

prosessene i prosjektkoordinatorgruppen framstår som reelle. De har vært viktige for 

planarbeidet og for gjennomføringen både på skolene og i nettverkene. Møtene i 

prosjektkoordinatorgruppen var til å begynne med styrt fra BFK, men blir mer dialogiske etter 

hvert som bevisstheten, engasjementet og lederroller endrer seg. Prosessene har utviklet seg 

over tid og gjennom de profesjonelles prøving og feiling. Arbeidet i KLB-prosjektet, slik det 

beskrives av flere informantene, kan forstås ut fra en inkrementell beslutningsmodell. 

Prosessene, for eksempel i prosjektkoordiantorgruppen, ble mer inkrementelle over tid. De ble 

mer preget av de profesjonelles kunnskap og deres prøving og feiling for å utvikle prosjektet.  
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BFK-ledernes kunnskapsbase kommer fram når de fortolker Fylkesmannens tilsynsrolle. Som 

det er vist til i kapittel 1, har forskning om styringsendringene lagt vekt på det nye tilsynets 

rolle, rapporteringen og kontrollen fra staten. I kapittel 5 går det fram at det nye tilsynet ikke 

oppleves som en betydningsfull del av prosjektlederens og assisterende fylkesutdanningssjefs 

arbeid. De omtaler lovanvendelsen og rapporteringen som begrensede deler av sitt arbeid. 

Prosjektlederen beskriver hvordan hun forholder seg til rapporteringen til Fylkesmannen og 

Direktoratet, og assisterende fylkesutdanningssjef beskriver at BFK må forholde seg til 

skolenes varierende praksiser. Tilsynet er et av flere forhold som tas med i overveielsene og 

som de må forholde seg til, men det oppleves ikke som en trussel mot deres profesjonelle 

autonomi. Slik jeg tolker dem, ser de det som en selvfølge at de stilles til ansvar for det de 

gjør. Eksemplene kan ikke reduseres til en lineær rasjonell forståelse der praksis kun dreier 

seg om statlig etter-kontroll av lovligheten i offentlige vedtak. De aktiverer sin 

profesjonskunnskap i møte med styringsreformen. De forstår ikke ansvaret som ensidig og 

instrumentelt slik som i Lindblom sin scientistiske beslutningsmodell (Lindblom, 1990). 

 

Eksemplene viser at de profesjonelle lederne i fylkeskommunen og skolene ansvarliggjøres på 

nye måter gjennom kompetanseutviklingen. I balanseringen kommer kompleksiteten og 

profesjonaliteten fram. Hvordan profesjonelle balanserer styring med forskjellige resultater, 

og at balanseringen former deres profesjonalitet, kommer også fram i Kirsti Klette og Ingrid 

Carlgren sin forskning, vist til tidligere (Carlgren & Klette, 2008; Klette, 2002). Styring og 

ledelse settes inn i en sammenheng som fortolkes og preges av de profesjonelle og deres 

kunnskap.  

 

Dette får fram at i den lokale tilpasningen inngår skolelederne og lederne i fylkeskommunen i 

en ny konfigurasjon. Med et flertydig kunnskapsgrunnlag fra sentralt hold er det de 

profesjonelle lederne hos lokal skolemyndighet og i skolene som sammen med lærerne 

utvikler endringene i praksis. Det skjer gjennom balansering av forskjellig hensyn og prøving 

og feiling. Den nye konfigurasjonen aktiverer en kunnskapsbase der det styringsmessige, både 

når det gjelder de horisontale og vertikale dimensjonene, og det profesjonelle ansvaret for 

styrings- og innholdsreformen balanseres av de lokale lederne. De profesjonelles 

fortolkninger og handlinger inneholder både normative og kognitive aspekter som kan knyttes 

til deres profesjonelle forståelser. Det kan forstås ut fra en ”logic of appropriateness”. Jeg 
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mener derfor at den lokale tilpasningen av kompetanseutviklingen kan forstås som en ny 

profesjonsmodell. 

 

6.2.3 Endringer i ledelsesfunksjoner 

Pedagogisk ledelse av kompetanseutvikling dreier seg om å legge tilrette for læring på 

forskjellige arenaer. Det dreier seg om å forholde seg til at arbeidet og ansvaret er fragmentert 

og inneholder kommunikasjonsprosesser mellom aktører på forskjellige arenaer som er 

sammenvevd. Skolelederne ansvarliggjøres for endringer gjennom kompetansetiltakene og de 

funksjonene de har i disse. I figur 6.1 er de tre grunnleggende institusjonelle 

ledelsesfunksjonene framstilt langs den horisontale aksen. De dreier seg om: 1) Å utvikle 

intern tilslutning og å arbeide med integrering og koordinering i den enkelte organisasjon. 2) 

Å utvikle støttemekanismer for å fremme systemet og organisasjoners legitimitet og 

konsistens gjennom integrering og koordinering, for eksempel reformer. 3) Å takle kontroll 

og ytre press av forskjellige slag, beskrevet i kapittel 2.5. Kompetansetiltakene, og hvilke 

ledere som er involvert, er plassert i figuren i henhold til hvilke funksjoner de ivaretar. Den 

vertikale aksen viser de forskjellige tiltakene og hvilke ledere som er ansvarlige. 

Skoleledernes roller kan forstås ut fra de funksjonene de fyller i kompetanseutviklingen.  Jeg 

vil derfor først drøfte om ledernes funksjoner, slik disse kommer fram i de forskjellige 

kompetansetiltakene, er i endring. Deretter vil jeg diskutere hvordan endringene i tiltakene 

kan forstås, før jeg drøfter nye krav dette stiller til pedagogisk ledelse. 

 

En sentral funksjon for ledere er å utvikle intern tilslutning, koordinere og sørge for 

konsistens i den enkelte skoleorganisasjon, kalt ledelsesfunksjon 1. Pedagogisk ledelse skal 

bidra til å utvikle læringskulturen på skolen, og til å stille spørsmål ved om ledelse bidrar til å 

utvikle skolens primærfunksjon ifølge Møller (vist til i kapittel 2.5.2). Kompetansetiltakene 

har fylt en læringsfunksjon og utviklingsfunksjon i den enkelte organisasjon, ifølge 

informantene, men det kommer også fram utsagn om at de burde vært flinkere til å stille 

spørsmål ved om det enkelte tiltak fører til endringer i undervisningen, og om det gagner 

elevenes læring.  
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Figur 6.1 Ledelsesfunksjoner i forskjellige kompetansetiltak   

 

I koordineringen og integreringen av kompetanseutvikling innad i skolen, har skolelederne 

hatt forskjellige roller. Lederrollen i skoleutviklingsprosjektene er, ifølge utsagn, 

institusjonalisert på de fleste skolene. Mens rektorene har ansvar for å legge til rette for gode 

prosesser om relevante temaer, har mellomlederne sentrale roller ute på avdelingene og i 

faggrupper. Arbeidet er preget av tidligere erfaringer og dreier seg om å utvikle interne 

læringsprosesser som er knyttet til forskjellige funksjoner i skolen og til generell didaktikk. 

Det kommer imidlertid også fram at ledelse av skoleutviklingsprosjektene på enkelte av 

skolene er i endring. Det er vist til hvordan en allmennfagskole satser mer på 

utviklingsprosjekter enn tidligere, mens en yrkesfagskole legger mindre vekt på elevforhold 

og mer vekt på læreplan og skolefag i lærergruppenes diskusjoner. En del av skolenes 

tilpasninger kan forstås som tilpasninger både til endringene i Kunnskapsløftet og til den 

enkelte skole. 
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Reformens endringer har gjort det å legitimere, koordinere og integrere disse i 

utdanningssystemet og innad i den enkelte skole, til en viktig funksjon. Ledelsesfunksjon 2 

dreier seg om dette, jf. figur 6.1.  Pedagogisk ledelse dreier seg om å forstå og forholde seg til 

styringen og innholdet i reformen. Ledelse av nettverk og det lokale læreplanarbeidet 

involverer skoleledere på forskjellige nivåer og arenaer og tar opp endringer i de ideologiske 

styringsmidlene. Det gjør at pedagogisk ledelse på den ene siden blir knyttet til 

styringsreformen. Det dreier seg om å utvikle sammenhenger mellom de horisontale og 

vertikale ledelses- og styringsprosessene, og det fragmenterte ansvaret og de sammenvevde 

prosessene inngår i dette. På den andre siden blir pedagogisk ledelse knyttet til 

innholdsreformen. Det dreier seg om å utvikle kjernevirksomheten i skolen. Ledelse skal 

gagne elevenes, lærernes og ledernes læring. Arbeid med reformer, læreplanene og 

elevvurdering er ikke nytt i videregående skole. Men den pedagogiske ledelsen som ligger i at 

lederne må forholde seg både til styrings- og innholdsreformen, jf. ledelsesfunksjon 2, må 

forstås som en endring i forhold til tidligere reformer der lederne ikke ble ansvarliggjort på en 

slik måte. 

 

Pedagogisk ledelse dreier seg om å takle kontroll og ytre press i en kompleks institusjonell 

kontekst. Skolevurdering som et kompetansetiltak kan forstås som en måte å forholde seg til 

trusler og ytre press i omgivelsene på, ledelsesfunksjon 3. Arbeidet med skolevurdering har, 

ifølge skolelederne, blitt viktigere. Rektorene føler ansvar for skolenes skolevurderingsarbeid, 

og arbeidet innebærer også at lærere, ledere og elever forventer mer av hverandre. 

Informantene beskriver hvordan skolevurderingen har ført til ”et økt læringstrykk”. De forstår 

arbeidet med skolevurdering som en ny endring som har blitt viktigere de siste årene. Dette 

viser seg i deres språkbruk når de omtaler det de gjør. De henter forståelse og begreper fra 

aksjonslæring, skoleutvikling, skolevurdering, fra managementteori og fra undersøkelsene (jf. 

kapittel 5.3.3). Forskjellig språkbruk og forskjellig praksis tyder på at arbeidet er lite 

institusjonalisert. Det øker behovet deres for kompetanse og støtte i arbeidet, noe flere av 

informantene gir uttrykk for. 

 

De ideologiske styringsmidlene, både kompetansestrategien, læreplanene, elevvurdering og 

skolevurderingsundersøkelsene, trekkes på forskjellige måter inn i arbeidet. Hvilke 

ledelsesfunksjoner som er framtredende i de forskjellige tiltakene varierer mellom skolene. 

Det vil derfor variere hvor fokus i tiltakene ligger og hvor arbeidet med tiltakene kan 
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plasseres i figur 6.1. Men skoleledelsens integrerende og koordinerende funksjoner, 

ledelsesfunksjon 2, er spesielt framtredende i nettverksarbeidet, det lokale læreplanarbeidet og 

i skolevurderingsarbeid. Et viktig mønster er derfor at tiltakene og deres forhold til 

ledelsesfunksjonene er i endring. Skolelederne står overfor nye krav og blir ansvarliggjort på 

nye måter. Dette viser at skolelederrollene er i endring. 

 

Skolelederne forholder seg til endringer i ledelsesfunksjonene. Ved å gå inn på endringer i de 

forskjellige kompetansetiltakene, vil jeg diskutere endringsprosessene som inkrementelle 

prosesser og resultat, ut fra Streeck og Thelen (2005) sine begrep. Jeg vil diskutere hvilke 

konsekvenser dette har for skolelederrollene (se redegjørelse i kapittel 2.1.4). Å bruke 

nettverk som kompetanseutvikling kan forstås som en inkrementell endring. I 

Kompetanseløftet Buskerud er tidligere reformers statlige initierte etterutdanningskurs 

erstattet med ledede nettverk som utvikles over tid. Arbeidet involverer ledere på forskjellige 

nivåer og arenaer i fylkeskommunen og skolene, og krever aktiv kultivering fra lederne. 

Nettverk kan derfor forstås som en ”erstatning” (Streeck & Thelen, 2005, s. 23). De erstatter 

tidligere reformers etterutdanningskurs, og de har elementer fra BFKs tradisjon med inter-

organisasjonelle nettverk, vist til i kapittel 6.1.2.  

 

Ledelse i skoleutviklingsprosjektene, som involverer nye ideologiske styringsmidler som 

læreplanene, elevvurdering og kompetansestrategien, kan også forstås som en inkrementell 

prosess og inkrementelt resultat. De ideologiske styringsmidlene kan gi prosjekter nye mål. I 

det kan det ligge retningsendring og ny-tolkning. Endringen kan da med Streeck & Thelen 

sine begrep forstås som ”omforming” (Streeck & Thelen, 2005, s. 26). Omformingen dreier 

seg om utvikling, integrering og koordinering i den enkelte organisasjon (jf. ledelsesfunksjon 

1). Kontaktlærerprosjektet kan imidlertid forstås som et eksempel på en annen type endring. 

Det hadde ”gått skeis”, ifølge en av rektorene. Det ble forklart med at ledelsen hadde initiert 

prosjektet ”over hodet” på lærerne. En annen forklaring var at forskjellene i fagkulturene, 

mellom veilederne i prosjektet fra den pedagogisk psykologiske oppfølgingstjenesten (PPOT) 

og lærerne på studiespesialiserende utdanningsprogram, var for stor. Eksemplet viser at 

arbeidet ga ledelsesutfordringer når utviklingsprosjektene hadde elementer av stabilitet. Dette 

kan forstås som en ”reproduksjon” (Streeck & Thelen, 2005, s. 31) av det som hadde vært, 

fordi arbeidet innebar kompromisser og transformasjoner uten endringer.  
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Ledelse av det lokale læreplanarbeidet kan også forstås som ”omforming” når endringer i 

læreplanenes kompetansemål krever ny-tolkning (Streeck & Thelen, 2005, s. 26). Det 

kommer fram at læreplanendringene framstår klarere når læreplanene har vært i bruk og nye 

tolkninger gjøres. Prosjektlederen sier at ”… vi har modnet oss fram…”. Å forstå rekkevidden 

av læreplanendringene krever tid.  Samtidig kan endringene i det lokale læreplanarbeidet 

forstås som en endring preget av ”laglegging” (Streeck & Thelen, 2005, s. 22) der endringer 

lever ved siden av gammel praksis og utvikler seg innover i institusjonens kjerne og erstatter 

over tid det som har vært. Ifølge kommentarer fra enkelte informanter fører 

vurderingsforskriften til at læreplanarbeidet blir nødvendig i lærernes arbeid med elevene. 

Dette viser at samvirkningen mellom de ideologiske styringsmidlene: de nye læreplanene, ny 

elevvurdering og kompetanseutvikling, virker inn på endringen.  

 

Hvordan skolevurderingsarbeidet blir ledet, kan forstås på forskjellige måter. Det er rektorer 

som beskriver arbeidet med evalueringene som del av et systematisk og langsiktig 

forbedringsarbeid. Arbeidet kan da forstås som en koordinerende og integrerende ledelse der 

forskjellige ledelsesfunksjoner ses i sammenheng og ikke som en ”løst koblet” aktivitet (jf. 

Spillane og Burch (2006) og Weick (1976)). Empirien er imidlertid ikke tydelig på hvordan 

resultatene fra skolevurderingene brukes i alle skolene. En av rektorene beskriver hvordan 

hans presentasjon av undersøkelsene førte til ”rabalder”, men at han ville gjenta 

presentasjonen neste år. Utsagnet kan forstås som at det har skjedd en ”laglegging” der 

gammel og ny praksis lever side ved side (Streeck & Thelen, 2005, s. 22) før eventuell 

”omforming” skjer (Streeck & Thelen, 2005, s. 26).  

 

Reformen med dens kompetanseutvikling påvirker skoleledernes funksjoner og roller.  

Ledernes beskrivelser og forståelser viser at de forholder seg til kompetansetiltakene som 

endringsprosesser og resultater på forskjellige måter som kan forstås som inkrementelle. I 

forlengelsen av det som kan forstås som en scientistisk beslutningsmodell i 

styringsdokumentene nasjonalt og lokalt, kan profesjonsmodellen på lokalt nivå forstås ut fra 

en inkrementell beslutningsmodell.  
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6.2.4 Endrede krav til pedagogisk ledelse 

Reformens styring åpner opp for lokal tilpasning og inkrementelle prosesser og resultater. Det 

utfordrer den pedagogiske ledelsen. Jeg vil derfor drøfte noen krav som denne 

profesjonsmodellen og endringene stiller til pedagogisk ledelse.  

 

Som beskrevet tidligere, forholder skolelederne seg til en styringsfordeling og en 

arbeidsdeling mellom nivåene i systemet. De forholder seg til en vertikal og en horisontal 

styringsordning både hos nasjonal og lokal skolemyndighet, og de forholder seg til 

organisering og ledelse innad i skolen. Slik lokal skolemyndighet organiserer sitt nye ansvar, 

har lederne fått sentrale roller. Gjennom kompetansetiltakene forholder lederne, både i 

skolene og i BFK, seg til de ideologiske styringsmidlene og reformens endringer. De får 

ansvar og forholder seg til at de nye ideologiske styringsmidlene i reformen blir tatt i bruk. 

Det skjer en kobling mellom styringsmidlene og kompetansetiltakene, og i det ligger en ny 

ansvarliggjøring av lederne. Samvirkningen mellom de forskjellige styringsmidlene kan endre 

måten vi forstår styring på. Hvilken rolle kompetanseutvikling får og hvordan dette fortolkes 

som styringsmiddel i samvirkning med læreplanene, elevvurdering og skolevurdering, vil 

også virke inn på hvordan pedagogisk ledelse forstås.  

 

Endringene i ledelsesfunksjonene i kompetansetiltakene innebærer endringer i lederroller og 

pedagogisk ledelse. Endringene i reformen og styringsmidlene krever at arbeidet koordineres 

og legitimeres innad i den enkelte skole for å oppfylle ledelsesfunksjon 1. Pedagogisk ledelse 

i nettverk og lokalt læreplanarbeid involverer ledere på forskjellige nivåer og arenaer der de 

skal legitimere, integrere og koordinere både i utdanningssystemet og innad på den enkelte 

skole, jf. ledelsesfunksjon 2. Dette gjør at endringene i reformen både må forstås i et 

styringsperspektiv og i et pedagogisk perspektiv for å utvikle sammenhenger mellom nivåer i 

utdanningssystemet og innad i skoler.  

 

Ut fra en slik tilnærming vil pedagogisk ledelse etterlyse sammenhenger og tettere koblinger 

mellom styring og ledelse av kjernevirksomheten i skolen slik at det gagner både elevers, 

læreres og lederes læring. Slike sammenhenger, ble etterlyst av enkelte informanter når det 

gjaldt spesielle tiltak. Pedagogisk ledelse dreier seg om å utvikle sammenhengene i lede 

inkrementelle prosesser i en komplisert institusjonell kontekst som er preget av ytre press, jf. 
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ledelsesfunksjon 3. Skolevurderingsarbeidet kan trekkes fram som et eksempel på dette. 

Skolevurderingene har, ifølge informantene, blitt viktigere. Politikere og byråkrater må legge 

fram bevis i form av evalueringer, beskrevet som ansvarsstyring i kapittel 2.3.3. Rektorene 

leder arbeidet med skolervurdering, og forstår dette som sitt ansvar. Det lokale 

læreplanarbeidet og oppfølging av nettverkenes læreplanarbeid er prosjektkoordinatorenes og 

mellomledernes ansvar. Denne rollefordelingen kan forklares med at skolevurderingsarbeidet 

oppleves som et nytt lederarbeid. Når rektorene framstiller skolevurderingsarbeidet som sitt 

ansvar, kan det også forstås i lys av rektorenes plass i styringslinjen. Rektorene er ansvarlige 

og skolevurderingsarbeidet er et sentralt tema for lokal skolemyndighet. Når rektorene og 

skolevurdering på denne måten har en tett kobling til styringslinjen, kan det føre til at 

skolevurdering blir oppfattet som viktigere enn andre tiltak. Synlighet, forstått som en 

symbolsk side av arbeidet, kan føre til at noen tiltak blir viktigere enn andre tiltak og kobles 

tettere inn mot noen roller. Kanskje er det grunn til å si at ledelse av skolevurderingsarbeidet 

har en større symbolsk betydning utad mot myndighetene og samfunnet for øvrig, enn det 

ledelse av læreplanarbeidet og utviklingsprosjektene har? Dette kan føre til endringer i tiltak 

og roller, og i hva som forstås som viktig ledelse. 

 

Forholdet mellom styringsreformen og innholdsreformen balanserer lederne på forskjellige 

måter. For eksempel kan dette forstås ut fra forskjellige syn på læreplanen som 

styringsinstrument. På den ene siden blir læreplananalysen oppfattet som en ”byråkratisk 

øvelse” som er tidkrevende og bortkastet, og som kun gagner styringsreformen. På den andre 

siden blir læreplananalyse sammen med kollegaer oppfattet som faglig utviklende.  I dette 

ligger også en balansering av læreplanarbeidet, forstått som en standardisering av den 

profesjonelle praksis. Læreplanarbeidet kan forstås som faglig utviklende, men det kan også 

forstås som en kontroll av deres profesjonelle praksis.  

 

At reformendringer er kompliserte å omsette til praksis, utfordrer lederne. Ifølge informanter 

er læreplanendringer som inneholder krav om å bryte ned læreplanmål i høy, middels og lav 

kompetanse, faglig krevende, og mer tilpasset læreplanmålene på yrkesfag enn i de 

studieforberedende læreplanene. Et annet forhold er at læreplandokumentene er forskjellige. 

Noen planer krever mer samarbeid for å legge rammene for undervisningen enn andre. 

Enkelte reformendringer har tettere koblinger til noen undervisningsløp og noen skolefags 
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epistemologi enn andre. Dette kan forklare hvorfor læreplananalysen blir mer utfordrende i 

noen nettverk og i noen faggrupper enn i andre. Ut fra materialet kan det se ut som at løse 

koblinger mellom reformendringene og lærernes praksis fører til at ledelse etterspørres. Uten 

en pedagogisk ledelse som tar opp disse fagforskjellene, kan noen lærere bli ”helter” og andre 

bli ”skurker” i læreplananalysen.  

 

Utfordringer som lederne opplever i kompetansetiltakene kan forstås ut fra 

kompetansetiltakenes tradisjoner. Å oppfatte skoleutviklingsprosjekter og 

skolevurderingsarbeidet som kompetansetiltak, bryter med tradisjonene for etterutdanning i 

reformene. Disse kompetansetiltakene ligger nærmere skolens tradisjon med å drive 

skoleutviklingsarbeid. Ledelse av skolenes utviklingsprosjekter dreier seg om å lede prosesser 

etter ganske faste mønstre. På de fleste skolene i mitt materiale byr ikke prosessene på 

utfordringer. Læreplanarbeidet i nettverkene og på skoler bygger i videregående skole på en 

reformtradisjon med individuelt læreplanarbeid som ikke har vært ledet. Denne tradisjonen, 

sammen med at det er utfordrende å organisere læreplanarbeidet innad i skolene, fører til 

problemer på skoler med studieforberedende programmer. Å lede skolevurderingsarbeid 

beskriver enkelte som en ny prosess, og informanter opplever at skolevurderingsarbeidet har 

ført til at ”læringstrykket” har økt de siste årene. Kompetansetiltakene har derfor både løse og 

tettere koblinger til tradisjonen. Det stiller nye krav til pedagogisk ledelse. 

 

Beskrivelsene av de inkrementelle prosessene og resultatene viser at skolene forholder seg til 

dette på forskjellige måter. Arbeidet er utfordrende. Å utvikle sammenhengene mellom 

tiltakene, ved å integrere ledelsesfunksjonene 1, 2 og 3 slik at arbeidet bidrar til å utvikle 

kjernefunksjonen i skolen, var for mange en ny utfordring. Hvordan lederne forstår 

kompetansetiltakene virker inn. I strategien Kompetanse for utvikling og i KLB-prosjektet går 

det fram at skoleutvikling og kompetanseutvikling i mange tilfelle forstås som 

sammenfallende. Skolelederne forstår både skoleutviklingsprosjekter, det lokale 

læreplanarbeid, nettverkene og skolevurderingen som kompetanseutviklende tiltak, men 

problematiserer i liten grad forholdet mellom dem. I KLB-prosjektet blir skoleledernes ansvar 

for nettverkene og det lokale læreplanarbeidet problematisert, mens ledelse av de andre 

tiltakene problematiseres lite. Det synes å være bred enighet blant informantene om at 

kompetanseutviklingen skal dekke behovene som ligger både i reformendringene og i 
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skoleutviklingen på skolene. Det er lite problematisert om dette er sammenfallende med den 

enkelte lærers behov. Forholdet mellom forskjellige tiltak og mellom forskjellige behov er 

også lite problematisert i Kunnskapsløftets styringsdokumenter (jf. kapittel 4.4). Det kan for 

eksempel føre til at forskjellene mellom behovene skjules eller forenkles. Det kan også føre til 

at forholdet mellom hva som skal være målet med kompetanseutviklingen og tiltakenes 

didaktikk, blir lite diskutert. Videregående skole har en lang tradisjon med å drive 

skoleutviklingsarbeid og i å utvikle kompetansen i å lede prosjektprosesser (beskrevet i 

kapittel 4.1.6, 4.3.3 og 4.1.7). En del skoler har en lang tradisjon med å drive med 

skoleutviklingsprosjekter. For disse skolene er utviklingsprosjekter en ressurs. Men 

tradisjonen kan også føre til at lokalt ledede skoleutviklingsprosjekter får en stor rolle og 

forventes å favne alle kompetansebehov uten at mål og midler diskuteres.  

 

Skolelederne mener at den største utfordringen er å forholde seg til den lokale 

skolekonteksten. De balanserer nasjonale føringer og føringene fra BFK, og forholder seg til 

skolenes behov og lærernes behov. Det går fram at skolenes ledergruppe og lederne og 

lærerne ute på avdelingene, har forskjellige perspektiv på arbeidet. Skolene arbeider med 

disse prosessene på forskjellige måter. Noen uttrykker det som at de setter ”den lokale 

motoren”, på forskjellige steder i organisasjonen. Både skolens historie og 

undervisningsløpene på skolene og individuelle forhold ved rektor kan bidra til å forklare 

forskjellene.  

 

Tid er en viktig dimensjon ved inkrementelle endringer (March & Olsen, 2009; Thornton & 

Ocasio, 2008, s. 116). I de inkrementelle ledelsesprosessene er forholdet til tid forskjellig. 

Tempoet i handlingssekvensene virker inn på transformasjonene (Thornton & Ocasio, 2008, s. 

116). Endringer starter ulikt og er vanskelige å planlegge. Handlingssekvensene har en egen 

tidsdimensjon, eller temporalitet, og må analyseres ut fra ”logic of appropriateness”. Det er i 

kapittel 5 vist til i Fylkestingets vedtak om bærbare pc’er, der en rekke samvirkende faktorer 

ganske plutselig fører til store endringer i styring og ledelse. Det lokale læreplanarbeidet har 

en annen temporalitet enn skolevurderingsarbeidet. Lærerne må arbeide med læreplanene og 

prøve dem ut i undervisningen før de blir klar over hvilke endringer som ligger i dem og 

hvilke følger de bør få for deres kompetanseutvikling. Analysen viser at læreplanarbeidet har 

forskjellig temporalitet i de forskjellige undervisningsløpene, og at tempoet og intensiteten i 

læreplanarbeidet ble endret da den nye vurderingsforskriften kom. Skolevurderingsarbeidet 
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har forskjellig temporalitet på forskjellige skoler. Temporaliteten i de tre reformenes 

kompetanseutvikling har også vært forskjellig. Reform 76 hadde forsøk fra 1968 og 

etterutdanning fra 1970, Reform 94s handlingsplan for etterutdanning kom i april 1994 og 

skulle gjennomføres for grunnkurslærerne før reformstart 1994, mens Kunnskapsløftets 

strategi har virket i perioden 2005 - 2008. Temporaliteten i Kunnskapsløftets 

kompetanseutvikling har derfor gitt en annen mulighet for å utvikle en ”logic of 

appropriateness” med denne logikkens forhold til regler, forståelse og kunnskap, enn Reform 

94s tidsperspektiv. 

 

Det går fram i kapittel 6.2 at i den lokale tilpasningen inngår ledelse i en ny 

ledelseskonfigurasjon. Transformeringer av kompetanseutviklingens styring skjer i 

konfigurasjonens mellomrom, mellom styringsnivåer og mellom styringsformer. Dette kan 

forstås som en ny kompetanseutvikling, en ny profesjonsmodell, fordi det er lederne med 

deres kunnskapsbase og forhold til kunnskap som utvikler endringene lokalt sammen med 

lærerne. Det varierer mellom skoler hvilke ledelsesfunksjoner som er framtredende i 

forskjellige kompetansetiltak. Et viktig mønster er imidlertid at dette er i endring. Dette stiller 

nye krav til pedagogisk ledelse når endringsprosesser og resultater formes i den lokale 

konteksten. I forlengelsen av en scientistisk beslutningsmodell i de nasjonale og lokale 

dokumentene, kan skoleledelse forstås ut fra en inkrementell beslutningsmodell, der de 

profesjonelle lederne utvikler endringene over tid. I profesjonsmodellen ligger derfor at de 

profesjonelle styres og ledes annerledes enn i de tidligere reformene.  

 

I denne delen har jeg beskrevet hvordan de inkrementelle prosessene med deres resultater 

utfordrer den pedagogiske ledelsen. Utfordringene kan forstås ut fra endret styring i reformen. 

Det dreier seg om å forholde seg til lokale endringer og å integrere og koordinere 

kompetansetiltak og de ideologiske styringsmidlene. På den måten vil pedagogisk ledelse 

innbære læring på forskjellige nivåer. I arbeidet ligger en ansvarliggjøring av lederne. Det 

innebærer at lederne forholder seg til at forholdet mellom de forskjellige ledelsesfunksjonene 

og kompetansetiltakene er i endring. De balanserer utfordringer i styringsreformen med 

utfordringer i innholdsreformen, de forholder seg til samvirkningen mellom forskjellige 

ideologiske styringsmidler og de forholder seg til at reformendringene er bedre tilpasset noen 

undervisningsløp enn andre. Hvilken tradisjon skolene har for å arbeide med forskjellige 

kompetansetiltak og hvordan lederne forstår sammenhengene mellom tiltakene, vil også virke 

inn på hvordan pedagogiske ledelse forstås. Forholdet mellom kompetanseutvikling og 
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skoleutvikling forstås som overlappende og blir lite problematisert. Det fører til at 

kompetanseutviklingen skal dekke kompetansebehovene hos lokal skolemyndighet, i den 

enkelte skole og hos den enkelte lærer. Når reformendringene og styringsmidlene 

standardiseres og globaliseres, blir det viktig å stille spørsmål ved hva legitimering og 

koordinering av kompetansetiltakene og styringsmidlene skal tjene.  

 

Det går fram at en inkrementell tilnærming er koblet til en scientistsk beslutningsmodell. 

Beslutningsmodellene er derfor ikke i dette tilfellet gjensidig utelukkende. I 

styringsdokumentene nasjonalt og lokalt er ”logic of consequentiality” dominerende når det 

redegjøres for styrings- og ansvarsendringer, men jeg finner også at gjennom 

styringsinstrumenter og flertydig språkbruk åpner reformen for inkrementelle tilnærminger. I 

den lokale profesjonsmodellen finner jeg at ”logic of appropriateness” dominerer og at det er 

denne som kommer klarest fram når lederne balanserer utfordringene. I alle tiltakene kommer 

det fram at en erfaringsbasert kunnskapstilnærming møter nye krav i læreplanarbeidet. Det er 

temaet i kapittel 6.3.  

 

 

6.3   Hvordan kan vi forstå endringene i kompetanseutviklingens innhold? 

Dette kapitlet handler om innholdsdelen av læreres kompetanseutvikling. Hvordan kunnskap 

forstås i ”en lærende organisasjon” vil ha konsekvenser for hva som forstås som innhold i 

kompetanseutviklingen. ”Den lærende organisasjonen” og læreplanarbeidet er 

omdreiningspunkt i kapitlet. Det dreier seg om hvordan kompetanseutviklingens innhold, som 

profesjonell kunnskapsbase, kan forstås og om dette representerer noe nytt. Hvordan vi kan 

forstå Kunnskapsløftets kompetanseutvikling, vil avhenge av profesjonsmodellens forhold til 

kunnskap (Lindblom, 1990; Lindensjö & Lundgren, 2000).   

 

Det er ”erfaringsutveksling” og erfaringsbasert kunnskap som framheves som de 

profesjonelles kunnskap i kapittel 4 og 5. Kompetanseutvikling kan forstås som symbolsk, 

noe som gjøres som et ritual og noe en gjør for å legitimere at noe gjøres (J. W. Meyer & 

Rowan, 1977; Young, 2008). Med utgangspunkt i Young (2008) sin forskning velger jeg et 

annet utgangspunkt. Jeg vil først diskutere hvordan erfaringsutvekslingen og den 

erfaringsbaserte kunnskapen slik den kommer fram i BFKs viktigste kompetansetiltak, 
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nettverkene, kan forstås. Avslutningsvis vil jeg drøfte didaktiske utfordringer som 

profesjonsmodellens profesjonskunnskap står overfor. 

 

6.3.1 Den erfaringsbaserte kunnskapen forstått som profesjonskunnskap 

Michael Young påpeker at vi er bedre til å beskrive reformdokumenters intensjonelle logikk 

enn den lokale logikken. Ifølge Young (2008, s. 124) bør både makro- og mikro- tilnærminger 

trekkes inn for å drøfte de utfordringene som reformer og deres forhold til kunnskap reiser. 

Den erfaringsbaserte kunnskapen transformeres i nettverkene, jf. Lindblom (1990) og Young 

(2008). Berit Karseth (2004) har utviklet en modell for å drøfte kunnskap i læreplanene.  Ved 

å ta utgangspunkt i hennes modell vil jeg drøfte hva som karakteriserer erfaringsbasert 

kunnskap i nettverk ut fra kunnskapsdimensjonene: tradisjon -trend - teori - praksis, vist i 

figur 6.2. Ved å forstå erfaringsbasert kunnskap som pedagogisk profesjonskunnskap, som 

kan ha både vitenskapsbaserte - og praksisbaserte tilnærminger (redegjort for i kapittel 2.6), 

vil jeg diskutere teori- praksisdimensjonen. De vitenskapsbaserte og praksisbaserte 

kunnskapstilnærmingene vil ikke drøftes som konkurrerende forståelser, men ut fra om en 

dimensjon kan sies å ha forrang. Først vil jeg se på forholdet mellom tradisjon og trend. 

 

Det har, som tidligere vist, vært en tradisjon i etterutdanningen i reformene at 

profesjonskunnskapens vitenskapsbaserte tilnærminger med skolefag, læreplanene, metodikk 

og didaktikk, har hatt en sentral plass. Med Kunnskapsløftet skal denne kunnskapstradisjonen 

endres fordi elevene skal ha tilpasset opplæring. Læreplanene beskriver kompetansemål som 

skal nås, og undervisingen skal rettes mot elevens læring og resultater. Læreres og lederes 

fokus skal endres fra læreplanens intensjoner, som det ble lagt vekt på i tidligere reformers 

læreplaner, til de lokale tilpasningene for den enkelte elev. Læreplanendringene krever 

transformasjoner, slik Karlsen (2006) og Sivesind & Bachmann (2008) viser til, jf. kapittel 2. 

Det skal skje ved å utvikle skoler som ”lærende organisasjoner”. Det legges vekt på 

organisasjonslæring, men den nasjonale strategien sier lite om kunnskap. Selv om 

intensjonene i nettverksarbeidet er preget av tradisjonen fra tidligere reformer, er 

Kunnskapsløftets kompetanseutvikling og KLB på dokumentnivået, preget av trender, og 

dermed trenddimensjonen i figur 6.2 (jf. kapittel 6.1). Intensjonene følger en sosiokulturell 

læringstrend som legger vekt på uformell læring, samtidig som læringen skal systematiseres, 
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koordineres og standardiseres. Tradisjonen møter trenden. De to har forskjellige mål som kan 

være vanskelige å kombinere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2 Kunnskapsdimensjoner i læreplanarbeid (Inspirert av Karseth, 2004, s.108).   

 

Hvordan intensjoner som er preget av trender og tradisjon transformeres, kommer fram i 

nettverkenes kunnskapsmønstre. Hva informantene forstår som gangbar erfaringsbasert 

kunnskap kommer fram når de beskriver hva som er ”nyttig” kunnskap for ”praksis” og hva 

som er utfordringer. Denne kunnskapen kan forstås ut fra praksisbaserte 

profesjonstilnærminger, jf. kunnskapsdimensjonene teori – praksis i figur 6.2. Det går fram av 

analysen at informantene forstår hva som er ”nyttig” kunnskap for ”praksis” forskjellig. 

Informantene viser til at konstruktive sider av nettverksarbeidet dreier seg om at de har blitt 

kjent med lærere og ledere fra andre skoler. ”Nyttig” kunnskap kan brukes i ledelse og i 

undervisningen, og er rettet mot forskjellige praksiser. Utsagnene tyder på at deltakerne er 

mer opptatt av profesjonskunnskapens funksjon enn profesjonskunnskapen som objekt 

(Young, 2008).  

 

Utfordringer i nettverkene har, ifølge informantene, dreid seg om å utvikle prosessene og 

refleksjonene. Å legge vekt på refleksjon har en lang tradisjon når læreres 

Tradisjon Trend 

Praksis 

Teori 
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profesjonskunnskap skal utvikles. Hvordan informantene beskriver utfordringene, sier noe om 

hvor gode vilkårene har vært for å utvikle refleksjonen og praksisbaserte tilnærminger til 

kunnskap. Uten felles fagkultur, språk og engasjement bød det på problemer å utvikle 

refleksjonen i nettverkene. Dette er i tråd med forskning om profesjonelle læringsfellesskap 

og deres situerte kunnskapsutvikling, vist til i kapittel 1. Et problem som det blir vist til i 

analysen i kapittel 5, er at erfaringsbasert kunnskap gjør at tradisjonen i de forskjellige 

undervisningsløpene får stor vekt.  

 

Nettverkene skal, ifølge KLBs intensjoner, gi didaktisk kompetanse, fagdidaktisk kompetanse 

og læreplankompetanse. Denne tilnærmingen bygger på profesjonskunnskapens 

vitenskapsbaserte kunnskapstilnærminger. Læreplankompetanse var nødvendig for å 

kartlegge kompetansebehovene i læreplanene, for å forstå læreplanene og for å utveksle 

erfaringer. Dette finner også Engelsen i evalueringen av Kunnskapsløftet (Engelsen, 2008). 

Det samme viser E. L. Dale til (1993) (jf. kapittel 2). Det blir kommentert at 

læreplankompetansen var lav, men at refleksjonene i læreplanarbeidet har utviklet 

læreplankompetansen deres. Kollegial refleksjon krever vitenskapelige begrep for å utvikle 

den profesjonelle pedagogiske kompetansen (Møller, 1995, 2004).  

 

Andre utfordringer i nettverkene er preget av undervisningsløpene og deres forhold til 

reformendringene.  Dette påvirker hva som forstås som gangbar erfaringsbasert kunnskap.  Å 

utvikle erfaringer i nettverk som består av ledere og lærere fra både yrkesfaglige og 

studieforberedende programmer eller som har forskjellige skolefag, er utfordrende. Flere 

kommenterer forholdet på en tradisjonalistisk måte som forskjeller mellom lærere på 

yrkesfaglige program vs. studieforberedende program, og som forskjeller mellom teori og 

praksis eller mellom akademiske fag og yrkesfag. Informantens utsagn viser imidlertid at 

læreplanarbeidet har forskjellige vilkår i de yrkesfaglige nettverkene og i de 

studieforberedende nettverkene. Læreplandokumentene på yrkesfaglige - og 

studieforberedende programmer er forskjellige. Endringene i de yrkesfaglige læreplanene er 

større og krever kollektivt lokalt læreplanarbeid for å få både struktur- og innholdsendringer 

på plass. På de studieforberedende programmene har læreplanendringene vært forholdsvis 

små, men læreplanarbeidet ble mer aktuelt når den nye vurderingsforskriften kom. 

Utfordringer i læreplanenes kunnskap må derfor forstås både i forhold til 
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undervisningsløpenes kulturer og strukturer, og i forhold til reformendringene som ligger i 

reformens føringer. (Dette er også vist til i kapittel 6.2.)  

 

En annen utfordring i nettverkene er å finne felles temaer når nettverksdeltakerne har 

forskjellige skolefag og fagbakgrunn.  Ifølge Shulman (1986, s. 9) ligger kildene til 

lærerkunnskapen i å utvikle sammenhenger mellom læreplankunnskapen, den pedagogiske 

innholdskunnskapen og den skolefaglige kunnskap, vist til i kapittel 2. KLBs nettverk kan 

sies å ha fokus rettet mot undervisningsløpet og konseptualiseringer av skolefaget og 

utdanningsprogrammet slik Shulman beskriver. Når flere forskjellige skolefag skal diskuteres 

i samme nettverk, så byr det på problemer når nettverkets lærere har forskjellige fag. De 

savner et felles fokus. Felles begreper og forskning sammen med erfaringsutveksling kan 

generere forståelse og bidra til å utvikle en reflekterende fagkultur. Forskning spiller en viktig 

rolle innenfor en slik fagtilnærming (Shulman & Shulman, 2004). Dette får fram at i tillegg til 

de kontekstuelle og reformrelaterte faktorene, må også det skolefaglige innholdet i 

nettverkene problematiseres.  

 

I sin analyse av fagplanene i Reform 94 finner Skarpenes et forsterket elevsentrert 

kunnskapssyn og pedosentrisme når han sammenlikner med Reform 76. Ifølge Skarpenes har 

pedosentrisme i Reform 94 handlet om ”… å søke etter pedagogiske metoder for individuell 

tilpasset undervisning” for å fremme utviklingen av den enkelte elev (Skarpenes, 2004, s. 

283). Han tolker dette som at skolefagene svekkes i Reform 94. Mitt analysenivå er et annet. I 

Kunnskapsløftet kompetanseutvikling finner jeg at praksis – og trendbaserte 

kunnskapstilnærminger forsterkes, men i kasuset mitt har skolefagene og læreplanarbeidet 

hatt en sentral plass selv om tilpasset opplæring også er viktig i Kunnskapsløftet.  

 

KLB- nettverkene betoner praksisbaserte kunnskapstilnærminger, og dermed 

praksisdimensjonen i figur 6.2. Ved hjelp av nettverkene har BFK valgt 

kunnskapstilnærminger som har potensial til å sørge for oversettelser mellom mandat og 

praksis når de også løfter fram læreplan, didaktikk og fagdidaktikk. Disse vitenskapsbaserte 

tilnærmingene som ligger i profesjonskulturen, tilsvarer likevel ikke helt den 

kunnskapstradisjonen som ligger i tidligere reformer. Læreplanteori, didaktikk og 

fagdidaktikk har tradisjonelt hatt en rasjonell tilnærming til forholdet mellom læreplanene 
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som mandat og det som skjer i undervisningen. Utfordringene i organisering og ledelse av 

læreplanarbeidet i nettverkene gjør at også andre læreplanteoretiske tilnærminger blir 

nødvendig for å forstå endringene.  

 

Videregående skole har en annen tradisjon for lokalt læreplanarbeid enn grunnskolen. Dette 

skyldes blant annet at læreplanene i de tidligere reformene ikke har vært eksplisitte på lokalt 

læreplanarbeid slik som grunnskolens læreplaner har vært. Selv om de vitenskapsbaserte 

tilnærmingene ligger i lærerprofesjonens tradisjon, mener jeg likevel at den vekten som 

legges på læreplanenes kontekstmessige side med det erfaringsbaserte, i tillegg til det 

styringsmessige og det rasjonelle knyttet til undervisningsplanlegging, kan forstås som 

relativt ny i videregående skole. Kompetanseutvikling i denne profesjonsmodellen innebærer 

at prosesser og endringer utvikles lokalt. Den inkrementelle undersøkende tilnærmingen som 

ligger i en slik styring, fordrer ny kunnskap og mer kunnskap lokalt enn en scientistisk 

tilnærming (Lindblom, 1990). En slik kunnskapsutvikling forutsetter rammer fra 

profesjonskunnskapens praksisbaserte kunnskapstilnæringer og begreper fra vitenskapsbaserte 

kunnskapstilnærminger. Denne praksisbaserte tilnærmingen byr derfor på nye utfordringer.  

 

6.3.2 Endrede didaktiske forutsetninger og suksessfaktorer i en ny profesjonsmodell 

De profesjonelle har gjennom lokalbaserte kunnskapstilnærminger blitt mer avhengig av lokal 

skolemyndighet. Det er lokal skolemyndighet som legger til rette, organiserer, leder og med 

det  kan kontrollere den kollektive kunnskapsbasen. Slike sosiale betingelser former kunnskap 

(Young, 2008).  

 

Kompetanseutviklingen bygger på nye didaktiske forutsetninger.  Lederne har sentrale roller 

når kompetanseutviklingens mål og lokale didaktikk skal utvikles. En sammensatt 

kunnskapsbase gir didaktiske utfordringer (Young, 2008). Det kommer fram når det settes 

sammen program for nettverkene og når det velges partnere i kompetanseutviklingen. Ifølge 

de nasjonale føringene kunne BFK ha valgt en annen modell for kompetanseutvikling. De 

valgte en komplisert nettverksorganisering der nettverkslederne i samarbeid med nettverket, 

utvikler tilbud til lærerne. Nye temaer i læreplanene tas opp slik at behov som BFK, skolenes 

avdelinger, faggrupper og lærere har for kompetanse, skal ha mulighet for å bli tilfredsstilt. 
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For å kunne gi spesifiserte fagtilbud med skolefaglige temaer og fagdidaktikk kreves 

organisering og koordinering på et fylkeskommunalt eller nasjonalt nivå for at faggruppene 

skal bli store nok. Hvilken styring, ledelse, organisering og koordinering som skjer på de 

forskjellige nivåer i utdanningssystemet, vil virke inn på hva som blir innhold og kunnskap i 

læreres kompetanseutvikling. En kompetanseutviklingsmodell som gir de bevilgede pengene 

direkte til skolene, kan føre til at det er den enkelte skoles behov for tiltak som blir vektlagt. 

Dette kan føre til at enkeltskolens felles didaktikk og kunnskap om skolens funksjoner blir 

vektlagt på bekostning av fag, skolefag og fagdidaktikk, slik også evalueringsforskningen om 

strategien Kompetanse for utvikling viser (Hagen & Nyen, 2009). Med de flertydige føringene 

om å utvikle ”lærende organisasjoner” fra sentralt hold, kunne BFK ha valgt en annen 

organisering og et helt annet innhold.   

 

I KLB var lærernes behov for kompetanse, slik at de kunne undervise i de nye læreplanene, 

utgangspunktet for kartleggingen. Gjennom ledernes kartlegging ble det lagt premisser for 

videre kollektiv kompetanseutvikling i nettverk. En annen kartlegging, fra for eksempel et 

privat konsulentselskap, kunne lagt andre premisser for hvilke kompetansetiltak og hvilken 

kunnskap som ble gjeldende.  

 

Å utvikle en didaktisk modell som passer til temaet, den enkelte skole og lærergruppe, er en 

utfordring for lederne. Å få innholdet relevant knyttes til praksisnærhet, og informantene 

beskriver kompliserte didaktiske modeller som svar på hva som er suksessfaktorer i 

kompetanseutvikling. Denne måten å styre, organisere og lede kompetanseutvikling på, 

krever et omfattende oversettelsesarbeid av lederne, samt stiller store krav til pedagogisk 

ledelse, redegjort for i kapittel 6.2. Det inngår også i ledernes oversettelsesarbeid å trekke 

eksterne aktører og partnere inn i arbeidet. 

 

Kompetanseutvikling dreier seg derfor også om å utvikle forholdet til partnere i 

kompetanseutviklingen på markedsmessige vilkår. Universitets- og høgskolesektorene og 

andre kompetansemiljøer har vært trukket inn på markedsmessige vilkår i alle reformene, og 

forholdet mellom UH-sektoren og oppdragsgiver har vært utfordrende.  Det nye er at det ikke 

er staten som er oppdragsgiver, men at det er lederne i fylkeskommunen og på skolene som 

må forholde seg til aktører/ partnere både fra arbeids- og næringsliv, UH-sektoren, 
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kompetansemiljøer og konsulentfirmaer.  Lederne har en viktig rolle når de skal velge hvilke 

aktører og samarbeidspartnere som skal trekkes inn. Informantene problematiserer hvor 

vanskelig det er å finne aktuelle aktører og kostnadene, men i liten grad hvilke roller disse 

skal ha og hvilken rolle de får.  Det kommer fram i analysen at det er noe vilkårlig hvilke 

aktører som trekkes inn. En informant begrunner valgene, som han sier ikke er så bevisste, 

ved å vise til det spesielle ved hans kombinerte skoles lærere. Han ønsker å trekke inn 

foredragsholdere som ikke er for teoretiske i sine tilnærminger, og som kan treffe flest mulig 

lærere. En annen informant sier at de er bevisste på at de ikke bruker konsulentfirmaer, men 

viser eksempler på at ansatte både ved høgskolene, universitetene og skolene etablerer 

firmaer. Slike konsulentfirmaer hadde de måttet bruke. 

 

Både trender og tradisjoner påvirker hvem som trekkes inn. Det har noen følger for hvilken 

kunnskap som blir gjeldende. I min empiri trakk BAT-nettverket inn ”ressurslærere”, dvs. 

nettverkets lærere og andre lærere, for å belyse nye temaer knyttet til læreplaner, fag og 

fagdidaktikk. Nettverket for språkfag har hatt ”faglig påfyll” med foredrag fra universitets- og 

høgskolelærere. Deres valg bygger på fagtradisjonene med en videregående skole som er delt 

i en lærefagtradisjon og en akademisk tradisjon.  

 

I denne studien går det fram at skolene samarbeider med eksterne aktører som før, men mer 

intenst, og flere er søkende etter bedre og mer langsiktige samarbeidsmodeller. 

Utdanningsforskning har vært trukket inn i BFKs større satsinger, og når de har hatt 

samarbeid med eksterne aktører. Skolenes informanter har forskjellige syn på hvor viktig 

utdanningsforskning er i kompetanseutvikling og hvilken rolle de sier at den har. Hvilken 

kunnskap disse aktører bidrar med, virker inn på rollen de eksterne aktørene får. Det kan 

derfor stilles spørsmål ved om det er kunnskap som harmonerer med en scientistisk 

beslutningsmodell, eller er det kunnskap som harmonerer med en inkrementell modell som 

trekkes inn.   

 

Når informantene beskriver hva som er suksessfaktorer i kompetanseutvikling, viser de til 

skolenes forskjellige kompetanseutviklingsmodeller som inneholder tiltakenes lokale 

didaktikk. Det dreier seg om å finne en lokal tilpasning av forskjellige kompetansetiltak på 

skolen. Analysen viser at det er forskjeller mellom skoler, men at rektor og 
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prosjektkoordinator på samme skole er samstemte om hva som er suksesskriterier på deres 

skole. De mener at en kombinasjon av fylkesinitierte tiltak og tiltak på den enkelte skole som 

tar hensyn til undervisningsløpene, er det beste for dem. Å utvikle en lokal didaktikk som er 

tilpasset den enkelte skoles lærere, mener de at er den største utfordringen.  

 

Profesjonsgrupper og myndighetene vil ha forskjellige perspektiver på hva som ut fra deres 

ståsted bør styre kompetanseutviklingen. Både utdanningsforskere og utdanningsforskningen 

kan bli løpegutter for staten. Men de kan også henfalle til bestemte syn på endring hvis 

markedet og trender får bestemme. Utdanningsforskningen trenger sitt eget rom, ifølge 

Young. Han mener at i en diskusjon om kunnskap og kompetanseutvikling bør vi ikke ende 

opp med å relatere innholdet bare til aktørenes posisjoner (Young, 2008). Hvis vi følger E. L. 

Dale (1993) har en profesjonsutvikling som tar høyde for denne typen utfordringer, behov for 

pedagogikk som vitenskapsfag. Den har bruk for forskning som gjør det mulig å vurdere 

kunnskap både i forhold til fortiden og tradisjonen, og ha et framtidsperspektiv for å vurdere 

trender. Uten en vitenskapelig tilnærming kan en bli blind for hva tradisjonen, trendene, 

kunnskapen og utdanningspolitikken representerer.  

 

Jeg har i kapittel 6.3 diskutert profesjonskunnskapen som kommer fram i nettverkene i lys av 

praksisbaserte og vitenskapsbaserte tilnærminger og trukket linjen til pedagogikk som 

vitenskapsfag. Abbott viser til at vitenskapelig forskning gir legitimitet og gjør de 

profesjonelles juridiksjon mindre sårbar, og det gjør at de profesjonelle står bedre rustet 

overfor styringslogikk og markedslogikk (Freidson, 2001). Å legge vekt på erfaringsbasert 

kunnskap uten at forholdet til profesjonskunnskap og pedagogikk som vitenskapsfag trekkes 

inn, vil øke sårbarheten hos de profesjonelle (E. L. Dale, 2005, s. 340). Det kan føre til at 

grensegangene mellom kunnskapstypene i kunnskapsbasen forandres. Det kan gjøre de 

profesjonelles juridiksjon svakere (Abbott, 1988), og det kan føre til at profesjonskunnskapen 

settes under press (Young, 2008).   

  

Kapittel 6.3 har dreid seg om hvordan vi kan forstå innholdet i læreres kompetanseutvikling, 

ved å diskutere den erfaringsbaserte kunnskapsutviklingen i nettverkene i KLB. Nettverk kan 

ikke forstås som et entydig begrep.  Forskjellige organiseringer, forskjellige koblinger til 

kunnskap og til reformendringene, gjør nettverksbegrepet til et kamuflasjebegrep. Det er 
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knyttet til trender. Det vekker positive assosiasjoner om nyttig og gagnlig kunnskap for den 

enkelte, som ligger i forholdsvis uformelle strukturer i møte mellom kolleger som 

profesjonelle og autonome. Det rommer kunnskap som kan forstås opp mot den profesjonelle 

tradisjonen. Stor vekt blir lagt på skolefag, slik som i tidligere reformer. Det ligger i 

undervisningsløpene i videregående skole. Kamuflasjebegrepet rommer her også kunnskap 

for KLBs implementering av innholdsreformen gjennom kollegialt arbeid med læreplan, 

didaktikk og fagdidaktikk, og arbeidet har forskjellige vilkår i forskjellige nettverk. 

Praksisbaserte tilnærminger til profesjonskunnskap får forrang, men det kan også forstås som 

en endring som fordrer mer kunnskap lokalt. Den lokale kompetanseutviklingen aktiverer et 

behov for profesjonskunnskap og pedagogikk som vitenskapsfag for kritisk å kunne belyse og 

drøfte de endrede forholdene. 

 

Profesjonsmodellen med dens lokalbaserte kunnskapstilnærminger gjør at de profesjonelle 

blir mer avhengig av hvordan lokal skolemyndighet legger til rette, organiserer, leder og 

kontrollerer den kollektive kunnskapsbasen. Hvilket nivå i utdanningssystemet som legger til 

rette, vil kunne virke inn på kunnskapsutviklingen. Det er lokal skolemyndighet og de lokale 

skolelederne som utvikler forholdet til partnere og andre aktører, og som skal bidra til 

kompetanseutviklingen på markedsmessige vilkår. Hvilken kunnskap aktørene bidrar med, får 

følger for den rollen de eksterne aktørene får. Den største suksessfaktoren er å finne gode 

didaktiske modeller for kompetanseutviklingen som er tilpasset den enkelte skole og dens 

lærere. De lokale forutsetningene har følger for hva som blir gjeldende profesjonskunnskap 

og det har følger for de profesjonelles sårbarhet. 

 

 

6.4 Legitimering av en ny profesjonsmodell i læreres kompetanseutvikling    

Denne studien har belyst kompetanseutvikling ut fra forskjellige teoretiske perspektiv. Jeg vil 

avslutningsvis gi et overordnet og oppsummerende bilde av hvordan endringer i 

Kunnskapsløftets kompetanseutvikling blir legitimert. Legitimitet blir belyst på 

samfunnsnivået og det lokale nivået ved hjelp av forklaringsfaktorene i det teoretiske 

rammeverket. 
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Samfunnsmessig legitimering. Gjennom den institusjonelle tilnærmingen får den 

samfunnsmessige legitimeringen stor betydning. I tilnærmingen ligger en konvergerende 

slagside på den måten at både samfunnsforhold og forskjellige former for styring, virker inn. 

Kompetanseutvikling blir legitimert av trender både når det gjelder styring, ledelse, læring, 

læreplaner, og når det gjelder hvordan læreres etterutdanning og kompetanseutvikling forstås. 

Ved å følge trender får kompetanseutviklingen en sterk ytre påvirkning som gjør at den blir 

opplevd som relevant, nyttig og meningsfylt.  

 

Kunnskapsløftets kompetanseutvikling er vurdert ut fra samspillet mellom styring, ledelse og 

innhold. I de nasjonale føringene er kompetanseutviklingens styring i tråd med en scientistisk 

beslutningsmodell, og med ”logic of consequientiality” som en underliggende antakelse. 

Kunnskapsløftes ”forskningsbaserte kunnskapsgrunnlag” bygger opp om en slik forståelse, 

selv om føringene også har inkrementelle trekk. Kompetanseutvikling er legitimert av 

historiske forhold. Både Kunnskapsløftets og KLBs føringer følger den legitimeringen som 

har preget tidligere reformer. Kompetanseutvikling har vært en viktig del av tidligere 

reformers implementering, og kompetanseutviklingen har endret seg i lys av endringer i 

styringssystemet og den legitimeres av styringen som kom med Kunnskapsløftet. Det 

innebærer en endring med større vekt på desentralisering og lokal tilpasning og bruk av 

ideologiske styringsmidler med den ansvarliggjøringen som ligger i disse. I den 

samfunnsmessige legitimeringen får styringen av læreres kompetanseutvikling størst vekt, 

mens de substansielle sidene av kompetanseutviklingen blir lite beskrevet. Med flertydige 

beskrivelser av ”den lærende organisasjonen”, blir det gitt føringer for at innholdsreformen 

skal utvikles lokalt. Det representerer en endring sammenliknet med tidligere reformer når 

staten ikke lenger legger detaljerte føringer for innholdet. Den historiske kongruensen i 

legitimeringen minsker, og det flertydige i føringene med ”den lærende organisasjonen” 

minsker legitimiteten til kompetanseutvikling forstått ut fra en scientistisk beslutningsmodell. 

Disse forholdene bidrar til manglende kongruens og minsker styringens legitimitet ut fra 

Suchmans tilnærming til legitimering.  

 

Lokal legitimering. De største endringene, sammenliknet med tidligere reformer, ligger i den 

lokale tilpasningen av kompetanseutviklingen og det forholdet den har til kunnskap. Det har 

jeg beskrevet som en ny profesjonsmodell. Den nye profesjonsmodellen i læreres 
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kompetanseutvikling er avhengig av lokal legitimering. Den lokale tilpasningen av det ytre 

presset blir til i møte mellom ledelse, indre organisering og de ideologiske styringsmidlene. 

Kompleksiteten i en ny ledelseskonfigurasjon med den statlige og lokale styringen, har økt 

gjennom at lokal skolemyndighet har tatt sitt nye ansvar. Gjennom den lokale tilpasningen 

skjer transformasjoner. Gjennom de ideologiske styringsmidlene tilpasses og balanseres 

endringene lokalt. Transformasjonene blir sterkt avhengig av lokal kontekstuell påvirkning 

gjennom ny organisering og en ny skoleledelse, og skoleledelsen har en sentral rolle i å 

legitimere profesjonsmodellen.  

 

Når det blir lagt vekt på ledelse og utvikling av inkrementelle endringer, er det de 

profesjonelle, lederne sammen med lærerne, som utvikler endringene lokalt og påvirker 

transformasjoner av styring og trender. Profesjonskunnskapen deres virker inn på endringene. 

Drøftingen av den erfaringsbaserte kunnskapen, viser at tradisjonen med læreplanene, 

didaktikk og skolefagene står sterkt, men at tradisjonen utfordres i nye lokale 

transformasjoner der praksisbaserte kunnskapstilnærminger har forrang. Det kan forstås som 

at kompetanseutviklingen bygger på de profesjonelles tradisjon for kunnskap, men den 

tilsvarer likevel ikke tradisjonen helt. Når jeg kaller denne kompetanseutviklingen en ny 

profesjonsmodell, er det fordi samvirkningen av ledelse, de ideologiske styringsmidlene, de 

profesjonelles kunnskap og forståelse virker integrerende og legitimerende. Kongruens 

mellom kompetansetiltakene og det de profesjonelle har tro på, påvirker legitimiteten.  

 

Kontekstavhengige argumenter: De kontekstavhengige argumentene er avgjørende i 

legitimeringen fordi endringene må gi mening lokalt. Legitimeringen ligger i den 

underliggende handlingslogikken, ”logic of appropriateness”. Den former de inkrementelle 

endringene og den former profesjonaliteten. Profesjonaliteten preges av lokale 

undervisningsløp og de profesjonelles kunnskapsbase.  

 

Endringer i kompetanseutvikling skjer i forskjellige skoleutviklingstiltak som også er 

kompetansetiltak. For eksempel skjer det endringer i læreplanarbeidet og endringer i arbeidet 

med skolevurderingen som har forskjellig temporalitet. Endringene blir legitimert i forhold til 

de tradisjoner de profesjonelle har med kompetansetiltak. Men de blir også legitimert lokalt 
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på skolen gjennom pedagogisk ledelse og undervisningsløpene. Undervisningsløpene som 

forklaringsfaktor får fram divergerende forståelser og legitimeringer mellom skolene. 

 

KLBs nettverksarbeid blir legitimert gjennom hvordan kompetansebehovene fra 

utdanningssystemets forskjellige nivåer blir ivaretatt. Det skjer gjennom ledelse og deltakelse, 

som vises både i temaer som tas opp og i nettverksprosessene.  I møte med lærerne i nettverk 

blir erfaringsbasert kunnskap aktivert, og dette er en ny og mer lokal kunnskapsbase som 

balanserer mellom tradisjon og trend, og mellom praksis og teori. Den fokuserer spesielt på 

praksisbaserte tilnærminger til profesjonskunnskapen, men trekker også på tradisjonen og 

vitenskapsbaserte tilnærminger. Denne profesjonskunnskapen blir lettere legitimert i 

yrkesfaglige undervisningsløp. Forstått ut fra en inkrementell tilnærming blir det utviklet både 

tettere og løsere koblinger mellom styringsreformen og innholdsreformen. Endringene blir 

påvirket av pedagogisk ledelse. 

 

Dette viser at kompetanseutviklingen blir legitimert både ut fra en scientistisk og en 

inkrementell beslutningsmodell, og at forskjellige beslutningsmodeller blir legitimert i 

styringsdokumentene og i tilpasningen som blir gjort lokalt. ”Logic of consequientiality” er 

mest framtredende i styringsdokumentene nasjonalt og lokalt, slik som i tidligere reformer. I 

den lokale realiseringen er ”logic of appropriateness” tydeligst.  Endringene i 

kompetanseutviklingen kan derfor ikke forstås som et skifte mot et helt nytt 

kompetanseutviklingsregime i forhold til tradisjonen. 

 

Når forskjellige beslutningsmodeller blir legitimert i styringsdokumentene og i 

gjennomføringen lokalt, kan det gi liten kongruens i legitimeringen. Men det kan likevel ha 

økt legitimiteten til den nye profesjonsmodellen i min empiri, fordi dens underliggende ”logic 

of appropriatenss” er framtredende.  
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7 Kompetanseutvikling som styringsmiddel - 

konklusjoner og implikasjoner 

Denne avhandlingen handler om kompetanseutvikling i videregående skole. Den har tatt for 

seg hvordan læreres kompetanse utvikles etter at Kunnskapsløftets kompetansestrategi 

Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008 

(Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005b) trådte i kraft. Hovedproblemstillingen har 

vært: Hva karakteriserer kompetanseutvikling som styringsmiddel? I dette siste kapitlet 

oppsummeres studien i kapittel 7.1. Det blir vist til praktiske implikasjoner av studien i 

kapittel 7.2, før jeg avslutningsvis i kapittel 7.3 peker på behov for ytterligere forskning som 

studien har aktualisert. 

 

 

7.1 Oppsummering av studien 

Denne studien er et bidrag til hvordan vi kan forstå kompetanseutvikling som styringsmiddel i 

videregående skole. En viktig premiss i studien er at når kompetanseutvikling skal studeres, 

må styring, ledelse og innhold ses i sammenheng. 

 

Kompetanseutviklingen i videregående skole var i 76-reformen og 94-reformen styrt fra 

Departementet, og den dreide seg om hva lærerne måtte kunne for å undervise ut fra nye 

læreplaner. I Kunnskapsløfts dokumenter er derimot ansvaret lagt til lokal skolemyndighet og 

skolene skal utvikles til ”lærende organisasjoner” ved hjelp av en ny kompleks 

beslutningsmodell. I denne modellen inngår samarbeid mellom skoler, lokal skolemyndighet, 

forskjellige partnere, i tillegg til bruk av forskjellige styringsmidler, ledelse og forskning. 

Dette blir i styringsdokumentene legitimert med forskning, byråkratisk rasjonelle 

begrunnelser og trender, og modellen framstår som en scientistisk beslutningsmodell. Det er 

lokal skolemyndighet som bestemmer hvordan kompetanseutviklingen skal organiseres og 

ledes, og hvilket innhold kompetanseutviklingen skal ha. Den lokale tilpasningen som 

Buskerud fylkeskommune har gjort, har vært utgangspunkt for studien.  
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Den nye kompetanseutviklingen blir i avhandlingen beskrevet som en ny profesjonsmodell. 

Lederne har sentrale roller i den lokale tilpasningen. I Kompetanseløftet Buskerud blir 

kompetanseutviklingens styring transformert i horisontale og vertikale styringsstrukturer på 

forskjellige arenaer, mellom styringsnivåer og mellom styringsformer; i forskjellige 

mellomrom i en ny ledelseskonfigurasjon. I forlengelse av en scientistisk beslutningsmodell i 

styringsdokumentene, framstår profesjonsmodellen som en inkrementell beslutningsmodell 

fordi det er de profesjonelle med deres forståelser og kunnskap som utvikler endringene over 

tid. 

 

Innhold i kompetanseutviklingen, slik det kommer fram i Kompetanseløftet Buskeruds 

nettverk, viser at praksisbaserte tilnærminger til profesjonskunnskap har fått forrang. I 

nettverkene har skolefaget, med læreplanene, undervisningen og undervisningsplanleggingen, 

fått stor vekt. Det blir lagt vekt på erfaringsutveksling, noe som krever både gode 

refleksjonsprosesser, vitenskapelige begreper, forskning og ekstern støtte / partnere. 

Vektlegging av læreplanene og vitenskapsbaserte tilnærminger til profesjonskunnskapen 

ligger i etterutdanningstradisjonen. Men den vekt som legges på erfaringsutveksling og å 

utvikle skoler som ”lærende organisasjoner” der også styring trekkes inn, gjør at innholdet i 

kompetanseutviklingen forstås som nytt i videregående skole.  

 

Det er lokal skolemyndighet og lederne som legger føringene og premissene for 

kompetanseutviklingen. Det er behov for profesjonskunnskap som gjør det mulig å ha både et 

forhold til fortiden og nåtiden, og samtidig ha et framtidsperspektiv som gjør det mulig å 

vurdere hva trendene og kunnskapen representerer. Kompetanseutviklingen aktiverer behov 

for profesjonskunnskap, både praksisbaserte og vitenskapsbaserte tilnærminger, og i tillegg 

pedagogikk som vitenskapsfag. Denne profesjonsmodellen fordrer derfor mer kunnskap hos 

ledere og lærere lokalt. 

 

Denne profesjonsmodellen stiller nye krav til pedagogisk ledelse.  Reformen åpner opp for at 

kompetansetiltak blir knyttet til ideologiske styringsmidler. I denne koblingen ligger en ny 

ansvarliggjøring av skolelederne fordi pedagogisk ledelse vil etterlyse sammenhenger og tette 

koblinger mellom styringsmidlene, kompetansetiltakene og elevenes, lærernes og ledernes 

læring. Pedagogisk ledelse dreier seg om å lede inkrementelle prosesser, og å forholde seg til 



219 

at reformendringene både kan ha tette eller løsere koblinger til undervisningsløpene og 

skolefagene. Lærerprofesjonen har en sammensatt kunnskapsbase. Å utvikle didaktiske 

modeller som passer til den kunnskapsbasen som lærere har, og som passer til den enkelte 

skole og lærer, innebærer utfordringer. Det innebærer også didaktiske utfordringer å utvikle 

forholdet til forskjellige partnere, og å forholde seg til utdanningsforskning. Pedagogisk 

ledelse dreier seg også om å stille spørsmål ved hva legitimeringen, koordineringen og 

integreringen av de forskjellige kompetansetiltakene og styringsmidlene i skolen, skal tjene. 

 

Denne profesjonsmodellens erfaringsbaserte tilnærming til kunnskap gjør de profesjonelle 

mer avhengig av lokal skolemyndighet og av lederne, og den stiller ny krav til pedagogisk 

ledelse. En slik profesjonsmodell kan føre til at den profesjonelle juridiksjonen blir mer 

sårbar, og den kan føre til at den profesjonelle logikken blir svakere enn den byråkratiske 

logikken og markedslogikken. 

 

 

7.2 Praktiske og forskningsmessige implikasjoner 

7.2.1 Politiske implikasjoner, forvaltningsmessige implikasjoner og implikasjoner for 

skoleledere og lærere 

De teoretiske og empiriske analysene i kapittel 4 og kapittel 5 og drøftingene i kapittel 6 gir 

holdepunkter for at kompetanseutviklingens endringer har politiske og forvaltningsmessige 

implikasjoner. Avhandlingen viser forskjellige forklaringsfaktorer som virker inn på 

reformtransformasjoner. Det gir en kompleks tilnærming til reformimplementering og 

hvordan reformer kan forstås. Den harmonerer ikke med et syn på reformer som 

handlingsanvisninger eller oppskrifter, men heller med et syn der forskjellige aktører er 

”medskapere” i reformer. 

 

Avhandlingen gir en deskriptiv tilnærming til endringene i kompetanseutviklingen. Den gir en 

kasusbeskrivelse som kan bidra til innsikt i samvirkningen mellom nivåene i 

utdanningssystemet. Den får fram løse og tettere koblinger mellom innholdsreformen på 

nasjonalt nivå og lokal skolemyndighet. Den viser at hva som blir til kompetanseutvikling kan 
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være vilkårlig når det ses fra et politikerperspektiv, et forvalterperspektiv og fra et 

profesjonelt perspektiv.  

 

Reformer får lokale uttrykk på den enkelte skole. Det er vist til hvordan endringer hos lokal 

skolemyndighet og skolene skjer i en arbeidsdeling. Det fordrer vilje til endring og læring ut 

fra inkrementelle beslutningsmodeller og avlæring, i tillegg til prøving og feiling.  

 

Beskrivelser av strukturen i videregående skole bygger på en deling mellom yrkesfaglige 

utdanningsprogram på den ene siden, og studieforberedende utdanningsprogram på den andre 

siden. Avhandlingen viser at forskningsprogrammene også opererer med en slik deling, og 

informantene gjør det. Det ligger i hvordan vi snakker om videregående skole. Slike 

beskrivelser av videregående skole kan bidra til å opprettholde en unyansert tilnærming til 

skolefagene på de forskjellige utdanningsprogrammene. Det kan ha følger for 

kompetanseutviklingen. 

 

En nyansert tilnærming til hva som er kunnskap i skolen, innebærer også en vid tilnærming til 

læreres og lederes kompetanseutvikling. Denne studien og annen forskning viser at 

forskjellige kompetansetiltak som lokal skolemyndighet og skolene står for, kan gi positive 

bidrag til skolene og elevenes læring. Men studien får også fram at hvordan 

kompetanseutviklingen styres og ledes, vil virke inn på hvilken læring og kunnskap som 

genereres. Det kommer fram at de skolebaserte tiltakene er viktige, men alle 

kompetansebehov kan ikke løses av skolene og lokal skolemyndighet alene. De nasjonale 

myndighetene har et viktig ansvar for å styre, legge til rette og koordinere på mindre fagfelt 

og på spesielle områder. 

 

Avhandlingen viser at endret styring gir endringer i ansvar og utførelse lokalt. Den får fram 

det fragmenterte og sammensatte i lokal tilpasning og ledelse med de utfordringer det 

genererer. Å utvikle større bevissthet overfor styring, nye roller og prosesser hos lokal 

skolemyndighet og på skolene, er viktig for å utvikle læringen og sammenhengene i systemet.  
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Styring og ledelse av kompetanseutvikling i skolene stiller endrede krav til lederkompetanse.  

Endringene med stor vekt på kontekstualisering, stiller krav om endringer av tradisjoner og 

holdninger. Det innebærer kulturendringer som har konsekvenser for de impliserte. Ledelsen 

har behov for å forstå systemet, endringene, endrede roller og den lokale konteksten. 

 

I avhandlingen er det utviklet et teoretisk ”rammeverk” i kapittel 2. Det legger vekt på 

kommunikasjon, felles språk og meining. Teorirammeverket kan være et bidrag til å forstå 

skole. Det får fram hva som skjer med reformer i møte med lederes praksiskunnskap og 

institusjonelle tilnærminger til skole. En slik tilnærming har en annen forklaringskraft enn 

”ovenfra og ned”-tilnæringer som viser at reformer som ikke blir implementert skyldes enten 

feil ved de som skal implementere eller feil ved reformen. Rammeverket fanger andre sider og 

kan bidra til en annen forståelse. 

 

Studien viser at suksessfaktorer i kompetanseutvikling blir knyttet til den lokale konteksten. 

Suksessfaktorene viser at opplæringsprogrammene, skolefagene og de lokale kulturene, er et 

svært viktig utgangspunkt for en vellykket kompetanseutvikling. Suksessfaktorene handler 

også om kompetansetiltakene og deres formål, didaktikk og ledelse.  Det kontekstuelle 

utgangspunktet for suksessfaktorene kan være en viktig påminning for de som er involvert i 

kompetanseutvikling.  

 

Universitets- og høgskolesektorens roller i kompetanseutviklingen er i endring. Videre 

utvikling av modeller for å støtte det lokale arbeidet og for gjensidig kunnskapsutvikling er 

satsingsområde i forsknings- og utviklingsprogrammene Utdanning 2020 og Programmet 

Praksisrettet Utdanningsforskning – PRAKUT.  Dette er forskningsprogrammer og 

utviklingsprogrammer som trekker inn videregående skoler og lokale skolemyndigheter. Det 

kan se ut som om forskningstilnærmingene i programmene har blitt videre, men fortsatt er 

forskningen på videregående skole begrenset og nytteorientert.  Ensidighet i forskning kan 

bygge opp en fragmentert tilnærming til kompetanseutvikling.  Utfordringen blir å legge opp 

til en støtte fra universitets- og høgskolesektoren som ikke har en ensidig implementerer- 

rolle, eller ensidig prosesstilnærming, men som kan bidra til utvikling på forskjellige felter og 

bidra til mer helhetlige og kritiske forståelser. Det er få videregående skoler, skoleeiere og 
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lærerutdanningsmiljøer som blir trukket inn i programmene. Det er et problem for 

kunnskapsutviklingen og for UH-sektoren. 

 

Studien viser at samfunnsendringene og trender påvirker skolen. En kritisk tilnærming til hva 

en vil med skolen både hos politikere, forvaltningen, skolens ledere og lærere, er viktig for å 

vurdere forskjellige kompetansetiltak og hva de genererer av læring og kunnskap. Uten kritisk 

drøfting av ledernes funksjoner og hva en vil med skolen, kan for eksempel evalueringer og 

rangeringer lett legitimeres og å få en uforholdsmessig stor rolle i kompetanseutvikling. 

 

7.2.2 Konsekvenser for videre forskning  

Ut fra den diskusjonen som er ført, vil jeg foreslå noen mulige forskningsagendaer for å 

utvikle problemstillingene videre. De er knyttet til reformer, profesjonsutvikling, pedagogisk 

ledelse og kompetanseutvikling. 

 

Studier av forholdet mellom samfunnsnivå og lokalt nivå 

Institusjonelle forskningstilnærminger om hvordan skolereformer transformeres lokalt og 

hvordan dette virker inn på profesjonaliteten i den videregående skolen, har vært min agenda. 

Disse sammenhengene mellom samfunnsnivået og lokale nivåer er interessante. Det er behov 

for å gå inn på sammenhenger mellom samfunnsutvikling, styring, ledelse og 

kunnskapsutvikling på spesifikke felter med relevans for videregående skoles ledere, lærere 

og elever. For eksempel bør samvirkningen mellom ideologiske styringsmidler som læreplan, 

elevvurdering og kompetanseutvikling utforskes nærmere. Det gjelder også 

profesjonsutvikling og forholdet til forskjellige aktørers roller, som for eksempel private 

kompetansekartleggingsfirmaer og konsulenter. 

 

Longitudinelle sammenliknende kasusstudier  

Longitudinelle sammenliknende kasusstudier har potensial til å avdekke hva som skjer av 

endringer hos forskjellige lokale skolemyndigheter og i deres skoler over tid (Weick, 1976). 

Transformasjoner tar tid, jf. kapittel 2.  På den måten kan forskning bidra til å få fram det 

spesifikke med videregående skole som en ”fellesskole”. Mye forskning er knyttet til den 
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yrkesfaglige delen og dens utfordringer, og opprettholder en forenklet tilnærming til 

fagforskjellene i videregående skole. Som vist til i kapittel 1 er ”fellesskolen” lite undersøkt. 

Med et slikt utgangspunkt kan det utvikles forskning om den videregående skole som 

opplæringsarea og skolens forhold til forskjellige kompetansetiltak i ulike kontekster. Å 

utvikle vår forståelse både når det gjelder undervisningsløp og ledelsesforskjeller, er 

interessant for å forstå mer av utfordringene i videregående skole, jf kapittel 5.  

 

Pedagogisk ledelse for elevenes, lærernes og ledernes læring og samhandling er temaer som 

har kommet opp både i evalueringene av Kunnskapsløftet (Møller, 2010, s. 43) og i min 

avhandling. Temaene bør følges av videre forskning der universitets- og høgskolesektoren 

kan inngå i forskjellige roller. Ledelseskonfigurasjoners forhold til styring, organisering og 

ledelse av kompetansetiltak, og konfigurasjoners forhold til ideologiske styringsmidler er 

relevante temaer å følge opp i større kasusstudier over tid. Kompetanseutvikling og dens 

forhold til læreres og elevers læring er lite undersøkt og viktig å få kunnskap om (Day & 

Sachs, 2004). 

 

Effektene av læreres kompetanseutvikling har vært lite evaluert. Å få fram læreres perspektiv 

på feltet er interessant. Day og Sachs sier ut fra sin gjennomgang av forskning at å identifisere 

læreres agendaer er avgjørende for deres læring og endring; ”... that teacher learning needs to 

be inquiry oriented, personal and sustained, individual and collaborative, on and off site; that  

CPD (min anmerkning: Continuing Professional Development) means a range of learning 

opportunities appropriate to needs and purposes; that these need to be supported by school 

cultures of inquiry and be evidence-based where evidence is collected and interrogated which 

acknowledges the complex worlds of teaching and learning, teachers and learners; and, that if 

it is to be effective its direct and indirect results need to be systematically evaluated” (Day & 

Sachs, 2004, s. 26). Feltet kan synes komplekst, men kunnskapsbygging som tar læreres 

perspektiv er viktig å gå videre på.  
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Vedlegg 1 Intervjuguider  

Intervjuguide for rektor og prosjektkoordinator  

Innledning 

Formålet med dette intervjuet er å få kunnskap om kompetanseutvikling i videregående skole. 
Bakgrunnen er at det har skjedd endringer i måten dette gjøres på. Vi har fått en ny 
kompetansestrategi Kompetanse for utvikling, eller ”Epleheftet”, som noen kaller det. Dette 
intervjuet vil dreier følgende temaer: 

1. Generelt om kompetanse og kompetanseutvikling i skolen  
2. Kartlegging av skolens arbeid med kompetanseutvikling etter kompetansestrategien 
3. Forholdet til omgivelsene  
4. Framtida - utfordringer og løsninger 

 

Generelt om kompetanse og kompetanseutvikling i skolen 

1. Hva mener du generelt er viktig kompetanse for lærere? 

2. Hva mener du generelt er viktig kompetanse for skoleledere? 

3. Hvordan utvikles kompetanse? 

4. Hva mener du generelt er den ideelle kompetanseutvikling for lærerne, og for skolelederne?  

 

Kartlegging av skolens arbeid med kompetanseutvikling etter kompetansestrategien 

5. Kan du tegne opp et enkelt organisasjonskart for skolen din og sette inn prosjektleder og 
fylkeskommunen? På den måten vil jeg kunne ha det å forholde meg til når du forklarer. 

 

6. Hvordan har denne skolen organisert arbeidet med kompetanseutviklingsplanen?  

- Hva har vært dine oppgaver?  

 

7. Har du noen synspunkter på organiseringen? 

 

8. Jeg vil nå komme nærmere inn på skolens arbeid med kompetanseplanene.  

            - Hva er målet deres med kompetanseutviklingen? 

 - Hva er begrunnelsene for målet? 

 

9. Hvordan har kartlegging av skolens behov foregått?  

- Har du hatt noen rolle i dette arbeidet? Hvordan er lærernes behov ivaretatt? 

 

10. Hva trenger skolens lærere og ledere kompetanse på?   

- Hvorfor trenger skolen kompetanse på dette?  
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11. Hvilke kompetansetiltak er iverksatt for lærere og ledere fra fylkeskommunen?  

- Hvilke erfaringer har dere med dette? 

- Har tiltakene generert læring for lærerne og lederne?  

Stikkord: Kurs/seminarer, videreutdanning, nettverk, satsingsområder? Erfaringer? Resultat? 

 

12. Har skolen selv initiert kompetanseutviklingstiltak? Hvilke? Hva karakteriserer disse?  

- Mener du at disse skiller seg fra fylkeskommunens tiltak?  

- Hvilken rolle har du hatt i dette? Hvilken rolle har du hatt i forhold til det som er satt 
i gang fra fylket? 

 

13. Har skolen skoleutviklingsprosjekter?  

- Eventuelt hvilke problemstillinger er prosjektene knyttet til?  

- Er prosjektet initiert fra fylkeskommunen eller fra skolen? 

- Hvordan ser du dette arbeidet i forhold til kompetanseutvikling? 

 

14. Hvordan har skolen arbeidet med de nye læreplanene? 

             - Hvilke utfordringer har det vært i arbeidet med læreplanene? 

             - Hvordan ser/vurderer du dette arbeidet i forhold til kompetanseutvikling? 

 

15. Hvordan vurderer du nytten/læringseffekten av de forskjellige 
kompetanseutviklingstiltakene for lærere og skolelederne? 

- Hvorfor fungerer noen tiltak bedre enn andre? Hva er suksessfaktorer? Hva er kritisk 
for å få til kompetanseutvikling?  

 

16. Er det mulig for en enkelt lærer å ta initiativ til en egen kompetanseutvikling utenom det 
som står i oppsatte planer? 

 

17. Kompetansestrategien sier at skolen skal utvikles til en ”lærende organisasjon”. Hvilke 
synspunkter har du på dette?  

           - Er skolen din en ”lærende organisasjon”?  

- Mener du at det ligger en dreining mot mer erfaringsbasert kunnskapsdeling i 
Kompetansestrategien? 

 

18. Hvordan har deltakelsen i kompetansetiltakene vært? 

- Hvordan har ledelsen lagt til rette for at de som ønsker å delta i kompetanseutvikling 
skal få delta? 

- Hva er hovedgrunnen til at de ikke deltar? 
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19. Er arbeidet med kompetanseutviklingen evaluert? 

- Vi du si at kompetanseplanen har blitt fulgt?  

 

20. Har ledelsen av kompetanseutvikling på skolen forandret seg etter kompetansestrategien i 
forbindelse med KL 06?  

 

21. Hvilke vurderinger gjør du av skolens arbeid med kompetanseutvikling?  

- Hvilke vurderinger gjør du av din rolle i dette? 

 

22. Mener du at hva skolen gjør mht til kompetanseutvikling er viktig for at skolen skal virke 
attraktiv og tiltrekke seg de lærerne dere ønsker? 

 

23. Kompetanseutvikling handler om å videreutvikle den enkeltes kompetanse/ det handler 
om læreres og lederes profesjonelle utvikling, og å tilpasse den til reformer. Men det handler 
også om å sikre at skolen har den kompetansen den trenger. Det vil derfor også handle om 
omskolering. Hva gjør dere med dette? 

 

Forholdet til omgivelsene  

24. Er forholdet mellom skolen og fylkeskommunen (skoleeier) endret når det gjelder 
hvordan dere i denne reformen arbeider med kompetanseutvikling?  

- Hvilke erfaringer har du og hvordan vurderer du disse?  

(Stikkord for meg: Hvilke avgjørelser tas på fylkesnivået og hvilke tas på skolenivået? 

 

25. Hvilke andre viktige samarbeidspartnere har denne skolen når det gjelder 
kompetanseutvikling? 

- Hvorfor mener du at disse er viktige?  

- Hva slags kunnskap er det de bringer inn til skolen? 

- Hvilket samarbeid ønsker dere med UH-sektorten? 

 

26. Hva mener du styrer hva som blir innholdet (temaer/kunnskapsobjektet) i 
kompetanseutviklingen?  

- Hva styrer hvem som blir aktører? 

 

27. Er forholdet mellom skolen din og samarbeidspartnerne endret etter 
Kompetansestrategien? 
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28. Tror du at nasjonale og internasjonale rankingundersøkelser, som PISA og PRILS 2006, 
eller Elevundersøkelsen i Buskerud eller skolens egne evalueringer, har konsekvenser for 
arbeidet med læreres og lederes kompetanse? 

 

29. Hvor store bevilgninger får skolen til kompetanseutvikling?  

- Har du noen kommentarer mht bevilginger til kompetanseutvikling? 

- Hvis skolen selv hadde hatt hånd om pengene, er det noe du ville ha gjort 
annerledes?  

 

30. Clemet utviklet en Kompetansestrategi. Har dere arbeidet med dette dokumentet på 
skolen?  

 

31.  Hvordan skaffer du deg kunnskap og informasjon som du bruker i arbeidet med 
kompetanseutviklingen? Har du noen hjelp/støtte i dette arbeidet?  

 

32. Hvilken betydning mener du at utdanningsforskning har i kompetanseutviklingstiltakene?  

 

33. Hvor viktig er kompetanseutviklingen av lærere og skoleledere for å få til bedre læring 
hos elevene?  

 

34. Utdanningsforbundet sier at det må etableres et systematisk, forutsigbart og forpliktende 
system for etter- og videreutdanning, bygd på individuell plikt og rett til dette. Dette må 
ivareta både nasjonale, lokale og individuelle behov. Utdanningsforbundet er på linje med EU 
om å se lærerutdanning og lederutdanning i et livslangt læringsperspektiv der det er viktig å få 
sammenheng mellom lærerutdanning, tiltak for nyutdannende og etter- og videreutdanningen 
og seniorfasetiltak. Er du enig med Utdanningsforbundet?  For å få dette til, hva er viktig? 

 

Framtida – utfordringer og løsninger 

35. Hva er de største utfordringene i det å drive kompetanseutvikling for lærere og ledere nå? 

 - Hvordan mener du at disse kan løses? 

 

36. Hvilke kompetansebehov mener du at denne skolen har i de neste ti årene?  

 

37. Hvordan mener du at utfordringene i kompetanseutvikling bør løses i den nærmeste 
framtiden? 

 

38. Andre forhold som vi ikke har kommet inn på som du vil nevne?  
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Intervjuguide for fylkeskommunen  

Innledning 

Formålet med dette intervjuet er å få kunnskap om kompetanseutvikling i videregående skole. 
Bakgrunnen er at det har skjedd endringer i måten dette gjøres på. Vi har fått en ny 
kompetansestrategi Kompetanse for utvikling, eller ”Epleheftet”, som noen kaller det. Dette 
intervjuet vil dreie følgende temaer: 

1. Generelt om kompetanse og kompetanseutvikling i skolen  
2. Kartlegging av skolens arbeid med kompetanseutvikling etter kompetansestrategien 
3. Forholdet til omgivelsene  
4. Framtida - utfordringer og løsninger 

 

Generelt om kompetanse og kompetanseutvikling i skolen 

1. Hva mener du generelt er viktig kompetanse for lærere? 

2. Hva mener du generelt er viktig kompetanse for skoleledere? 

3. Hvordan utvikles kompetanse? 

4. Hva mener du generelt er den ideelle kompetanseutvikling for lærerne, og for skolelederne?  

 

Hva er kompetanse og kompetanseutvikling? 

5. Hva mener du generelt er viktig kompetanse for lærere? 

6. Hva mener du generelt er viktig kompetanse for skoleledere? 

- Mener du at denne kompetansen er viktig for ansatte hos 
fylkesopplæringssjefen? 

7. Hvordan utvikles kompetanse? 

8. Hva mener du generelt er den ideelle kompetanseutviklingen for lærere og skoleledere? 

 

Kartlegging av hva som gjøres med kompetanseutvikling etter kompetansestrategien 

9. Kan du tegne opp et enkelt organisasjonskart for fylkeskommunen, og sette inn de som har 
forskjellige roller og funksjoner i kompetanseutviklingen? Kan du også sette inn andre 
offentlige organer som styrer kompetanseutviklingen etter KL06? På den måten vil jeg kunne 
ha det å forholde meg til når du forklarer. 

10. Hvordan har fylkeskommunen organisert arbeidet med kompetanseutvikling etter KL06?  

- Hva er begrunnelsen for prosjektorganiseringen av kompetanseutviklingen? 

- Hva har vært dine oppgaver? 

- Hvordan har denne saken vært behandlet av fylkesskolestyret, rådmannen og 
fylkesopplæringssjefen? (Stikkord: deltakere, prosesser, innad og utad mot skolene) 

11. Hvilke oppgaver har prosjektkoordinatorene hatt? 

 - Hvilke arenaer er utviklet mellom fylkeskommunen og prosjektkoordinatorene? 

 - Hvilke saker er drøftet? 



 

252 

12. Hvilke oppgaver har rektorene i arbeidet med kompetanseutvikling overfor 
fylkeskommunen og overfor skolen sin? 

 - Hvilken kommunikasjon har fylkeskommunen hatt med rektorene om 
kompetanseutvikling? Hvilke fora? Hvilke saker? 

13. Har du synspunkter på organiseringen? 

14. Jeg vil nå komme nærmere inn på arbeidet med kompetanseplanen. Fylkeskommunen har 
utarbeidet forskjellige bakgrunnsdokumenter. Hva har vært viktige prinsipper i arbeidet?  

- Hva har målet med dokumentene vært?  

- Hvordan har dere forholdt dere til statens føringer? 

- Dokumentet ”Strategisk kompetanseutviklingsplan” sier at kompetansetiltakene skal 
være ”praksisrelaterte” – har du eksempler og erfaringer på dette? 

15. Hva har vært målet med kompetanseutviklingen? 

 - Hva er begrunnelsene for målet? 

16. Hvordan har kartleggingen av skolenes behov for kompetanseutvikling foregått? 

 - Hvilken rolle har du hatt i dette arbeidet? 

17. Hva trenger skolens lærere kompetanse på? Hvorfor trenger skolene denne kompetansen? 

18. Hvilke kompetansetiltak er valgt i kompetanseutviklingen i fylkeskommunen? 

- Hvilke kompetansetiltak har lærerne hatt siden den nye kompetansestrategien ble satt 
i gang fra fylkeskommunen? 

- Hvilke kompetansetiltak har skolelederne hatt? 

- Hvorfor er disse valgt? 

- Hvilke erfaringer har dere med dette? 

(Stikkord: Etterutdanning, videreutdanning, nettverk, fagtiltak for lærere, innholdet i 
de forskjellige, hvordan er innholdet presentert, hva slags kunnskap er presentret, 
hvem har organisert det, hvilke aktører. Resultat og erfaringer?) 

19. Hvordan vurderer du nytten /læringseffekten av de forskjellige 
kompetanseutviklingstiltakene? 

20. Har skolene selv initiert kompetanseutviklingstiltak ut over dette? 

21. Hvilke føringer har fylkeskommunen lagt for skolenes læreplanarbeid? 

 - Hvordan har nettverkene arbeidet med læreplanene? Hvilke krav har 
fylkeskommunen stilt til arbeidet i nettverkene?  

 - Hvilke vurderinger gjør du av det arbeidet som har foregått? Har det vært forskjeller 
mellom nettverkene? 

(Stikkord: Nettverksarbeid, rektors kvalitetssikring av læreplanarbeid) 

22. Har fylkeskommunen initiert skoleutviklingsprosjekter knyttet til Kunnskapsløftet? Ser du 
på dette som kompetanseutvikling? 

23. Får skolene tilbud fra dere om etter- og videreutdanning som ikke ligger inne i planene? 

 (Stikkord: Hvilke arenaer er brukt, hvilke prosesser og med hvilke temaer) Ses 
læreplanarbeidet som kompetanseutvikling? 
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24. Kompetansestrategien sier at skolen skal utvikles til en lærende organisasjon. Hvilke 
synspunkter har du på dette?  

- Vil du si at den organisasjonen du tegnet opp er en lærende organisasjon? 

- Mener du at det ligger en dreining mot mer erfaringsbasert kunnskapsdeling i 
Kompetansestrategien? 

-Hvilket potensiale har du erfart at ligger i den erfaringsbaserte kunnskapsdelingen? 

25. Hvordan vurderer du nytten/læringseffekten av de forskjellige 
kompetanseutviklingstiltakene for lærerne, lederne og dere? 

 - Hvorfor fungerer noen tiltak bedre enn andre? Hva er suksessfaktorer? 

- Hva er kritisk for å få til kompetanseutvikling?  

Stikkord: Hvilke erfaringer/ vurderinger gjør du av de forskjellige? Eksternt og lokalt 
organisert, SU, andre tiltak? 

26. Hvordan har deltakelsen vært? Legger fylkeskommunen føringer for at lærerne og lederne 
og fylkeskommunen skal delta i kompetanseutvikling? 

27. Er arbeidet med kompetanseutviklingen evaluert? 

28. Har fylkeskommunens ledelse av kompetanseutviklingen forandret seg etter 
Kompetansestrategien? 

 - Har skolenes ledelse av kompetanseutvikling forandret seg? 

29. Følger fylkeskommunen opp skolenes arbeid med kompetanseutviklingen? 

30. Hvilke vurderinger gjør du av fylkeskommunens arbeid med kompetanseplanen? 

 - Synes du at kompetanseplanene har blitt fulgt? 

- Hvilken vurdering gjør du av din rolle i det? 

31. Hvilke vurderinger gjør du av skolenes arbeid med kompetanseplanen? 

32. Mener du at hva fylkeskommunen gjør mht kompetanseutvikling er viktig for at skolen 
skal virke attraktiv og tiltrekke seg de folkene dere ønsker? 

33. Kompetanseutvikling handler om å videreutvikle den enkeltes kompetanse/ det handler 
om læreres og lederes profesjonelle utvikling, og å tilpasse den til reformer. Men det handler 
også om å sikre at skolen har den kompetansen den trenger. Det vil derfor også handle om 
omskolering. Hva gjør dere med dette? 

 

Forholdet til omgivelsene 

34. Er forholdet mellom skolene og fylkeskommunen (skoleeier) endret når det gjelder 
hvordan dere etter kompetansestrategien arbeider med kompetanseutvikling? 

35. Hvilke andre viktige samarbeidspartnere har fylkekommunen når det gjelder 
kompetanseutvikling?  

 - Hvorfor mener du at disse er viktig? 

- Hva slags kunnskap bringer det inn i skolen? 

(Stikkord for meg: skoleeiers bestillerrolle, med hvem og hvordan samarbeides det, 
departement/direktorat, fylkesmannen, UH-sektoren, konsulenter, næringslivet, andre?) 
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36. Er forholdet mellom fylkeskommunen og samarbeidspartnerne endret etter 
Kompetansestrategien? 

37. Hva mener du styrer hva som blir innholdet/temaer i kompetanseutviklingen?  

- Hva styrer hvem som blir aktører? 

- Vil du si at fylkeskommunen former kompetanseutviklingen? 

38. Nasjonale og internasjonale undersøkelser, som  PISA og PRILS 2006, har dette 
konsekvenser for deres arbeid med læreres og lederes kompetanse? 

39. Hvor store bevilgninger får fylkeskommunen til kompetanseutvikling?  

- Hvordan har disse blitt brukt? 

- Har du noen kommentarer mht bevilginger til kompetanseutvikling?  

40.  Hvordan skaffer du deg kunnskap og informasjon som du bruker i arbeidet med 
kompetanseutviklingen? Har du noen hjelp/støtte i dette arbeidet?  

(Stikkord for meg: evalueringer, utdanningsforskning, egen utviklingsprosjekter, FOU i 
samarbeid med UH-sektoren, praksisbasert kunnskap fra demonstrasjonsskoler, nettverk, 
arbeidslivet, informasjon fra fylkeskommunen/utdanningsadministrasjonen/politikere, 
tidsskrifter/ web-basert informasjon, nettverk, tilbud. - Hva er det som har generert det 
innholdet kompetanseutviklingen har?)   

41. Hvilken betydning mener du at utdanningsforskning har i kompetanseutviklingstiltakene?  

42. Hvor viktig er kompetanseutviklingen av lærere og skoleledere for å få til bedre læring 
hos elevene?  

43. Utdanningsforbundet sier at det må etableres et systematisk, forutsigbart og forpliktende 
system for etter- og videreutdanning, bygd på individuell plikt og rett til dette. Dette må 
ivareta både nasjonale, lokale og individuelle behov. Utdanningsforbundet er på linje med Eu 
om å se lærerutdanning og lederutdanning i et livslangt læringsperspektiv der det er viktig å få 
sammenheng mellom lærerutdanning, tiltak for nyutdannende og etter- og videreutdanningen 
og seniorfasetiltak.  

Er du enig med Utdanningsforbundet?  

- For å få dette til, hva er viktig? 

 

Framtida – utfordringer og løsninger 

44. Hva er de største utfordringene i det å drive kompetanseutvikling for lærere og ledere nå? 

 - Hvordan mener du at disse kan løses? 

45. Hvilke kompetansebehov mener du at skolene i dette fylket har i de neste ti årene?  

46. Hvordan mener du at utfordringene i kompetanseutvikling bør løses i den nærmeste 
framtiden?  
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Intervjuguide for Fylkesmannen  

Formålet med dette intervjuet er å få kunnskap om kompetanseutvikling i videregående skole. 
Bakgrunnen er at det har skjedd endringer i måten dette gjøres på. Vi har fått en ny 
kompetansestrategi Kompetanse for utvikling, eller ”Epleheftet”, som noen kaller det. I dette 
intervjuet ønsker jeg å finne ut hva Fylkesmannens arbeid består i når det gjelder 
kompetansestrategien. Hva er nye endringer, hvordan følges disse opp og hvordan vurderer 
Fylkesmannen disse? 

 

Dette intervjuet vil dreie følgende temaer: 

1.Kartlegging av fylkesmannens oppgaver  
2.Hvilke erfaringer er gjort med den nye kompetansestrategien og fylkesmannsrollen 
3.Forholdet til omgivelsene  
4.Framtida - utfordringer og løsninger 

 

Kartlegging av fylkesmannens oppgaver 

Styring 

1. Hvilke føringer fra Utdanningsdirektorat og Kunnskapsdepartementet har 
fylkesmannen å forholde seg til når det gjelder kompetanseutvikling av lærere og 
skoleledere? 

2. Hvilke økonomiske midler disponeres til hvilke tiltak? 
(Stikkord: fordelingsnøkkel, midler til forskjellige tiltak) 

Tilsynsoppgaver 

3. Hvilke tilsynsoppgaver har Fylkesmannen når det gjelder kompetanseutvikling? 
4. Hva legger dere vekt på i tilsynet? 

Stikkord: angående kompetanseplanene, rapporteringen 

Veiledningsoppgaver 

5. Hvilke veiledningsoppgaver har Fylkesmannen hatt når det gjelder 
kompetanseutvikling?  

Stikkord: Planarbeid, søknader om midler, rapportering 

Legge til rette for samarbeid  

6. Hva gjør Fylkesmannen for å bidra til samarbeid (samordning) om 
kompetanseutvikling? (Ifølge brev fra Utdanningsdirektoratet av 21.01.08 skal 
Fylkesmannen stimulere til samarbeid mellom skoleeiere, universiteter og høyskoler 
og andre fagmiljøer (for eksempel bransjeorganisasjoner) om kompetanseutvikling og 
lokalt utviklingsarbeid.)  

a. Hvilke aktører er sentrale? 
b. Hvilke arenaer er etablert? (fysiske som ”utdanningsformum”, ”samling med 

kommmuner/skolefaglig ansvarlige”, web-baserte, andre) 
c. Er forholdet mellom fylkesmannen og de forskjellige samarbeidspartnerne 

endret? 
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7. Hvilket samarbeid har Fylkesmannen med UH-sektoren? 

 
8. Er det andre oppgaver Fylkesmannen har knyttet til kompetanseutvikling?  

- Hvilket arbeid har dere med utviklingsprosjekter? 
- Ses dette arbeidet eventuelt som kompetanseutvikling? 
- Som han feks gjør etter eget tiltak? 

 
9. Hvilke erfaringer har dere med de forskjellige arbeidsoppgavene deres? Hvilke 

vurderinger gjør du av disse? 
a. Tilsynsoppgavene?  
b. Veiledningsoppgavene? 
c. Samordningoppgavene?  
 

10. Hva er nytt når det gjelder kompetansestrategien?  
- Hvilke erfaringer har dere gjort mht denne?  
- Hva synes du om endringene? 

 
11. Hvilken rolle spiller læreplanene i arbeidet med kompetanseutvikling? 
 
12. Hvordan skaffer du deg kunnskap og informasjon som du bruker i arbeidet med 

kompetanseutviklingen?   
 

13. Hvor viktig mener du at utdanningsforskning er i skolens kompetanseutvikling? (Dette 
blir vel for ledende med: Hvilken bør den spille?) 

 
14. Hvor viktig er kompetanseutviklingen av lærere og skoleledere for å få til bedre læring 

hos elevene? (kan evt knyttes til kompetansestrategien) 
 

15. Nasjonale og internasjonale rankingundersøkelser, som PISA og PRILS 2006, har 
dette konsekvenser for skolens arbeid med læreres og lederes kompetanse? 

 
16. Hvilken rolle spiller lokale evalueringer i Buskerud og rapporteringen? 

 
17. Utdanningsforbundet sier at det må etableres et systematisk, forutsigbart og 

forpliktende system for etter- og videreutdanning. Bygd på individuell plikt og rett til 
dette. Dette må ivareta både nasjonale, lokale og individuelle behov. 
Utdanningsforbundet er på linje med Eu om å se lærerutdanning og lederutdanning i et 
livslang læringsperspektiv der det er viktig å få sammenheng mellom lærerutdanning, 
tiltak for nyutdannende og etter- og videreutdanningen og seniorfasetiltak. Synspunkt 
på dette) 

 
Framtida – utfordringer og løsninger 

18. Hva er de største utfordringene i det å drive kompetanseutvikling for lærere og ledere nå? 

 - Hvordan mener du at disse kan løses? 

 

19. Hvilke kompetansebehov mener du at skolene har i de neste ti årene?  
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20. Hvordan mener du at utfordringene i kompetanseutvikling bør løses i den nærmeste 
framtiden? 
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Vedlegg 2 Transkripsjon 

Transkripsjonen er min konstruksjon av de muntlige intervjuene til en skriftlig tekst. Hvilken 

transkripsjon som velges, avgjøres av hvilken analyse som skal gjøres. Siden jeg ikke har 

tenkt å gjøre en veldig detaljert kommunikasjonsanalyse, er en del utelatt i transkripsjonen. 

Følgende tegn og symboler er brukt: 

 

(…)  Pause (Hvis det er lang pause, kan den angis slik: (… … …)  

også Understreket ord markerer betonet stavelse 

(ord) Ord i parentes markerer usikker transkripsjon 

(  ) Markerer at man ikke kan høre på båndet hva som blir sagt 

((banking på døra)) Dobbelt parentes markerer at dette er transkribentens notering 

 [ja]; [mmm] Intervjuers kommentarer settes innenfor hakeparentes.  

NB Har jeg brukt for å utheve noe som viktig 

For å skille mellom informant og intervjuer har jeg satt mine spørsmål i kursiv, mens jeg har 

brukt vanlig skrift på informantens. 
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Vedlegg 3 Kategorisering av utdrag fra tekst om 

kompetansetiltak (Intervjuguiden spørsmål 11: Hvilke kompetansetiltak er iverksatt 

for lærere og ledere fra fylkeskommunen?) 

Utdrag fra tekst fra informant PK1 

Kategorier, temaer og mønstre, dvs 

betydningsfulle innslag 

Hva kommer fram om nettverk?  

Koder 

”…nettverkene på yrkesfagene der de har sitti og 
diskuterer læreplanen og laget læreplanmål og sett på 
hva skal elevene kunne for å ha full måloppnåelse. De 
har tolket læreplanene.” PK 1  

”De har jobbet systematisk” PK1 

”De fleste yrkesfaglige områdene er veldig bra.” PK1 

Innhold 

”…ikke det vært så lett å drive (nettverk i fellesfagene 
på skolene), som når du møter alle yrkesfaglærerne i 
hele fylket. Da må du jo gjøre noe, bidra.”PK1 

Ledelse  

”De fleste yrkesfaglige områdene er veldig bra. Men 
det er på fellesfagene det henger litt mer for der 
regnet en med at det var det så store miljøer på den 
enkelte skole, at det kunne legges til den enkelte skole 
(interne nettverk).”  
 
”(På yrkesfag) er mer kultur for å jobbe mot et mål. 
På fellesfag er mer den som er faglig sterk også leder. 
Det er faget. Så der kommer elevene for å få faget 
formidlet. På yrkesfag er det mer opplæring til både 
yrke og fag. En håndverker skal ikke bare være faglig 
god. Han skal omgås kunder så det er kanskje mer 
bredde i det faget på en måte.”  PK1 
 

Nettverksstruktur, organisering 

”… til å begynne med følte jeg meg veldig som gissel. 
… har blitt bedre … vi har kunne gi innspill og råd og 
veiledning og hva vi synes er nyttig i forhold til at 
fylket legger sin plan, og så lager vi opplæringsplan ut 
fra den, for vi får jo midler til opplæring.”PK1 

”Jeg maste veldig om at vi (skolen) skulle få pengene 
selv første året. Det fikk vi ikke. Andre året ville 
prosjektleder dele ut mer til skolene, og da ville ikke 
jeg. For da syntes jeg at det var veldig greit med de 
nettverkene for de jobbet bra.” PK1 

”…de nettverkene har kanskje gjort at det har blitt 
mer effektiv bruk av kronene” PK1 

Styring 
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Vedlegg 4 Utsagn om koden sorteres 

Utsagn fra informantene om koden 

”nettverkenes innhold” sortert etter roller 

Sortering ved hjelp av 

meningsfortetting og 

samling  

Rektorutsagn om nettverkenes innhold: 

”det siste har de jobbet mye med hvordan dele opp 
måloppnåelsen sånn at de kan si til elevene at hvis 
du gjør det og det innenfor det målet her får du en 
toer og gjør du det og det får du en treer…i 
forhold til vurdering” R1 

”som ble organisert veldig på fag det første året og 
velig mye var satt på at det skulle være refleksjon” 
R4 

”Følte meg nok til tider perifer i forhold til det 
som foregikk. Brit: Hvorfor det? Måtte vel tørre å 
slippe opp og la PK gjøre jobben uten at jeg skulle 
sitte på skuldrene hennes hele tiden…Jeg kunne 
fort bli en bremsekloss” R2 

”Du kan si det slik at rektor arbeider gjennom…en 
navngitt pedleder, men som da står i relasjon med 
de andre. Det er jo hun som har vært knyttet til 
det” R6 

 

Læreplananalyse, knyttes til 

vurdering 

 

Skolefag og refleksjon 

 

Vet lite om innhold  

Delegasjon til PK 

 

Delegasjon – arbeider 

gjennom 

Prosjektkoordinatorer om nettverkenes innhold: 

”…de behovene som har blitt meldt inn har i 
hovedsak blitt gjennomført, om de ikke har blitt 
gjennomført så har det vært grunner for det” PK5 
sjekk. 

”…nettverkene på yrkesfagene der de har sitti og 
diskuterer læreplanen og laget læreplanmål og sett 
på hva skal elevene kunne for å ha full 
måloppnåelse. De har tolket læreplanene.” PK 1 

”De har jobbet systematisk” PK1 

 ”de nettverkene har kanskje gjort at det har blitt 
mer effektiv bruk av kronene” PK1 

”Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på det. 
Det har vært en blanding av faglig og 
fagdidaktiske opplegg.” PK3 

”… noe som er veldig viktig for ledergruppene på 
skolene, (småbanker i bordet for å gi dette trykk) 
også for oss her, at vi får satt av tid til å reflektere 
og snakke om det vi har lært, og løfte oss litt opp 

 

 

Kartlagte behov 
tilfredsstilles 

 

Læreplananalyse for 
undervisningsplanlegging 

 

Systematisk med læreplan 

Effektiv bruk av 
kompetansemidler 

Blanding av fag og 
fagdidaktikk 

 

Overføring til skolene 
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på et annet nivå for å finne ut hva er dette her”. 
PK2 

”… elevundersøkelsen. Den er brukt i LK06 som 
en basis for den tenkningen som er lagt i LK06 her 
i Buskerud. … Så da har man fra fylket bundet oss 
til didaktikken. Men man har også dette året fokus 
på fagbehovene. Så da ligger de tingene fra fylket 
der (i planen)” PK5 

”Det har vært mye fokus på den didaktiske 
etterutdanningen. Det er vi veldig enig i, at den er 
veldig avgjørende for å lykkes i klasserommet” 
PK5  

 

 

 

Elevundersøkelsen er 
trukket inn  

Handlingsplanen er trukket 
inn 

 

Didaktisk fokus med vekt på 
klasserommet 

Assisterende fylkesutdanningssjef om innhold: 

”… det har rett og slett vært å gjennomføre 
læreplanen og få til bedre læring hos elever og 
lærer. Nå snakker vi om læring for dem alle 
sammen. Det er hovedmålet (!”) ass fys s 8 

”Det vi (fys og ass fys) var opptatt av var først og 
dra i gang lederutvikling. For veit jo av egen 
erfaring og ikke bare fra teori, at du må ha med 
deg lederne.” ass fys 

 

Lærernes læring har dreid 
seg omgjennomføring av 
læreplanene og bedre læring 
for elevene 

 

Lederutvikling en 
forutsetning 

Prosjektleder om innhold: 

”Jeg vil jo si at de har fått tilbud om mye. De har 
fått fagrettet tilbud via nettverk og forsøksvis 
fagdidaktikk. Vi hadde første året forsøkt å sette 
oss inn i hva tilpasset opplæring egentlig er, og vi 
har store samlinger med vurdering og bakgrunnen 
for reformen. Det har alle hatt. Alle har vært med 
på en dag med Sigmund Lieberg: ’Hva er 
bakgrunnen for Kunnskapsløftet’. Og vi hadde i 
fjor høst Erling Lars Dale om vurderingspraksis: 
’Tilpasset opplæring og vurdering’. Så jeg mener 
at vi har klart gjennom strategien med nettverk at 
mange i stedet for at bare noen få skulle få 
tilbudet.  Og så er det kompetanseheving på den 
enkelte skole i seksjoner i fellestida med en del av 
disse emnene.” 
PL 

 

Innhold – didaktisk 
reformkompetanse  
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Vedlegg 5 Oppfatninger om nettverkenes modeller og 

organisering 

 

Indikasjoner på forskjellige oppfatninger 
om nettverks modeller og organisering 

Tema: endring i 
nettverksprosesser   

Endring 

Rektorutsagn: Komprimert: Relatert til 
teori: 

”Noen nettverksledere har vært flinke selv og 
gjort mye selv. Men noen nettverk har ikke 
fungert like godt som lederen, og noen 
nettverk har ikke fungert godt verken når det 
gjelder lederen eller nettverket.” R2 

”Farene er i nettverk at noen er sterkere enn 
andre… Så for å få den delen av nettverkene 
til å fungere, så tror jeg en er avhengig av at 
det er lederne for områdene som møtes. Og 
det er nok ikke helt gjennomført overalt.” R5 

Ledelse - en viktig 
forutsetning 

 

 

 

Ansvarlige ledere må 
møtes og delta i nettverk 

Inkrementell 
tilnærming - 
ledelse, 
(Lindblom, 
1990) 

 

 

 

”Det blir jo ofte slik at dette får vi ikke til. 
Og vi må stadig justere og ta det om igjen og 
arbeidet om att og om att. Og en 
lederutfordring er holdninger hos 
enkeltlærere i dette samspillet… For det er 
klart at denne drømmen om at dette er 
lagspill der alle spiller med hverandre mot 
det samme målet, det høres fint ut når du sier 
det. Men det er slett ikke en virkelighet at 
hele laget er enig om at vi skal gå i den 
retningen og gjøre sånn og sånn.” R6 

Reformprosessen preges 
av prøving, feiling, 
justeringer og 
ledelsesutfordringer som 
forskjellige 
lærerholdninger 

Inkrementelle 
tilnærminger til 
endringsprosess, 
laglegging? 
(Streeck & 
Thelen, 2005) 

”Noen grupper har det ikke funger i det hele 
tatt, og det har vært slik at det har vært busta 
ut for en del mine lærer å reise på dette.  

Brit: Har de sagt hvorfor? 

De føler at de kommer dit og så sitter det en 
del lærere der og så skal de drive 
erfaringsdeling, og så er det ingen som tar 
noe spesielt ansvar, ingen tar noe initiativ. Og 
så er det slik at den ene må gå å ordne det og 
den andre må ordne det, og noen må gå tidlig. 
Det har vært veldig lite styring og lite trykk 
på gruppa. Man har vært avhengig av at noe 
har følt et ansvar og følt et trykk og løftet det. 

Brit: Ingen felles forpliktelse? 

I nettverksarbeidet er det 
utfordrende å få til gode 
prosesser med 
erfaringslæring: pga 
manglende ansvar, 
styring, trykk og løft 

 

 

 

 

 

 

Knyttes til 
fagforståelse og 
undervisningsløp 
(Karseth & 
Sivesind, 2009) 

Endring som 
”reproduksjon” 
(Streeck & 
Thelen, 2005) 
knyttes til 
fagforståelse 
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Felles forpliktelse. Hvorfor skjer det? Der får 
noe masse tid til å sitte og diskutere faget sitt 
og felles erfaringer. Så hvorfor skjer det da 
ikke? Jeg tror kanskje at de ikke snakker 
samme språk jeg. De kan bli ganske 
fagspesifikke. En geografilærer skal snakke 
med en samfunnsfaglærer. De har jo ikke 
samme faget. Og dermed tar de litt avstand” 
R3 

 

når deltakerne i ett 
nettverk har forskjellige 
fag og ikke snakker 
samme språk  

 

PKs utsagn PKs komprimerte 
utsagn 

 

”Så tror jeg at de har vært nyttige. Veldige 
nyttige. Både mht til at en får input og man 
får knyttet kontakter på andre skoler, 
sammenliknet hva gjør dem der, det går både 
på å hente inspirasjon, og at vi er neimen 
ikke så gærne lell.” PK 4  

”Det er det som foregår på skolen som er 
viktigst. Det læreplanarbeidet som foregår er 
også sånn at vi kan prate om det på ulike 
seksjoner på tvers av seksjonen om det å få 
felles holdning og forståelse... Og det at 
lærerne er ute på lærebokseminar og nettverk 
og tar det med til seksjonen og kan diskutere 
det i ulike seksjoner her, da er vi der vi vil 
være.” PK6 

”Det går veldig på hva er det vi driver med 
og hvorfor gjør vi det. Det er blitt produsert 
veldig mye papir da. Veldig mange lærere må 
bort fra det å ha gjort jobben, litt som 
elevene, å ha gjort jobben og få dyttet fra seg 
et papir. De skal liksom ha sitt på det tørre 
selv om papiret er nærmest uinteressant…” 
PK6 

”vil gjerne fortsette med dem (nettverkene) 
fordi jeg ser at der er vi på vei. Det tar lenger 
tid, men det å dele mellom skoler, det er 
nyttig …bare vi får holdt på litt til - vi på vei. 
Det tar lenger tid, men det å dele mellom 
skoler for hverandre” PK6 

Flere PK’er opptatt av 
”nytte”. Det vises til input, 
kontakter, inspirasjon og 
sammenlikninger 

 

Viktigst hva en gjør på 
skolen etter nettverk for å 
komme videre i læringen 

 

 

 

 

 

”Nytte” knyttes til hva 
som gjøres og hvorfor. 
Skeptisk til ukritisk 
papirproduksjon - 
dokumentasjon  

 

 

 

 

En ”praktisk” 
tilnærming til 
endring, som 
ikke stopper der? 
(Streeck & 
Thelen, 2005) 
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Vedlegg 6 Oversikt over nasjonale reformtekster 

 

 
Reformer 
i  vgs. 
1976-2006 
 

 
Oversikt over nasjonale reformtekster som ligger til grunn 
for en samtidshistorisk analyse  

Reform 76 Gjeldsvikutvalget 
og Steenkomiteen 
I, II, III (1967-
1970) 

St.meld. nr. 91 
(1969-1970) 
(Handlingsplan 
for etterutd.) 

St.meld. nr. 44 

(1974-1975) 

Lov om 
videregående 
skole (1974) 

LEVIS (1986) 
LUIS (1992) 

 St.meld. nr. 22 
(1979-1980) 
 

St.meld. nr. 79 
(1983-1984) 
St.meld. nr. 43 
(1988-1989) 

NOU 1985:26 
NOU 1986:23 
NOU 1988:28 
NOU 1988:32 

St.meld. nr. 37 
(1990-1991) 

Reform 94 NOU 1991:4 
(Blegenutvalget) 
 
 

St.meld. nr. 33 
(1991-1992) 
Tre handlings-
planer for 
etterutd. 
(1994a, b, c) 

Kvalitetsreformen
(2002) 
 

Opplæringslova 
(1998) 

 NOU 1997:25  
(Buerutvalget) 
St.meld. nr. 42 
(1997-1998) 

Kompetanse-
beretningen 
(2003, 2005) 

Mønsterbryterne 
(2005) 

St. meld. nr. 32 
(1998-1999) 

 Stolt og unik 
(KS)(2007) 

Utdannings-
forbundet 
(2007, 2008) 

Program for 
skoleutvikling 
(2006), 
PraksisFoU 
(2006) 

OECD (2001, 
2005a, 2005b, 
2007a, 2007b) 
EU (2007, 
2004b) 

Reform 
LK06 

NOU 2002:10 
NOU 2003:16 
(Kvalitetsutvalget) 
St.meld. nr. 30 
(2002-2003) 
Innst.S nr. 268 
(2003-2004) 
 

Kompetanse 
for utvikling 
(2005b) 
Kompetanse 
for kvalitet 
(2008) 

Læreplanverket 
(2006) 
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Vedlegg 7 Oversikt over fylkeskommunale dokumenter 

Typer 
dokumenter: 

Oversikt over fylkeskommunale dokumenter fra Buskerud 

fylkeskommune 

Kompetansestrategi-

dokumenter 

 

Kompetanseløftet 

Buskerud – strategisk 

kompetanseutviklings 

-plan 2005-2008 

Kompetanseløftet 

Buskerud – Overordnet 

organisering Dok 1 

Kompetanseløftet 

Buskerud – Hovedstrategi 

og hovedmodell Dok 2 

Generelle 

plandokumenter 

Fylkesplan for Buskerud 

2005-2008 

Handlingsprogram 2007-

2010 

 

Kompetanseløftet 

Buskerud –dokumenter 

Arbeidsbeskrivelse for 

nettverksledere 

  

Føringer for lokalt 

læreplanarbeid 

Lokalt arbeid med 

læreplanene for fag (Brev 

2006) 

Kvalitetssikring av lokalt 

læreplanarbeid 

(Brev 2006) 

Organisering av lokalt 

læreplanarbeid Vg2 (Brev 

2007) 

Årsplaner 

 

Strategi for 

kompetanseutvikling 

(årsplan 2006) 

Strategi for 

kompetanseutvikling 

(årsplan 2007) 

Strategi for 

kompetanseutvikling 

(årsplan 2008) 

Føringer for skolenes 

planer 

Utarbeiding av 

kompetanseutviklings-

planer (2006) 

Utarbeiding av 

kompetanseutviklings-

planer (2007) 

Utarbeiding av 

kompetanseutviklings-

planer (2008) 

Evaluering Orientering om KLBs 

status (2005) 

Kompetanseløftet 

Buskerud – Sluttrapport 

(2009) 

 

Skolenes kompetanse-

utviklingsplaner 

Kompetanse-

utviklingsplan (2006) 

Kompetanse-

utviklingsplan (2007) 

Kompetanse-

utviklingsplan (2007) 

Skolenes prosjektplaner, 

virksomhetsplaner, 

arbeidsplaner 

Skolenes planer navngis 

ikke av 

anonymitetshensyn 
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Vedlegg 8 Den videregående skolen - endringer av 

strukturer 

Reform 1976 Reform 1994 Kunnskapsløftet 

LK06 

10 studieretninger* 13 studieretninger 12 Utdanningsprogram 

**** 

Linjestruktur Modulstruktur Krav til fagsammen-

setning (fellesfag + 

programfag) 

Grunnkurs (90**) 

Videregående kurs I (140) 

Videregående kurs II (85) 

13 grunnkurs*** 

Videregående kurs I 

Videregående kurs II 

Videregående trinn 1 

Videregående trinn 2 

Videregående trinn 3 

Kurs  Kurs  Programområder***** 

Felles allmenne fag 

Studieretningsfag/ 

Linjefag, valgfag 

Felles allmenne fag 

Studieretningsfag 

Valgfag 

Fellesfag 

Programfag 

Valgfrie programfag 

Prosjekt til fordypning 

Fagopplæring: ca 180 fag 

i bedrift 

 Fagopplæring: 2 år i skole 

+ 2 år i bedrift 

Fagopplæring: 2 år i 

skole+ 2 år i bedrift 

 

*Reform 76 hadde følgende studieretninger: Allmenne fag, Handels- og kontorfag, 

Handverks- og industrifag, Husflids- og estetiske fag, Sosial- og helsefag, Husholdningsfag, 

Fiskerifag, Sjøfartsfag, Idrettsfag, Landbruksfag, Teknisk fagskole. 

**Studieretningene hadde i 1991 til sammen 90 kurs (fagplaner) på grunnkurs. For eksempel 

hadde studieretning for håndverks- og industrifag 50 ulike kurs (fagplaner) (NOU 1991:4, s. 

44). I 1999 var tallet på grunnkurs vokst til 109 (St. meld. nr. 32 (1998-1999), s. 86). 



267 

***Reform 94 hadde følgende grunnkurs: Allmenne, økonomiske og administrative fag, 

Musikk, dans og drama, Idrettsfag, Helse- og sosialfag, Naturbruk, Formgivningsfag, Hotell- 

og næringsmiddelfag, Byggfag, Tekniske byggfag, Elektrofag, Mekaniske fag, Kjemi- og 

prosessfag, Trearbeidsfag (St. meld. nr. 32 (1998-1999), s. 17). 

**** Utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet har tre studieforberedende og ni 

yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag, Bygg- 

og anleggsteknikk, Restaurant- og næringsmiddelfag, Helse – og sosialfag, Design og 

håndverksfag, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel, Naturbruk, 

Studiespesialisering, Idrettsfag, Musikk, dans og drama (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2004a) 

*****Eks: Utdanningsprogram for studiespesialisering er inndelt i fire programområder på 

Vg2 og Vg3. Det er programområde for realfag, programområde for språkfag, 

programområde for samfunnsfag og økonomi, programområde for formgivningsfag 

(Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004a, s. 14). 
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Vedlegg 9  

Godkjenning fra datatilsynet 
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Vedlegg 10 Informert samtykke 

 

Brit Ballangrud 

Høgskolen i Buskerud 

3504 Hønefoss    21.04.08 

 

NN 

MM videregående skole 

 

Forespørsel om å delta i forskningsprosjekt ”Kunnskapsløftets kompetansestrategi og 
skolelederens rolle” 

I forbindelse med mitt doktorgradprosjekt gjennomfører jeg et prosjekt om 
kompetanseutvikling av lærere og skoleledere. Jeg ønsker å få fram hva som gjøres i 
forbindelse med kompetanseutvikling, og hvilke erfaringer og vurderinger forskjellige aktører 
på skolene, i fylkeskommunen og hos fylkesmannen gjør seg om dette. Målet med prosjektet 
er få fram kunnskap om etter- og videreutdanning i den videregående skolen som kan bidra til 
å utvikle dette feltet. Prosjektet utføres av undertegnede under veiledning av professor Berit 
Karseth, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. 

 

For å få data i prosjektet, ønsker jeg å intervjue personer både hos Fylkesmannen, Buskerud 
fylkeskommune og rektorene på de videregående skolene i Buskerud fylkeskommune. 
Spørsmålene vil dreie seg om kompetanseutvikling av lærere og skoleledere, om innhold, 
organisering, ledelse og samarbeid. Hvilke erfaring er gjort, og hvilke synspunkter du har på 
dette. Jeg vil brukebåndopptaker og ta notater mens vi snakker sammen. Intervjuet vil ta 
mellom en. Jeg vil ta telefonisk kontakt for å avtale nærmere. 

 

Det er frivillig om du ønsker å være med, og du har mulighet for å trekke deg underveis. 
Opplysningene vil bli anonymisert og behandlet konfidensielt, og de slettes etter at phd-
prosjektet er avsluttet. Etter planen skal prosjektet avsluttets høst 2010. Dersom du har lyst til 
å være med på intervjuet, er det fint om du skriver under på den vedlagte 
samtykkeerklæringen og sender den til meg. 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste A/S. 

Er det noe du lurer på kan du ringe meg på nr.92242273, eller sende e-mail til 
brit.ballangrud@hibu.no.  

 

Med vennlig hilsen 

Brit Bolken Ballangrud 

Høgskolen i Buskerud 
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Samtykkeerklæring: 

 

Jeg har mottatt informasjon om prosjektet ”Kunnskapsløftets kompetansestrategi og 
skolelederens rolle” og er villig til å delta i studien. 

 

Signatur…………………………………. Telefonnummer……………. 
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Errata liste 

Side 30: Tekst i figur 2.1 er rettet til «Viser seg i: forståelser, erfaringer, praksiser, 

oversettelser, implikasjoner, spenninger, balanseringer» fra «Viser seg i: endringer, 

forståelser, erfaringer, praksiser, oversettelser, implikasjoner, spenninger, motsetninger». 
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