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Sammendrag  

I denne masteroppgaven diskuterer jeg kompetansebegrepets nøkkelrolle i det såkalte 

Ludvigsen-utvalgets utredning om fremtidens skole. I min analyse av tekstens kulturelle og 

situasjonelle kontekst viser at det er det gode grunner til å anse NOU2015: 8, «Fremtidens 

skole», som en grunnleggende ideologisk tekst. Fordi teksten kan sies å være klart 

performativ, vil jeg hevde at kompetansedefinisjonen i rapporten kan forstås som 

kvalifiserende ytringer som forsøker å endre forståelse av virkeligheten. For å avdekke et 

mulig ideologisk ståsted knyttet til kompetansedefinisjonen i hovedrapporten tilpasser og 

operasjonaliserer jeg Quentin Skinners tilnærming til begrepsmessig endring, gjennom å 

supplere Skinners tilnærming med etablerte teoretiske og metodiske innfallsvinkler fra tekst- 

og talehandlingsteori. Basert på dette mener jeg å kunne synliggjøre en strukturell veksling 

mellom ulike perspektiver i teksten. I oppgaven betraktes dette fenomenet som et 

perspektivmangfold i teksten. I lys av et fenomenologisk intensjonalitetsbegrep foreslår jeg 

videre å kalle dette «en forhandling mellom verdier i teksten», altså som en sammensatt 

intensjonalitet som kan identifiseres ved å undersøke talehandlinger og konneksjonstyper på 

setningsnivå. Ved næranalyse av rapporten NOU2015:8 eksemplifiserer jeg derfor denne 

sammensatte intensjonaliteten ved å granske tekstdeler der det synes å foregå særlig intense 

forhandlinger. I lys av det fenomenologiske intensjonalitetsbegrepet diskuterer jeg 

avslutningsvis om NOU2015: 8, «Fremtidens skole», kan sies å være en demokratisk tekst.  
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Forord  

 

          One cannot guess how a word functions. One has to look at its use and  

           learn from that. But the difficulty is to remove the prejudice which        

           stands in the way of doing this. It is not a stupid prejudice.  

 

            Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (1953: §340)  

 

Tittelen på denne masteroppgaven er inspirert av artikkelen «Dannelse i kryssild» av 

forhenværende rektor Ole Petter Ottesen og hans prorektor, Inga Bostad, ved Universitetet i 

Oslo (Bostad og Ottersen 2011). Artikkelen dreier seg blant annet om spenninger i den 

akademiske dannelsen. Dersom det er slik at dannelsen i høyere utdanning står i et 

spenningsfelt, kan det samme sies om den norske grunnskolen? Hvis dannelsesbegrepet står i 

en kryssild, kan vel det samme sies om det omdiskuterte kompetansebegrepet i Ludvigsen-

utvalget? Denne oppgavens tema er nettopp utvidelsen av kompetansebegrepet i dette 

utvalgets utredning, nemlig «Fremtidens skole» (NOU2015: 8), som erstatter ordet ‘dannelse’ 

med ‘kompetanse’.  

Arbeidet med masteroppgaven har vært en kompleks og svært lærerik prosess. Det 

hadde ikke vært mulig uten bidrag og hjelp fra flere støttespillere. Jeg vil først og fremst rette 

en stor takk til professor Johan L. Tønnesson for konstruktiv, inspirerende og mesterlig 

veiledning i Grundtvigs ånd. Takk også til Elin Sæther ved Institutt for lingvistiske og 

nordiske studier for særdeles berikende samtaler og nøkkelinnspill. Videre ønske jeg å takke 

Margrethe Linde for korrektur og generell stahet. I tillegg takker jeg fremtidens ledere, Nora 

og Marthe, for all forløsende latter, uforbeholden støtte og faglige bidrag. Takk dessuten til 

Hanna, Mia og Victoria for dialogen som gjennomsyrer alt jeg gjør. Og kjære Odin – takk.  
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1 Innledning  

NOU2015:8 «Fremtidens skole» er sluttrapporten etter den to år lang utredningen av norsk 

skole. Utredningen ble ført i pennen av det som fikk navnet «Ludvigsen-utvalget» etter 

utvalgsleder og professor i pedagogikk, Sten Ludvigsen. Utvalgets mandat var å gi 

anbefalinger endringer i den norske skolens innhold i lys av samfunnsmessige utviklingstrekk. 

Utvalgets mandat har bakgrunn i Stortingsmelding 20, med tittelen «På rett vei – Kvalitet og 

mangfold i fellesskolen». Hvor det samtidig ble vedtatt at ny generell del av læreplanen skulle 

utarbeides (Meld. St. 20: 2012-2013).  

 Ludvigsen-utvalgets utredning fikk stor oppmerksomhet. Det var en omfattende NOU 

som tok for seg store spørsmål om utdanning og samfunnet for øvrig. Rapporten ga på denne 

måten viktige signaler om hvilke endringer som ville vektlegges i fornyelsen av læreplanen. 

Dette kunne potensielt få dyptgripende konsekvenser blant annet for fagsammensetning, 

vurderingsform, eksamensordninger og arbeidsmetoder. En annen grunn til den store 

oppmerksomheten kan ligge i utvalgets åpne arbeidsprosess der et mangfold ulike 

organisasjoner, aktører og fagmiljøer ble invitert til å komme med innspill. Ettersom 

delinnstillingen NOU2014: 7 ble publisert i september året før, kan dette også ha medvirket til 

engasjement som følger av økt offentlig innsyn i utredningsprosessen. I tillegg ble det 

opprettet en egen blogg for utvalget på internettsiden «regjeringen.no», der 

utvalgsmedlemmene publiserte innlegg og artikler fortløpende. Bloggen åpnet også opp for 

muligheten til deltagelse fra den øvrige offentligheten i form av kommentarfelt. Dette tyder på 

at det ble lagt betydelig vekt på at utredningen skulle ha en sterk demokratisk forankring.  

 Et påfallende trekk ved utredningen er at utvalget anbefaler sterkere 

kompetanseorientering i læreplanen. En viktig del av dette er en oppfordring om et bredt 

kompetansebegrep. Allerede i den nevnte delutredningen fra 2014 står det at:  

 

Utvalget har sett på ulike definisjoner av kompetanse og bruker et bredt kompetansebegrep. 

Det omfatter et bredt spekter av kognitive, sosiale og emosjonelle kompetanser som for 

eksempel problemløsning, samarbeidsevne og motivasjon (NOU2014: 7:9, min kursivering)  
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Det som omtales her som et bredt kompetansebegrep ble videreført til hovedutredningen. 

Kompetansebegrepet, slik det kommer til uttrykk i sitatet over, fremstår som et komplekst 

pedagogisk begrep som favner over ulike sider ved elevens læring. I tråd med dette kan man 

si at utvidelsen av kompetansebegrepet i NOU2015:8, er en beskrivelse av læring.  

Det er ikke overraskende at kompetansebegrepet ble gitt en sentral rolle i utredningen. 

Med Kunnskapsløftet ble dette innført som et av de mest sentrale begrepene i 

utdanningssammenheng i det at kompetansemål erstattet kunnskapsmålene fra Læreplan 97 

(heretter forkortet til «L97»). Overgangen til kompetansebegrepet kan sies å være en del av et 

skifte i skolens begrepsapparat. Det begrepsmessige skiftet, og spesielt bruken av ordet 

kompetanse, har fått kritikk fra pedagogikkfaglig hold for å være en del av en dreining mot 

resultat- og prestasjonsorientering, og med det som gjerne kalles en ‘instrumentalisering’ av 

utdanningssystemet. Et illustrerende eksempel på slik kritikk av instrumentalisering finner vi 

hos Lars Løvlie i følgende sitat:  

 

Ordet kompetanse flytter det språklige tyngdepunktet fra det indre til det ytre, fra person til 

institusjon. Skolens krav trumfer levens behov, og begrepet kompetanse erstatter det klassiske 

begrepet danning, et begrep som allerede maktløst sirkulerer i utkanten av det 

utdanningspolitiske universet. (Løvlie 2016: 349)  

 

Og videre hevder Løvlie som følger:  

 

Utredningens begrepsbruk fullfører det nye skoleregimet som ble satt i verk etter PISA 2000. 

Vi er på et nytt ideologisk plan, der ord og begreper blir støpt om i den politiske tenkningen 

som EU og OECD har initiert. Det politisk-ideologiske skiftet legitimerer den 

instrumentalismen som ytrer seg i styrte læringsprogram og kunnskapsprøver. (Samme sted.)  

 

Dette eksemplifiserer etter mitt syn en måte å oppfatte selv det utvidede kompetansebegrepet 

som vi finner i Ludvigsen-utvalget som instrumentalistisk.  

Inspirert av Quentin Skinners perspektiv på begrepsbruk i debattsammenheng, ser jeg 

nærmere på i hvilken grad begrepsutvidelsen er en ideologisk manøver. I lys av dette 

diskuterer jeg derfor i hvilken grad det foreligger en intensjonalitet i Ludvigsen-utvalgets 
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sluttrapport om å skape endring i den samfunnsmessige forståelsen av begrepet. Analysen 

viser at kompetansebegrepet kan sies å være et plastisk begrep i betydningen at det favner 

over et mangfold av ulike spenningsfelt. Dette kan betraktes som at det skjer «forhandlinger i 

teksten i teksten» mellom ulike verdier som kan identifiseres gjennom en næranalyse av 

språkhandlinger og konneksjonstyper på setningsnivå.  

Analysen viser at NOU2015: 8 er en klart performativ tekst, som på tross av tekstens 

resonnerende og deskriptive preg, kan sies å utføre en rekke handlinger og løse flere oppgaver 

samtidig. En av oppgavene ligger i løfte frem kunnskap om et samfunnsmessig emne. Dette 

kommer til syne i det at teksten bærer preg av å være både deskriptiv og eksplikativ teksttype. 

Samtidig har NOUen en også en rådgivende funksjon. Som følger av dette kan ytringer som 

tilsynelatende ser ut til å være deskriptive leses som indirekte direktiver. I tråd med dette 

tolker jeg ytringer som beskriver elevenes læring, som kvalifiserende ytringer. Det vil si 

talehandlinger som tar sikte på å endre forståelse av virkeligheten.  

 

1.1 Formål og problemstilling  

I dette masterprosjektet undersøker jeg altså hvordan kompetansebegrepet blir gitt en 

nøkkelrolle i Ludvigsen-utvalgets hovedrapport NOU 2015: 8. Oppgavens hovedfokus ligger 

med andre ord først og fremst på begrepsliggjøringen av «kompetanse», og hvordan denne 

finner sted i NOU2015: 8. Dermed ser jeg ikke på «kompetanse» som fenomen i skolen eller i 

den generelle debatten om pedagogikk.  

Endringer i læreplanen er selvsagt et pedagogisk og didaktisk anliggende. I tillegg er 

det et utdanningspolitisk spørsmål. Utvalgets anbefalinger operasjonaliseres gjennom 

politiske tiltak. På denne måten kan kompetansebegrepet betraktes også som et 

utdanningspolitisk begrep. Dette understreker at det er ulike syn på hvordan man bør forstå 

«kompetanse» og hva begrepet bør inneholde. Som makttekst er det derfor interessant å se 

nærmere på i hvilken grad teksten posisjonerer seg ideologisk ved å anvende 

kompetansebegrepet som verktøy.  

I denne oppgaven undersøker jeg den følgende primære problemstillingen:  
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I hvilken grad er utvidelsen av kompetansebegrepet i Ludvigsen-utvalgets hovedrapport en 

ideologisk manøver?  

 

For å kunne undersøke denne hovedproblemstillingen, ser jeg dessuten nærmere på tre 

sekundære forskningsspørsmål:  

 

 Er rapporten grunnleggende ideologisk?  

 Kan kompetansedefinisjonen i rapporten forstås som en kvalifiserende ytring?  

 Er det et perspektivmangfold forstått som sammensatt intensjonalitet i rapporten?  

 

Begrepsapparatet i problemstillingen henter jeg fra Skinners videreføring og anvendelse av 

telahandlingsteorien i tradisjonen fra John L. Austin og John Searle. Skinner anvender 

ideologibegrepet nærmest synonymt med en «konvensjon» (Jordheim 2001: 200). Uttrykket 

«ideologisk manøver» peker derfor i retning av, slik jeg forstår det, en endring i konvensjonell 

forståelse av institusjonell virkelighet. På grunn av Skinners forståelse av forholdet mellom 

språkbruk og idéer omhandler konvensjoner for han både ideologiske konvensjoner og 

konvensjoner i språkbruk. Som eksempel kan vi tenke oss at en konvensjonell forståelse av 

«kompetanse» først og fremst peker til elevenes faglige prestasjoner fordi det anvendes i den 

gjeldende læreplanen (heretter referert til som «LK06») om mål for elevenes læring. 

Ludvigsen-utvalgets utvidelse av kompetansebegrepet bryter i så fall med konvensjonene. For 

å låne øre til Skinner, utfører forfatterne med dette en talehandling som potensielt frembringer 

begrepsmessig endring.  

For å belyse problemstillingen undersøker jeg hovedrapporten (NOU2015: 8) på flere 

nivåer. Denne flerdimensjonale tilnærmingen begrunner jeg blant annet i tekstens utforming 

og sjanger. NOU2015: 8 kan sies å være det Johan L. Tønnesson klassifiserer som 

«funksjonell sakprosa». En slik tekst har en kollektiv forfatterforståelse, og sjangerkravene 

har en nær sammenheng med tekstens tiltenkte funksjoner (Tønnesson 2012: 34). Ettersom 

blant annet skal forankre politiske avgjørelser med kunnskap, og være styringsrelevant må 

teksten NOU2015: 8 være et transparent bruksdokument. Dette kaller jeg med et uttrykk fra 

Cathrine Holst (2015) for NOUens henholdsvis epistemiske og administrative funksjon.  
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Min påstand, som jeg altså skal undersøke i denne oppgaven, er at det synes så være 

en tendens i teksten til at det foregår en forhandling mellom ulike verdier. Dette ser jeg i lys 

av utredningens epistemiske og administrative funksjon, som kan sies å komme til uttrykk 

gjennom sluttrapportens (NOU2015: 8) møysommelig utvalgte formuleringer på setningsnivå 

så vel som tekstens overordnede struktur. Problemstillingen kaller derfor på, slik jeg ser det, 

en analyse av spesielt relevante tekstsegmenter på setningsnivå.  

Med basis i Skinners ideologibegrep og hans tilnærming til begrepsmessig endring 

analyserer jeg altså Ludvigsen-utvalgets hovedrapport på både makro- og mikronivå. Den 

første delen av analysen omhandler ulike kontekstuelle forhold i og utenfor teksten i tillegg til 

en foreløpig sjangerplassering. Undersøkelsen kan betraktes som en kasusstudie, samtidig 

som jeg informerer den kontekstuelle analysen ved å trekke inn andre nærliggende tekster og 

pedagogisk sekundærlitteratur. Dette danner videre bakgrunn for å undersøke 

begrepsutvidelsen på mikronivå i teksten.  

 

1.2 Kompetansebegrepets historiske fremvekst  

Ved å undersøke kompetansebegrepets frekvens og bruksområde i norske læreplaner fra og 

med normalplanen av 1939, ser vi at kompetansebegrepet har gjennomgått en omfattende 

utvikling med tanke på både utbredelse og endring i hvilke kontekster det blir brukt i. Fra å 

være helt fraværende i Normalplanen av 1939, opptrer kompetansebegrepet hele 1015 ganger 

i Ludvigsen-utvalgets hovedutredning. La meg kort skissere denne utviklingen.  

 Da grunnutdanningen skulle utvides til ni år på slutten av 1960-tallet, ble det oppnevnt 

et ekspertutvalg. Dette hadde mandat blant annet til «å redegjøre for prinsipper som etter 

utvalgets mening bør legges til grunn for mønsterplaner for 9 årig skole» (Kirke og 

undervisningsdepartementet 1970:1). I utvalgets sluttrapport finner man kompetansebegrepet 

nevnt 37 ganger, som er et relativt mye lavere tall enn i Ludvigsen-utvalgets hovedutredning, 

men like fullt en økning siden Normalplanen av 1939. Hos Ludvigsen-utvalget finner vi 

følgende definisjon av kompetanse: «i den pedagogiske debatt står ordet ‘kompetanse’ for den 

rett og de muligheter en elev har i relasjon til yrkesliv og videregående skoler» (Kirke og 

undervisningsdepartementet 1970:85). Kompetansebegrepet var med andre ord nært 

forbundet med lovfestet rett til utdanning.  
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 Den påfølgende læreplanen Mønsterplan av 74 (heretter referert til som «M74») 

opptrer «kompetanse» kun tre ganger. I hovedsak ble begrepet brukt i sammenheng med 

fullført utdanning. I forbindelse med kravet om obligatorisk timeantall på nasjonalt nivå 

opptrer ordet for eksempel i frasen «landsgyldig kompetanse» (M74: 77). I Mønsterplanen av 

87 (heretter referert til som «M87»), som var en revidering av M74, finner vi ikke noen 

nevneverdig stor forskjell i bruksområdet sammenlignet med den forutgående læreplanen. I 

M87 opptrer «kompetanse» også tre ganger. Vi ser imidlertid at «kompetanse» i denne 

læreplanen også blir brukt om skolens samlede kompetanse (M87: 79). Det vil si at 

«kompetanse» i M87 knyttes til skoleledere og lærerne i tillegg til elevenes sluttkompetanse.  

 I Læreplanverket av 97 (heretter referert til som «L97») ser vi derimothelles at ordet 

«kompetanse» øker i frekvens og får dessuten et utvidet bruksområde. I dokumentet ser vi at 

«kompetanse» opptrer så mange som 35 ganger i ulike sammenhenger. Det brukes lik de 

forutgående læreplanene i betydningen generell sluttkompetanse for elevene (L97: 2, 36, 66). 

I L97 knyttes begrepet imidlertid også til skolen som leverandør av kompetanse i tråd med 

behov i samfunnet og hos den enkelte (L97: 1). Og det brukes om ferdigheter og evne til å 

tilegne seg kunnskap: «opplæringen skal ikke bare overføre lærdom – den skal også gi 

elevene kompetanse til å skaffe seg og vinne ny kunnskap» (L97: 24–25). Som i M87 brukes 

begrepet også om lærernes kompetanse (L97: 30, 31, 34).  

Det er verdt å legge merke til at i tillegg til de nevnte bruksområdene, benyttes også 

ordet i sammenheng med spesifikke kompetanser knyttet til faglig læring. Noen eksempler på 

dette er «kommunikativ kompetanse» (L97: 76), «kompetanse i språk» (L97: 133) og «visuell 

kompetanse» (L97: 133). Kompetanse knyttes også generelt til faglig læring i den forstand at 

enkelte fag skal «utvikle kompetanse» eksempelvis «gjennom fordypning i norsk» (L97: 301). 

 Ettersom den generelle delen av L97 ble stående etter innføringen av LK06, er det den 

generelle delen av L97 som endres med bakgrunn i den prosessen Ludvigsen-utvalgets 

hovedrapport er del av. En fullstendig semantisk analyse er ikke hovedfokuset her, men det er 

interessant hvordan «kyndighet» opptrer i lignende kontekster som Ludvigsen-utvalgets 

kompetansebegrep. I åpningsavsnittet i den generelle delen av L97 står det for eksempel at: 

«Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre 

utfordringer sammen med andre. Lignende bruk av ordet opptrer i forbindelse med 

allmenndannelse (L97: 35) Den skal «gi kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv», 

opplæringen skal også gi «kyndighet til å mestre skiftende omstendigheter og en ukjent 



16 

fremtid» (L97: 1). Ordet kyndighet opptrer også i forbindelse med læreres kompetanse (L97: 

30).  

 Selv om kompetansebegrepet allerede var i bruk i norske læreplaner, var det imidlertid 

ikke før med innføringen av skolereformen «Kunnskapsløftet» i 2006 (heretter referert til som 

«LK06») den mest omfattende endringen i kompetansebegrepets bruksområde og frekvens 

fant sted. Med LK06 ble kompetansebegrepet satt i sentrum i læreplanens begrepsapparat om 

elevenes læring. De generelle læringsmålene i L97 ble omformulert til «kompetansemål». 

Innføringen av LK06 innebar dessuten større vekt på ferdigheter. Et eksempel på dette var 

som kjent læreplanens fire grunnleggende ferdigheter som alle fagene nå fikk ansvaret for.  

 Vi ser altså at den tekniske termen «kompetanse» har gjennomgått en gradvis utvikling 

fra å være et ord med snever betydning og lav frekvens fram til en mindre økning og endring i 

L97, og fram til det opptrer som et av de mest sentrale, men også stadig mer komplekse, 

begrepene om elevenes læring. Dette betyr derimot ikke at «kompetanse» som begrep om 

læring og utvikling har erstattet betydningene som for eksempel «sluttkompetanse» eller 

«yrkeslivskompetanse». Det er snarere snakk om en kumulativ endring der begrepet har tatt 

opp i seg nye betydninger og bruksområder i tillegg til opprinnelige betydninger.  

 Kompetansebegrepets utvikling som skissert over, kan derfor sies å være en del av en 

endring i begrepsapparatet i og om det norske skolesystemet. Denne endringen ikke må 

imidlertid ikke avgrenses til nasjonale diskurser. Internasjonalt har kompetansebegrepet 

imidlertid vært sentralt i utdanningssammenheng flere år før det gjorde sitt inntog som 

pedagogisk kjernebegrep i norsk lærplansammenheng. Kompetansebegrepet i LK06 var i stor 

grad i samsvar med måten det ble definert av OECD (Organisasjonen for økonomisk 

samarbeid og utvikling). OECD- prosjektet, «Definition and Selection og Key Competencies» 

(heretter forkortet til «DeSeCo»), kan sies å være et av de fremste eksemplene på den 

internasjonale kompetansetenkningen i det at prosjektets formål nettopp var å formulere et 

begrepsmessig og teoretiske rammeverk for kompetansebegrepet, samt identifisere og 

fremheve såkalte nøkkelkompetanser.  

 I min undersøkelse av Ludvigsen-utvalgets kompetansebegrep viser jeg at begrepet 

kan sies å videreføre vesentlige kjennetegn ved kompetansebegrepet i DeSeCo. I forbindelse 

med den kontekstuelle analysen under delkapittel «Tekstkomplekset NOU2015: 8» gjør jeg 

nærmere rede for dette. Derfor påstår jeg at Ludvigsen-utvalgets kompetansebegrep er et 
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eksempel på at anbefalinger fra internasjonale samarbeidsprosjekter, slik som DeSeCo, kan 

sies å ha fått gjennomslagskraft i den nasjonale diskursen om utdanning. Dette faller ikke inn 

under hovedfokuset for min undersøkelse, som primært altså er et kasustudie av Ludvigsen-

utvalgets hovedrapport. Når jeg tar sikte på å undersøke i hvilken grad utvidelsen av 

kompetansebegrepet i Ludvigsen-utvalget er en ideologisk manøver, anser jeg det som viktig 

å informere analysen av kontekst ved å trekke frem relevante sider ved OECD’s 

kompetansebegrep slik det framkommer i DeSeCo.  

 Selv om kompetansebegrepet har fått feste som kjernebegrep i den nasjonale samtalen 

om utdanning med LK06, så tyder utdanningsdebatten på at kompetansebegrepet er oppe til 

forhandling. I den forbindelse definerer Utdanningsdirektoratet kompetansebegrepet i LK06 

som følger:  

 

Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer. Elevene viser kompetanse i 

konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver evnen til å løse 

oppgaver og mestre komplekse utfordringer. Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner 

ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver. Det kan handle om å mestre 

utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke og samfunnsliv eller på det 

personlige plan. (Utdanningsdirektoratet 2016).  

 

 Ludvigsen-utvalget på sin side legger imidlertid til grunn at kompetansebegrepet i 

LK06 er snevert, og foreslår en utvidelse av begrepet. Igjen – og sett gjennom Skinners 

teoretiske linse, som en videreføring av Wittgenstein – kan dette tyde på en form for 

forhandling. Det betyr i neste omgang at kompetansebegrepet brukes som et verktøy for å 

fremme bestemte perspektiver i skolepolitisk sammenheng.  

I det følgende viser jeg en bestemt debatt som kan tyde på en forhandling der 

kompetansebegrepet blir gitt nøkkelrolle. Denne debatten mener jeg aktualiserer behovet for å 

undersøke begrepsdefinisjonen av «kompetanse» i rapporten ut fra et tekst- og 

talehandlingsteoretisk perspektiv innenfor en retorikkfaglig ramme.  
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1.3 Humanioradebatten – en aktualisering av 

kompetansebegrepet  

Høsten 2016 ble Ludvigsen-utvalget og dets utvide kompetansebegrep aktualisert av den 

pågående humanioradebatten. Hvor et sentralt utgangspunkt var utgivelsen av Merethe Roos’ 

bok Kraften i allmenn dannelse (Roos 2016a). I Klassekampen argumenterte Roos for at det 

er enklere å se de humanistiske fagenes rolle i samfunnet ved å knytte humaniora tettere an til 

grunnopplæringen i norsk skole. Videre mente Roos at kunnskapsløftet brakte med seg en 

forbedring også for de humanistiske fagene. Hun setter kompetansebegrepet således inn i en 

historisk ramme. Noe av begrunnelse for denne koblingen gjør Roos ved å vise til begrepet 

«medborgerskap» (Roos 2016b).  

 I sitt replikk til Roos påpeker Svein Sjøberg, som er professor emeritus ved Institutt 

for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, imidlertid at hun underspiller 

at kompetansebegrepet også tilhører en målstyringsideologi med OECD som fremste 

premissleverandør. Kompetanseorienteringen må altså ifølge ham sees på som en del av 

målstyring og et instrumentalistisk syn på utdannelse fordi han knytter det til PISA-

programmet, som er OECDs komparative undersøkelse av skolesystemene i ulike land. 

Sjøberg kan sies å være en av de fremste talspersonene mot PISA i norsk kontekst. Derfor 

retter han kritikken primært mot PISA. I tillegg er det er påfallende hvordan 

kompetansebegrepet fungerer som en skyteskive når det gjelder debattantenes forsøk på å 

fremme sitt syn på skolens utvikling.  

Roos svarer Sjøberg at hun er enig i at det er grunn til å være kritisk overfor «PISA-

programmets test-regimer og den målstyring som følger med» (Roos 2016c). Ifølge henne er 

det derimot også grunn til å se K06 som et humanistisk dannelsesprosjekt hvis man retter 

oppmerksomhet til literacy-begrepet og DeSeCo. Kompetansebegrepet slik Roos bruker det i 

sitt debattinnlegg tar med andre ord opp i seg ferdighetstenkningen som har nær sammenheng 

med formaldannelse.  

 Roos’ trekker altså frem det hun mener kan kalles et formaldannelsesaspekt ved å vise 

til DeSeCo. Hun underbygger dette videre ved å vise til professor i tekstvitenskap Kjell Lars 

Berges forsvar for literacy-begrepet i hans artikkel «Skolen og humaniora» (Berge 2016). Her 

fremhever Berge at OECDs funksjonelle kompetansebegrep, slik det kommer fram i DeSeCo, 

«verken [kan] reduseres til snever kognitiv tilnærming eller til en instrumentalisme som setter 



19 

likhetstegn mellom ‘kompetanse’ og ‘ferdigheter’» (Berge 2016: 171). Slik han ser det 

vektlegges det gjeldende kompetansebegrepet som et kulturelt og sosialt forankret fenomen, 

og ikke en ren ferdighetstenkning løsrevet fra en kontekst.  

Roos får støtte for sine synspunkter av professor i lesevitenskap Bjørn Kvalsvik 

Nicolaysen, som hevder at potensialet for samfunnsendring bør knyttes til medborgerteori 

(Nicolaysen 2016). Videre støtter Nicolaysen Roos’ synspunkt om at humaniora i for stor 

grad er rettet mot akademia og for lite rettet mot grunnopplæringen. Ifølge Nicolaysen er det 

en nær sammenheng mellom humanioras potensiale for samfunnsendring og literacy.  

 Det samme poenget ble løftet frem av Berge i den allerede nevnte artikkelen. Hvor han 

skriver som følger: «sentrale deler av OECDs kunnskapspolitiske ideer og 

ferdighetsforståelsen i den gjeldende norske læreplanen sin kjerne er både forankret i 

klassiske dannelsestradisjoner og i moderne forskningsbasert dannelsestenkning» (Berge 

2016: 172). Med andre ord understreker Berge at kompetansebegrepet slik det kommer frem i 

LK06 tar opp i seg den latente spenningen mellom instrumentalisme og dannelse.  

 Med denne aktualiseringen av kompetansebegrepet i det offentlige ordskiftet som 

bakgrunn, undersøker jeg derfor i hvilken grad teksten NOU2015: 8 lar seg ideologisk 

posisjonere med tanke på en særlig spenning mellom instrumentalisme og dannelse. Debatten 

gjengitt over er således etter mitt syn et interessant eksempel på hvordan kompetansebegrepet 

brukes som verktøy i utdanningsdebatten for å fremme bestemte perspektiver på skolens 

innhold. Dermed aktualiserer den også behovet for en undersøkelse av hvorvidt 

kompetansebegrepet i Ludvigsen-utvalget er av ideologisk karakter eller ikke, altså som 

manøver i det utdanningspolitiske landskapet. Og det er nettopp en slik undersøkelse jeg skal 

foreta meg i det følgende.  

  



20 

2 Teori og metode  

2.1 Tekst og tekstkultur  

I undersøkelsen legges det til grunn et syn på tekst som et sosialt fenomen. Det innebærer at 

den aktuelle teksten undersøkes i et samhandlingsperspektiv. Dette kommer til uttrykk i Kjell 

Lars Berges tekstdefinisjon. I etterordet hans bok Den flerstemmige sakprosaen definerer han 

tekst som følger:  

 

Tekster er ytringer som deltakerne i en viss kultur gir en spesielt avgrenset status eller verdi, 

der det i kulturen er utviklet tekstnormer som avgjør hvilke ytringer som gis tekstverdi, og 

hvordan slike tekster ordnes (Berge 2002: 236)  

 

Tekstdefinisjonen understreker at deltagerne i kulturen, altså brukerne av teksten, forhandler 

seg fram til tekstnormer som avgjør hvilke ytringer som kvalifiserer til å betegnes som en 

tekst. Videre skriver Berge at «trekkene ved ytringene som gir den tekstverdi, viser til, 

antyder og gir symptomer på ytringens teksttypetilhørighet, ytre form og indre struktur» 

(Berge 2002: 236). Han understreker med andre ord den nære sammenhengen mellom 

hvordan elementer i teksten ordnes i form av interne struktureringsprinsipper og hvordan 

teksten er bygd opp av ulike ytringshandlinger i lys av kontekst. Dette vil si at dersom vi skal 

beskrive hva det er som gir teksten tekstverdi, må vi blant annet undersøke hvordan teksten er 

bygd opp av ulike elementer, samt hvordan disse elementene er organisert i forhold til 

hverandre.  

 For å forstå tekstdefinisjonen over bedre, er det vesentlig å se nærmere på hva som 

ligger i Berges tekstnormbegrep. I boken Tekstnormers diakroni fra 1990 foreslår Berge et 

teoretisk rammeverk innen tekstvitenskapelig for blant annet å kunne undersøke hva som gjør 

at enkelte ytringer kvalifiserer i kulturfelleskapet som en tekst. Som teoretisk utgangspunkt 

diskuterer han derfor normbegrepet. Deretter viser Berge hvordan normer i kulturen forholder 

seg til «tekstsemiose». Med uttrykket «tekstsemiose» menes hvordan teksten forfattes og 

struktureres så vel som hvordan den potensielt oppfattes av mottaker. I denne sammenhengen 

lanserer han begrepet «tekstnorm» (Berge 1990: 49). Uttrykket «tekstnorm» defineres slik: 

«‘tekstnormene’ refererer til normer både for et særskilt medium for atferden – tekster – og til 
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visse måter atferden utføres på dersom den skal kvalifiseres som tekst, dvs. de egenskaper 

som konstituerer en tekst» (Berge 1990: 50).  

I min oppgave legger dette grunnlaget for å undersøke hvordan NOU2015: 8 – da 

forstått som tekst – tilhører tektkulturer, samt se hvordan slike tekstnormer oppfylles i teksten, 

som i sin tur virker inn på hvordan teksten forfattes og hvordan den leses.  

 

2.1.1 Tekstteoretisk fundament  

Tekstnormene kan forsås som konvensjoner i kulturen som forhandles fram mellom 

deltagerne. Som vi så, eksisterer det tekstnormer både på produksjonssiden og 

resepsjonssiden av tekster. Her utdyper Berge hva han legger i en tekstnorm slik: 

«Tekstnormer er normer for hvordan en former et særskilt medium for handling på. 

Handlingene blir dermed aktualiserte som ytringstekster» (Berge 1990: 50). Videre forklare 

han at ytringsteksten «er formet etter de kriterier normen setter» (Berge 1990: 50). Vi må altså 

skille mellom den kommunikative funksjonen som teksten tilskrives i situasjonen og tekstens 

indre form.  

Ifølge Berge har tekster det man kan kalle intenderte struktureringsprinsipper, som i 

sin tur gjør at vi kan klassifisere tekster som bestemte teksttyper. Bakgrunnen for 

bestemmelsen av teksttypetilhørighet ligger i Berges (1990) klassifiseringer av 

«funksjonstyper», som realiseres i form av sammenbindinger i teksten. En FORDI-relasjon 

kalles for eksempel «implikativitet», og kan markeres med blant annet konnektivene 

«dersom» og «derfor» (Berge 1990: 82). La meg vise dette med et eksempel fra Ludvigsen-

utvalgets NOU-rapport:  

 

(1)Skal elevens potensial realiseres, må fagene fornyes og skolen videreutvikles. (2) Da kan 

nye vilkår for elvenes læring skapes, og fremtidsrettede kompetanser utvikles (NOU2015: 08)  

 

I dette tekstutdraget ser vi et eksempel på implikativ binding. Dette kan skjematisk fremstilles 

slik: dersom X, så Y. Hvis dette hadde vært den dominante funksjonstypen i NOU2015: 8 

ville teksten vært av teksttypen «eksplikativ». En slik tekst er typisk resonnerende tekster som 
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for eksempel forskningsartikler. Andre tekstbindinger er av funksjonstypene: «additiv», 

«kontrastiv» og «temporal». Dersom «additiv» er dominerende funksjon gir det en deskriptiv 

teksttype, kontrastiv gir en argumenterende teksttype og temporal gir en narrativ teksttype 

(Berge 1990: 82–83).  

 Funksjonene kan imidlertid være eksplisitte eller implisitte. Bindinger som er markert 

er eksplisitte, mens bindinger som er umarkert er implisitte. Ytringers proposisjonelle innhold 

kan kort beskrives setningers logiske sannhetsinnhold. Proposisjonene står videre i et logisk 

forhold til hverandre. I eksempelet over er bindingen mellom ytring (1) og (2) implisitt, og jeg 

vil argumentere for at denne er av implikativ funksjonstype fordi ytring (2) utdyper videre 

ytring (1). Dette kan fremstilles slik: (1) Dersom X så Y. (FORDI) A (skape nye vilkår) og B 

(utvikle kompetanser).  

 Berge baserer seg på pragerstruktralismens forestilling om «dominant», og skriver at 

«bestemmelsen av denne dominanten eller disse dominantene determinerer hvordan 

relasjonene i tekstene oppfattes av fortolkeren» (Berge1990: 55). Ved å peke ut dominant i 

interne organiseringen av betydningselementene i teksten, er man med andre ord nødt til å 

støtte seg til den funksjonen man anser for å ha størst innvirkning på lesningen av teksten. 

Alle tekster har videre en eller flere dominante funksjoner (Berge 1990: 83).  

 Som kulturelle og sosiale fenomener, er både produksjonen av tekster og resepsjonen 

av dem nødvendigvis kontekstuelt situert. Det intenderte struktureringsprinsippet i teksten kan 

klassifisere tekstens teksttypetilhørighet, er som nevnt ikke det samme som den 

kommunikative funksjonen tekster tilskrives i situasjonen. Analyse, tolkning og forklaring av 

tekstuelle praksiser og meningsproduksjon er derfor også en studie av relevante sider ved 

konteksten de blir til i og leses i. Ved å undersøke de spesifikke situasjonene tekstene opptrer 

i – teksters situasjonskontekst – kan vi peke på tekstens bruksnytte. Tekster er dessuten en del 

av en bredere og mer allmenn kulturell sammenheng, nemlig en kulturkontekst.  

Som foregrepet innledningsvis i denne oppgaven suppleres etablerte tekst- og 

talehandlingsteoretiske perspektiver på tekst med Skinners retoriske tilnærming til 

begrepsmessig endring. Hans analyser er i stor grad kontekstuelt forankret. I denne oppgaven 

legges det til grunn et bestemt syn på tekstens kontekst som jeg mener bidrar til en mer 

systematisert undersøkelse av kontekstuelle forhold. I det følgende gjør jeg derfor rede for 

kontekstteori med bakgrunn i det som kalles «systemisk funksjonell grammatikk», i 
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tradisjonen fra Michael Halliday. Analyse av kulturkontekst blir imidlertid lagt liten vekt på 

av i Hallidays systemisk funksjonelle grammatikk (Berge 1998: 25). Jeg har derfor valgt å 

støtte meg til Tønnessons (2012) tilnærming når jeg analyserer denne, som jeg kommer 

nærmere inn på under.  

 

2.1.2 Situasjonskontekst og kulturkontekst  

Skillet mellom situasjonskontekst og kulturkontekst knyttes særlig til Halliday (1998), som i 

sin tur henter begrepene situasjonskontekst og kulturkontekst fra antropologen Bronislaw 

Malinowski. Malinowski argumenterer for at studiet av språkbruk bør ta hensyn til de 

spesifikke omgivelsene der den aktuelle språkbruken fant sted i (Goodwin og Duranti 1992: 

14–15). For det første innebærer dette skillet et fokus på språkbruk i reelle situasjoner. For det 

andre representerte dette også en nyansering av kontekstbegrepet ved å skille det situasjonelle 

og spesifikke fra en mer overordnet og generell forståelse av kulturen språkbruk finner sted. 

Situasjonskontekst ble derfor definert av Malinowki som tekstens omgivelser (Halliday 1998: 

70). Som vi skal se, bygger Halliday eksplisitt på denne definisjonen i sin forståelse av 

situasjonskontekst.  

 

Situasjonskontekst: diskursens felt, relasjon og mediering  

Situasjonskonteksten er ifølge Halliday omgivelsene teksten utfolder seg innenfor. Med andre 

ord viser dette begrepet til den situasjonsspesifikke sammenhengen utenfor teksten. Ettersom 

språkbruk betraktes både som en prosess og et produkt, må situasjonskonteksten dessuten 

være innebygd i teksten. Halliday skriver som følger: «Hvis vi betrakter både tekst og 

kontekst som semiotiske fenomener, som ‘former for mening’, kan vi komme fra det ene til 

det andre på en innsiktsfull måte» (1998: 76). Kontekst betraktes således ikke bare som 

forhold i tekstens omgivelser altså som noe ytre, utenfor teksten, men også som en 

meningsskapende fenomen i seg selv.  

Med bakgrunn i John Rupert Firth foreslår derfor Halliday tre trekk ved 

situasjonskonteksten som han kaller diskursens felt, relasjon og mediering. Halliday støtter 

seg til en spill-metafor når han beskriver diskursens felt og diskursens relasjon. Diskursens 
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felt er å anse som «‘spillet’ – den type aktivitet som er en del av kulturen, der språket spiller 

en rolle» (Halliday 1998: 114). Diskursens relasjon er «spillerne», altså «de 

samhandlingsrollene som er involvert i å skape teksten» (Halliday 1998: 114). Diskursens 

relasjon dreier seg altså om hvem som deltar og hvordan disse er posisjonert i forhold til 

hverandre, og diskursens felt handler altså om hva slags type sosial samhandling teksten er et 

uttrykk for (Halliday 1998:76). Hvis vi går til Eva Maagerø pekes det imidlertid på at felt 

også kan forstås bredt og innebære hvilket fokus som ligger i aktiviteten (Maagerø 2005: 45). 

Dette betyr blant annet at emnet som tas opp i den sosiale aktiviteten betraktes som en del av 

feltet.  

Diskursens mediering omtaler Halliday som «‘delene – de spesielle funksjonene som 

er gitt til språket i denne situasjonen, og den retoriske kanalen som derfor er tildelt den» 

(Halliday 1998: 114) I forlengelsen av spill-metaforen kan vi derfor tenke oss at diskursens 

mediering på mange måter er spillebrettet og brikkene utplassert på dette, altså delene og i 

tillegg til funksjonene delene får i spillsituasjonen. I teksten vil dette si at diskursmedieringen 

dreier seg om de ulike funksjonene vi tillegger språket, og hvilket medium funksjonene 

opptrer i. Feltet, som vi betegnet som selve spillet, er noe mer enn funksjonene brikkene blir 

tildelt. Men det må være enighet om de funksjonene brikkene får for at spillet skal være 

vellykket i det minste et stykke på veien.  

 

Kulturkontekst  

Når vi skaper mening ved å lese tekster legger vi en rekke antagelser til grunn som hører 

hjemme i den allmenne kulturen som teksten tolkes opp mot, og dette kalles kulturkontekst 

(Halliday 1998: 114–115). Kulturkontekst er altså den bredere kulturelle bakgrunnen som 

teksten skapes eller tolkes ut fra. Kulturkontekstuelle forhold kjennetegnes av mer eller 

mindre stabile trekk ved en kultur på et gitt tidspunkt. Dette understreker det generelle og 

allmenne aspektet ved kulturkonteksten.  

 Ettersom jeg tar sikte på å undersøke i hvilken grad NOU2015: 8 fungerer som 

ideologisk manøver, analyserer jeg imidlertid kulturkonteksten noe annerledes enn den rollen 

kulturkonteksten får i den systemisk funksjonelle grammatikken. Undersøkelsen i denne 

oppgaven er som nevnt inspirert av Skinners retoriske tilnærming til begrepsmessig endring. 
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Skinner legger stor vekt på å undersøke konvensjoner i tekstens samtid. Vi kommer tilbake til 

dette, men foreløpig kan det slås fast at jeg vil legge til grunn analyse av tekstens 

kulturkontekst for å undersøke relevante sider ved den allmenne idémessige og diskursive 

sammenhengen teksten opptrer i. I en analyse av teksten undersøkes derfor også den 

innholdsmessige siden av NOU2015: 8. Dette er i tråd med Tønnesson (2012) som beskriver 

kulturkontekst som følgende:  

 

Med begrepet ‘kulturkontekst’ retter vi oppmerksomhet også mot de politiske, etiske og 

faglige temaene som står på spill, og hvilke tenkemåter som preger disse temaene i den 

tidsperioden og de miljøene hvor teksten opptrer (2012:97).  

 

Tønnesson (2004, 2012) undersøker altså idémessige strømninger i kulturen i form av temaer 

i teksten. Spørsmålet er imidlertid hvordan vi kan få taket på slike temaer. Tønnesson foreslår 

å i den sammenheng å anvende begrepene «overbevisningstemaer» og 

«overbevisningsarenaer» (Tønnesson 2004: 185). Dette har som formål å definere 

kulturkonteksten vi skal forså teksten innenfor (Tønnesson 2004: 191). Slik som jeg leser ham 

er en slik analyse av temaene på spill i teksten gitt at teksten kan identifiseres som en 

«overbevisningstekst». Foreløpig vil jeg hevde at nettopp fordi NOU-rapporten jeg skal 

analysere uttalte intensjon, blant annet er å anbefale visse endringer i norsk skole, må 

avsenderinstansen i teksten kvalifisere sine anbefalinger ved å argumentere troverdig for sin 

sak. Med andre ord gis utredningen en funksjon i kommunikasjonssituasjonen der den må 

overbevise bestemte mottakere om å følge sine forslag.  

 Ludvigsen-utvalgets hovedrapport er en svært kompleks tekst som berører de store 

temaene i samfunnet. Den hevder noe om utviklingen i samfunnet som helhet, og den må ta 

standpunkt til hva læring skal være og hva skolens rolle i samfunnet er. Dette griper inn i 

store fundamentale spørsmål om samfunnslivet og menneskelig utvikling. En uttømmende 

liste over overbevisningstemaene i spill lar seg vanskelig gjennomføre i dette formatet. Når 

jeg likevel peker ut noen temaer, er formålet med dette er å skissere opp noen 

hovedspenninger som jeg deretter undersøker kvalifiseringen av begrepet i lys av. Dette 

muliggjør å se om Ludvigsen-utvalget posisjonerer seg ideologisk via begrepsutvidelsen.  
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I den sammenheng peker jeg ut to konfliktakser det synes å være særlige spenninger 

knyttet til. Utvalget av temaer og arenaer kvalifiserer jeg med henvisninger til offentlig debatt 

og sekundærlitteratur. Temaanalysen kan på denne måten i seg selv et analyseverktøy som 

anvendes videre i nærlesing av de utvalgte kapitlene. Derfor er det nødvendig med et 

analytisk steg, slik som i min undersøkelse av i hvilken grad kompetansebegrepet i 

NOU2015: 8 fungerer som en ideologisk manøver.  

 

2.1.3 Funksjonell sakprosa  

Tønnesson definerer sakprosa slik: «sakprosa er tekster som adressaten har grunn til å 

oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten» (Tønnesson 2012: 34). Definisjonen sier noe 

om sakprosaens sannhetsinnhold i det at slike tekster bringer med seg en sannhetsforpliktelse. 

Tønnesson understreker at definisjonen ikke må forstås som et meningsteoretisk utsagn, 

formuleringen «direkte ytringer om virkeligheten» dreier seg ikke om forholdet mellom språk 

og virkelighet, men snarere må knyttes an til allmenne forestillinger i kulturen. Tønnesson 

understreker i denne sammenheng at det eksisterer et akseptert skille, altså et «doxa», mellom 

fiksjon og ikke-fiksjon (Tønnesson 2012: 140).  

 Når sakprosateksten NOU2015:8 realiseres i en sammenheng gis den videre bestemte 

funksjoner i tråd med konvensjonaliserte spilleregler i kulturen. Slik kan vi si at det er en 

funksjonell tekst. Tønnesson definerer sakprosa inn i to praktiske definisjonsmessige 

hovedkategorier, nemlig henholdsvis «litterær» og «funksjonell» sakprosa. Den litterære 

sakprosa definerer han som «forlagsproduserte tekster med navngitte forfattere» og 

funksjonell sakprosa som «offentlige tilgjengelige tekster skrevet av private eller offentlige 

institusjoner eller av navngitte eller ikke navngitte privatpersoner» (Tønnesson 2012: 34). 

Han trekker også frem noen typiske forskjeller mellom kategoriene når det kommer til 

forfatterforståelse og plassering. Kategoriene kan illustreres slik jeg gjør i figuren under:  
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Figur 1 Sakprosa  

 

 

 

 

I lys av dette er NOU2015: 8 et klart eksempel på en funksjonell sakprosatekst. Den er en 

offentlig tilgjengelig tekst, med en kollektiv forfatterforståelse. Det vil si at den henvender 

seg som skribent på vegne av en institusjon. Dette sier noe vesentlig om forfatterforståelsen i 

møte med NOU2015: 8, de empiriske forfatterne av teksten er utpekt av Regjeringen for å 

gjennomføre visse oppgaver, men står på mange måter i en særstilling hva gjelder 

institusjonstilhørighet. Vi skal vende tilbake til disse sidene ved NOU-rapporten, men 

foreløpig fastslå at Ludvigsen-utvalgets-hovedutredningen er en institusjonell funksjonell 

sakprosatekst, utformet med bakgrunn i strenge krav til etterrettelighet.  

 

2.2 Talehandlingsteoretisk perspektiv  

I løpet av det innledende analysearbeidet oppstod et behov for et teoretisk rammeverk med 

tanke på spesielt to aspekter. For det første kalte undersøkelsen på et teoretisk bakteppe, eller 

•Forfatterne forstås som individer 

•Henvender seg som uavhengig skribent til allment 
tilgjengelig offentlighet 

•Tilknyttet den litterære institusjonen

Litterær 
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et filter, som kunne bidra til en forståelse av det jeg anser som et av de mest påfallende 

trekkene ved NOU2015:08. Det viser til den eksplisitte og uttalte ønske om å utvide 

kompetansebegrepet. Skinner knytter språklige fenomener som begrepsbruk til sosial 

handling og idémessig endring ved å undersøke begrepsbruk fra en talehandlingsteoretisk 

vinkel. Slik jeg ser det, utfyller Skinners perspektiv og de etablerte tekst- og 

talehandlingsteoretiske hverandre på en interessant og relevant måte i møte med 

begrepsdefinisjonen i NOU2015: 8.  

 

2.2.1 Lokusjon, illokusjon og perlokusjon  

I boken How to do things with words setter John Austin språkbruk inn i et 

handlingsperspektiv. Derav navnet på denne retningen innen språkfilosofi, retorikk og 

språklig kommunikasjonsstudier: talehandlingsteori. Hovedpoenget, som boktittelen 

understreker er at det å si noe også er å gjøre noe. Austin forsøker å få frem denne 

sammenhengen mellom tale og handling gjennom å kategorisere og benevne visse ytringer 

som «performativer». Performative ytringer er altså ytringer der vi «gjør» noe ved å si noe.  

Austin skiller videre mellom tre typer talehandlinger, nemlig lokusjonære, 

illokusjonære og perlokusjonære handlinger. De lokusjonære handlingene er handlingen i å si 

noe. Når en språkbruker setter sammen meningsfulle utsagn ved hjelp av lingvistiske 

prosesser, gjør de ifølge Austin altså en lokusjonær handling (Austin, 1962:99).  

Videre definerer han illokusjonære handlinger som de ytringer som har kraften ved å 

gjøre noe. For å bruke Austins ord er dette derfor handlingen av å si noe (Austin 1962: 100). 

Illokusjonære handlinger er således når man eksempelvis informerer, advarer, råder eller gir 

ordre om noe. For at en illokusjonær talehandling skal være vellykket, altså for at den 

intenderte illokusjonære handlingen skal tas opp nettopp som dette, må mottakeren tolke 

ytringen i tråd med adekvate konvensjonene. Illokusjonære talehandligner er derfor 

konvensjonelle.  

 Til sist er perlokusjonære handlinger den tilsiktende konsekvensen at ytringen 

potensielt kan ha på tilhøreren (Austin 1962: 101). Ifølge Austin finnes det imidlertid ingen 

nødvendig årsakssammenheng mellom illokusjonære talehandlinger og effekten av dem. 

Perlokusjonære handlinger sees på av han som ikke-konvensjonelle. De er med andre ord ikke 



29 

styrt av konvensjoner. Han presiserer slik at det går et vesentlig skille mellom handlingens 

kraft (illokusjon) og det som blir gjort ved å gjøre handlingen (perlokusjon) (1962:116). 

 Austin forklarer altså handlingsaspektet ved å lansere begrepet illokusjonær kraft. 

Dette kan beskrives som potensialet en ytring får gjennom bruken av den. På denne måten 

knytter Austin illokusjonære talehandlinger til de aktuelle konvensjonene som finnes i 

konteksten ytringen opptrer i. Dette innebærer blant annet at en ytring, for eksempel at en 

anbefaling om et saksforhold, betraktes som dette fordi det kan sies å være en nærliggende 

tolkning i tråd med relevante konvensjoner.  

 

2.2.2 Ulike typer talehandlinger  

I «A Taxonomy of Illocutionary Acts» fra 1975 videreutvikler John R. Searle Austins teorier. 

Searle påpeker at Austins klassifisering av talehandlingene først og fremst er en klassifisering 

av illokusjonære verb, og ikke av illokusjonære handlinger, samt at slike verb ikke har en 

direkte forbindelse med de talehandlingene de utfører (Searle i Martinich 2010: 161). Searle 

foreslår derfor en revidert taksonomi og deler inn illokusjonære handlinger i fem ulike typer 

som han kaller «assertives», «directives», «commissives», «expressives» og «declarations». 

«Declarations» er Searles benevnelse for Austins opprinnelige performativer (Searle i 

Martinich 2010: 163-165).  

Det er flere forslag til oversettelse av Searles fem hovedtyper talehandlinger: 

«konstativer», «direktiver», «kommisiver», «ekspressiver» og «kvalifiseringer» (se Berge 

2010: 98). Kvalifiseringer er i tråd med denne videreutviklingen den norske betegnelse av for 

Austins opprinnelige uttrykk «performativer» (Berge 2010: 98). I min oppgaven benytter jeg 

Berges oversettelsen av Searles taksonomi, men understreker samtidig at måten jeg anvender 

begrepet kvalifisering på ligger dette tett opp til Searles eget opprinnelige begrep 

«declarations». Grunnen til dette valget er først og fremst at det synliggjør det jeg mener er en 

spesiell form for kvalifisering som finner sted i NOU2015: 8.  

 For å identifisere og klassifisere talehandlingene, tar man utgangspunkt i ytringenes 

ytre form. Man undersøker derfor først hvordan ytringene er satt sammen på setningsnivå og 

hvilke verb som fungerer som hovedverbet. «Konstativer» er for eksempel typiske 

deklarativsetninger, altså påstandssetninger som sier noe om verden. De er enten sanne eller 
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falske, enten så stemmer de overens med de faktiske forholdene i verden eller så gjør de det 

ikke. Konstativer kan på denne måten betraktes som rapportering om saksforhold. Direktiver 

er anmodninger der ytreren ber, krever eller kommanderer mottakeren om å gjøre noe. 

Kommissiver er typiske løfter der den som ytrer seg forplikter seg til noe. Begge disse 

talehandlingene forutsetter derfor en forpliktelse til fremtidig hendelse enten hos mottaker 

(direktiv) eller ytrer (kommissiv). Ekspressiver er talehandlinger der ytreren formidler en 

indre psykologisk tilstand. Eksempler på typiske ekspressive verb er: takke, unnskylde, 

utforske (Searle i Martinich 2010:164).  

 Kvalifiseringer er ytringer som søker å endre noe ved virkeligheten. Slike ytringer er 

som sagt Austins opprinnelige performativer. Typiske eksempler er ytringer som: «Jeg døper 

deg herved X» eller «Jeg ber med dette om å avslutte abonnementet mitt hos dere». I de rette 

sammenhengene vil disse ytringene endre virkeligheten ved at personen som døpes får endret 

status som medlem i kirken, og at abonnementet avsluttes.  

 I analysen tar jeg sikte på å synliggjøre den sentrale rollen kompetansedefinisjonen har 

i NOU2015: 8. Med andre ord handlingen som utføres når forfatterintensjonen ligger i å 

kvalifisere kompetansebegrepet. Slik kan vi si at ytringer i NOU2015:8 som består av 

eksplisitte begrepsdefinisjoner er kvalifiseringer. Dette er i tråd med Searles omtale av 

«declarations» som han eksplisitt sier kan omhandle språket selv eksempelvis gjennom 

ytringer der man sier «jeg definerer, forkorter, kaller» (Searle i Martinich 2010: 165).  

Jan Svennevig klassifiserer definisjoner som en underkategori av kvalifiseringer og 

beskriver disse som endring i institusjonell forståelse av virkelighet (Svennevig 2012: 64). 

Det er ikke uten videre åpenbart hva som er forskjellen mellom forståelse av virkeligheten og 

endringer i virkeligheten. I det følgende vil jeg derfor forsøke å belyse denne forskjellen ved å 

ta utgangspunkt i kompetansedefinisjonen i NOU2015: 8:  

 

Kompetanse betyr å kunne mestre utfordringer og løse oppgaver i ulike sammenhenger og 

omfatter både kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell læring og utvikling, inkludert 

holdninger, verdier og etiske vurderinger. (NOU2015: 8: 14)  
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Den eksplisitte kompetansedefinisjonen i NOU2015: 8 kan sies å være en direkte kvalifisering 

som omhandler språket i det at verbet «betyr» peker mot et spesifikt semantisk innhold. 

Denne ytringen kan imidlertid ikke sies å skape endringer i virkeligheten på en direkte måte 

slik som andre kvalifiseringer av typen: «barnet skal hete X», «du er sagt opp» eller «jeg 

døper skipet Y». I disse tilfellene skjer det en endring i statusen til personen (du/barnet) eller 

tingen (skipet). Eller for å ta et annet kanskje mer nærliggende eksempel: «Regjeringen 

oppnevner et utvalg for å vurdere grunnopplæringens fag» (Meld.st. 20: 17). Denne ytringen 

kvalifiserer i dette tilfellet bestemte personer til å delta i en aktivitet, og gir dem myndighet til 

å utføre oppgavene som ligger i oppdraget. I dette tilfellet ligger den illokusjonære kraften i å 

gi en endring i status. Ytringen kvalifiserer personene til å bli medlemmer av et ekspertutvalg.  

 I defineringen av «kompetanse» gjelder imidlertid talehandlingen som utføres i første 

omgang selv begrepet kompetanse. Talehandlingen omhandler som altså selve språket. I dette 

tilfellet kan man ikke si at det potensielt skjer en endring (perlokusjonær effekt) ved noen 

objekter i virkeligheten. Dersom en slik kvalifisering er vellykket har den som perlokusjonær 

effekt, i alle fall potensielt, at det oppstår en begrepsmessig endring. På denne måten kan vi si 

at det kollektive forfattersubjektet i teksten utfører en intensjonell talehandling som tar sikte 

på å endre en institusjonell forståelse av virkeligheten.  

 

Indirekte talehandlinger  

Et viktig poeng er imidlertid at selv om en ytring tilsynelatende kan ta form som for eksempel 

en konstativ, kan den samme ytringen fungere i en spesifikk sammenheng som en annen type 

talehandling. Vi kan for eksempel se for oss at den intensjonelle handlingen ved å ytre: 

«klokka er 12» er å opplyse mottakeren om saksforhold i verden som har med tid å gjøre. Lest 

slik er den illokusjonære talehandlingen er av typen konstativ talehandling. I denne 

konteksten er ytringen sann dersom tidspunktet er nøyaktig 12:00.  

Intensjonen i denne ytringen kan imidlertid være en helt annen enn å opplyse om hva 

klokka er. La oss forestille oss at den samme ytringen ble sagt til en elev av en lærer i midten 

av en dobbeltøkt i norsk. I denne konteksten kan det tenkes at ytringens illokusjonære kraft 

ligger i å gi mottakeren en oppfordring om å komme tidsnok. Ytringen kan slik, i tråd med 

terminologien presentert i forrige underkapittel, betraktes et direktiv om at eleven må komme 
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tidsnok til timen. For at mottakeren, i dette tilfellet eleven, oppfatter dette som en 

oppfordring, hviler på at visse betingelser er møtt. Det dreier seg ikke her om hvorvidt 

proposisjonen om hvor mye klokka er, er sann eller falsk, men om hvorvidt ytringen tas opp 

som den talehandlingen den var ment å fungere som eller ikke i den aktuelle konteksen.  

La oss illustrere dette med et eksempel fra NOU2015:8. I andre avsnitt i innledningen 

til kapittel 1 står det som følger:  

 

Skolen er en viktig institusjon i samfunnet der elevene i samspill med hverandre, med lærerne 

og andre ressurspersoner utvikler kunnskap og kompetanser som gjør dem i stand til å delta og 

bidra produktivt på livets arenaer (2015:8: 7).  

 

Setningen har form som en logisk påstandssetning, altså som en konstativ. Den informerer om 

skolesystemets funksjon i samfunnet («viktig institusjon»), den sier noe om de aktiviteter som 

foregår på skolen («utvikling av kunnskap og kompetanser»), samt hva disse aktivitetene har 

som følger («gjør dem i stand til å delta og bidra produktivt»). Lest på denne måten beskriver 

forfatterinstansen noen sider ved skolesystemet. Denne tolkningen ligger tett opp til 

utredningens (NOU2015: 8) epistemiske funksjon, med andre ord rapporterer utvalget om hva 

som er tilfellet i verden. Men hvis vi minner oss selv på at Ludvigsen-utvalgets hovedrapport i 

tillegg har en rådgivende funksjon, de skal jo gi informerte og kvalifiserte råd om hva skolen 

bør være, så kan ytringen i tillegg leses som en direktiv talehandling. Lest på denne måten 

synliggjør man at ytringen ikke er en nøytral gjengivelse av saksforholdene, men en 

anbefaling om hvordan mottakere av ytringen bør tenke om norsk skole.  

 Over så vi hvordan definisjoner kan betraktes som en underkategori av kvalifiseringer 

og illustrerte dette med den eksplisitte kompetansedefinisjonen i NOU2015: 8. I dette tilfellet 

inneholdt ytringens ytre form verbet «betyr» hvilket innebar at vi hadde med direkte 

kvalifiserende talehandling. Et annet eksempel på tekstens performativitet er:  

 

Det brede kompetansebegrepet som er lagt til grunn, innebærer at sosial og emosjonell 

kompetanse står sentralt i alle kompetanseområdene. I delutredningen blir begrepet sosiale og 

emosjonelle kompetanser definert som personers holdninger, oppførsel, emosjoner og sosiale 

ferdigheter og relasjoner (NOU2015:8: 22)  
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Eksempelet over kan leses som en illustrasjon av en kvalifiserende ytring og hvordan 

kompetansebegrepet gis en nøkkelrolle i Ludvigsen-utvalgets hovedrapport. I utredningen 

opptrer disse ytringene etter den eksplisitte hoveddefinisjonen av «kompetanse» er 

introdusert, og med det kvalifisert. Den første ytringen påstår noe ved det 

kompetansebegrepet leseren allerede kjenner. Slik er den en konstativ talehandling som 

utdyper en sentral del av Ludvigsen-utvalgets kjernebegrep. Ytringene som tilsynelatende er 

påstander, kan på denne måten også betraktes som kvalifiseringer med formål å skape endring 

i forståelse av institusjonell virkelighet.  

 

2.2.3 Quentin Skinner – begrep som verktøy i debatt  

Tidligere viste jeg hvordan det talehandlingsteoretiske rammeverket fra Austin til Searles 

videreutvikling kan anvendes som analytisk inngang til å undersøke utvidelsen av 

kompetansebegrepet og hvordan visse ytringer i teksten kan tolkes som indirekte 

kvalifiseringer. Vektleggingen av begrepsdefinisjon i et talehandlingsperspektiv, er som sagt 

inspirert av Skinners anvendelse av Austin og Searles talehandlingsteori.  

I det følgende presenterer jeg noen sentrale momenter ved Skinners metode og 

teoretiske rammeverk. Skinner, baserer seg blant annet på Ludwig Wittgensteins tenkning om 

språk. Den senere Wittgenstein argumenterer for å betrakte språk som et sett med verktøy 

som deltagere i kulturen deler intersubjektivt. Mening oppstår derfor, slik som Wittgenstein 

ser det, gjennom bruk. I tråd med dette legger Skinner til grunn at studiet av begrepsmessig 

endring må ta utgangspunkt i språkbruk i bestemte kontekster. Begrepene reflekterer sider 

ikke sider ved virkeligheten i seg selv, men de brukes som verktøy i debatt. Studiet av 

begrepsmessig endring innebærer derfor, slik som Skinner ser det, å undersøke hvordan et 

begrep fungerer som et trekk i en mer omfattende argumentasjon (Skinner 2002:115).  

Selv om Wittgensteins tenkning er en av hovedkildene til Skinners teoretiske og 

metodiske innfallsvinkel, låner han i lang utstrekning begrepsapparatet til Herbert Paul Grice, 

og som nevnt Austin og Searle (Tully 1988:8). Det talehandlingsteoretiske rammeverket 

muliggjør for Skinner å gi systematiske beskrivelser av hvordan bestemte ytringer også er 

handlinger, og videre hvordan slike handlinger potensielt bringer med seg begrepsmessig 
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endring. Kari Palonen (2014) beskriver Skinners metode som et retorisk perspektiv på 

begrepsmessig endring og knytter på denne måten det talehandlingsteoretiske perspektivet til 

Skinner opp til klassisk retorikk (2014:56). ¨ 

 

2.2.4 Forfattersubjekt, intensjon og konvensjoner  

Som vi så over i forbindelse med redegjørelsen av talehandlingsteorien etter Austin og Searle, 

er talehandlinger intensjonelle handlinger utført av en ytrer overfor en mottaker. Intensjonelle 

ytringer er det samme som det Austin og Searle kaller illokusjonære talehandlinger. I det 

følgende viser jeg på hvilke måter intensjon kommer til uttrykk i Skinners teori og metode, og 

hans forståelse av forfattersubjektet i tekster. Helge Jordheim beskriver forfattersubjektet i 

tråd med Skinners metode som at han reaktiverer den fysiske forfatteren som en form for 

resterende bevissthet i teksten (Jordheim 2001: 201). I den nå etablerte forståelsen av teksters 

intensjonalitet i tekst- og kommunikasjonsvitenskapelig forskning, særlig i form av forskning 

på teksters flerstemmighet (se f.eks. Tønnesson 2004), utfordres imidlertid en slik forestilling 

om forfattersubjektet som en slags autoritær bevissthet i teksten. En av følgene av dette er at 

forfattersubjektet snarere betraktes som én av flere intensjoner i tekster. En slik forståelse av 

intensjonalitet har sin rot i fenomenologien. For å understreke hva som menes med intensjon i 

denne oppgaven, sammenholder jeg derfor forståelsen av intensjon slik den kommer frem hos 

Skinner opp mot det fenomenologiske intensjonalitetsbegrepet. Men før vi kommer så langt, 

gjør jeg rede for både Skinners og den tradisjonelle talehandlingsteoriens begrep om 

intensjon.  

Skinners analyser dreier seg som nevnt i stor grad om å avdekke forfatter(nes) 

intensjoner, og identifisere hvilke konvensjoner som kvalifiserer ytringene som gyldige i et 

bestemt historisk tidspunkt. Dette innebærer at han, i likhet med Austin, knytter ytringer og 

tekster først og fremst til forfattersubjektet. Skinner tar først og fremst til orde her for å 

undersøke historiske tekster på deres egne premisser, og med det utfordre tradisjonelle 

lesninger av kanoniske tekster. Den metodiske tilnærmingen hans ligger i å identifisere 

hvordan forfatterintensjonen i teksten manipulerer konvensjonene ved hjelp av språket. Dette 

spissformulerer Skinner når han skriver følgende: 
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Any statement is inescapabaly the embodyment of a particular intention on a particular 

occation, adresses to the solution of at particular problem, and is thus specific to its context in 

a way that it can only be naïve to try to transcend (Skinner 2002: 88)  

 

Med andre ord er en påstand eller ytring selve manifestasjonen av en bestemt intensjon. Dette 

viser at han knytter seg tett opp til Austin og Searles intensjonsbegrep.  

 

Når ytringen sees på som manifestasjonen av en intensjon knyttet til forfatteren av 

teksten, innebærer dette altså at man kan undersøke denne i teksten. Vi så i forbindelse med 

redegjørelsen av Austins tre ulike handinger – nemlig lokusjon, illokusjon og perlokusjon – at 

illokusjonære handlinger er konvensjonelle. Når Skinner omtaler «intentions in writing», så 

sikter han til det som i språkhandlingsteorien etter Austin kalles en illokusjonær intensjon 

(Skinner 2002: 99). Forfatterintensjonen finnes et sted i tekstene, og veien til å avdekke dem 

er å undersøke konvensjonene i kulturen.  

Litt forenklet kan man si at intensjon for Skinner er nærmest er ensbetydende med 

tekstens mening. Å si noe om hva en forfatter kan ha ment ved en spesifikk tekst, er derfor det 

samme som å avdekke forfattersubjektets primære intensjoner i å forfatte teksten på bestemte 

måter fremover andre (Skinner 2002: 101). Han presiserer imidlertid at primær intensjon ikke 

er det samme som å avdekke det som foregår i hodet på forfatteren ved det aktuelle 

tidspunktet teksten ble skrevet (Skinner 2002: 97, 120). I likhet med Austin og Searle, mener 

han at forfatteren ikke trenger å være seg bevisst hele rekkevidden av ytringens intensjon. 

Intensjon er i så måte noe mer enn forfatterens motiv bak ytringen. De metodiske 

implikasjonene ved dette er at forskeren er nødt til å ha kjennskap til hvilke aktive eller 

relevante konvensjoner som trer i kraft når ytringen fremstilles.  

 For å oppsummere: Det at handlingen er konvensjonell gir, som sagt, tekstfortolkeren 

tilgang til intensjonen. Den intenderte ytringen forstås imidlertid ikke som et bevisst motiv 

som forfatteren innehadde ved ytringstidspunktet. Skinner forstår snarere det intensjonelle 

ved ytringene i en tekst som manipulering av de konvensjoner av idémessig og språklig art 

tilgjengelige for forfatterne og mottakerne i konteksten. Muligheten for å avdekke de 

relevante konvensjonene er oppstår ifølge Skinner ved å situere teksten i lingvistisk og 

ideologisk kontekst.  
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Det Skinner omtaler som konvensjoner dreier seg altså både om sider ved tekstens 

utforming og innhold, så vel som ideologiske konvensjoner. I tråd med Berges (1990) 

terminologi, kan man derfor si at Skinner også til dels undersøker tekstnormene i 

tekstkulturen ved ytringstidspunktet, så vel som konvensjoner av idémessig art. For Skinner er 

disse typene konvensjoner nært sammenbundet. Han skriver:  

 

The sense of grasping what is conventional is not limited to the case in which we speak of 

understanding that an action has been performed according to a convention that has self-

consciously been followed. The relevant sense includes the wider notion of understanding the 

established assumptions and expectations of a given culture. We need to begin not by trying to 

recover the agent’s motives by studying the context of social rules, but rather by trying to 

decode their intentions by situating their action within this larger structure of values and 

principles. (Skinner 2001: 142)  

 

Skinner tar her til orde for en forståelse av konvensjoner, ikke bare som reglene forfatteren 

bevisst følger i det hun skriver en tekst, men som et felles bakenforliggende sett med 

forventninger og antagelser i en gitt kultur. Ifølge han er det de verdiene som gjennomsyrer 

deltagernes handlinger og deres intensjoner med de samme handlingene det bør rettes fokus 

mot. For å undersøke de relevante konvensjonene i spill, så går Skinner til andre tekster som 

diskuterer de samme eller lignende temaer (Skinner 2002: 102). På denne måten kan vi se, 

ifølge Skinner, i hvilken utstrekning forfatteren enten støtter eller avviser temaene og 

konvensjonene i tekstens samtid, altså om teksten polemisk ignorerer, stiller spørsmål ved 

eller støtter de gjeldene konvensjonene (samme sted).  

 

Ytrerintensjon som del av tekstens intensjonalitet  

Skinners forståelse av intensjon knyttes altså til forfatteren av teksten, ikke som bevisst motiv, 

men som intensjonell handling. Selv om Skinner vektlegger konvensjonene som et slags 

møtepunkt mellom leser og forfatter, gis forfatteren en større oppmerksomhet enn leseren. 

Slik tilskrives forfattersubjektet en autoritativ stemme i teksten som legger føringer for 

hvordan teksten leses. Det mer generelle fenomenologiske intensjonalitetsbegrepet, belyser 

imidlertid at tekster i seg selv har en intensjonalitet, eller snarere intensjonaliteter, og at 

intensjonen fra avsenderens side kun er den en del av denne.  
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Det fenomenologiske ståstedet tar med seg en forestilling om at bevisstheten, fordi den 

er intensjonell, retter seg mot tingene i verden. Samtidig som verden ligger framfor 

menneskets bevissthet, ligger det i den fenomenologiske grunnoppfatningen, at forandrer 

verden seg også i oppfattelsen av den (Jørgensen 2003:21). Som bevisste handlinger, kan 

tekster sees på som at de har en iboende intensjonalitet som også bærer i seg en slik rettethet. 

Tønnesson (2004) formulerer dette som at sakprosatekster «(…) er bærere av intensjonalitet 

eller intensjonaliteter som peker på saksforhold i verden og/eller bevisstheten» (2004: 81). En 

av implikasjonene av dette er at leseren kan sies å tildeles en mer aktiv rolle i det at teksten 

selv også peker mot bevisstheten hos det fortolkende subjektet. Forfatterintensjonen er på 

denne måten ikke ensbetydende med tekstens mening slik som Skinner setter likhetstegn 

mellom intensjon og mening. Teksters mening i lys av det fenomenologiske 

intensjonalitetsbegrepet er snarere noe som blir til både ved forfatterpennen, og i møte med 

leseren.  

Det fenomenologiske intensjonalitetsbegrepet åpner som sagt opp for at 

forfattersubjektet kun en del av en større totalitet. Skinner anerkjenner selv distinksjonen 

mellom det talehandlingsteoretiske begrepet om intensjon og det fenomenologiske 

intensjonalitetsbegrepet. Ved å diskutere det vi kan kalle tre ulike meningsbegrep, og knytte 

disse til ulike tradisjoner, klargjør med dette at han forstår mening som intensjon. Det kan 

imidlertid virke som om Skinner forstår den fenomenologiske litteraturkritikken og leser-

mottaker- tilnærminger, som at det gis mottakerfortolkningen forrang (2002:92). Skinners 

forståelse av det fenomenologiske intensjonalitetsbegrepet, betyr derfor at mening det samme 

som fortolkermening.  

Tønnesson (2004) viser imidlertid at dette er en snever forståelse av det 

fenomenologiske intensjonalitetsbegrepet. Ved å introdusere en «autopoiesismodell» for 

kommunikasjon som alternativ til det som kan kalles en «rørmodell», foreslår Tønnesson at 

forfatteren er i dialog med tenkte mottakere, «modellesere» i skriverøyeblikket. Begrepet 

modelleser henter han fra Umberto Eco. Teksten bør derfor forstås som dialog ikke bare 

mellom empiriske lesere og empiriske skrivere, men som dialog i oss selv når vi skriver og 

når vi leser (2004:71). I lys av dette er mening noe som ligger i teksten, den er bærer av 

intensjonalitet(er). Tekster har et meningsspotensial som realiseres i ulike kontekster både hos 

leser og hos mottaker av teksten. Med bakgrunn i dette kan vi derfor si at når Skinner tar til 

orde for intensjon i teksten, er dette det samme som det vi kan kalle ytrerintensjonen. Denne 
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ligger i teksten, men kun som som én av flere faktorer som spiller inn på tekstens totale 

meningspotensial. 

Som nevnt i innledningen mener jeg imidlertid det er en tendens i teksten som kommer 

til uttrykk på setningsnivå der det skjer en forhandling mellom verdier. Dersom utvidelsen av 

kompetansebegrepet, det jeg i oppgaven kaller rekvalifisering, innebærer dette at manøveren 

har en svak ideologisk posisjonering. Jeg mener imidlertid teksten, lest ut ifra et 

fenomenologisk intensjonalitetsbegrep snarere lar ulike posisjoner, verdier eller synspunkt 

eksistere side om side i teksten.  Rekvalifiseringen av kompetansebegrepet, kan på denne 

måten leses ikke som ideologisk manøver med svak porisjonering, men som mangfoldig og 

rik i det at det foregår forhandlinger mellom ulike verdier i teksten.  

 

Rekvalifisering og ideologisk manøver  

James Tully beskriver Skinners tenkning når det gjelder forholdet mellom språkbruk og 

ideologi som: «a language of politics defined by its conventions and employed by a number 

of writers» (Tully 1988: 9). Og videre at i tilfellet «manipulating the conventions of a 

prevailing ideology», så impliserer det «changing the conventions governing the sense, 

reference or speech-act potential of some of these normative terms» (Tully, 1988: 13). 

Innovative forfattere lykkes nettopp i å manipulere konvensjonene som ligger i den 

dominerende ideologien, men dette vil i tråd med Skinner alltid innebære en endring i 

begrepene. Han skriver:  

 

There are no moral or cognitive judgements which are not mediated by our concepts, and it 

seems to me that even our most abstract concepts are historical through and through. (Skinner, 

2002: 177).  

 

Med andre ord er begrepene er med andre selve mediet for vurderinger av kognitiv og 

moralsk art, og slike vurderinger er nødvendigvis historisk betinget. «Kompetanse» forstått 

som begrep i lys av dette, betyr derfor at det i tillegg til å beskrive elevenes læring også 

fungerer som medium for moralske vurderinger. Slik fungerer det som verktøy, altså som 

medium for å forhandle fram bestemte synspunkter. Videre vil dette også si at kvalifisering av 
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kompetansebegrepet også er et spørsmål om å endre den konvensjonaliserte tenkningen som 

medieres gjennom begrepet. Slik kan vi dermed trekke inn den ideologiske dimensjonen av 

mulig begrepsendring.  

Ifølge Helge Jordheim anvender Skinner begrepene «ideologier» og «konvensjoner» 

og for å betegne: «kontekster som ikke lenger hører inn under det hverdagslige eller 

dagligdagse» (Jordheim 2001: 201). Dette forstår jeg som at dersom en idé institusjonaliseres 

og med det blir del av et idésystem, er den i Skinners termer konvensjonalisert. På denne 

måten løftes tenkningen ut av den private og hverdagslige sfære og inn i det institusjonelle.  

I lys av ideologibegrepet til Skinner beskrevet over, er det klart at NOU2015: 8 er et 

grunnleggende ideologisk dokument. Fordi Skinner plasserer bruken av språklige strategier i 

sentrum av meningsdannelse, kan en slik innfallsvinkel vise seg å være hensiktsmessig for å 

undersøke NOU2015:05 i en diskursiv sammenheng. Dette innebærer i praksis at 

undersøkelsen ikke stopper ved en semantisk redegjørelse, men at teksten rammes inn med en 

analyse av kontekstuelle forhold og undersøkes i et handlingsperspektiv. På denne måten 

tillater en slik tilnærming å undersøke utvidelsen av begrepet ikke bare som 

betydningsendring, men også som forsøk på å gjøre noe i en bredere kontekstuell ramme, som 

innebærer institusjonaliserte idésystemer.  

Det er imidlertid noen teoretiske og metodiske utfordringer ved å støtte seg til 

Skinners idéhistoriske tilnærming. Hovedvekten hos Skinner ligger først og fremst på tekster 

som tradisjonelt har vært av spesiell filosofihistorisk interesse. Som idéhistoriker er han med 

andre ord først og fremst opptatt av å undersøke historiske idémessige endringer i den 

historiske intellektuelle debatten. I så måte kan man si det er noen vesentlige forskjeller 

mellom NOU2015:8 som studieobjekt og Skinners primære studieobjekter. Ludvigsen-

utvalgets hovedrapport tilhører kategorien funksjonell sakprosa. De tekster som er av 

Skinners hovedinteresse kan kategoriseres som litterær sakprosa. Med andre ord så er tekster 

av spesiell filosofihistorisk interesse gjerne skrevet av innovative ideologer som taler på 

vegne av seg selv, som offentlig intellektuell, snarere enn på vegne av en institusjon.  

Dersom vi ser nærmere på hvordan Ludvigsen-utvalgets utredning er særegen i sin 

utforming med tanke på demokratisk funksjon, kan teksten også leses som et bidrag til den 

offentlige debatten om skole. I den offentlige samtalen opptrer dermed utvalget som aktører 

tilknyttet et ekspertutvalg. Disse aktørene taler på vegne av en institusjon, og er ikke 
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frittstående. Når utvalgsleder Sten Ludvigsen uttaler seg på utredningens blogg, er dette 

kvalitativt annerledes enn hvis han uttaler seg som frittstående aktør i den offentlige debatten.  

Ved å la meg inspirere av Skinners tilnærming til begrepsmessig endring, tillater jeg 

meg imidlertid å undersøke begrepsendring som handling, altså som kvalifisering. På grunn 

av strenge krav til tekstens utforming, og institusjonelle preg, mener jeg det er fruktbart å 

supplere analysen med et tekstteoretisk fundament som muliggjør å undersøke teksten på 

setningsnivå (NOU2015: 8). Jeg skal vende tilbake til metodiske og teoretiske begrunnelser 

for valg av teori og operasjonalisering av denne. I det følgende vil jeg anvende Jon Hellesnes’ 

klassiske essay «Ein utdanna mann og eit dana menneske» fra 1969 som et instruktivt 

eksempel på det jeg på bakgrunn av Skinner så vel som Austin og Searle omtaler som 

rekvalifisering av et kjent begrep.  

 

Eksempeltekst: Utvidelse av dannelsesbegrepet  

Ved å trekke en parallell til Hellesnes viser jeg i det følgende hvordan utvidelsen av et begrep 

kan fungere som en språklig handling av ideologisk karakter. Hensikten med dette er å 

illustrere Skinners retoriske perspektiv på begrepsmessig endring, men også å vise hvordan 

rekvalifisering av et begrep i en litterær sakprosatekst er vesentlig forskjellig enn i den 

funksjonelle sakprosateksten NOU2015: 8.  

I essayet kritiserer Hellesnes hva han mener var en økende instrumentalisering på 

bekostning av utdanningens dannelsesoppdrag. Med det utvidede dannelsesbegrepet fremmer 

Hellesnes altså sine synspunkter om datidens utdanningssituasjon.1 Ved å sette begrepene 

‘daning’ og ‘utdaning’ opp mot hverandre skriver Hellesnes: «I staden for å tene daninga, gjer 

utdaninga daninga meir og meir umogeleg» (Hellesnes 1969: 102). I dette så ligger det en 

skarp kritikk til utdanningssystemet slik det så ut mot slutten av 1960-tallet.  

Hellesnes peker særlig på to forskjeller mellom begrepet om utdanning og danning i 

den sammenheng. For det første peker han på at utdannelse har en avslutning. Han ser dette i 

motsetning til dannelse som blir ansett som en prosess som varer livet ut. Danninga er med 

                                                 
1 Begrepene «danning» og «dannelse» kan sies å ha hatt noe forskjellige bruksområde historisk, der dannelse» 

tradisjonelt knyttes til «borgerlig dannelse» hvorpå danning har historisk et tettere bånd til «folkedanning» (se 

f.eks. Straume 2016). I denne oppgaven og det følgende benytter jeg imidlertid «dannelse» for å betegne 

sistnevnte bruk av ordet.  
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andre ord et livsprosjekt, og kan ikke deles opp i mindre avsluttede deler. For det andre legger 

han til grunn at utdannelsen har middeleksistens, i det at den skal tjene et samfunnsmessig 

formål. Skolen betraktes på denne måten som middel for å nå spesifikke mål i samfunnet.  

Ifølge Hellesnes foreligger et instrumentelt syn, eller nyttebetraktning, på utdannelse 

som ødelegger for skolen som dannelsesarena. Dannelse, slik som han ser det, bør betraktes 

som verdi i seg selv og ikke som middel for å nå samfunnsmål. Dette innebærer at 

dannelsesbegrepet for Hellesnes innebærer en «problematisering av samfunnet som totalitet 

og dermed dei einskilde funksjonane» (Hellesnes 1969: 80). Dannelse løftes altså frem som 

forutsetning for samfunnskritikk. Slik muliggjør ifølge han at deltagerne i samfunnet ikke 

bare dannes til kompetent arbeidskraft som gagner arbeidsmarkedet, men også som aktører 

som har innvirkning på hvordan markedet skal se ut. Videre skriver han at «eit samfunn i ferd 

med å eliminere daninga, er eit samfunn som er i ferd med å verte totalitært» (Hellesnes 1969: 

80). Ifølge Hellesnes umuliggjør instrumentalismen samfunnskritikk. Gjennom å utvide det 

dannelsesbegrepet argumenterer han for at utdanning først og fremst bør være 

samfunnsformende og dermed ikke dikteres av hva markedet har behov for.  

Hellesnes’ artikkel passer sånn sett godt overens med Skinners skjema. Ved å 

sammenligne denne utvidelsen av dannelsesbegrepet, med kompetansebegrepet i NOU2015: 8 

kan vi tenke på utvidelsen her som en ideologisk manøver, nemlig som en pendelsvingning 

fra den ene eller andre siden av utdanningspolitikkens ideologiske spenningsfelt. Det vil si 

dannelse og livslang læring på den ene siden, og instrumentalisme og samfunnsnytte på den 

andre siden. På denne måten ligger intensjonen i å argumentere for begrepsutvidelse for å 

skape begrepsmessig endring, altså snu de idémessige strømningene i tiden i en bestemt 

retning.  

Selv om Hellesnes’ essay og NOU2015: 8 er svært forskjellige tekster, samt at de er 

skrevet på ulke tidspunkter, så viser de ikke desto mindre hvordan en tekst kan fungere som 

en ideologisk manøver, og hvordan språklig-retoriske strategier i teksten er selve stoffet for 

ideologisk debatt. I så måte er Skinners innsikter også fruktbare i forbindelse med min 

analyse av Ludvigsen-utvalget og dets utvidede kompetansebegrep. Ved at han gjennom å 

utvikle en tverrfaglig tilnærming til tekst, knytter språklig handling til politisk tenkning. 

Skinners innsikter har på denne måten potensiale til å synliggjøre hvordan 

kompetansebegrepet fungerer som verktøy for å fremme begrepsmessig endring.  
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I et slikt perspektiv kan Ludvigsen-utvalgets brede kompetansebegrep altså betraktes 

som forfattersubjektets intenderte strategi der målet er å skape endring i forståelsen av 

institusjonalisert virkelighet. Potensielt kan dette ligge i å fremme bestemte ståsteder med 

hensyn til ideologiske spenninger, slik Hellesnes identifiserer en spenning mellom dannelse 

og instrumentalisme for så å oppløse det gjennom en utvidelse av dannelsesbegrepet.  

Analysen viser imidlertid at det er problematisk å plassere rapporten nær polene på 

den ene eller andre siden i viktige konfliktakser som: ferdigheter vs. abstrakt kunnskap, natur 

vs. kultur, solidaritet vs. konkurranse, kollektiv vs. individ, samfunnskritikk vs. 

nyttebetraktning. Grunnen til at jeg mener dette er problematisk er, at kompetansebegrepet 

synes å bygge bro ved å la perspektiver eksistere side om side i teksten. Allikevel er ikke 

utredningen nødvendigvis verdinøytral eller fri fra ideologisk ståsted selv om det kan fremstå 

slik. Teksten er grunnleggende ideologisk, og kan leses som en overbevisningstekst.  

I det følgende foreslår jeg derfor et kommunikasjonsteoretisk perspektiv jeg mener 

kan supplere fortolkningen av NOU2015: 5 på en god måte. Dette perspektivet løftes frem når 

jeg avslutningsvis diskuterer funn fra analysen av sjanger, kontekst og ytringshandlinger i 

teksten. Med hensyn til mulige tiltenkte funksjoner Ludvigsen-utvalgets kompetansebegrep 

kan tenkes å ha, mener jeg det er gode grunner til å undersøke begrepet i lys av NOUens 

demokratiske funksjon. Dette mener jeg problematiserer et ensidig syn på utredningens 

formål og på denne måten bringe frem rikest mulig fortolkninger av utvidelsen av 

«kompetanse» som performativ handling slik den kommer fram i rapporten.  

 

2.3 Metodiske refleksjoner  

En vitenskapelig undersøkelse kan betraktes som en systematisk, metodisk og kritisk 

granskning av noe, slik som teksten jeg analyserer i denne oppgaven. Metoden – så vel som 

valget av den metoden – spiller følgelig en vesentlig rolle for all forskning. Man skiller gjerne 

mellom tre former or metode, nemlig induktiv, deduktiv og abduktiv. Den induktive metoden 

generaliserer over enkelthendelser. Det innebærer å gå fra det spesielle til det generelle. Mens 

den deduktive metoden utleder en nødvendig slutning fra premisset. Man går altså motsatt vei 

sammenlignet med den induktive metoden, nemlig fra det generelle til det spesielle. Den 

abduktive metoden, som stammer fra Charles Sanders Peirce, kan imidlertid sees på som en 
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kombinasjon av både den induktive («nedenfra og opp») og den deduktive («ovenfra og ned») 

metoden. Til forskjell fra disse danner man i tråd med den abduktive metoden en hypotese 

eller et forskningsspørsmål basert på empiriske observasjoner (slik som for induktiv metode) 

og tester denne hypotesen opp mot teori og begrepsutvikling (slik som for deduktiv metode).  

I det følgende gjør jeg rede for den metodiske tilnærmingen som jeg anvender i denne 

oppgaven. Betraktet som en vitenskapelig fremgangsmåte, det vil si for å oppnå 

forskningsbasert kunnskap, så har metoden både teoretiske og praktiske sider. Metoden 

innbefatter både de valgene man har gjort og de analytiske verktøyene man har anvendt i 

undersøkelsesprosessen. De analytiske verktøyene er nødvendigvis tett knyttet til det 

teoretiske fundamentet for undersøkelsen. Dessuten dreier metoden seg om den praktiske 

fremgangsmåten i undersøkelsesprosessen. Nedenfor presenterer jeg analysestrategien lagt til 

grunn for oppgaven og synliggjør de faglige grunnene for valget av tekstlig materiale.  

 

2.3.1 Analysestrategi  

I denne oppgaven er målet å gå i dybden på det som undersøkes ved å se nærmere på 

egenskaper ved et bestemt tilfelle. I så måte der dette masterprosjektet en kvalitativ 

kasusundersøkelse av empiri – som her vil si en bestemt tekst – og fremgangsmåten er 

analyse av denne teksten. For å kunne påpeke strukturer i teksten som ikke er umiddelbart 

synlige, legger jeg til grunn en abduktiv metode hvor jeg har går fra en empirisk observasjon 

– en observasjon i teksten – og undersøker denne gjennom en kontinuerlig veksling mellom 

analyse og teori. Berth Danermark og medforfattere beskriver fordelene med en slik abduktiv 

metode på følgende måte: «Å tolke og rekontekstualisere enkelthendelser ut ifra en tenkt 

sammenheng eller mønster. Å kunne forstå noe på en ny måte gjennom å betrakte dette noe i 

en ny idésammenheng» (Danermark m.fl. 1997).  

Formålet med min undersøkelse er å bringe fram systematiserte fortolkninger av 

fenomener i teksten. Det vil si at jeg har undersøkt fremtredende trekk ved den aktuelle 

teksten, snarere enn å legge til grunn et ferdigdefinert teoretisk skjema som jeg trakter teksten 

gjennom. Dette innebærer at analysen er basert på mine valg av empiri, metode og teori, samt 

de vurderinger og resonnementer jeg gjør på bakgrunn av dette valget. Min fremgangsmåten 

kan således betraktes som en abduksjonsprosess der jeg lar teori og analyse informere 
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hverandre i en vekselvirkning. Dette resulterer i det som kan kalles en abduktiv resonnering 

som resulterer i rimelige tolkninger av de empiriske observasjonene.  

Bent Flyvbjerg foreslår å betrakte forskningsprosessen som en læringsprosess der 

målet er å oppnå dypest mulig forståelse av det som studeres. Den mest avanserte formen for 

forståelse, ifølge Flyvbjerg, er den hvor forskeren selv trer inn i den konteksten som 

undersøkes (Flyvbjerg 2009: 101). Han argumenterer for analytisk rasjonalitet må suppleres 

erfaring, sunn fornuft og intuisjon for å oppnå dypere innsikt i det som studeres (Flyvbjerg 

2009: 34). Abduktiv metode, som jeg har valgt i denne oppgaven, tar høyde for at jeg kan tre 

inn i analyseprosessen, og bruke egen fornuft og foreta valg etter mitt skjønn i samspill med 

teori som legger grunnlag for den analytiske prosessen. Ved å delta aktivt som fortolkende 

subjekt i forskningsprosessen fordi jeg nyttiggjør meg av kunnskap jeg innehar som deltager i 

kulturen. Fordelen med denne metoden er at en slik strategi muliggjør å lese teksten på dens 

egne premisser.  

David Silverman påpeker to måter å tilfredsstille kravet til reliabilitet. For det første 

imøtekommer man slike krav ved å gjøre forskningsprosessen gjennomsiktig med tanke på 

både valg og anvendelse av metode, og for det andre ved å utvise: «'theoretical transparency' 

by making explicit the teoretical stance from which the interpretation takes place» (Silverman 

2011: 83-84). I oppgaven hevder jeg at det er en tendens i teksten som jeg eksemplifiserer ved 

de valgte tekstdelene jeg presenterer og analyserer på setningsnivå. En mulig kritisk 

innvending til dette er at svekker analysens transparens ettersom teksten i sin helhet ikke 

presenteres i sin fulle form. Analysen må allikevel sies å ha en relativt høy grad av reliabilitet 

i det at begrepsapparatet er redegjort for i detalj i teorikapittelet og eksemplifisert underveis i 

redegjørelsen. Dette muliggjør etterprøving i det at jeg legger til rette for at andre forskere kan 

anvende de samme begrepene som det jeg har gjort.  

Samtidig kan man ut fra mitt valg av metode si at selv en slik undersøkelse av utvalgte 

deler av teksten på mikronivå kan ha en relativt høy grad av reliabilitet. Kort sagt: Der 

kvalitative metoders svakhet – i det minste sett fra ståstedet til kvantitativ metodes – er at den 

innehar en mindre grad av validitet, så vil jeg hevde – særlig i analysen av mitt empiriske 

materiale – at en slik metode har en opplagt styrke som er viktig innen studier i tekst- og 

kommunikasjon, nemlig å kunne undersøke strukturer i teksten som ikke er umiddelbart 

iøynefallende.  
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2.3.2 Avgrensning av materialet  

Som NOUer flest, er NOU2015: 8 bygd opp med hensyn til strenge krav til utforming. 

Samtidig er den en svært kompleks tekst. Analysen tyder på møysommelig og gjennomtenkt 

valg av bestemte ord, plassering av setninger og setningsledd. Eksempelvis kommer dette 

tilsyne gjennom utstrakt bruk av konnektiver internt i sentrale ytringer. Det synes i så måte å 

være en tendens i teksten at den bærer i seg et perspektivmangfold. Som nevnt innledningsvis 

kan det virke som at det skjer det jeg kaller, en forhandling mellom ulike verdier i teksten. På 

grunn av denne tendensen kaller problemstillingen på slik som jeg ser det en nærlesing av 

rapporten. Sentrale metodologisk problemstillinger har derfor dreid seg om avgrensning av 

materialet og grad av detaljorientering. I det følgende begrunner jeg hvorfor jeg har å 

undersøke deler av teksten særlig, og hvorfor akkurat disse delene er valgt ut.  

Undersøkelsen er som nevnt en kasusstudie av Ludvigsen-utvalgets hovedrapport i lys 

av tekst- og talehandlingsteori. Analysen foregår både på makro og mikronivå. Men det er de 

ulike strategiene i teksten, nærmere bestemt dem som omhandler rekvalifisering av 

kompetansebegrepet som settes i fokus og ikke rapporten i sin helhet. I kontekstanalysen 

undersøkes hovedrapporten sett under ett. Denne informerer deretter nærlesing av tekstdeler 

på tekstens mikronivå. De faglige grunnene for valgte tekstdeler finnes i følgende to 

utvalgskriterier.  

Det første er et kriterium om sannsynlighet for å nå de fleste mottakere av rapporten. 

Her legger jeg et strukturargument til grunn hvor jeg hevder at teksten struktureres etter et 

prinsipp om det viktigste først. En del av analysen har derfor vært å forstå tekstens 

oppbygning for å kvalifisere valg av teksten. I del 3.3 under, gjør jeg rede for hvordan teksten 

er strukturert på tekstnivå, altså rapporten som helhet. Det kan som sagt synes som at 

prinsippet om det viktigste først gjør seg gjeldene i teksten. Det første kapittelet er en 

sammenfatning av hovedpunktene i rapporten og det er sannsynlig at dette kapittelet når 

majoriteten lesere.   

Videre har jeg identifisert talehandlinger og konneksjonstyper i enkelte tekstdeler 

innad i kapittelet der det synes å foregå særlig intense forhandlinger mellom verdier. Slik 

operasjonaliserer jeg Skinners og talehandlingsteoriens intensjonsbegrep fordi jeg undersøker 
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disse forhandlingene ved å identifisere konneksjonstyper og talehandlinger. I 

overenstemmelse med problemstillingen, og i tillegg til frekvenskriteriet over, legger jeg 

derfor til grunn et innholdskriterium. Her har jeg sett nærmere på hvilke deler av teksten som 

eksplisitt omhandler kompetansebegrepet og begrunnelser for endringsforslagene utvalget tar 

til orde for. Kapittel 1 gjør seg gjeldende i lys av et slikt innholdskriterium, men også kapittel 

2 peker seg ut som særlig relevant i denne sammenhengen. Jeg legger dessuten et bredt 

tekstbegrep til grunn for analysen som innebærer at andre modaliteter i tillegg til 

verbalteksten undersøkes. Analysen hviler på innsikten om at alle meningsskapende ressurser 

i teksten virker i samspill og på leseren. Følgelig analyseres for eksempel illustrasjonene i 

teksten i tillegg til verbaltekst.  
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3 En flerfunksjonell offentlig tekst  

NOUer står for «Norges offentlige utredninger», og er underlagt Offentlighetlova (2006). Et 

viktig aspekt ved utredninger er derfor at det skal være et transparent og offentlig tilgjengelig 

dokument. NOUer er som nevnt funksjonell sakprosa, det vil si et offentlig tilgjengelig 

dokument som er skrevet av flere navngitte forfattere i form av et utvalg. NOUer skal gjøre 

flere oppgaver samtidig. I det følgende skal jeg gå inn på noen av disse ved å vise til tre 

samfunnsmessige funksjoner som NOUer tradisjonelt kan sies å inneha.  

 

3.1 Samfunnsmessige funksjoner  

Som nevnt innledningskapitlet sammenfatter Holst (2015) nordisk forskning på 

utredningsverket, og peker på særlig tre funksjoner utredninger tradisjonelt innehar, nemlig en 

epistemisk, en administrativ og en demokratisk funksjon. Denne flerdimensjonaliteten kan 

illustreres slik:  

 

Figur 2 NOUers tre funksjoner

   
 

Utredninger bidrar til kunnskapsforankring av politiske avgjørelser. På denne måten kan man 

si utredningene har en epistemisk funksjon. Dette kommer helt eksplisitt til syne i Ludvigsen-

NOU

epistemisk administrativ demokratisk 
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utvalgets delutredning som nettopp kalles et «kunnskapsgrunnlag». I delutredningen 

(NOU2014: 7) presenterer utvalget forskning fra ulike nasjonale og internasjonale 

forskningsmiljøer og rapporter og anbefalinger fra internasjonale aktører, samt nasjonale 

anbefalinger i form av tidligere utredninger og innspill fra organisasjoner. Selv om 

delutredningen tilsynelatende er en gjengivelse og kartlegging av kunnskapsbasen tilknyttet 

utredningens hovedtematikk, inneholder imidlertid delutredningen (NOU2015: 7) også 

analyser og vurderinger av sider ved det norske skolesystemet. Det er på denne måten 

vanskelig i trekke et klart skille mellom del- og hovedutredning.  

I tillegg kan NOUer ifølge Holst altså betraktes som en forlengelse av forvaltningen i 

det at utredningsprosessene også skal avklare en rekke samfunnsmessige forhold før 

implementeringen av politiske tiltak. I stedet for at administrative, økonomiske og juridiske 

forhold avklares innad i departementet, tildeles utredningsverket slike oppgaver. En måte 

dette kommer til uttrykk på i NOU2014: 7 og NOU2015: 8 er at utvalget gir anbefalinger om 

implementeringen av sine forlag til endringer. Eksempelvis kommer dette til uttrykk i eget 

kapittel, ved navn «implementering» der utvalget gir anbefalinger om gjennomføringene av 

endringene de foreslår. I tillegg kommer dette til syne i kapittel 7 «Økonomiske og 

administrative konsekvenser» der utvalget gjør rede for noen økonomiske forhold som for 

eksempel merkostnader i en utviklingsperiode.  

Den tredje og siste samfunnsfunksjonen er NOUers demokratiske funksjon. Holst 

beskriver denne som følger:  

 

Den andre rollen norske og nordiske utredninger i hvert fall tradisjonelt har hatt, er å være 

arena for diskusjon og partsforhandlinger mellom organisasjoner og samfunnsinteresser. Målet 

har typisk vært å bringe ulike politiske syn og samfunnsaktører til samme bord, der de kan 

komme frem til felles tilnærminger, synspunkter og forslag til gangbar politikk på tvers. (Holst 

2015: 57)  

 

NOUers demokratiske funksjon beskrives her, med bakgrunn i forskning på feltet, som å først 

og fremst å fungere som arena for diskusjon mellom inviterte representanter fra organiserte 

parter og det utnevnte utvalget. Slik kan utredninger sees på som en deliberativ prosess, der 

ulike deltagere i samfunnet får komme til orde og gi sitt syn på samfunnsforholdene som 
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utredes. Den demokratiske funksjonen understreker samtidig hvordan utredninger også kan 

sies å være konsensusorienterte i det at formålet også ligger i å enes om løsninger.  

Det vi i lys av Holst kan kalle Ludvigsen-utvalgets demokratiske funksjon er betydelig 

vektlagt i NOU2014: 7 og NOU2015: 8. I tillegg til den epistemiske og administrative 

funksjonen, er Ludvigsen-utvalget også en arena for den øvrige offentligheten å bli hørt. Dette 

kommer til uttrykk på flere måter, blant annet ved at ulike organisasjoner, aktører og 

fagmiljøer ble invitert til å tale sin sak underveis i arbeidet med utredingen. En gjennomgang 

av ulike organisasjoners innspill i utredningsprosessen presenteres i delutredningen 

(NOU2014: 7: 125-126).  

I hovedutredningen presenteres organisasjonene kortfattet (NOU2015: 8: 16). Ser man 

del- og hovedutredning under ett blir det klart at kunnskapsgrunnlaget først og fremst opptrer 

i form av henvisning til forskning og internasjonale anbefalinger. Inndelingen i del- og 

hovedutredning har i tillegg muliggjort en åpning av arbeidsprosessen og slik lagt til rette for 

deltagelse under videre arbeid med sluttrapporten. I delutredningen finner vi en begrunnelse 

for inndeling av utredningen i to deler, som understreker at utredningen er ment å være en 

deliberativ praksis:  

 

Utvalget ser på delutredningen som et viktig kunnskapsgrunnlag for hovedutredningen, men 

ønsker også med delutredningen å trekke opp problemstillinger som vil bli diskutert nærmere i 

hovedutredningen. En slik synliggjøring av hvilke problemstillinger som vil bli diskutert i 

hovedutredningen, vil kunne bidra til engasjement rundt utvalgets arbeid og gi innspill som det 

vil være viktig for utvalget å ta med seg inn i arbeidet med hovedutredningen. (NOU2014: 

7:14-15)  

 

Dette understreker at det foreligger en uttalt intensjon om å bidra til økt deltagelse fra 

offentlighetens side under arbeidet med utredningen. Utvalget fremhever dette ønsket om å 

legge til grunn en demokratisk praksis også i hovedutredningen. Arbeidsprosessen omtales 

her for eksempel som «åpen og inkluderende» (NOU2015: 8:16). Bloggen på regjeringen.no 

tjener som godt eksempel på dette i det at den åpnet opp for muligheten til deltagelse fra 

privatpersoner så vel som den øvrige offentligheten. På denne måten er det opprettet en 

dialogsituasjon mellom utvalget og enkeltstående individer. Dette kan forstås som en 

vektlegging av deliberativ praksis fra forvaltningens side. Jeg tar ikke stilling til i hvilken 
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grad innspillene publisert på bloggen har blitt tatt hensyn til, men det det er rimelig å si at 

bloggen har bidratt til økt innsyn i utredningsprosessen.  

Ludvigsen-utvalgets utredning er som sagt grunnlaget for Stortingsmelding 28 (2015-

2016) «Fag – Fordypning – Forståelse: En fornyelse av Kunnskapsløftet». Stortingsmelding 

28 danner grunnlaget for fornyelse av læreplanverket som forventes å ferdigstilles i 2020. Når 

kunnskapsdepartementet arbeidet med stortingsmeldingen, er det altså ikke kun utredningen 

de la til grunn, men også høringene av denne. Samtidig som den også henvender seg til 

byråkrati og politikere, er NOU2015:8 en del av en demokratisk prosess.  

 

3.2 Tekstkomplekset NOU2015: 8  

Over så vi tre samfunnsmessige funksjoner NOUer kan sies å inneha, samt noen sider ved 

NOU2014: 7 og NOU2015: 8 som uttrykk for disse samfunnsfunksjonene. I den forbindelsen 

så vi at den demokratiske funksjonen i det minste som uttalt ønske i rapportene er betydelig 

vektlagt i rapporten. Utvalgets blogg trukket fram som eksempel på utredningsprosessen som 

intendert deliberativ praksis fra forvaltningens side. Dette kombinert med Utredningens 

oppgaver knyttet til epistemiske funksjon, samt den administrative funksjonen resulterer i at 

hovedutredningen er en del av et svært komplekst tekstkompleks. La meg illustrere dette i 

følgende figur:  
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Figur 3 Tekstkompleks  

 

  

 

Tekstkomplekset over viser videre mange ulike lesere og forfattere har vært deltagende i ulike 

stadier i skriveprosessen. Den ytterste rammen viser at Ludvigsen-utvalgets utredning er en 

offentlig tekst, publisert på Regjeringens hjemmeside. Den er med andre ord gjort tilgjengelig 

via internett. Ytringer fra bloggen er ikke henvist til i utredningen, slik at det er vanskelig å si 

i hvor stor grad disse ytringene har hatt innvirkning på rapporten.  

NOU2015: 8 legger stor vekt på internasjonale anbefalinger i rapporten. 

Hovedrapporten finnes også i engelsk versjon. En mulig grunn til dette kan ligge i at 

utredningen vil nå flest mulige i den norske befolkningen, norskspråklige så vel som grupper 

uten tilstrekkelige norskkunnskaper. En annen grunn kan være at myndighetene også 

henvender seg til internasjonale fellesskapet. Det finnes en rekke henvisninger i teksten til 

internasjonale rapporter, og kompetansebegrepet i utredningen ligner i stor grad på OECDs 

egen definisjon.  

I den innerste rammen, plasseres tekster med tilknytning til «nasjonale 

organisasjonelle miljøer». Et eksempel på slike tekster finner vi i form av en rekke 

saksdokumenter som også er publisert på bloggen. I introduksjonskapittelet i 
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hovedutredningen får vi blant annet opplyst at for eksempel møtereferatene er dokumentene 

med høyest brukeraktivitet (NOU2015: 8:16).  

Innerst i illustrasjonen finner vi den faktiske utredningen som helhet består som nevnt 

av en delrapport (NOU2014: 7) i tillegg til hovedrapporten (NOU2015:8). Illustrasjonen viser 

videre hvordan disse står i et direkte tekstsamspill med et mangfold av tekster. Dette kommer 

for eksempel til syne i den omfattende litteraturlisten som finnes i både del- og 

hovedutredning. «Møter» er valgt som betegnelse for tekster i form av innspill fra ulike 

organisasjoner. Delutredningen (NOU2014: 7) har et mangfold av andre tekster som det står i 

et tekstuelt samspill med. Noen eksempler på tekster fra litteraturlista i Ludvigsen-utvalgets 

delrapport er: læreplanverk, styringsdokumenter, andre utredninger, vitenskapelige arbeider 

som artikler i tidsskrifter, bøker og vitenskapelige forskningsrapporter (NOU2014: 130-131).  

Innerst i illustrasjonen har jeg foreslått å kategorisere fire grupper ytringer og tekster 

som jeg har jeg kalt «møter», «forskning», «notater» og «rapporter». Tekstene kan sies å stå i 

et direkte tekstsamspill med Ludvigsen-utvalgets rapport. Under gjør jeg rede for OECD-

prosjektet DeSeCo fordi prosjektet synes å være særlig relevant for å forstå 

kompetansebegrepet i Ludvigsen-utvalgets hovedutredning.  

 

Defining and Selecting Key Competencies (DeSeCo)  

DeSeCo var et prosjekt initiert av OECD i 1997. Prosjektets formål var å skape et koherent 

teoretisk og begrepsmessig fundament for å definere og identifisere såkalte 

nøkkelkompetanser (OECD 2001: 2). Det er flere grunner til at spesielt denne 

bakgrunnsstudien er relevant i vår sammenheng. Visshet om studien bidrar til dypere 

forståelse av den kontekstuelle bakgrunnen for Ludvigsen-utvalgets hovedrapport, fordi 

DeSeCo både henvises eksplisitt og implisitt til i både del- og hovedutredning.  

Et viktig bakgrunnsstudium i knyttet til prosjektet DeSeCo i ledelsen av Franz E. 

Weinert ved Max Planck Institute for Psychological Research, kommer frem i artikkelen 

«Consept of competance» (1999). Her hevder Weinert at det er mulig å finne en semantisk 

kjerne tross ulike betydninger og forståelser av ‘kompetanse’ som begrep. Det ble allikevel 

konkludert i bakgrunnsstudiet at det ikke fantes noen samlet og enhetlig forståelse av 

kompetansebegrepets idèmessige innhold (DeSeCo 2001:7).  
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Del-studien legitimerer et av DeSeCo’s hovedanliggender, nemlig å velge ut og navngi 

sentrale kompetanser, kalt nøkkelkompetanser. I DeSeCo’s avsluttende rapport står det for 

eksempel:  

 

An analysis of existing studies of competencies considered how concepts had been used and 

defined. It found a considerable degree of inconsistency, pointing to the need for an 

overarching framework (OECD 2007: 19)  

 

Kompetansetenkningen i DeSeCo gjøres rede for i Ludvigsen-utvalgets delrapport 

(NOU2014: 7) og det er noen påfallende likhetstrekk mellom begrepsdefinisjonene. 

Ludvigsen-utvalgets kompetansebegrep er komplekst. Det samme kan sies om OECDs 

kompetansebegrep slik det kommer fram i DeSeCo’s sluttrapport. De såkalte 

nøkkelkompetansene defineres som noe mer enn kunnskap og ferdigheter. «Kompetanse» 

defineres videre som å møte komplekse utfordringer, holdninger og verdier (DeSeCo 2007). 

Sammenlignet med Ludvigsen-utvalgets hovedrapport er dette påfallende likt språk. I 

NOU2015: 8 heter det jo nettopp at: «Kunnskaper, ferdigheter, holdninger og etiske 

vurderinger er alle forutsetninger for og deler av det å utvikle kompetanse» (NOU2015: 8:14). 

Det samme kan også sies om kompetansebegrepet i LK06 som også legger vekt på 

bruksaspektet, og at kompetanse er noe mer enn kunnskaper og ferdigheter.  

Det nye i så måte synes imidlertid å være at Ludvigsen-utvalget i likhet med DeSeCo 

også fremhever etiske vurderinger så vel som sosiale og emosjonelle kompetanser som viktig 

del av kompetansebegrepet. Ludvigsen-utvalget tar dette til det steget at de anbefaler å la 

etiske vurderinger og holdninger være en del av de faglige kompetansemålene. I utvalgets 

kapittel 4 «læreplanmodell» står skriver utvalget for eksempel at:  

 

Utvalget mener at både felles mål på skolenivå og større grad av prosessorienterte mål i 

læreplanene er to løsninger på å styrke mål for elevenes sosiale og emosjonelle læring og 

utvikling. (NOU2015: 8:67).  
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I DeSeCo’s avsluttende sammendragsrapport er for eksempel evnen til å håndtere 

forskjeller og motsetninger eksplisitt formulert. Dette gir viktige signaler ikke bare om 

kompetansene i seg selv, men også tenkningen rundt kompetansebegrepet og presentasjonen 

av den. I tekstboksen ved navn «Going beyond the either-or: An illustration of reflectiveness» 

står følgende tekst:  

 

The ability to deal with differences and contradictions is found on many lists of key 

competencies within the economic and educational sector. Today’s diverse and complex world 

demands that we do not necessarily rush to a single answer, to an either-or solution, but rather 

handle tensions – between, for instance, autonomy and solidarity, diversity and universality, 

and innovation and continuity – by integrating seemingly contradictory or incompatible goals 

as aspects of the same reality. Thus, individuals have to learn to think and act in a more 

integrated way, taking into account the manifold interconnections and interrelations between 

positions or ideas that may appear contradictory, but that may sometimes only superficially be 

so. (OECD 2001:9)  

 

Ifølge forfatterinstansen handler refleksjon om evnen om til å håndtere spenninger. Det gjør 

også at spenninger ikke nødvendigvis er uforenelige. Spenningene som trekkes frem kan 

betraktes som latente spenningsforhold. I teksten nevnes blant annet autonomi og solidaritet, 

heterogenitet og homogenitet, innovasjon og kontinuitet som eksempler. Dette innebærer en 

avvisning av synet på spenningsforhold som logiske motsetninger som krever enten–eller-

svar. Ved å legge dette premisset til grunn tar forfatterne til orde for at refleksjonsevne kan 

betraktes som evnen til å åpne opp blikket for nye sammenhenger og løsninger på tross av 

spenningene.  

Det er klare likhetstrekk mellom kompetansebegrepet i Ludvigsen-utvalgets 

hovedrapport, og DeSeCo. Når evnen til å håndtere motsetninger trekkes frem som viktig i 

DeSeCo er det derfor grunn til å anta at dette også preger Ludvigsen-utvalgets 

kompetansebegrep. I hovedrapporten (NOU2015: 8) er dette imidlertid ikke er like eksplisitt 

formulert som i DeSeCo.  

La oss se nærmere på hvordan NOU2015: 8 er bygd opp som helhetlig tekst før vi går 

mer detaljert til verks i analysen. Dette tjener et tosidig formål. For det første legger jeg, som 

nevnt i denne oppgavens 2.3.2, til grunn et utvalgskriterium som omhandler leserfrekvens, i 

tillegg til et innholdskriterium. Det vil si at jeg anser visse tekstdeler for å ha større potensiell 



55 

påvirkningskraft på leseren enn andre tekstdeler for eksempel ved å plasseres fremst i teksten 

som helhet eller fremst i kapitlene.  

 

3.3 Rapportens oppbygning  

NOU2015: 8 er en typisk byråkratisk sakprosatekst skrevet etter strenge krav til utforming. 

Det vil si at den følger konvensjonaliserte normer og regler for oppbygning. Tekstens 

sjangerkrav er nært forbundet med rapportens tiltenkte funksjon – med andre ord den skal 

brukes til noe. Et uttrykk for at teksten er en institusjonell og funksjonell sakprosatekst ser vi i 

rapportens nummerering av nivåer og fremheving av viktige innholdsmomenter.  

Rapporten er inndelt i sju kapitler og består totalt av 108 sider. Hvert kapittel er 

inndelt i fire nivåer. Gjennom et slikt organiseringsprinsipp forgreiner teksten seg innover i 

kapitlene fra et mer generelt og overordnet innhold til et mer spesifikt innhold. Dette 

illustreres i følgende figur:  

 

Figur 4 Tekststruktur 

 

 

Nummereringen av kapitteltittel og undertitler viser tre nivåer. Den første grenen, teksten på 

kapittelnivå, forgreiner seg videre til undertittelnivå 1 og videre til undertittelnivå 2. Under 
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undertittelnivå 2 er den løpende verbalteksten inndelt i et fjerde nivå. Dette nivået markeres 

ved tittel i kursiv uten nummerering og kalles her undertittelnivå 3.  

Hvert kapittel er altså bygd opp av ett innledende tekstsegment med etterfølgende tittel 

på undertittelnivå1. Det innledende tekstsegmentet i kapittel 2-6, kapittelintroduksjonen, 

kjennetegnes av at forfatterne peker fremover til kapitlene som kommer etter, eller til et 

foregående kapittel. Med unntak av første og siste kapittel (1 og 7) avslutter alle kapitler med 

undertittelen «utvalgets anbefalinger», som deretter punktvis presenterer utvalgets forslag til 

videre utvikling og ulike endringer. Denne punktvise oppsummeringen forekommer også midt 

i den løpende teksten.  

I tillegg til verbaltekstens nivåoppbygning og løpende verbaltekst, og punktvise 

oppsummeringer inneholder rapporten også tabeller og tekstbokser. Tekstboksene inneholder 

enten eksempler på praksis fra ulike skoler eller begrepsavklaringer. Jeg betrakter disse som 

uavhengig av nivåene i den forstand at de fungerer som selvstendige deler av teksten i den 

forstand at de ikke tilhører den løpende verbalteksten på de ulike nivåene. Tekstboksene har 

imidlertid nær sammenheng med temaene som gjennomgås i den omkringliggende teksten. 

Når tekstboksene inneholder begrepsavklaring er det gjerne slik at de oppsummerer og 

tydeliggjør innholdet som presenteres i den løpende teksten. Når tekstboksene inneholder 

eksempler fra praksis på ulike skoler, består teksten gjerne av eksempel på konseptene som 

adresseres på dette stedet i rapporten.  
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4 Kontekst  

Den kontekstuelle analysen deles inn i to deler. Først analyserer jeg den allmenne kulturelle 

konteksten rapporten. Her identifiserer jeg tre sentrale overbevisningstemaer og en 

overbevisningsarena. Deretter følger en analyse av den situasjonelle konteksten ved å ta 

utgangspunkt i dokumentets utforming. Som redegjort for i teorikapittelet undersøkes tre 

kjennetegn ved situasjonskonteksten; felt, relasjon og mediering.  

Analysen av kontekst viser noen særegne trekk ved Ludvigsen-utvalgets del- og 

hovedutredning, spesielt med hensyn til det som omtales i denne oppgaven som NOU’ers 

demokratiske funksjon. Ludvigsen-utvalgets utredning kan sies å være særlig interessant ved 

at det tilsynelatende er lagt betydelig vekt på transparens og synlighet. Som nevnt tidligere, 

opprettes det altså en dialogsituasjon der utredningen (NOU2015: 8) henvender seg på en 

direkte måte til den øvrige offentligheten.  

 

4.1 Kulturkontekst  

I det følgende undersøkes innholdet i rapporten etter i form av utpeking av noen særlig 

relevante overbevisningstemaer og forslag til identifisering av overbevisningsarenaer (se 

Tønnesson 2004). I dette tilfellet peker jeg på noen trekk ved relevante idéstrømninger i tiden 

og hvordan dette kommer til uttrykk i teksten. Hovedtematikken i NOU2015: 8 kan beskrives 

som «skolen og samfunnet i et fremtidsperspektiv». Dette innebærer at NOU2015: 8 lest som 

en sakprosatekst nødvendigvis berører svært mange ulike temaer som står på spill i 

samfunnet. Ikke desto mindre mener jeg det er rimelig å skille ut noen relevante trekk ved 

kulturkonteksten med hensyn til hvilke temaer som gjør seg gjeldende i teksten og hvordan 

disse korresponderer med temaer i samfunnet for øvrig.  

 

4.1.1 Sentrale overbevisningstemaer  

I forrige kapittel pekte jeg innledningsvis på noen ulike funksjoner Ludvigsen-utvalgets 

hovedrapport kan sies å ha. NOU2015: 8 som nevnt har flere oppgaver som den skal utføre i 

en sosial kontekst. Vi skal vende tilbake til dette, men foreløpig slå fast at NOU kan betraktes 



58 

som en overbevisningstekst fordi den blant andre tilskrives en rådgivende funksjon i den 

kommunikative situajsonen.  

Ettersom teksten er en NOU, altså en offentlig utredning, henvender den seg 

nødvendigvis til aktuelle styringsorganer. Slik sett er den et eksempel på en deliberativ 

retorikk, det vil si en politisk tale som må overbevise om at dens innstilling til saken er den 

som bør følges. Hovedtematikken i NOU2015: 8 griper, som sagt inn i mangfoldige og store 

temaer. I det følgende peker jeg som nevnt på noen av disse ved å foreslå tre 

overbevisningstemaer.  

 

Overbevisningstema 1: Skolen og markedet  

Ludvigsen-utvalget må overbevise om at dets forslag til endringer sikrer at skolen legger til 

rette for at fremtidige arbeidstagere innehar adekvate kompetanser til arbeidslivet. Skolens 

oppdrag i slik forstand belyser kompetansebegrepets instrumentelle dimensjon, ettersom 

kompetanseutvikling retter seg mot bruk i bestemte yrkespraksiser. Ludvigsen-utvalget må i 

så måte overbevise om at dets forslag til endringer vil styrke slike kompetanser. Videre må de 

overbevise om at endringsforslagene bidrar til norsk næringslivs konkurranseevne. I rapporten 

heter det for eksempel at: «For samfunnet er fagområdene viktig for å skape velferd og et godt 

samfunn å leve i og for å sikre innovasjonsevne og konkurransekraft i norsk næringsliv» 

(NOU2015: 8:21, min uthevning).  

 

Overbevisningstema 2: Skolens demokratioppdrag  

Det moderne demokratiet har vokst fram gjennom historiske prosesser, og kan derfor hevdes å 

inneha en dyp forankring i den vestlige kulturen. I tillegg vektlegges i høy grad pedagogisk 

filosofi, slik som John Dewey. Det innebærer at skolen oppfattes som en viktig demokratisk 

arena når det gjelder dannelse til medborgerskap. Det er derfor ikke overraskende når 

demokrati er et viktig tema i Ludvigsen-utvalgets hovedrapport.  

Hvis vi går til nyere debatter innenfor politisk filosofi, er det mange forståelser av hva 

et demokratisk samfunn er. Noen eksempler er det liberale demokratiet med vekt på 

rettigheter og indirekte valg og direkte demokrati med fokus på solidaritet 
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samfunnsmedlemmene imellom. Dessuten finnes såkalt deliberativt demokrati, som baserer 

demokratiforståelsen på medborgernes lytting og læring så vel som vekting av hverandres 

argumentasjon i det offentlige rom (Eriksen og Weigaard 1999).  

I Ludvigsen-utvalgets del- og hovedutredning finner vi flere demokratiforståelser. 

Eksempler på dette finner vi i delutredningens (NOU2014:7) kapittel 8 «Kompetanser for det 

21 århundret», og under tittelen «8.1 Utviklingstrekk», presenteres ulike former for 

demokratisk deltagelse innunder «Demokrati og deltagelse» på undertittelnivå 3 

(NOU2014:7:112-114). Demokratisk kompetanse fremheves her som svært viktig i lys av 

utviklingstrekkene «globalisering», «individualisering» og «økt mangfold». De ulike formene 

for demokratisk deltagelse som presenteres er 1) stemmerett, 2) engasjement i forenings- og 

organisasjonsliv og 3) deltagelse i offentlig debatt, hvor internett pekes ut som eksempel på et 

demokratisk medium (2014:7:113).  

Vi finner en tilsvarende oppdeling i hovedutredningen (NOU2015:8). Under tittelen 

«2.5.2 Samhandlingskompetanse» i hovedutredningen (NOU2015: 8) omtales blant annet 

«samhandling», «deltagelse» og «demokratisk kompetanse» (2015:8:27). Det første avsnittet 

under tittelen «Demokratisk kompetanse» trekker utvalget fram at «demokratisk kompetanse 

handler om å kunne leve sammen og håndtere utfordringer i felleskap». Deretter kommer et 

avsnitt som kan peke mot idéen om statsborgerskap der det står: «Demokratisk kompetanse 

omfatter kunnskap om det politiske systemet, menneskerettigheter og å kunne delta ved valg 

og i andre demokratiske beslutningsprosesser» (2014:7:30, min uthevning).  

Mye tyder på at demokratiforståelsen som peker seg ut i rapporten kan knyttes til en 

deliberativ demokratimodell. For det første kommer dette til syne ved at kompetanseområdets 

navn («kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta») og strukturering. «Demokratisk 

kompetanse» underordnes nettopp «samhandlingskompetanse». Det er dessuten påfallende at 

argumentet for å knytte sammen samhandling og kommunikasjon til felles kompetanseområde 

begrunnes eksplisitt i ytringen: «utvalget ser kommunikasjon og samhandling som et felles 

kompetanseområde fordi de griper inn i hverandre» (2015:8:27). Videre kommer den 

deliberative demokratiforståelsen til syne i bruken av begrepet «medborgerskap» som opptrer 

på samme sted i teksten, altså i forbindelse med utvalgets beskrivelse av kompetanseområdet 

«å kunne kommunisere, samhandle og delta». Sammenlignet med idéen om statsborgerskap, 

vektlegger medborgerbegrepet borgernes aktive deltagelse i samfunnslivet. Statsborgerskap er 

noe deltagerne passivt innehar, medborgerskap er noe som aktivt utføres av hver enkelt borger 
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i form av organisering og kommunikasjon. I tråd med en slik demokratiforståelse handler det 

altså ikke bare om å stemme ved valg, men også å praktisere sin stemme og gjøre den hørt i 

det offentlige rom i samspill med andre deltagere av samfunnet. Kort sagt: Demokratisk 

deltagelse er ikke kun en passiv, juridisk status, men også noe aktivt i ulike 

samhandlingsarenaer.  

 

Overbevisningstema 3: Læringens innhold  

Spørsmålet om hva som er læring og kunnskap har røtter helt tilbake til antikken. Platons 

dialog Menon kan for eksempel sies å handle om læring. På et overordnet nivå dreier 

læringens innhold seg om det helt fundamentale spørsmålet om hva kunnskap er, og hvilke 

former for kunnskap som er viktigst at elevene lærer. Det dreier seg dessuten ikke bare om 

kunnskap, men også hvilke ferdigheter som bør være del av læringen.  

Fenomenet læring, og spørsmål om læringens innhold, er et komplekst tema i kulturen. 

I pedagogikken skilles det gjerne mellom kunnskap, ferdigheter og holdninger (Imsen 2012: 

47). Inndelingen viser til læringens kognitive, praktiske og sosiale dimensjon. Vi kan trekke et 

teoretisk skille mellom læring som viser seg i det ytre og observerbare, og læring som foregår 

i det indre. Sosiale ferdigheter kommer til uttrykk i samhandling med andre. Praktiske 

ferdigheter kan også observeres. Dette er selvsagt en forenkling. Utvikling av ferdigheter er 

avhengig av kognitive og sosiale prosesser. Slik som holdninger kan vise seg handlinger, men 

også en indre prosess i møte med andre mennesker. Det samme kan sies om refleksjon og 

forståelse som kan forstås som kognitive og emosjonelle prosesser, men kommer også til 

uttrykk i samhandling med andre mennesker. Et skille går også mellom transformasjon 

forstått som indre prosess, og endring i atferd som noe observerbart.  

Dette er et kjernetema i Ludvigsen-utvalgets hovedrapport. Skillet mellom kunnskaper 

ferdigheter og holdninger kommer til syne det brede kompetansebegrepet som, som nevnt 

innledningsvis defineres slik: «kunnskaper, ferdigheter, holdninger og etiske vurderinger er 

forutsetninger for og deler av det å utvikle kompetanse» (NOU2015: 08:19). I tillegg til 

Imsens (2012) tredeling, så ser vi imidlertid at også etiske vurderinger nevnes eksplisitt.  

Skal man legge vekt på utvikling av ferdigheter eller bestemte kunnskapsbolker? Skal 

oppdragelse sees på som en del av læringen, eller er det faglige kunnskaper og ferdigheter 
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som bør være i høysete? Skal ferdigheter sees på som læringsinnhold i seg selv, eller er det 

snarere en vei til å tilegne seg kunnskap?  

Når det gjelder spørsmålet om hva elevene skal lære er det selvfølgelig en rekke 

underordnede temaer knyttet til enkeltfag. Læringens innhold berører dessuten spørsmål om 

vekten bør ligge på praktisk kunnskap eller teoretisk kunnskap. Dessuten omhandler 

spørsmålet om læringens innhold om hva som skal tas med, og hva som bør utelates i skolen.  

 

Overbevisningsarena  

Som vi har sett griper rapporten (NOU2015: 8) inn i de store temaene hva gjelder samfunnet 

og utdanningens rolle. For at mottakere av rapporten skal slutte seg til saken den fremstiller, 

er den med andre ord nødt til å overbevise et vidt publikum. Hvilke miljø(er) kan vi da anta å 

være sentral for resepsjonen av NOU2015: 8?  

Det synes å være vanskelig å avgrense Ludvigsen-utvalgets hovedrapport til én 

identifiserbar overbevisningsarena. Rapportens publikum og dens resepsjonen synes å omfatte 

deltagere fra et bredt spekter av samfunnsmessige grupper og organisasjoner, fra næringsliv 

til lærer og elevorganisasjoner, fra politikere til privatpersoner. Dette innebærer at det er et 

mangfold ulike miljøer som trer inn i arbeidet med rapporten og resepsjonen av den.  

 Jeg hevder i denne oppgaven at NOU2015: 8 er en spesiell NOU som kan settes inn i 

en demokratisk opplysningsramme i det at den henvender seg til den øvrige befolkningen 

eksempelvis gjennom egen blogg. Ludvigsen-utvalgets demokratiske funksjon har med andre 

ord, som nevnt tidligere, en særlig betydning ettersom temaene som tas opp i rapporten 

gjelder samfunnet i bred forstand. På denne måten er selve samfunnet overbevisningsarenaen 

for rapporten.  

Når formålet å avgrense ved å identifisere et miljø – eller en overbevisningsarena – 

kan man stille spørsmål ved om dette er en tilstrekkelig avgrensning. Slik som jeg ser det sier 

dette imidlertid noe spesielt om rapportens publikum, og den aktive sender-mottaker 

relasjonen i NOU2015: 8. Rapporten henvender seg jo nettopp til deltagere i både politiske og 

byråkratiske institusjonelle miljøer i tillegg til miljøer knyttet til den private sfære. Dette 

mener jeg videre kan belyse den helt spesielle realiseringen av rapportens (NOU2015: 8) 
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demokratiske funksjon i det at NOUen etablerer en dialogsituasjon med den øvrige 

befolkningen via egen blogg. Å se på samfunnet som overbevisningsarena kan dermed sies å 

være et vesentlig trekk ved rapporten som overbevisningstekst.  

En lignende betraktning finner vi hos Trine Gedde-Dal (1999), som undersøker den 

generelle delen av Læreplan 97. Hun argumenterer avslutningsvis at L97 kan betraktes som to 

av de tre klassiske retoriske talesjangrene: den epideiktiske talen og den deliberative talen. 

Hun tar videre til orde for at disse to talesjangerne konstituerer to ulike sender-

mottakerrelasjoner (Gedde-Dal 1999: 231). Læreplanen forstått som epideiktisk tale 

understreker at sender–mottakerrelasjonen ligger mellom staten og folket. Ifølge Gedde-Dal er 

sender–mottakerrelasjonen ved L97 forstått som deliberativ tale, mellom de politiske partiene 

på Stortinget da læreplanen ble vedtatt (Gedde-Dal 1999:232).  

Et lignende forhold mellom talesjangrene og sender–mottakerrelasjonen fortoner seg 

på lignende måte i sammenheng med Ludvigsen-utvalgets hovedrapport. NOU2015: 8 kan 

også sies å tale til folket, altså til deltagerne i samfunnet. Slik kan den betraktes som en 

epideiktisk tale, altså en skrytetale. Den er også en deliberativ tale i det at den har en 

rådgivende funksjon overfor byråkrati som utformer Stortingsmelding med bakgrunn i 

NOUen. Til forskjell fra Læreplanen som skal vedtas i Stortinget, går NOU2015: 8 altså til 

høring. Den kan derfor sies å ha en noe annen leser-mottakerrelasjon enn Læreplanen. Vi skal 

komme tilbake til dette under 4.2.2. i forbindelse med analyse av tekstens situasjonskontekst.  

 

4.1.2 Konfliktakser i kryssilden  

Over skisserte jeg sentrale temaer i rapporten (NOU2015: 8). I det følgende foreslår jeg to 

konfliktakser som en innramming av kryssilden temaene står i. Ludvigsen-utvalgets 

hovedrapport forholder seg nødvendigvis på til mange ulike nivåer, her konsentrerer vi oss 

først og fremst om skolesyn på samfunnsmessig makronivå. Jeg vil altså ikke gå inn på 

konfliktlinjer som knyttet til enkeltfag.  

Det er først og fremst den potensielle begrepsmessige endringen i form av idémessige 

trekk ved skolens innhold og formål, og hvordan denne kommer til uttrykk ved utvidelsen av 

kompetansebegrepet som er denne oppgavens fokus. Av den grunn holder jeg spørsmål om 

hvordan skolen skal organiseres eller politisk styres utenfor, siden dette ligger utenfor 
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oppgavens problemstilling. På grunn av min tekst- og talehandlingsteoretiske tilnærming i 

analysen, er konfliktaksene er ment å skulle fungere som analyseredskap for å undersøke 

utvidelsen av kompetansebegrepet forholder seg til noen utvalgte konflikter i 

utdanningsdiskursen. På denne måten kan vi samtidig undersøke om den ideologiske 

posisjoneringen er svak, eller kommer mer tydelig til uttrykk.  

I det følgende introduserer jeg en figur som består av to akser. Langs den horisontale 

aksen finner vi en spenning mellom dannelse og instrumentalisme. Dette er som kjent en 

sentral konfliktdimensjon i mye av debatten rundt pedagogikk og andre viktige spørsmål for 

skolen. Mens den vertikale aksen viser en annen spenning, nemlig mellom en tradisjonell og 

en dynamisk forståelse av hva kunnskap er. Poenget med denne aksen er forsøksvis fange inn 

det jeg mener er noen sentrale konfliktlinjer i Ludvigsen-utvalgets NOU-rapport når det 

gjelder de sentrale overbevisningstemaene presentert i begynnelsen av dette delkapittelet. 

Felles for både den horisontale og den vertikale aksen er at de til sammen setter fingeren på 

selve brennpunktet hos Ludvigsen-utvalget: kompetanse. Og hvor det utvidede 

kompetansebegrepet er helt essensielt. La meg vise dette i figuren under:  

 

Figur 5 Konfliktakser  

                                     

                                     Tradisjonsforankret kunnskapsbegrep 

                                                                                               

  

 

Instrumentalisme                                                                              Dannelse (Bildung)                                   

  

                                                                                                                        

 

                                               Dynamisk kunnskapsbegrep                                                                                 

Kompetanse  Kompetanse 
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Det er ikke uten videre åpenbart hva som menes med ‘instrumentalisme’ og ‘dannelse’. En 

«isme» er som kjent en ideologi, og en ideologi kan beskrives som et helhetlig tankesett. Som 

jeg gjorde rede for i forbindelse med Skinners ideologibegrep, kan vi si at ideologi er et 

helhetlig tankesett løftet fra det private og hverdagslige til et institusjonelt nivå. En ideologi 

innbefatter dessuten gjerne et bestemt menneske- og samfunnssyn, og dermed er også verdier 

sentrale. Jeg vil i det følgende innrammer jeg diskusjonen ved hjelp av det som kan kalles en 

instrumentell innramming av kompetansebegrepet, altså instrumentalisme som helhetlig 

tankesett, og en dannelsesteoretisk innramming av kompetansebegrepet.  

På venstre side av horisontal akse plasserer jeg instrumentalisme. På motsatt side på 

horisontal akse plasserer jeg et klassisk dannelsesbegrep etter den tyske tradisjonen. Det synes 

å være en spenning i kulturen mellom skolen som dannelsesarena, forstått som indre 

uavsluttet livsprosess og danning av kritiske borgere som medvirker til samfunnsutformingen 

(dannelse) og skolens samfunnsoppdrag som for eksempel leverandør av kompetanser til 

arbeidslivet. Dette kan videre forklares med en spenning mellom fokus på det indre og det 

ytre. Forenklet sagt ligger spenningen i spørsmålet: skal skolen være et sted for indre 

opplevelser eller skal skolen være et sted for utvikling av observerbar atferd? 

Dannelsestenkningen kan sies å vektlegge de indre opplevelsene, hvorpå et instrumentalistisk 

syn på læring vektlegger det som kommer til syne i form av ytre hendelser, eller synlig atferd 

for eksempel i form av resultater og ytelse til samfunnet.  

Satt på spissen kan vi si at spenningen altså ligger i om markedet bestemmer innholdet 

i skolen, eller om skolen fungerer som korrektiv til markedet. Videre kan vi si at målstyring 

som styringsprinsipp kan knyttes til instrumentalisme i det at den vektlegger det ytre og 

målbare. Dersom utvikling av ferdigheter rammes inn med målstyringskritikk betraktes målet 

med utvikling av ferdigheter som ledd i økt resultatfokus. Identitetsutvikling og vekt på indre 

opplevelser kan i så måte knyttes til dannelse i det at det vanskeligere kan måles og slik sees 

på som motsatt av resultatorientering og ferdighetstenkning.  

Mot venstre side av den horisontale aksen lar jeg i tillegg instrumentalisme omhandle 

det Erling Lars Dale (2011) omtaler som den instrumentelle rasjonalitet for å spissformulere 

ideologien. Med den instrumentelle rasjonalitet så menes ikke målrasjonalitet i seg selv. 

Skolen har visse samfunnsmessige formål, uten at det innebærer en form for tom 

instrumentalisme. Den instrumentelle rasjonalitet inntreffer ifølge Dale når målrasjonaliteten 

er det overordnede i skolen slik at man ikke lenger stiller spørsmål ved hvilke mål som er de 
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gyldige. Det vil si når spørsmålene i og om skolen først og fremst dreier seg om hva som 

virker og er mest effektivt (Dale 2011: 274-275). Overført til Ludvigsen-utvalgets 

hovedrapport vil dermed fraværet av verdivurderinger, nemlig i betydningen fravær av 

synspunkter på hva slags samfunn vi vil ha, kunne betegnes som instrumentalisme. Videre 

kan vi si at instrumentalisme handler om det effektive og tekniske. Det som kan kalles 

metodeoptimisme, eller teknologioptimisme, er her uten refleksjoner om hvorfor dette skal 

brukes høre innunder et slikt syn på skolen. I denne konteksten er den instrumentelle 

rasjonaliteten, som nevnt, ment å spissformulere et instrumentelt syn på skolen for lettere å 

avdekke ideologiske spor i teksten.  

Dersom hovedvekten ligger mot et instrumentelt syn på skolen innebærer dette, i tråd 

med denne tankegangen, økt resultatorientering i det at elevenes prestasjoner kontinuerlig må 

måles. Et instrumentalistisk syn på utdannelse kan betraktes som at læringen er middel for 

eksempelvis for å nå økonomiske mål. Den instrumentelle rasjonalitet, som Dale (2011) tar til 

orde for, fremhever imidlertid at vekten må ligge på manglende refleksjon om hva slags 

samfunn vi vil ha. Instrumentalisme i den forstand vil opptre i form av slags ren 

nytteargumentasjon.  

På andre siden av horisontal akse finner vi dannelsesbegrepet, som står i motsetning til 

instrumentalismen fokus på tekniske sider ved utdanningen. Hvor dannelsesbegrepet 

anvendes som et potensielt samfunnskritisk begrep. Wolfgang Klafki (2011) formulerer 

kjernen i den tyske tradisjons dannelsesbegrep på følgende måte:  

 

Envidere er det en grunnlæggende opfattelse for den tyske tradisjons dannelsesbegrep, at 

udfoldelsen av evnen til fornuftig tænkning i hvert enkelt menneske samtidig åpner mulighed 

for, at menneskene gennem fonuftig samtale og diskusjon samt gennem en reflekterende 

forarbejding af erfaringer når frem til fremadskridende humanisering av fælles livsbetingelser 

og en fornuftig udforming af de samfundspolitiske forhold, altså at menneskene kan nedbryde 

et ubegrundet magtherredømme og gøre spillerommet for deres frihedsutfoldelse større 

(2011:61-62, mine kursiveringer)  

 

Med andre ord inneholder dannelse i den tyske tradisjonen ifølge Klafki flere elementer. For 

det første er dannelse noe som oppstår i mennesket innefra. Fornuftig tenkning utfolder seg i 

hvert enkelt menneske. For det andre er dannelse prosess som oppstår mellom mennesker 
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gjennom refleksjon og samhandling. Dette understreker at dannelsesbegrepet også inneholder 

et ekspressivt identitetsdannende element.   

Den vertikale aksen illustrerer videre et ulikt syn på kunnskapsbegrepet. Langs den 

vertikale aksen finner vi med andre ord perspektiver som kanskje best kan illustreres med 

utgangspunkt i spørsmål om læringens innhold og læreplanutforming. Konflikten her synes å 

være mellom synet på skolen som formidler av tradisjonsforankret kunnskap, og skolens evne 

til å tilpasse seg endringer i kulturen.  

Øverst på vertikal plasseres altså et tradisjonsforankret kunnskapssyn. Dette kan 

eksemplifiseres med synet på at elevene skal få opplæring i en bestemt kanon, og at skolen 

har et ansvar i å bevare visse tradisjoner i rollen som kunnskapsformidler. Perspektiver på 

utdanningens innhold som tar utgangspunkt i et tradisjonsforankret kunnskapsbegrep kan 

beskrives gjennom følgende påstander: «kanon må eksplisitt formuleres i læreplanen», 

«kunnskap er opplæring i samfunnets tradisjoner og verdier gjennom en på forhånd definert 

kanon». I et læreplanteoretisk perspektiv er målet for læringen i tråd med et slikt 

kunnskapssyn opplæring i tradisjoner. Som påpekt av blant andre Løvlie (2011) kan man si 

den generelle delen av L97 er uttrykk for et tradisjonsforankret kunnskapssyn i (Løvlie 2011: 

358). For å ta utgangspunkt i allmenndannelsesbegrepet, kan man si at allmenn dannelse i lys 

av et slikt kunnskapsbegrep dreier seg om innvielse i allmenne tradisjoner (Telhaug 2011: 

284).  

På den andre siden av aksen finner vi perspektiver på læreplanutforming, som tar 

utgangspunkt i at kunnskap ikke er fast, men under stadig endring. Dette kaller jeg et 

dynamisk kunnskapsbegrep, som vektlegger at kunnskap oppstår i møte mellom mennesker 

og deres gjennom samhandling. På denne måten kan vi si at det er at det foreligger 

kommunikasjonsbestemte elementer i et slikt kunnskapsbegrep.  

Videre kan man si at et dynamisk kunnskapsbegrep vektlegger evnen til å tilegne seg 

kunnskap. La oss igjen ta utgangspunkt i allmenndannelsesbegrepet for å synliggjøre sider 

ved dette kunnskapssynet. Merethe Roos, som nevnt i denne oppgavens innledningskapittel, 

påpeker at det finnes historiske linjer tilbake til folkeopplysningsprosjektet i andre halvdel av 

1900-tallet. Hvor en viktig del av allmenndannelsen ble forstått som opplæring i for eksempel 

leseferdigheter. Hun trekker en linje fra dette til dagens literacy-tenkning når hun skiver: 

«Lesning, og all beherskelse av tegnsystemer for øvrig, handler om det å dannes til å være 
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borger i verden, og å bli rustet til å møte de forventninger samfunnet måtte ha til en» (Roos 

2016a: 25).  

 

4.2 Situasjonskontekst  

4.2.1 Felt  

Diskursens felt er hva lags type samhandling, eller type aktivitet, teksten kan sies å være 

uttrykk for. Men kan også vise til hvilket fokus som ligger i aktiviteten. I forbindelse med 

tekstens funksjon i delkapittel 3 i denne oppgaven, pekte vi på noen funksjoner NOU2015: 8 

kan sies å ha. Kulturkonteksten la dessuten et grunnlag for å forstå emnet og fokuset i 

rapporten. Dermed har vi et godt bilde av hva slags type samhandling NOU2015: 8 kan sies å 

være.  

Hovedutredningen (NOU2015: 8) er et ledd i en prosess som virker i tråd med 

konvensjonaliserte spilleregler og statsskikk som har vokst frem over tid. I relasjon til styring 

i utdanningssektoren er en slik prosess standard prosedyre. Prosessen skjer som følger: det 

nedsettes et utvalg som utreder et saksforhold og så gjennomføres det en påfølgende høring av 

denne. Etter høringen av denne forfattes det en stortingsmelding av embetsverket og det 

gjennomføres en ny høring av denne. Stortingsmeldingen blir deretter behandlet i den aktuelle 

komiteen som deretter avgir en innstilling til Stortinget.  

NOU2015: 8 er en offentlig utredning og kan sees på som en ekspertuttalelse fra et 

utvalg som er bestilt av kunnskapsdepartementet og pekt ut av regjeringen. Det er en 

institusjonell tekst, en makttekst (se Berge 2003: 25), der særlig tre ulike samfunnsmessige 

funksjoner synes å peke seg ut. Den skal gjøre rede for og presentere relevant forskning og 

kunnskap om utdanning og den norske skolen, deriblant kunnskap om læreplanen. Fokuset i 

teksten forstått som sosial aktivitet, er å utrede norsk skole og gi anbefaling som endringer 

som må gjøres. Emnet omhandler altså norsk skole i et fremtidsperspektiv og tar for seg 

komplekse og potensielt kontroversielle temaer. Endringsforslagene kan sies å være er myntet 

på videre arbeid med en ny læreplan, særlig den generelle delen av læreplanen. NOU2015: 8 

er nettopp et ledd i en lengre byråkratisk og politisk prosess.  
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4.2.2 Relasjon  

NOU2015: 8 er altså ført i pennen av et utvalg bestående av 11 utvalgsmedlemmer. Lederen 

av utvalget heter Sten Ludvigsen, og utvalget er av den grunn kalt Ludvigsen-utvalget i ulike 

medier. Hovedutredningen er med andre ord et resultat av et kollektivt samarbeid bestående 

av flere forfattere.  

I tillegg til å være resultatet av et kollektivt samarbeid, henvender teksten seg flere 

forskjellige mottakere. I siste avsnitt i kapittelet «1.2.4 Åpenhet og inkludering» presenteres 

en rekke ulike aktører og fagmiljøer som har vært deltagende i arbeidet med utredningen. 

Disse har ifølge teksten blitt invitert til: «møter og innspill til sentrale problemstillinger i 

utvalgets arbeid.». Av organisasjonene nevnes for eksempel Elevorganisasjonen, 

Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, LO, NHO (NOU2015: 8:16).  

Regjeringen er som sagt omtalt i først tekst, og kan sies å være er en deltager i teksten. 

Regjeringen kan sies å ha iverksatt utredningen ved å utnevne utvalget. I tråd med de 

institusjonelle spillereglene, ble utredningen bestilt av departementet (Meld. St. 20). I 

samarbeid med embetsverket er det politikere som til syvende og sist skal operasjonalisere 

anbefalingene. Det vil si at posisjoneringen mellom disse deltagerne, altså politikere og 

utvalget, kan sies å være asymmetrisk og bærer likhetstrekk med relasjonen mellom en 

oppdragsgiver og oppdragstaker.  

Utvalget beskriver og påstår noe om elevene og hva som kan bidra til deres læring. 

Eleven omtales i teksten som del av saken. Relasjonen mellom disse deltagerne er derfor 

karakterisert i teksten av at avsenderinstansen mener noe om elever som gruppe, snarere enn 

at elevene eksplisitt blir gitt ordet. Det er med andre ord en formell ekspertuttalelse om elever, 

deres behov og deres situasjon i samfunnet og skolevesenet.  

Elever i den norske skolen er kanskje den mest fremtredende deltagergruppen. 

Eksempelvis omtales elever i forbindelse med læringsteoretiske påstander (NOU2015: 8: 10, 

26, 27, 47, 52, 40, 42) og beskrivelser av spesifikke elevgrupper og elevers behov (NOU2015: 

8: 24, 50) og i forbindelse med forholdet mellom lærere og elever (NOU2015:8: 10).  

Lærere og skoleledere omtales også i teksten. Eksempelvis omtales lærere i 

forbindelse med påstander om læreres kompetanse (NOU2015: 8: 42, 54) og i beskrivelser og 

påstander om læreren og læreplanverket (NOU2015: 8: 35, 61, 62, 65). I tillegg til at elever 
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som gruppe omtales i teksten, er de også som vi så over, representert blant organisasjonene 

som har medvirket i utarbeidingen av utredningen. Vi finner med andre ord elever som har 

vært empiriske lesere av teksten under skrivingen av den, samtidig preges språket av at 

avsenderinstansen uttaler seg om denne gruppen i stedet for på vegne av den. Når det gjelder 

relasjon mellom avsenderinstans og implisitte deltagere i teksten, er det forholdet noe mer 

uklart. Det kan virke om avsenderinstansen henvender seg til flere av disse deltagerne. Disse 

kommer samtidig til orde gjennom henvisninger i form av referanser i teksten og henvisninger 

i den løpende verbalteksten. Derfor kan vi kanskje si at utvalget posisjonerer seg ved siden av 

disse deltagerne.  

Utvalgets mandat er som vi så over, å vurdere: «i hvilken grad dagens faglige innhold 

dekker de kompetanser og de grunnleggende ferdigheter som utvalget vurderer at elevene vil 

trenge i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv» (NOU2015: 8: 15). Utredningen vil derfor 

berøre store deler av samfunnslivet, følgelig er deltagere utenfor skolevesenet implisitt 

tilstede i teksten. Av fagpersoner og fagmiljøer nevnes: «for eksempel de nasjonale sentrene, 

ulike landslag for skolefagene og en rekke fagmiljøer ved universiteter og høyskoler» 

(NOU2015: 8: 16). Disse kommer ikke til uttrykk direkte i teksten som avsenderinstans, men 

er som sagt nevnt i forbindelse med beskrivelse av arbeidsform. På denne måten kan vi si at 

disse er implisitte deltagere i teksten. I tillegg til disse eksterne aktørene er det også etablert 

en forskergruppe og en sektorgruppe: «som eksterne lesere av utkast til utredningen» 

(NOU2015:8: 16). Det er med andre ord mange forskjellige lesere av rapporten som har hatt 

innvirkning på utformingen av den i det forløpende arbeidet.  

Ludvigsen-utvalgets hovedrapport et på denne måten resultatet av et omfattende 

samarbeid mellom flere aktører. Den er nært knyttet til demokratisk praksis og skiller seg i så 

måte fra tekster som har én klar empirisk forfatter. NOU2015:8 er en offentlig utredning som 

omhandler sider ved både samfunnet generelt og utdanningssystemet spesielt. Ikke bare er 

den skrevet av flere empiriske forfattere i form av et utvalg, den fungerer også som en arena 

for diskusjon mellom utvalget og aktører fra vitenskapelig miljøer, organisasjons- og 

foreningsliv. Teksten henvender seg dessuten til en bred offentlighet der mange parter er 

berørt.  
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4.2.3 Mediering  

NOUen finnes tilgjengelig på regjeringens nettside, og er tilgjengelig for nedlastning på 

samme sted. Det er derfor grunn til å anta at mange først møter teksten i digital utgave. Dette 

vil følgelig virke inn på lesningen av rapporten fordi valg av lesestrategier må forholde seg til 

ytre rammer så vel som intern struktur i teksten. Det kan også tenkes at en del lesere forholder 

seg til utskriftsversjonen av dokumentet. Dette virker i sin tur inn på dokumentets materialitet 

som for eksempel fargebruk, kvalitet på papiret og innbinding.  
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5 Nærlesning  

Nå som vi har undersøkt relevante sider ved konteksten til Ludvigsen-utvalgets sluttrapport, 

samt sagt noen ord om sjanger og presentert tekstens oppbygning, så skal vi nå gå lenger inn i 

tekstens blant annet for å undersøke talehandlinger og konneksjonstyper i utvalgte deler i 

kapittel 1 og 2. Spesielt relevante tekstsegmenter, der det synes å være særlig intense 

forhandlinger, gjøres til gjenstand for særlig detaljorientert analyse.  

Det talehandlingsteoretiske perspektivet anvendes her med formål å undersøke 

utvidelsen av kompetansebegrepet som performativ handling. I den sammenheng tolkes 

særlig relevante tekstsegmenter opp mot kontekstuelle forhold for granske hvorvidt vi finner 

indirekte talehandlinger, og i så fall hvilke disse kan sies å være. En tekstvitenskapelig 

innfallsvinkel anvendes i det jeg samtidig undersøker bindinger i teksten og relasjonen 

mellom ytringenes proposisjonelle innhold.  

 

5.1 Kapittel 1 «Fagfornyelse og kompetanser for 

fremtiden»  

Kapittel 1 er en sammenfatning av rapporten som helhet. Ettersom den er plassert først kan 

den imidlertid også sies å fungere som en innledning til resten av rapporten. Det vil si at den 

har en tosidig funksjon i teksten. Den gir leserne en innføring i tekstens hovedmomenter, 

samtidig som den presenterer leseanvisninger og informasjon om hvordan rapporten er bygd 

opp. Som nevnt tidligere: av alle som leser rapporten er det sannsynlig at majoriteten av 

mottakere leser kapittel 1. Det vil si at denne delen av teksten henvender seg til en bred del av 

publikum.  

Å skrive et sammendrag innebærer nødvendigvis at forfatteren må ta strenge valg med 

hensyn til hva som skal med, og hva som må velges bort. En analyse av kapittelet kan derfor 

gi oss et bilde av hvem teksten henvender seg til og på hvilke måte. La oss nærmere på 

meningselementene i teksten, hvilke innholdsmomenter som presenteres og hvordan disse er 

fremstilt.  
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Hva er hovedinnholdet i kapittel 1?  

Man kan dele kapittelet inn i to deler: et sammendrag over innholdet i rapporten og en 

presentasjon av utvalget og dets mandat. I første del «1.1 Sammendrag» presenteres 

inndelingen i fire kompetanseområder (1.1.1) og to av rapportens hovedbegreper 

«dybdelæring» og «progresjon» i eget avsnitt på undertittelnivå 2 (1.1.2). Avsnittene kan sies 

å dekke det sentrale innholdet i kapittel 2 og 3. Deretter følger «1.1.3 Fagfornyelse» som 

dekker sentrale innholdsmomenter fra kapittel 3 «Fornyelse av skolefagene» og kapittel 4 ved 

navn «Læreplanmodell». Dette tekstsegmentet etterfølges av undertitlene «1.1.4 

Undervisnings- og vurderingspraksis» og «1.1.5 Implementering» som kan tenkes å skulle 

oppsummere kapittel 5 «Undervisning og vurdering» og kapittel 6 «Implementering».  

«1.1 Sammendrag» avsluttes med en tekstboks som oppsummerer og fremhever de 

viktigste begrepene, inndelingen i kompetanseområder og skillet mellom fagspesifikk og 

fagovergripende kompetanser. Begrepene «kompetanse», «dybdelæring» og «progresjon» går 

igjen i hele rapporten, men er som sagt spesielt sentrale i kapittel 2 «Kompetanser i 

fremtidens skole». I kapittel 3 «Fornyelse av skolefagene» beskriver utvalget hvordan 

kompetansene som presenteres og begrunnes i kapittel 2 kan videreutvikles.  

Det et er påfallende hvordan innhold fra kapittel 5, 6 og 7 er vektlagt i mindre grad i 

enn rapportens hovedbegreper i kapittel 1. Innholdet i kapittel 7 «Økonomiske og 

administrative konsekvenser» er verken representert på undertittelnivå 1 eller på 

undertittelnivå 2. Kapittel 7 tar sikte på å beskrive økonomiske og administrative 

implikasjoner av utvalgets forslag. I tekstsegmentet som presenterer utvalgets tolkning av 

mandatet (1.2.3) finner vi imidlertid en ytring fra innledningen til kapittel 7: «minst ett av 

utvalgets forslag til endringer skal kunne realiseres innenfor dagens ressursrammer» 

(NOU2015: 8: 15, 97). Dette kapittelet er dessuten kapittelet med det minste omfanget av dem 

alle. Dette kan tyde på at endringer i det begrepsmessige innholdet i læreplanen vurderes om 

viktigere å kommunisere, til forskjell for anbefalinger knyttet til merkostnadene i forbindelse 

med utviklingsarbeidet.  

Kapittelet «4 læreplanmodell» er heller ikke vektlagt i noen særlig grad. I et 

tekstsegment på undertittelnivå 3 ved navn «Et system med god sammenheng» presenteres 

allikevel noen innholdsmomenter fra dette kapittelet. Tekstsegmentet presenteres som en del 

av «1.2.3 Utvalgets forståelse av mandatet», og inneholder påstander om læreplanens 

funksjon i skolen som for eksempel i ytringen: «læreplaner er både styringsverktøy og faglige 
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og pedagogiske verktøy» (NOU2015:8: 16). I tillegg skrives det: «hvordan læreplanenes 

intensjoner settes ut i livet, henger imidlertid nært sammen med forhold rundt læreplanene, 

blant annet systemer for elevvurdering og kvalitetsvurdering (NOU2015:8: 16).  

Her nyanserer styringsdokumentenes rolle og slår fast at læreplan og praksis ikke står i 

et én til én forhold, men at skolens praksis påvirkes av flere andre faktorer. Som eksempel på 

«forhold rundt læreplanene» trekkes vurdering frem. I tillegg løftes også lærernes rolle frem 

som sentralt i forbindelse med læreplanarbeid. Videre står det nemlig at «alle endringer i 

skolen er avhengig av lærerens praksis og av at lærerne og skolelederne engasjeres og 

involveres i implementeringsarbeid» (NOU2015:8:16).  

På denne måten kan man si at forfatterne henvender seg indirekte til lærere som 

gruppe ved å omtale dem. Avsenderinstansen tar i dette tekstsegmentet avstand til læreplanen 

kun som styringsverktøy. Læreplanen omtales også som et pedagogisk verktøy. 

Avsenderinstansen legger i tillegg vekt på læreres rolle i forbindelse med endringer i 

læreplaner. Dette kan skape en velvilje hos lærere som mottakergruppe fordi forfatterne 

anerkjenner deres betydningsfulle rolle i forbindelse med videre arbeid med endringer i 

læreplanen.  

I kapittelets andre del som omhandler utvalgets mandat, omtales det brede 

kompetansebegrepet på undertittelnivå 3 ved navn «Et bredt kompetansebegrep» 

(NOU2015:8:15). Dette kan tyde på at utvalget betrakter det brede kompetansebegrepet som 

en tolkning av mandatet. Dette understreker videre kompetansebegrepets sentralitet i 

utredningen. 

 

Kapittelillustrasjonen – Demokrati, lek, fag og framtid  

I det følgende skal jeg se nærmere på måten NOU-rapporten er utstyrt med illustrasjoner. Vi 

finner disse illustrasjoner gjennomgående i alle av rapportens kapitler. I min analyse skal jeg 

imidlertid se på to av kapittelillustrasjonene, og som fanges inn ved hjelp av stikkordene 

Demokrati, lek, fag og framtid. For å se hvordan disse figurene fungere, også visuelt, har jeg 

gjengitt noen av dem i figuren under:  
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Figur hentet fra NOU2015: 8 (design: Bjørn Sæthren, 07 Media AS)  

 

 
 

 

Det er et samspill mellom den løpende teksten og illustrasjonene i rapporten. I illustrasjonen 

til kapittel 1 ser vi et bredt spekter av ulike elementer man kan knytte til skole. Illustrasjonen 

virker på denne måten inn på tekstens øvrige meningselementer. Inne i den diamantlignende 

formasjon ser vi avbildninger av fem barn, paradis på bakken som et barn hopper i og en 

stabel med bøker. I tillegg finnes det bilde av en stemmeurne, en modell av et atom og post-it-

lapper. I tillegg til dette finner vi bilde av en søylemodell og et bilde av rekken med bolig og 

næringsbygg i Bjørvika i Oslo som populært kalles «barcode».  

I NOU2015: 8 skrives det om fremtidens skole, og illustrasjonen leses nødvendigvis 

innenfor rammene av tekstens fokus. Avbildningene, barn som leker og faglige elementer som 

bokstabelen og atommodellen står alle i en metonymisk relasjon til hverandre. Det vil si at de 

relaterer til hverandre gjennom en nærhetsrelasjon. Fagene, barna og aktivitetene er deler av 

skolen og brukes i illustrasjonen som representanter for en helhet. Som demokratisk 

institusjon kan stemmeurnen også sies å være indirekte knyttet til skolen. Som 

opplæringslovens formålsparagraf slår fast skal skolen «fremje demokrati, likestilling og 

vitskapleg tenkjemåte.» (Opplæringslova 1998: § 1-1). I tillegg kan stemmeurnen sies å peke 

mot det liberale, indirekte og representative demokratiet. Dette er i kontrast til den komplekse 

demokratiforståelsen i rapporten som vist i sammenheng med skolens demokratioppdrag som 
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overbevisningstema. Som tegnsystem er imidlertid bildene friere for fortolkning med hensyn 

til konvensjonalisering, og står i et samspill med resten av tekstens tegnsystemer. Slik 

betraktet er illustrasjonen tvetydig i det at bildet både kan leses som et generelt symbol på det 

moderne demokratiet, i tillegg til en mer avgrenset demokratiforståelse som det representative 

og liberale demokratimodellen.  

 Bygningskomplekset i Bjørvika står derimot ikke i en nærhetsrelasjon til skole eller 

utdanning og bryter tilsynelatende mønsteret beskrevet over. «Barcode» kan tolkes som et 

symbol på økonomisk fremgang eller vekst. Slik kan bildet sies å tilhøre fremtidsaspektet i 

rapporten. Ved å legge en slik tolkning til grunn kan det tenkes at «barcode» er ment å 

symbolisere «en positiv holdning til fremtiden for det norske samfunnet.  

 Samlet kan man si at de ulike modale ressursene i illustrasjonen bidrar til positive 

konnotasjoner. Prismet, juvelen eller diamanten, alt ettersom hva man identifiserer 

illustrasjonen som, for øvrig sies å trekke inn et dannelsesaspekt. En tolkning er at den 

diamantlignende formen kan representere eleven, som med litt hjelp når sitt fulle potensiale. 

En annen tolkning er at diamanten er ment å symbolisere den fremtidige norske skolen og 

fornyelsen av den. La oss derfor se nærmere på den løpende teksten i kapittel 1, ulike 

innholdsmomenter som presentes i kapittelet og på hvilke måter disse kommer til uttrykk.  

 

Tekstsegment 1: «Introduksjon til kapittel 1»  

Det innledende tekstsegmentet i kapittelet kan leses som omformuleringer av utvalgets 

mandat. Nettopp av denne grunn sier det innledende tekstsegmentet i kapittelet hva rapportens 

uttalte intensjon er. En analyse av dette tekstsegmentet kan i tillegg si noe om rapportens 

performativitet, for igjen å bringe den ovenfor introduserte talehandlingsteorien fra Austin og 

Searle til Skinner. Indirekte talehandlinger markeres ved type talehandling i kursiv og nytt 

avsnitt markeres med stjerne.  

 

Figur 4 Tekstsegment 1 Introduksjon til kapittel 1  

1a: Grunnopplæringen skal bidra til å utvikle elevenes kunnskap og kompetanse slik at de kan 

bli aktive deltakere i et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn. (konstativ/direktiv)  

1b: Samtidig skal skolen støtte elevene i deres personlige utvikling og identitetsutvikling 

(konstativ/direktiv).  
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2a: Dagens og morgendagens samfunn stiller en rekke nye krav til deltakelse i arbeidsliv, 

organisasjonsliv og i hjem og fritid (konstativ/direktiv).  

2b: Enkeltmennesket og samfunnet er også stilt overfor lokale og globale utfordringer knyttet 

til sosial, kulturell, økonomisk og teknologisk utvikling, og til hvordan vi skal skape en 

bærekraftig utvikling (konstativ/direktiv).  

* 

2c: Skolen som en fellesarena får større betydning enn før (konstativ/direktiv).  

3: Skolen er en viktig institusjon i samfunnet der elevene i samspill med hverandre, med 

lærerne og andre ressurspersoner utvikler kunnskap og kompetanser som gjør dem i stand til å 

delta og bidra produktivt på livets arenaer (konstativ/direktiv).  

4a: Verdier, normer og holdninger er i kontinuerlig endring (konstativ/direktiv).  

4b: Skolen skal støtte opp under, men også påvirke verdier og normer samfunnet bygger på 

(konstativ/direktiv).  

5a: Skolen skal bidra til å utvikle elevenes potensial som mennesker (konstativ/direktiv).  

5b: De skal få ta del i sentrale sider ved kulturarven (konstativ/direktiv).  

6a: I dagens samfunn endrer kunnskap innhold og form – i vitenskapelige disipliner, på nye 

fremvoksende kunnskapsområder og i arbeidslivet (konstativ/direktiv).  

6b: Skal elevens potensial realiseres, må fagene fornyes og skolen 

videreutvikles.(konstativ/direktiv)  

6c: Da kan nye vilkår for elevenes læring skapes, og fremtidsrettede kompetanser utvikles. 

(konstativ/direktiv) 

* 

7: Elevenes utvikling i skolen er en viktig del av samfunnets utvikling, og skolen er i et aktivt 

samspill med samfunnet rundt. (konstativ/direktiv).  

8: Ulike arenaer tilbyr forskjellige læringsmuligheter som elevene kan ta i bruk for sin egen 

utvikling og for å bli aktive samfunnsborgere. (konstativ/direktiv)  

* 

9a: Utvalget gir i denne utredningen et kunnskapsgrunnlag og foreslår valg vi som samfunn 

bør ta om kompetanser for fremtiden og fornyelse av fag. (kommissiv/kommisiv). 

9b: Dette skal legge grunnlaget for å skape gode liv for borgere i Norge og et produktivt 

samfunn som kan bidra i en global verden. (direktiv/kommissiv) 

 

 

Vi ser over at det innledende tekstsegmentet domineres av direkte konstative talehandlinger. 

På denne måten kan man si at tekstsegmentet et eksempel på at NOU2015: 8 er en 

argumenterende tekst. Ytringene formulert som påstander som et saksforhold. Det kan virke 

som om teksten forholder seg nøytralt til kunnskapen den fremsetter. Selv om hovedrapporten 

tilsynelatende virker objektiv i fremstillingsformen, er det fortsatt slik at utvalget som har 

skrevet teksten er utpekt med et bestemt formål. Utvalget skal uttale seg og vurdere hva de 

finner best for fremtiden i norsk skole. Slik kan vi lese konstativene også som indirekte 

direktiver. Slik kan vi si at utvalget beordrer, dog på en forsiktig og dempet måte, de riktige 
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instansene om hva de mener utviklingen i norsk skole bør være. NOU2015: 8 er på denne 

måten en ekspertuttalelse som har som formål å påvirke politikere og embetsverk.  

 Innledningen balanserer hele veien mellom begrunnelser knyttet til individ og 

kollektiv, det er også en spenning mellom elevens behov og utvikling og til en øvrig 

samfunnsutvikling. De fire første ytringene viser denne balansegangen mellom individ og 

samfunn. Ytring 1a omtaler eleven i samfunnet, ytring 1b omtaler eleven som individ, og 

ytring 2a omtaler samfunnet i utvikling. I ytring 2b omtales både samfunn og 

«enkeltmennesket». 

Eleven settes i sentrum, men kobles også eksplisitt til samfunnsutviklingen. 

Konstativen i ytring 2b slår fast at samfunnet og enkeltmennesket, altså felleskapet og 

individet, står overfor utfordringer. Problemene beskrives som globale og lokale, disse 

karakteriseres videre som sosiale, økonomiske, kulturelle og teknologiske. Miljømessige 

utfordringer presenteres i form av den løsningsorienterte formuleringen: «hvordan vi skal 

skape bærekraftig utvikling». Forfatterne unngår altså å omtale miljøendringer som globale og 

lokale, men som utfordringer knyttet til å finne løsninger.  

 I dette tekstutdraget kommer det til syne en tydelig forhandling mellom verdier i 

teksten. La oss se nærmere på hvordan skolens formål kommer til uttrykk i denne tekstdelen 

ved å undersøke tekstens proposisjonelle innhold. I ytring 2c) konstaterer forfatternes skolens 

viktige funksjon i samfunnet som følger av de nevnte samfunnsmessige utviklingstrekkene. 

Her kan vi legge merke til at skolen omtales som «fellesarena» og at denne «får større 

betydning enn før». Dette kunne peke i retning av skolen som formidler av tradisjonsforankret 

kunnskap i det at skolen fungerer samlende for befolkningen. Den neste ytringen kan 

imidlertid sies å bindes til den forutgående ytringen gjennom en implisitt addisjonsbinding. 

Ytring 3) fokuserer inn på skolen som samhandlingsarena: «der elevene i samspill med 

hverandre, med lærerne og andre ressurspersoner utvikler kunnskap og kompetanser». Her 

vinger pendelen mot et dynamisk kunnskapsbegrep i det at kunnskapen nettopp «utvikles» i et 

samspill. I ytring 4a) kommer et slikt dynamisk kunnskapsbegrep ytterligere til syne i det 

«Verdier, normer og holdninger er i kontinuerlig endring». Ytringen slår altså fast at verdier, 

normer og holdninger ikke er noe statisk, og tradisjonsforankret, men understreker heller at 

verdigrunnlaget i samfunnet er foranderlig. Bindingen mellom 4a) og 4b) kan sies å stå i et 

implikativt forhold. 4a) kan sies å utgjøre et premiss for 4b). Dette kan skjematiseres slik:  
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4a) FORDI (verdier, normer og holdninger er under kontinuerlig endring) 

4b): DERFOR Skolen skal støtte opp under, men også påvirke verdier og normer samfunnet 

bygger på.  

 

Dette fremhever at skolen har både en bevarende funksjon, men elevene skal også dannes til å 

forme det samfunnet de lever i.  

I ytring 5a kommer dannelsesaspektet klart frem i vendingen «elevenes potensial som 

mennesker». Ytringen bindes sammen med 5b gjennom en implisitt konnektiv /OG/. Her 

kommer igjen et tradisjonsforankret kunnskapsbegrep til syne i eleven skal nettopp: «få ta del 

i sentrale sider ved kulturarven». Og neste ytring svinger pendelen nok en gang tilbake til et 

dynamisk kunnskapsbegrep i ytring 6a) hvor ytringen eksplisitt omtaler kunnskap som 

dynamisk. Denne ytringen kan sies å stå i et implikativt forhold til neste ytring, som videre 

bindes sammen en implikativ binding i 6c). Dette kan skjematiseres som følger:  

 

6a) FORDI I dagens samfunn endrer kunnskap innhold og form – i vitenskapelige disipliner, 

på nye fremvoksende kunnskapsområder og i arbeidslivet  

6b) SÅ Skal elevens potensial realiseres, må fagene fornyes og skolen videreutvikles  

6c) FORDI Da kan nye vilkår for elevenes læring skapes, og fremtidsrettede kompetanser 

utvikles. (konstativ/direktiv)  

 

I dette så synliggjøres en helt klar resonnerende struktur. Vi kan si det legges betydelig vekt 

på at kunnskapen i samfunnet er under stadig forandring, samtidig er det også tydelig at 

skolen skal ha en samlende funksjon som kan sies å være forankret i et tradisjonsgrunnlag 

som samfunnet bygger på.  

I det siste avsnittet trer forfatterinstansen fram i ytring 9a) og konstaterer innholdet i 
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utredningen. Ytringen kan også sies å være en indirekte kommissiv der avsenderen gir et løfte 

om å gjennomføre sitt oppdrag. Som står i et additivt forhold med den påfølgende ytringen 

der forfatterne beordrer mottakerne gjennom et autoritativt utsagn om dokumentet om at: 

«Dette skal legge grunnlaget for å skape gode liv for borgere i Norge og et produktivt 

samfunn som kan bidra i en global verden».  

 

«Sammendrag»  

Den første setningen vi møter på under tittelen «1.1 Sammendrag» på undertittelnivå1 er 

følgende påstand: «Fagene i skolen trenger fornyelse for å møte fremtidige kompetansebehov 

i arbeids og samfunnslivet» (NOU2015: 8: 8). Denne påstanden kan betraktes som et 

grunnpremiss for rapporten. For at forfatterne skal kunne gi troverdige anbefalinger og 

påstander om hvilke endringer som bør finne sted i norsk skole, må de tilsvarende overbevise, 

på en troverdig måte, om hvilke behov som er viktig å vektlegge i tiden fremover. 

Begrunnelsen som trekkes frem er altså behov i «arbeids og samfunnslivet». Dette kan 

kontrasteres med begrunnelsen i ytring 6b) fra det innledende tekstsegmentet i samme kapittel 

der risiko for å forhindre realisering av elevens potensial ble brukt som begrunnelse.  

 Bakgrunnen for utredningen er med andre ord forestillingen om at fremtiden vil endre 

seg og stille andre krav til medlemmene av det norske samfunnet enn de vi ser i dag. 

Utredningen heter jo nettopp «Fremtidens skole». Den påfølgende setningen lyder:  

 

For at skolegangen skal bidra til elevenes mestring av livet som privatpersoner, 

samfunnsborgere og yrkesutøvere, må skolen i samarbeid med hjemmet legge til rette for at 

elevene utvikler mange ulike kompetanser og en forståelse av det de lærer (NOU2015: 8)  

 

Det modale hjelpeverbet «må» peker i retning av at utsagnet kan leses om et direktiv fra 

avsenderinstansen om at skolen må endre praksis for å tilrettelegge for eleven. Det kan også 

leses som en konstativ ytringshandling dersom vi ser ytringen som en del av et lengre 

resonnement. Proposisjonene i denne ytringen står i et implikativt forhold. Lest som påstand, 

hevder altså forfatterinstansen at det eksisterer en nødvendig forbindelse mellom livsmestring 

på det individuelle og samfunnsmessige planet, og skolens ansvar som tilrettelegger for 
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kompetanseutvikling og kunnskapsforståelse på den andre. Eleven omtales her som 

privatperson, samfunnsborgere og yrkesutøvere. Hvis vi går til konfliktaksen dannelse vs. 

instrumentalisme, ser vi at det er vanskelig å plassere menneskesynet nær noen av de nevnte 

polene. Elevene er ikke bare potensiell arbeidskraft (instrumentalisme), de er også 

privatpersoner (dannelse).  

Første verbaltekst på undertittelnivå 2 tituleres «Fire kompetanseområder». Hvert 

kompetanseområde presenteres ved fire tekster på undertittelnivå 3. På neste side presenteres 

en figur ved navn «2.1 Fagfornyelse» (samme figur opptrer også i kapittel 3). La oss først se 

på meningselementer i figuren under, før vi undersøker neste tekstsegment:  

 

 «Figur 2.1 Fagfornyelse»  
 

Figur hentet fra NOU2015: 8 (design: Bjørn Sæthren, 07 Media AS)  

 

 

 

Figuren viser tre former stilt opp diagonalt i et tredimensjonalt rom. I likhet med 

illustrasjonen redegjort for over, er formene i figuren skyggelagt på en slik måte at de lett 
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assosieres med krystaller eller diamanter. Ser vi på figuren som en todimensjonal flate kan vi 

si at tre tekster er plassert midt i hver form.  

Den bakerste formen bærer teksten: «Skolens samfunnsoppdrag». Den midterste 

formen, en form som også dukker opp senere i rapporten i figur 1.3 og 2.2, er delt inn i fire 

deler som representerer de fire kompetanseområdene. Fra øverst til venstre med klokka finner 

vi: «fagspesifikk kompetanse», «kompetanse i å lære kompetanse i å utforske og skape», 

«kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta». Den fremste formen bærer teksten 

«fremtidens skolefag». Plasseringen av de ulike formene kan indikere en struktur der den 

midterste formen er bindeleddet mellom den bakerste og den fremste formen. Hvis vi leser 

figuren på denne måten, innebærer dette at inndelingen i kompetanseområdene er veien fra 

skolens brede samfunnsmandat til utviklingen av fremtidens skolefag. Fremstillingen gir 

samtidig rapportens inndeling i fire kompetanseområder en sentral plassering.  

 

«Dybdelæring og progresjon»  

Neste tekstsegment på undertittelnivå 2 heter «Dybdelæring og progresjon» og etterfølges av 

to tekstsegmenter på undertittelnivå 3 som tar for seg hvert begrep henholdsvis, 

«Dybdelæring» og «Progresjon». Begrepene er sentrale i rapportens begrepslige 

verktøykasse. «Dybdelæring» knyttes opp til utvikling av ‘kompetanse’, om omtales som 

motsatt av «overfladisk» læring, det knyttes opp til aktiv deltagelse av eleven. Kjernen i 

dybdelæring kan sies å ligge i at den fremmer overføring av læring fra et fag til et annet 

(NOU2015: 8: 11). Dette kan videre sees i lys av kompetanseområdeprinsippet. Tre av 

kompetanseområdene som foreslås er såkalte «fagovergripende kompetanser». I nærlesning 

av kapittel 2 kommer vi tilbake til dette.  

Neste tittel på undertittelnivå 2 heter «fagfornyelse». Deretter følger tittelen 

«Undervisnings- og vurderingspraksis» som følges av et annet tekstsegment på undertittelnivå 

2 ved navn «Implementering». Når denne tekstdelen avsluttes, introduseres et tekstsegment på 

undertittelnivå 1 ved navn «Om utvalget og mandatet». Disse delene omhandler ikke 

kompetansebegrepet, men snarere forhold rundt rapporten som helhet, og vil derfor gjøres til 

gjenstand for næranalyse her. De mest vesentlige elementene fra disse tekstdelene kan sies å 

komme fram i denne oppgavens analyse av kontekst.  
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5.2 Kapittel 2 «Kompetanser i fremtidens skole»  

I hovedutredningens andre kapittel presenteres og utdypes kjernebegrepene med ‘kompetanse’ 

som det mest sentrale. Det uttalte formålet med dette kapittelet ifølge tekstboks 1.1 i 

innledningskapittelet, er blant annet å beskrive hvilke kompetanser som vil være spesielt 

viktig i fremtiden. I tillegg presenteres utvalgets fire kompetanseområder, og forslaget om 

inndeling i fire fagområder. Avslutningsvis anbefales det å reformulere begrepet 

«grunnleggende ferdigheter» til kompetanser.  

 I Innledningen til kapittelet deler forfatterne kapittelet inn i to deler (NOU2015: 8: 18). 

Den første delen inneholder utvalgets vurderinger av hvilke kompetanser som bør vektlegges 

for å møte antatte endringer i fremtiden. Utvalget tar til orde for å videreføre innholdet i 

kompetansebegrepet i «dagens skole». I den andre delen av kapittelet defineres 

kompetansebegrepet. Det første leseren møter på også i dette kapittelet er en illustrasjon med 

samme form som i det forutgående kapittelet, og et innledende tekstsegment. La oss derfor 

først se nærmere på nok en kapittelillustrasjon.  

 

Kapittelillustrasjonen – Fag, innovasjon og samhandling 

I den følgende figuren har jeg hentet en illustrasjon som tar for seg slike ting som fag, 

innovasjon og samhandling. Dette er fremstilt slik i NOU-rapporten:  
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Figur hentet fra NOU2015: 8 (design: Bjørn Sæthren, 07 Media AS)  

 

 

 

Som allerede nevnt er dette et gjennomgående mønster for kapitlenes første side. Noen av 

bildene i illustrasjonen er de samme som i illustrasjonen i kapittel 1. Også her finner vi 

stemmeurnen og atommodellen. I tillegg til disse ser vi også bilder av to snakkebobler, et 

nærbilde av en person som skriver, et staffeli, et algebraisk regnestykke, to barn og avbildning 

av hender satt sammen i en rund form. Illustrasjonen er nødvendigvis åpen for tolkning.  

Men i samspill med rapportens øvrige meningselementer er det sannsynlig at bildene 

fortolkes innenfor rapportens hovedtematikk: skolesystemet i fremtiden. Snakkeboblene og 

det skrivende barnet kan dessuten sies å konnotere kommunikasjon. Den runde formen satt 

sammen av hender kan sies å assosiere samhold og fellesskap. Staffeliet konnoterer kunst, og 

i lys av rapportens kontekst kan det tenkes at avbildningen peker mot estetiske fag i skolen. I 

tråd med denne tenkningen kan vi si at det algebraiske regnestykket peker mot realfag.  

 Lik illustrasjonen til kapittel 1, finner vi et fremtidsaspekt også her. Bakerst på capsen 

til det ene barnet står det NASA. Foran på jakken til det andre barnet står det «command» selv 

om dette er noe utydelig. Barnet med capsen holder en modell av jordkloden oppe på hodet. 

Det andre barnet med «command» på jakken, holder et apparat. Det ene barnet smiler bredt. 

De holder sannsynligvis på med noe som har med romfart å gjøre. Ettersom romfart 
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konnoterer innovasjon og teknologi, kan bildene sies å peke mot en optimistisk innstilling til 

teknologisk utvikling. Samtidig er det også andre fag representert, som nevnt over er det 

sannsynlig at staffeliet peker mot estetiske fag.  

Staffeliet kan dessuten sies å peke til kreativitet og innovasjon. Et poeng i kapittelets 

løpende verbaltekst er at de estetiske fagene bør ha en sentral plass for å fremme kreativitet, 

som videre sees innenfor rammene av nyskapning. Illustrasjonen kan på denne måten sies å 

eksemplifisere helhetstenkningen ellers i teksten. La oss se hvordan dette kommer til syne i 

kapittelinnledningen.  

 

Kapittelinnledningen  

Innledningen til kapittel 2 formuleres utvalgets oppdrag nok en gang i første avsnitt, deretter 

følger et avsnitt om hva leseren kan forvente i det kommende kapittelet i form av 

metakommentarer om kapittelets innhold og funksjon. Det påfølgende avsnittet følger en 

påstand om samfunnsmessige utviklingstrekk i ytringen: «Flere utviklingstrekk peker mot et 

samfunn som preges av kompleksitet, større mangfold og raskere endringstakt» (NOU2015:8: 

17). Dette forankres i forskning i den påfølgende ytringen: «De trekkene ved 

samfunnsutviklingen som utvalget vektlegger, har blitt pekt på i ulike internasjonale og 

norske utrednings- og forskningsarbeider». Ytringen har også en henvisning i form av en 

fotnote til Erstad m.fl. (2014) som peker til en metastudie ved navn Om fremtidens 

kompetansebehov. Det er påfallende hvordan det er valgt å henvise til norsk forskning på 

området, ettersom det opplyses om at internasjonale anbefalinger i rapporten. OECDs «21 

Century Skills» legges vekt på i delutredningen NOU2014: 7. Den neste ytringen er en 

påstand om at utviklingstrekkene «preger» samfunnet på lokalt, regionalt og globalt nivå. Her 

tar forfatterinstansen demper forfatterne sannsynligheten ved valg av verb. Det norske 

samfunnet er ikke underlagt globale utviklingstrekk, men «preges» av dem (NOU2015:8: 17).  

 Deretter følger nytt avsnitt på neste side som tar for seg en oppsummering av 

innholdet i kapittelet, gjennom en serie direkte konstative ytringer som samsvarer med 

kompetanseområdene. Tekstavsnittet innledes imidlertid med en generell ytring med utvalget 

eksplisitt markert som sender: «utvalget mener elevenes utvikling av kompetanse innenfor 

sentrale fag og fagområder vil være viktig også i fremtidens skole» (2015:8:18). Ytringen kan 
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kanskje sies å være redundant i det at leseren forut for dette har fått gjentagende opplysning 

om at ‘kompetanse’ er sentralt i rapporten. Kompetansebegrepet nevnes til og med i 

hovedrapportens undertittel (NOU2015: 8). Den funger imidlertid som overgang til de neste 

ytringene som relateres implisitt til kompetanseområdene. I den påfølgende ytringen er 

kunnskapsbegrepet i sentrum: «elevene vil ha behov for å tilegne seg ny kunnskap og 

videreutvikle det de kan, og elevene bør derfor utvikle elevenes kompetanse i å lære» 

(NOU2015:8: 18). Denne ytringen kan relateres både til «fagspesifikk kompetanse» og til 

«kompetanse i å lære». De er bundet sammen med konnektivet «og» slik at begge aspekter 

ved læringen sidestilles. Adverbet «derfor» i ytringens andre del innebærer imidlertid at det er 

et logisk forhold mellom tilegnelse av kunnskap og kompetanse i å lære. Nettopp fordi 

elevene skal tilegne seg kunnskap, må de lære hvordan å lære. Ellers i rapporten legges det 

stor vekt på det som kalles fagovergripende kompetanser, med andre ord kompetanser som 

går på tvers av fag. Dette kan peke mot et dynamisk kunnskapsbegrep, som vi husker fra 

konfliktaksene som vi tegnet opp i sammenheng med analyse av kulturkontekst.  

I den resterende delen av samme avsnitt finner vi ytringer som kan relateres til de to 

siste kompetanseområdene, «kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta» og 

«kompetanse i å utforske og skape». Noen av temaene som kommer til uttrykk her, finnes 

også i illustrasjonen på kapittelets første side. Som nevnt i forbindelse med analyse av 

kapittelillustrasjonen over, stemmer bildene i kapittelillustrasjonen overens med tematikk i 

det aktuelle kapittelet, men også i rapporten som helhet. For å trekke frem en hovedtematikk, 

som antydet i kontekstanalysen, er forholdet mellom demokrati, felleskap og kommunikasjon 

påfallende. Når den løpende teksten i innledningen går videre til ytringer som omhandler de 

to resterende kompetanseområdene skjer dette på følgende måte:  

 

At elevene lærer å kommunisere, samhandle og delta øker i betydning, for både samfunnet og 

den enkelte, og er avgjørende for å skape et godt læringsmiljø i skolen. Skolen bør også bidra 

til at elevene lærer å utforske og skape. Det er viktig for at elevene skal kunne bidra i arbeid 

og samfunn og være med på å utforske og finne løsninger på nye utfordringer. (2015:8:18)  

 

Her kan vi legge merke til at elevene ikke bare skal «bidra i arbeid og samfunn», de skal også 

lære «å utforske og skape». Dette begrunnes videre med at man må finne løsninger på 

utfordringer. Ordene «løsninger» og «utfordringer» er generelle og tvetydige. Eksempelvis 
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kan dette peke i retning av behovet for teknologisk innovasjon som følger av endringer i 

miljøet eller løsninger på teknologiske utfordringer forårsaket av teknologien selv. Det kan 

imidlertid også ses i lys av samhandlingsperspektivet fra de forutgående ytringene som 

konstaterer den økende betydningen av kommunikasjon, deltagelse og samhandling. Dette 

binder elementene sammen.  

 Samtidig kan vi si at det fremtredende synet på skolen slik det kommer frem i dette 

tekstutdraget er instrumentelt fordi det å skape eller utforske knyttes til en funksjon skolen har 

som leverandør av løsning på problemer i samfunnet som måtte oppstå i fremtiden. Det er 

imidlertid tvetydig hvorvidt vekten ligger på teknologisk innovasjon eller et øvrig 

samfunnsmessig samhandlingsperspektiv. Begge deler vektlegges gjennom ordvalg og 

setningsoppbygging. Ytringene kan både peke i retning av innovasjon og effektivitet, men 

peker på samme tid til dannelseselementer som «fornuftig samtale» og samhold.  

Den påfølgende undertittelen heter «2.1. Kompetansebegrepet i skolen». Her finner vi 

en løpende tekst på undertittelnivå 1, en tekstboks ved navn «Boks2.1 Definisjon av 

kompetanse» og en undertittel ved navn «2.1.1 Fagspesifikk og fagovergripende 

kompetanse». Deretter følger ny undertittel på nivå 1 ved navn «Kompetanser for fremtiden – 

begrunnelser og vurderinger». Under fanen «Kompetansebegrepet i dagens skole» på 

undertittelnivå 1, gjør derfor forfatterne først rede for innholdet i kompetansebegrepet i skolen 

først i et avsnitt. Deretter presenterer de sin anbefaling av hvordan begrepet bør defineres. 

Defineringen av ‘kompetanse’ kan sees på som en videreutvikling av kompetansebegrepet i 

K06 i det at utvalget tar til orde for å videreføre begrepet, men samtidig anbefaler noen 

endringer (NOU2015:8: 18). Det synes å være særlige forhandlinger mellom verdier i 

tekstdelen «kompetansebegrepet i skolen», slik at det er spesielt interessant å se nærmere på 

dette.  

 

«Kompetansebegrepet i skolen»  

I NOU-rapporten kan skolens kompetansebegrep analyseres som følger:  
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1a: I skolen handler kompetanse om mål for elevenes læring og utvikling. (konstativ/direktiv) 

1b: Bruken av kompetansebegrepet gir økt oppmerksomhet på hva elevene skal lære, og 

hvilken kompetanse de skal utvikle gjennom opplæringen. (konstativ/direktiv) 

2:Elevenes utvikling av kompetanse er en prosess som strekker seg over hele 

opplæringsløpet. (konstativ/direktiv) 

3: Kunnskap er avgjørende i en skole som skal utvikle elevenes kompetanse, men 

kompetansebegrepet forsterker at elevene må lære hvordan de kan ta kunnskaper og 

ferdigheter i bruk. (konstativ/direktiv) 

4a:Utvalget anbefaler å videreføre innholdet i kompetansebegrepet i dagens skole, men 

ønsker å legge større vekt på at kompetanse bør defineres bredt, se boks 2.1. 

(direktiv/kvalifisering) 

4b:Det vil si at når elevene utvikler kompetanse, utvikler de sin egen tenkning og praktiske 

ferdigheter, og de utvikler seg sosialt og emosjonelt. (konstativ/direktiv/kvalifisering) 

4c:Kompetanse innebærer også å kunne reflektere over og vurdere hva en situasjon eller 

oppgave krever, hva som er etisk forsvarlig, og hva som er konsekvensene av en 

handling.(Kvalifisering/Konstativ/direktiv) 

5:Det brede kompetansebegrepet begrunnes med kompleksiteten i de utfordringene og 

oppgavene elevene vil møte i skolen og senere i livet, forskning om læring og utvikling og 

skolens samfunnsoppdrag. (konstativ/direktiv) 

 

Avsnittet åpnes altså med ytringen: «i skolen handler kompetanse om mål for elevens læring 

og utvikling» (1a). Forfatterne skriver videre at bruken av ‘kompetanse’ som begrep «gir økt 

oppmerksomhet på hva elevene skal lære, og hvilke kompetanse de skal utvikle gjennom 

opplæringen» (1b). Med innføringen av LK06 erstattet kompetansemålene læringsmålene i 

læreplanens andre del. Når kompetansebegrepet i dagens skole beskrives i teksten, gjøres altså 

dette ved å fremheve at kompetansebegrepet er nært sammenbundet med de spesifikke 

kompetansemålene for fag.  

 På formplan er 1b) en utdypende konstativ ytring der forfatterne hevder bruken av 

begrepet skaper en bestemt virkning i form av økt fokus på innholdet i læringen. Ytringen er 

utdypende fordi den kan sies å bindes sammen den innledende ytringen 1a) gjennom additiv 

binding. Man kan innvende her at «dagens skole» synes å handle om gjeldende 

læreplanverket i skolen i tillegg til skolen for øvrig. En viktig del av den situasjonelle 

konteksten utredningen Ytringen kaster videre positivt lys på bruken av kompetansebegrepet i 

dagens læreplanverk. Trolig ville nok mange være enige om at økt fokus i den generelle 
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betydningen av ordet er positivt i både generelt og i læringssammenheng. I ytringen tar 

forfatterne indirekte stilling til spørsmål om lærplanutforming ved at det impliseres at 

kompetansebaserte læreplaner er fordelaktig for elevenes læring. Med dette så avviser også 

utvalget også påstanden om at innholdsorienterte læreplaner skaper økt fokus på læringens 

innhold. Dette kan sees på som at de støtter kompetansetenkningen som allerede finnes i 

LK06, og med det viderefører den.  

Forfatterne understreker i ytring 2 at utviklingen av kompetanse må forstås som en 

langvarig prosess. Her 2 hevdes det nettopp at «elevenes utvikling av kompetanse er en 

prosess som strekker seg over hele opplæringsløpet». Ytringen kan sees i lys av et av 

rapportens viktigste begreper: «progresjon». Dette kan videre leses som at forfatterne 

understreker sammenhengen mellom ulike trinn i grunnopplæringen, og anbefalinger om 

bedre vertikal sammenheng i læreplanen for å tydeliggjøre den trinnvise progresjonen i 

utdanningsløpet (NOU2015: 8:60). Isolert bryter ytringens proposisjonelle innhold med 

dannelsestenkning dersom vi legger til grunn at dannelse strekker seg over livsløpet. 

Kompetanseutvikling er på denne måten det samme som utdannelse, og som vi så i 

teorikapittelet at Hellesnes argumenterte for i sin tid, er forskjellig fra dannelse.  

Videre konstateres det i ytring 3 at kompetansebegrepet retter fokus mot bruksaspektet 

ved kunnskapstilegnelse på en måte ‘kunnskap’ ikke gjør. Slik betraktet er ‘kompetanse’ 

anvendelsen av kunnskap, hvorpå kunnskapsbegrepet kan forstås som passivt. Ytring 3 er 

tilsynelatende en konstativ ytring, men kan også sees på som en kvalifisering der ytreren 

forsøker å skape en viss forståelse av hvordan begrepene ‘kunnskap’ og ‘kompetanse’ 

forholder seg til hverandre. Det konstateres altså at kompetansebegrepet ikke bare gir økt 

fokus på læringsinnholdet som ytring 2 slår fast, men det «forsterker» at kunnskap må tas i 

bruk. Utvalget vektlegger altså at elevenes læring må forstås som bruken av kunnskap.  

I de påfølgende ytringene 4a, b og c presenterer utvalget sitt brede kompetansebegrep. 

Disse ytringene er interessante i et talehandlingsperspektiv. Trekker vi inn Skinners 

perspektiv er disse ytringene det som i denne oppgaven ansees for å være eksplisitt ønske om 

begrepsmessig endring. Forfatterintensjonen kommer til uttrykk i 4a som er en direkte 

direktiv talehandling. Når forfatterne konstaterer i ytring 4b at «tenkning og praktiske 

ferdigheter, og de utvikler seg sosialt og emosjonelt.» dette må sees i lys av den eksplisitte 

definisjonen av ‘kompetanse’ der: «kunnskaper, ferdigheter, holdninger og etiske vurderinger 

er forutsetninger for og deler av det å utvikle kompetanse». Med det så settes det opp, som 
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nevnt, en hierarkisk meningsstruktur hvor ‘kompetanse’ så å si favner over de underordnede 

elementene: kunnskaper, ferdigheter, holdninger og etiske vurderinger. Ytringen innebærer at 

‘kompetanse’ ikke kan kokes ned til en av de nevnte delene. Dette er selve kjernen i 

Ludvigsen-utvalgets brede kompetansebegrep i det at det synes å bygge bro mellom 

kunnskaper, ferdigheter og verdivurderinger. Slik tar forfatterne sikte på å rekvalifisere 

kompetansebegrepet som pedagogisk begrep slik at ferdighetsdimensjonen, 

kunnskapsdimensjonen og det man kan kalle den etiske dimensjonen inngår i begrepet. Når 

dette utdypes i ytring 4b knyttes disse dimensjonene til eleven.  

Den implisitte strukturen i ytring 4ber et implikasjonsmønster som har formen dersom 

A så B. På denne måten argumenterer forfatterne for at veien til å utvikle tenkning og 

ferdigheter i praksis, i tillegg til sosial og emosjonell utvikling, skjer gjennom utvikling av 

‘kompetanse’. Indirekte, er dette også en kvalifiserende ytring fordi forfatterne ved å si dette, 

kvalifiserer begrepet til også å innebære et større repertoar av menneskelig utvikling.  

I ytring 4c utdypes videre både den pragmatiske og etiske dimensjonen i det eksplisitte 

kvalifiserte kompetansebegrepet. Det vil si at ytringen kan leses som en forlengelse av 

kvalifiseringen av det brede kompetansebegrepet, slik kan også denne ytringen leses som en 

indirekte kvalifisering. Ytring 4c konstaterer: «kompetanse innebærer også å kunne reflektere 

over og vurdere hva en situasjon eller oppgave krever, hva som er etisk forsvarlig, og hva som 

er konsekvensene av en handling». /Også/ i ytringens først del binder den til den foregående 

ytringen. La oss se på bindingene mellom ordpar her. Ytringen domineres internt av additive 

bindinger. Dette understreker kompetansebegrepets kompleksitet i det at det er mange 

elementer som inkluderes i det. Ordene «vurdere» og «reflektere» bindes sammen med 

konjunksjonen /OG/. Dette er verbalhandlingene som fungerer i de tre påfølgende leddene i 

ytringen. I det første leddet bindes ordene «situasjon»/«oppgave» sammen med disjunksjonen  

/ELLER/. Denne delen av ytringen berører det som kanskje kan peke mot et dynamisk 

kunnskapsbegrep i det at den vektlegger det situasjonsbetingede. I tillegg er det verdt å legge 

merke til at «oppgaver» nevnes eksplisitt til forskjell fra den mer generelle betegnelsen 

«situasjoner». Det neste leddet tar for seg etiske refleksjoner og vurderinger. Til slutt bindes 

det tredje og siste leddet sammen med de to foregående med en konjunktiv binding. Det 

proposisjonelle innholdet i dette leddet kan sies å utdype både den pragmatiske og etiske 

dimensjonen i det at «konsekvensene av en handling» kan knyttes til begge elementer.  

Ytring 4c) er et godt eksempel på hvordan forfatterne rekvalifiserer 
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kompetansebegrepet til å inneholde et bredt spekter, ikke bare av elevenes faglige læring, men 

også av hva skolen bør legge til rette for hva gjelder elevenes utvikling som medmennesker. 

Ved å vise hvordan ytringen både er en indirekte direktiv og indirekte kvalifisering, viser 

dette at forfatterinstansen i teksten tar til orde for det som kan kalles en omfattende 

rekvalifisering av kompetansebegrepet. Ytringen kvalifiserer med dette utvikling av 

‘kompetanse’ til å innebære menneskelig utvikling av evner som allerede finnes i individet og 

som på denne måten kan sees på som forming i betydningen dannelse av individet.  

Dette kommer også til uttrykk, som vi skal se under, i utvalgets eksplisitte definisjon 

av kompetansebegrepet i «Tekstboks 2.1 Definisjon av kompetanse».  

 

 

1. Kompetanse betyr å kunne mestre utfordringer og løse oppgaver i ulike sammenhenger som 

omfatter både kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell læring og utvikling, inkludert 

holdninger, verdier og etiske vurderinger (kvalifisering/direktiv)  

2. Kompetanse kan utvikles og læres og kommer til uttrykk gjennom hva personer gjør i ulike 

aktiviteter og situasjoner. (konstativ/kvalifisering/direktiv)  

3. Kunnskaper, ferdigheter, holdninger og etiske vurderinger er forutsetninger for og deler av 

det å utvikle kompetanse. (konstativ/kvalifisering/direktiv)  

4. For å vise kompetanse må elevene ofte bruke ulike kunnskaper, ferdigheter og holdninger i 

sammenheng. (konstativ/kvalifisering/direktiv)  

 

De fleste ytringene over er konstativer på et lokusjonært nivå fordi de syntaktisk sett er 

påstander. Den første ytringen vil jeg imidlertid hevde er en direkte kvalifisering av 

kompetansebegrepet fordi verbet «betyr» i dette tilfellet handler om en definering av begrepet. 

Denne tekstboksen er derfor særlig interessant fordi den sier noe helt vesentlig om NOU2015: 

8. I det forfatterinstansen kvalifiserer begrepet, kan vi si det foreligger en intensjon om å 

skape en begrepsmessig endring i den institusjonaliserte forståelsen av virkeligheten.  

Når de resterende ytringene er direktive konstativer, mener jeg det er gode grunner til 

å hevde at disse er intenderte indirekte kvalifiseringer. Forfatterne påstår noe om et idémessig 

saksforhold, samtidig som ytringene også illokusjonære talehandlinger som forsøker å endre 

det samme saksforholdet ved å påstå noe om det. Mitt forslag er at ytringene også kan leses 
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som direktiver. Igjen blir dette tydeligere om vi ser ytringene i lys av tekstens funksjon. Som 

nevnt i kapittel 3, er et viktig aspekt ved en NOU at det skal være et transparent og offentlig 

tilgjengelig dokument. Samtidig har den også funksjon som politisk og byråkratisk dokument 

og inngår i en bestemt institusjonell sammenheng. Ytringene kan leses som direktiver dersom 

vi ser på teksten som primært et politisk dokument fordi den anbefaler en viss forståelse av 

kompetanse som skal operasjonaliseres i en utdanningspolitisk sammenheng.  

På grunn av det demokratiske kravet til tilgjengeligheten i det offentlige rom, er den 

ikke bare et byråkratisk og politisk dokument, men må også sees innenfor en 

opplysningsramme. I sammenheng med dette er ytringene en ekspertuttalelse som forsøker å 

endre folks oppfatning om hvordan ‘kompetanse’ bør forstås. Slik sett er ytringene ikke bare 

kvalifiseringer med intensjonen om å endre begrepet for dem som skal endre den fremtidige 

læreplanen, den kan også sees som kvalifisering av begrepet i en bredere samfunnsmessig 

diskursiv sammenheng.  

På måten kompetansebegrepet defineres, kan vi som nevnt sette opp en hierarkisk 

meningsstruktur der kompetansebegrepet er overordnet og forskjellige ferdigheter, 

kunnskaper og evner er underordnet. Den første ytringen (1) er forfatternes overordnede 

definisjon av ‘kompetanse’. Ytringen er formulert som en konstativ talehandling der 

forfatterne hevder noe om innholdet i begrepet. Dette er uttrykt gjennom verbet «betyr» som 

tilsier at påstandsinnholdet dreier seg om meningsinnholdet i begrepet. De påfølgende 

ytringene (2-4) kan sees på som utdypende ytringer til den første ytringen. I ytring 2 

konstateres det at ‘kompetanse’ kan utvikles og læres. Med andre ord tas det avstand fra at 

kompetanse er noe som er gitt og forutbestemt hos et individ. Gjennom en additiv binding 

realisert ved konnektiven «og» skriver forfatterne videre i samme setning: «og kommer til 

uttrykk gjennom hva personer gjør i aktiviteter og situasjoner» (2). Ytringen innebærer en viss 

risiko for at forfatternes kompetansebegrep først og fremst knyttes til det ytre, altså til målbar 

atferd. Dette kan altså peke i retning av en form for instrumentalisme slik vi definerte det i 

forbindelse med konfliktaksen presentert i kulturkonteksten. I den samme ytringen presiseres 

det imidlertid også, at det er en nyanseforskjell mellom «situasjoner» og «aktiviteter», 

Inndelingen kan bety at ‘kompetanse’ også kommer til uttrykk i kontekster som er av mer 

passiv art som for eksempel sitasjoner som vektlegger indre kognitive prosesser. Dermed 

åpner forfatterne også opp for at for eksempel kunnskapstilegnelse i seg selv er et uttrykk for 

‘kompetanse’. Det kommer til syne en klar forfatterintensjon her som gjennom kvalifiserende 
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talehandlinger kan sies å ta sikte på en begrepsmessig endring. Det er imidlertid vanskelig å 

plassere hva slags ideologisk posisjonering kvalifiseringen innebærer. Det er snarere slik at et 

mangfold kommer til syne i det at kompetansebegrepet tar sikte på å favne over ulike 

posisjoner. Slik betraktet kan vi si at det snarere er slik at det er en forhandling mellom ulike 

synspunkter og verdier i teksten som kommer til syne ned på setningsnivå i teksten.  

 

«Kompetanser for fremtiden – Begrunnelser og vurderinger»  

Tekstdelen «2.2 Kompetanser for fremtiden – begrunnelser og vurderinger» i Ludvigsen-

utvalgets hovedutredning inneholder to deler. Den første delen tar for seg skolens 

samfunnsoppdrag med hensyn til formålsparagrafen og samfunnsutvikling, den andre delen 

tar for seg utvalgets vurderinger som består i en redegjørelse av «relevant forskning» og 

hvilke kompetansebehov utvalget mener blir spesielt viktige i fremtiden. Til slutt munner 

denne delen ut i en presentasjon av utvalgets forslag om å dele inn ulike kompetanser i 

«kompetanseområder».  

Under tittelen «2.2.1 Skolens samfunnsoppdrag» nyanseres forholdet mellom 

kompetansemålene og skolens øvrige samfunnsoppdrag. Som vi så i kapittel 1 anbefaler 

utvalget at fagfornyelsen blant annet baseres på bredden i formålsparagrafen (NOU2015: 8: 

12). Dette slås sterkere fast i dette tekstsegmentet eksempelvis i den direktive ytringen: 

«Skolens innhold skal reflektere formålsparagrafen» (NOU2015: 8: 19; min uthevning). 

Denne ytringen tjener som argument for neste ytring som konstaterer at: «utvalget legger 

derfor vekt på at de kompetansene som anbefales for fremtiden, samlet sett skal reflektere 

skolens samfunnsoppdrag» (samme sted). Det kan være noe uklart hva som menes med 

«skolens innhold», og hva som menes med «samlet sett». En tolkning er at «samlet sett» 

enten refererer til skolen i teori og praksis eller begge deler av læreplanen.  

En mulig innvending til NOU2015: 8 er om skolens faglige innhold vektlegges på 

bekostning av skolen som oppdrager. En som retter kritikk mot denne spenningen mellom 

faginnhold og oppdragerrolle er Espen Schaannings i artikkelen «Dagens skole» (2016) hvor 

han etterlyser større vekt på oppdragerrollen i dagens skoletenkning. Et annet eksempel 

kommer til uttrykk i boken Angsten for oppdragelse av Arne Johan Vetlesen og Per Bjøn 

Foros (2012).  
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Den ovenfor siterte tekstsekvensen avsluttes imidlertid slik:  

 

Samtidig vil samfunnsoppdraget omfatte mer enn summen av kompetansemålene i faget. Blant 

annet skal skolen støtte elevenes identitetsutvikling og ta ansvar for de mellommenneskelige 

relasjonene og det sosiale miljøet på skolen (NOU2015: 8: 19).  

 

Ettersom ekspertutvalget anbefaler å videreutvikle læreplanen med økt vektlegging av 

kompetanse som læringsbegrep, det som omtales som «sterkere kompetanseorientering» 

(NOU2015: 8: 62;71), kan en risiko være at man leser kompetanseorienteringen som økt 

faglig fokus på tross av skolens oppdrageransvar. I tekstutdraget over avviser imidlertid 

forfatterne at endringer i fag og kompetanser utelukkende har som hensikt å styrke elevenes 

faglige prestasjoner. Tekstsekvensen «kompetanse for fremtiden» åpnes imidlertid med en 

redegjørelse av skolens oppdrageransvar som nyanserer det tilsynelatende ensidige 

instrumentelle synet på skolen som leverandør av kompetanse til arbeidslivet eller 

humankapital. Utvidelsen av kompetansebegrepet kan derfor leses slik at det reflekterer 

formålsparagrafen i opplæringsloven, som også en uttalt intensjon i teksten. Dette forsterker 

videre tekstens tendens til at det skjer forhandlinger mellom verdier, i det at 

formålsparagrafen i seg selv kan sies å være mangfoldig.  

I den påfølgende tekstdelen går utvalget blant annet nærmere inn på samfunnsmessige 

utviklingstrekk under tittelen «2.2.2 Sentrale trekk ved samfunnsutviklingen». La oss se på 

hvordan disse utviklingstrekkene presenteres i utredningen, og se om vi kan avdekke en mulig 

pendelsvingning mot henholdsvis instrumentalisme eller dannelse slik vi definerte 

konfliktaksene i analysen av kulturkontekst. Avsnittene presenteres her i sin fulle form 

fortløpende og finnes som nevnt over under 2.2.2 på side 19-20. Det første lyder slik:  

 

(1a)Dagens norske samfunn er preget av stabilitet og gode levekår. Sammenlignet med mange 

land i verden har Norge et velfungerende demokratisk system, gode velferdsordninger, et høyt 

utdanningsnivå, et konkurransedyktig næringsliv og høy sysselsetting. (1b) Dette er et godt 

utgangspunkt for å skape en skole og et samfunn der elevene kan få realisere sine muligheter 

og leve gode og trygge liv. (2) Det er likevel ulikheter mellom mennesker også i Norge. (3) 

Skolen har en viktig oppgave i å bidra til at alle elever kan mestre livene sine og delta i arbeid 

og fellesskap i samfunnet. (4) Samtidig er Norge en del av en verden som preges av store 

utfordringer.  
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Den innledende ytringen beskriver det norske samfunnet som et godt land å leve i og trekker 

blant annet frem velferdsstaten, demokratiet, høy sysselsetting og konkurransedyktig 

næringsliv som grunner for dette (1a). Forfatterinstansen, med sin agenda vil allikevel gjøre 

endringer, og konstaterer ulikhet som implisitt forbedringspotensial. Dette kommer til syne i 

ytring (1b) der de samme samfunnstrekkene omtales som «et godt utgangspunkt for å skape 

en skole og et samfunn» for elevene. I ytring (2) konstaterer forfatterne deretter ulikhet i det 

norske samfunnet. Bindingen mellom ytring (1b) og (2) kan sies å være en kontrastrelasjon 

markert ved /likevel/. Ytring (3) setter skolen i sentrum og peker på noen sider ved skolens 

samfunnsoppdrag i form av det som omtales i rapporten som «livsmestring» og «deltagelse». 

Når det står «delta i arbeid» kan dette peke mot skolens rolle i å fremme økt sysselsetting på 

makronivå, men også elevenes rett på kompetanse på et individuelt mikronivå. /samtidig/ 

mellom ytring (3) og ytring (4) kan signalisere en additiv relasjon.  

Mitt forslag er imidlertid at forholdet mellom ytring (2) og (3) er en «OG-relasjon», 

altså at den underliggende bindingen er additiv, og at ytring (4) er en «MEN-relasjon» 

signalisert av at ytringen innledes med et adverbet /samtidig/. Dette avsnittet gjentar med 

andre ord gjennomgående tematikk i resten av rapporten. Den presenterer noen 

samfunnsmessige utfordringer og fremhever skolens rolle i lys av dette. Nok en interessant 

side ved denne tekstdelen er at skolesynet virker noe forskjellig i ytring (1b) og (3). I ytring 

(1b) ser vi at eleven «realiserer sine muligheter og leve gode og trygge liv», i ytring (4) kan 

man si at argumentasjonen knytter seg sterkere opp til begrunnelser knyttet til livsmestring og 

arbeid.  

Dersom vi vektlegger at dannelse handler om samhandling som samfunnskritikk og 

frigjøring fra maktstrukturer, kan det tyde på at ytring (1b) ligger noe nærmere dannelse enn 

et instrumentelt syn på skolen i det at selvrealiseringen uten noen videre definert formål 

kommer til uttrykk. Pendelen svinger imidlertid mot en tenkning som man kan kalle 

instrumentalistisk i det at skolen samtidig implisitt opptrer som leverandør av kompetent 

arbeidskraft i ytring 1a). Igjen er det tale om en kompleksitet og et mangfold av ulike 

perspektiver som kommer til syne også i denne vekslingen mellom det vi definerer som 

konflikt mellom dannelse mot instrumentalisme. Dette vitner om at det snarere kan virke om 

teksten her preges av at det er flere bevisstheter til stede i teksten.  
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 De påfølgende avsnittene går nærmere inn på utvalgte utviklingstrekk i samfunnet. 

Særlig globalisering, konflikt og teknologisering fremheves som sentrale trekk. Første avsnitt 

tar spesielt for seg forflytning av mennesker og økt mangfold som del av globaliseringen:  

 

(5) Globalisering er et dominerende utviklingstrekk, og det er sannsynlig at denne utviklingen 

vil fortsette. (6) Mennesker, ideer, kapital, varer og tjenester forflytter seg i større grad på 

tvers av landegrenser, og kontakt og påvirkning mellom mennesker fra ulike land og kulturer 

øker. (7) Norsk verdiskaping og velferd er avhengig av et omfattende økonomisk, kulturelt og 

politisk samvirke, både med europeiske land og andre deler av verden. (8a) Norge er en del av 

det internasjonale migrasjonsbildet ved at innvandrerandelen i befolkningen antas å øke. (8b) 

Det bidrar til økt etnisk, religiøst og kulturelt mangfold i det norske samfunnet. (9a) 

Urbanisering er en utviklingstrend i Norge. (9b) Dette virker inn på hvor folk bor og hvilke 

typer arbeid de har, og det påvirker levemåter og holdninger. (10a) Kulturelt mangfold og 

flerspråklighet er en berikelse og en ressurs for samfunnet. (10b) Samtidig ser vi at kulturell 

kompleksitet i samfunnet skaper spenninger som kan føre til konflikter mellom ulike grupper.  

 

Avsnittet preges av konstative ytringer og additive bindinger. Til forskjell fra forrige avsnitt 

som var dominert av kontrastrelasjoner, ser dette avsnittet ut til å bære preg av en deskriptiv 

teksttype. Tematikken er politisk kontroversiell, og gjennom en deskriptiv teksttype kan man 

si at forfatterinstansen tilsynelatende forholder seg nøytralt til emnet. I den følgende 

ytringssekvensen kommer en overveiende positiv innstilling til utviklingstrekket til syne. I 

ytring (10a) omtales økt mangfold som noe positivt («berikelse og ressurs»). Relasjonen til 

neste ytring kan sies å være en kontrast-relasjon i det at en underliggende konnektiv /men/ 

innleder ytring (10b). Dette kan parafraseres slik: økt mangfold er bra (ressurs), men noen 

ganger kan det være dårlig (konflikt). Her kan vi også legge merke til at mangfold omtales 

som «kompleksitet». Dette bidrar videre til å skape et nøytralt inntrykk. Sammenlagt bidrar 

bindingene i teksten, manglende synliggjort forfatterinstans, og bruken av dempende 

modalitet («kan») i ytring (10b), til at forfatterinstansen fremstår som nøytral til saken.  

I det neste avsnittet er den deskriptive teksttypen fortsatt dominant:  

 

(11)Felles utfordringer som klimaendringer og konfliktnivået i verden påvirker samfunnet 

både lokalt, regionalt og globalt og gir behov for å finne løsninger i fellesskap og fremme 

sosial ansvarlighet. (12a) I fremtiden vil klimaendringene påvirke natur, miljø og menneskers 

livsvilkår i økende grad. (12b) Blant annet er det anslått at migrasjon som følge av 

klimaendringer vil øke fram mot 2050. (15) I et demokratisk samfunn er det en målsetting at 
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innbyggerne slutter opp om sentrale samfunnsverdier og prinsipper, og at ulike grupper i 

befolkningen deltar i organisasjonsliv, valg og engasjerer seg i samfunnet. (16) 

Samfunnsendringer knyttet til globalisering, økt mangfold og individualisering gir behov for å 

legge økt vekt på demokratisk deltakelse og det å leve sammen i et samfunn.  

 

Her introduserer også klimaendringer som en utfordring i seg selv og men også på grunn av 

økt migrasjon, og økt konfliktnivå som knyttes opp til behov for løsninger globalt (11, 12a og 

12b). Ytring (15) kan sies å være konstativ ytring i form av en påstand om demokratiet. Det 

kan være vanskelig å se den implisitte bindingen mellom disse ytringene, men det er tydelig at 

den implisitte bindingen mellom (15) og (16) er implikativ. Dette kan parafraseres slik: Fordi 

målsetningen i demokratiet er avhengig av at deltagerne deler verdier og deltar i 

organisasjonsliv, (og dette utfordres av de nevnte utviklingstrekkene) SÅ er demokratisk 

deltagelse et viktig tema i skolen. Det er verdt å legge merke til at forfatterne ikke sier at 

skolens rolle ligger i å skape felles verdigrunnlag, en formulering som man kan si peker mot 

et mer tradisjonsforankret kunnskapsbegrep. Deltagerne skal snarere «slutte opp om» allerede 

eksisterende sammfunnsverdier og prinsipper. Gjennom relasjonen mellom disse ytringene 

(15) og (16) kan vi si at felles verdier oppnås ved å delta i deliberative prosesser mediert av 

organisasjonsliv og den generelle betegnelsen «engasjement».  

 Vi ser videre både additive og implikative bindinger i neste avsnitt. Ytringene lik de 

forutgående vi har sett, kan sies å være direkte konstative ytringer. Dette avsnittet er spesielt 

preget av spenninger mellom dannelse og instrumentalisme ettersom avsnittet både adresserer 

skolens rolle i forbindelse med konkurransekraft, men samtidig peker på skolen som arena for 

selvrealisering:  

 

(17a) Endringer i samfunnet skjer i et stadig høyere tempo, noe som stiller krav til at kunnskap 

fornyes kontinuerlig. (17b)Investering i menneskers kunnskap og kompetanse er det viktigste 

grunnlaget for fremtidig velferd og verdiskaping, og det er av stor betydning for menneskers 

muligheter til å realisere seg selv. (18) Forskning, innovasjon og teknologiutvikling er 

avgjørende for norsk næringslivs konkurransekraft og for å håndtere samfunnsutfordringer 

nasjonalt og internasjonalt. (19) I dag kommer en stor andel av Norges inntekter fra olje- og 

gassvirksomhet. (20) På grunn av klimautslipp og knapphet i olje- og gassreserver på lengre 

sikt er det viktig å stimulere til innovasjon og næringsutvikling på andre områder.  

 

Her ser vi etter mitt syn helt tydelig at forfatterne legger til grunn det vi i forbindelse med 
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analyse av kulturkontekstuelle forhold kalte et «dynamisk kunnskapsbegrep» langs det jeg 

kalte den vertikale konfliktaksen. Som vi husker satte vi opp tradisjonsforankret 

kunnskapsbegrep på den andre siden av denne konfliktaksen. I den første ytringen (17) i dette 

avsnittet konstaterer forfatterne først endringshastighet som et utviklingstrekk, og trekker 

fram at en følge av dette er at det epistemiske grunnlaget i samfunnet (kunnskap) må endre 

seg i takt med endringene.  

I ytring (17b) kommer spenningen instrumentalisme mot dannelse klart til syne. 

Grunnen til at jeg hevder dette er at innad i denne ytringen ser vi to proposisjoner som bindes 

sammen med konnektiven /og/. Vi kan dermed dele opp ytringen slik: Investering i 

menneskers kunnskap og kompetanse er A) «viktigste grunnlaget for fremtidig velferd og 

verdiskapning» og B) «det er av stor betydning for menneskers mulighet til å realisere seg 

selv». I A) peker forfatterne implisitt på forholdet mellom skolen og økonomisk vekst. 

Dersom vi legger til grunn at selvrealisering dreier mot en dannelsestenkning i det at det først 

og fremst tar utgangspunkt i elevenes muligheter, vekst og potensiale som mål i seg selv, kan 

vi si at B) dreier mot en dannelsestenkning. Dannelsestenkningen får imidlertid ikke mer 

oppmerksomhet i dette avsnittet. De resterende ytringene i dette avsnittet løfter fram forholdet 

mellom forskning, innovasjon og utvikling som avgjørende for norsk konkurransekraft. 

Gjennom det vi kan se på som en serie implisitte additive bindinger ramser forfatterne opp 

konstative ytringer som opplyser om samfunnsmessige utviklingstrekk. Ytring (18), (17) og 

(20) står imidlertid i implikativt forhold til hverandre proposisjonelt dersom vi skjematiserer 

disse slik:  

 

FORDI (12a) Klimaendringer = samfunnsutfordring.  

FORDI (18) Forskning, innovasjon og teknologiutvikling = løsning på samfunnsmessige 

utfordringer (og økt konkurransekraft).  

FORDI (19) Stor andel av inntekter kommer fra olje- og gass.  

SÅ (20) klimautslipp og (mangel på olje) må løses med innovasjon.  

 

For å oppsummere, i teksten finner vi både additive og implikative bindinger. Det som 

tilsynelatende ser ut som additive bindinger mellom ytringene, og som vi ser også er 
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konstative ytringer på illokusjonært plan, kan sies å være fordi-relasjoner ved å se nærmere på 

det proposisjonelle innholdet og hvordan ytringene står i forhold til hverandre. La oss se 

hvordan dette forholder seg videre, og om det samtidig er mulig å avdekke pendelsvigning 

langs noen av de allerede nevnte konfliktaksene.  

 Det neste avsnittet fortsetter det vi i kontekstanalysen kalte et instrumentalistisk syn på 

skolen, ved at det først og fremst ser skolens rolle i lys av endringer i arbeidslivet. Med andre 

ord handler utvikling av kompetanse her først og fremst om at kompetansen skal brukes ute i 

arbeidslivet. Fordi samfunnet og arbeidslivet endrer seg må derfor skolen endre seg i takt med 

denne. I dette avsnittet kan vi dessuten se en direkte forbindelse til kompetansebegrepet i det 

at formuleringene samsvarer med det vi har sett i den overordnede kompetansdefinisjonen:  

 

(21)Teknologiutvikling skaper nye former for kommunikasjon, samhandling og samarbeid i 

arbeidslivet og i samfunnet ellers. (22) Dagens arbeidsliv stiller høye krav til kompetanse, 

utdanning, omstillingsevne og samarbeid på tvers av fagfelt. (23) Det er sannsynlig at 

omfanget av oppgaver som krever kompleks problemløsning og kommunikasjon, øker 

fremover, i tillegg til at en del rutinepregede og manuelle oppgaver vil erstattes av teknologi. 

(24a) Demografiske endringer vil påvirke arbeidslivet fremover. (24b) Blant annet er det 

sannsynlig at forsørgerbyrden for arbeidsstyrken vil øke.  

 

Gjennom de direkte konstative talehandlingene påstår forfatterne noe om saksforhold i 

verden. Utviklingstrekk knyttet til teknologiske endringer knyttes i ytring (21) til nye 

kommunikasjonsformer. I ytring (22) beskrives utviklingstrekkene i arbeidslivet som at det 

stilles økte krav til deltagernes kompetanser, omstillingsevne og samarbeid. Mellom ytringene 

kan det sies å være en implisitt additiv binding. I (23) omtales utviklingstrekkene i 

arbeidslivet fremover i generelle termer som en økning i kompleksitet og kommunikasjon. I 

(24b) tas opp det som populært er kalt «eldrebølgen» i norsk media, men her uttrykt i form av 

vitenskapelige termer som «demografisk endring» og i (24b): økt «forsørgerbyrde». Avsnittet 

preges således av implisitte additive bindinger, som gir inntrykk av at teksten er deskriptiv.  

 I det neste avsnittet er det særlig to momenter som trekkes frem, nemlig 

informasjonssamfunnet og individualisering. Det gjøres på følgende vis:  
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(25) Samfunnsutviklingen stiller store krav til den enkelte. (26) Informasjonstilgangen er svært 

omfattende, og informasjonen den enkelte møter gjennom medier og andre kanaler, er ofte 

sammensatt og kommer fra ulike typer kilder. (27) Derfor blir det viktig for elevene å kunne 

håndtere kompleks informasjon og vurdere informasjon kritisk. (28) Hver enkelt må ta 

gjennomtenkte og bevisste beslutninger på mange områder, blant annet knyttet til egen helse, 

sosiale relasjoner, bærekraftig forbruk og egen økonomi. (29) Når samfunnet på mange 

områder preges av individualisering, kan det gi stor frihet til individuelle valg, men det kan 

også øke kravene til den enkelte.  

 

Den innledende ytringen (25) konstaterer individualiseringen som samfunnsmessig 

utviklingstrekk. Mellom ytring (25) og (24) kan vi si det er en implisitt additiv relasjon 

mellom ytringene. I ytring (27) finner vi imidlertid en eksplisitt implikativ binding som 

markeres med /derfor/. Det vil si at individualisme og informasjonsendringer settes i 

sammenheng med hverandre. Slutningen er at elevene må kunne håndtere kompleks 

informasjon fordi informasjonstilgangen og tekstliggjøringen av samfunnet øker og blir mer 

kompleks. Individualisering som samfunnsmessig utviklingstrekk i ytring (28): «Hver enkelt 

må ta gjennomtenkte og bevisste beslutninger på mange områder, blant annet knyttet til egen 

helse, sosiale relasjoner, bærekraftig forbruk og egen økonomi». Det kan virke som om 

relasjonen mellom ytring (28) og den forutgående ytringen er implisitt additiv. Det samme 

gjelder mellom ytring (28) og ytring (29). Dette avsnittet domineres med andre ord av additiv-

funksjonstype, som gir deskriptiv teksttype. I (29) konstateres nok en gang individualisering 

som utviklingstrekk. Innad i denne ytringen ser vi imidlertid en kontrastrelasjon i det at den 

andre proposisjonen i ytringen bindes til den første gjennom en markert konnektiv /men/. En 

lesning er at forfatterne trekker frem individuelle valg som positivt, men at 

individualiseringen også bringer med seg mer ansvar til den enkelte. I lys av et 

fenomenologisk intensjonalitetsbegrep, kan det synes at det heller er snakk om flere 

intensjonaliteter. Som nevnt flere ganger, i innledningen og fortløpende i denne analysen, kan 

det virke som det snarere er snakk om at det skjer en forhandling mellom verdiene i teksten. 

Teksten kan slik sies å være perspektivmangfoldig.  

Det siste avsnittet i tekstsegmentet oppsummerer innholdet i de forutgående avsnittene 

slik:  

 

(30) Til sammen gir utviklingstrekkene et bilde av at samfunnet fremover vil preges av raske 

endringer, teknologi- og kunnskapsutvikling, mangfold, kompleksitet, store 

samfunnsutfordringer og utviklingsmuligheter.  
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Her er det påfallende hvordan «samfunnsutfordringer» og «utviklingsmuligheter», altså 

problem og løsning, plasseres sammen. Dette er i tråd med en overordnet holdning til 

samfunnsutfordringene i rapporten (NOU2015: 8) som nettopp setter skolen i sentrum for 

løsningene på disse.  

 

«Relevant forskning»  

Videre i teksten oppsummerer forfatterne deler av det kunnskapsmessige grunnlaget for 

rapporten under tittelen «2.2.3 Relevant forskning». Tekstdelen kan sies å være et kort 

sammendrag av deler av innholdet fra delutredningen NOU2014: 7, dette kommer til syne ved 

at den innledende ytringen henviser direkte til delutredningen i først ytring, og i form av 

fotnote på slutten av siste avsnitt. Her trekkes særlig viktigheten av sosiale og emosjonelle 

kompetanser og selvregulering frem.  

 

«Kompetansebehov»  

Under undertittelen «2.2.4 Kompetansebehov» argumenterer forfatterne for hvilke 

kompetansebehov som oppstår som følger av de samfunnsmessige utviklingstrekkene 

presentert i 2.2.2. Med analysen av 2.2.2 som bakteppe er det tydelig at kompetansebehovene 

som nevnes her står i overenstemmelse med momentene som trekkes frem. Det er flere 

spenninger i teksten også innad i bestemte ytringer. I det følgende trekkes fram et slikt 

eksempel.  

I første avsnitt kommer anbefaling om det brede kompetansebegrepet nok en gang til 

syne i form av en direktiv talehandling: «Et bredt kompetansebegrep som involverer både, 

tenkning, praktiske ferdigheter og sosial og emosjonell læring og utvikling, bør reflekteres i 

kompetansene» (NOU2015: 8:21). Også her ser vi en pendelsvingning mellom 

instrumentalisme og dannelse på setningsnivå. Mot slutten av andre avsnitt står det for 

eksempel:  

(1)For samfunnet er fagområdene viktige for å skape velferd og et godt samfunn å leve i og for 
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å sikre innovasjonsevne og konkurransekraft i norsk næringsliv. (2) Kunnskap om samfunnet 

og verden rundt oss kan bidra til personlig utvikling, kritisk refleksjon og et informert og godt 

fungerende demokrati.  

 

I stedet for at skolen omtales eksplisitt, dreier det seg her om fagområdene Ludvigsen-

utvalget trekker opp. Som vi så i innledningskapittelet er fagområdene utvalgets inndeling av 

skolens fagsammensetning. Slik kan vi si at når fagområdene omtales her peker det til skolens 

innhold. Innad i denne ytringen ser vi hele fire konnektiver som binder følgende fraser 

sammen: skape velferd OG et godt samfunn å leve i, OG for å sikre innovasjonsevne og 

konkurransekraft i norsk næringsliv. Man kan si at den generelle betegnelsen «godt samfunn å 

leve i» kan peke mot dannelse i det at et godt samfunn nevnes som et gode i seg selv. Deretter 

følger imidlertid innovasjonsevne og konkurransekraft som bindes sammen som eget ledd. 

Med andre ord skal skolens fagsammensetning på den ene siden bidra til det gode samfunn, 

og på den andre siden bidra til økonomisk vekst. I den neste ytringen (2) omtales skolen som 

kunnskapsformidler. Her svinger pendelen mot dannelse i det at personlig utvikling omtales 

som et mål i seg selv. Dersom vi legger til grunn at dannelsesbegrepet har et klart kritisk 

element, kan vi si at pendelen ytterligere svinger mot dannelse i det at kritisk refleksjon 

vektlegges. La oss se nærmere på disse.  

 

 «Fire kompetanseområder»  

I den andre tekstdelen, på samme undertittelnivå 1, under tittelen «2.2.5 Fire 

kompetanseområder» presenterer utvalget anbefalingen om å dele inn fagsammensetningen i 

skolen inn i fire kompetanseområder. Fagområdene gis navnene «fagspesifikk kompetanse», 

«å kunne lære», «å kunne kommunisere, samhandle og delta» og «å kunne utforske». 

Tekstdelen «2.2.5 Fire kompetanseområder» forgreiner seg videre i tre tekstdeler på 

undertittelnivå 3. Tekststrukturen også her, kan sies å være en omvendt pyramide der de 

viktigste innholdsmomentene presenteres først for så å utdypes i underavsnittene.  

I tillegg til den løpende verbalteksten finner vi også tre tekstbokser. «Boks 2.2 Fire 

kompetanseområder» oppsummerer de fire områdene og omfanget av dem gjennom 

nøkkelord som for eksempel linjen under punkt to: «2. Å kunne lære» som oppsummeres med 

ordene «metakognisjon og selvregulert læring». I tillegg til denne boksen finner vi boks 2.2 
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rett under som fremhever «sosiale og emosjonelle kompetanser i kompetanseområdene». På 

neste side finner vi «Boks 2.4 Mortensnes skole: sosiale og emosjonelle kompetanser som 

grunnlag for bedre læringsresultater». I sistnevnte boks, presenteres et prosjekt gjennomført 

på den aktuelle skolen der de har vektlagt arbeid med å utvikle slike kompetanser. Prosjektet 

presenteres i første tekstdel. Formålet med prosjektet formuleres som følger: «målsettingen 

med det prosjektet som skolen har deltatt i, var at utvikling av elevenes sosiale og emosjonelle 

kompetanse skulle bedre læringsmiljøet og bidra til å forbedre elevenes faglige læring» 

(NOU2015: 8:22). Dette innebærer at utviklingen i slike kompetanser har som mål å fremme 

læring i dette eksempelet. Dette kan kontrasteres med begrunnelser der slike kompetanser 

knyttes til for eksempel livsmestring og/eller samhold.  

Eksempelet viser også hvordan arbeid med slike kompetanser kan foregå i praksis, 

både i hvordan målene er utviklet og operasjonalisert gjennom å brytes ned i utviklingstrinn. 

Selv om arbeid med sosiale og emosjonelle kompetanser først og fremst sees på som en vei til 

faglig utvikling i dette eksempelet, omtales disse kompetansene som sagt også ut ifra en 

bredere begrunnelse i den løpende verbalteksten. La oss se nærmere på den løpende 

verbalteksten og hvordan sosial og emosjonell kompetanse begrunnes og omtales her.  

Som sagt er det altså tre tekstdeler på undertittelnivå 3 og disse er: «kompetanse 

utvikles i fagene», «sosial og emosjonell kompetanse som del av kompetanseområdene» og 

«utdypning av kompetanseområdene». Den første sekvensen under «kompetanse utvikles i 

fagene» opplyses det blant annet om at «utvalget legger til grunn at alle kompetanseområdene 

utvikles gjennom elevens faglige arbeid, og at de derfor bør synliggjøres i læreplanene for 

fag» (NOU2015:8: 22). Videre skrives det at «dette gjelder både de kompetansene som er 

fagspesifikke, slik som det første kompetansetaneområdet, og de siste kompetanseområdene 

som er av mer fagovergripende karakter» (NOU2015: 8: 22). Hvis vi ser dette i lys av 

inndelingen mellom «hva» som skal læres og kompetanser som skal utvikles, kan det virke 

som om det også her tegnes et skille mellom innholdet i fagene, altså selve kunnskapsstoffet, 

og prosessene og ferdighetene som en del av ‘kompetanse’. Dette kommer også til syne i at 

forfatterne omtaler noen av fagområdene som av mer fagovergripende karakter. Skillet 

knyttes også spesifikt til ‘kompetanse’ i siste ytring: «med andre ord vil fremtidens fag ha 

kompetansemål som inneholder både fagspesifikke og fagovergripende kompetanser» 

(NOU2015: 8: 22).  

I første tekstdel under tittelen «Sosial og emosjonell kompetanse som del av 
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kompetanseområdene» knyttes slike kompetanser til «det brede kompetansebegrepet som er 

lagt til grunn». Videre skriver de at dette «innebærer at sosial og emosjonell kompetanse står 

sentralt i alle kompetanseområdene» (samme sted).  

Det uttalte formålet ved inndelingen i fire kompetanseområder er at de skal strukturere 

en fornyelse av fagene i skolen. Det som kalles «fagspesifikk kompetanse» er direkte knyttet 

til hvert enkelt fag. De øvrige kompetanseområdene er ansett som fagovergripende i den 

forstand at de gjelder flere fag samtidig. I tillegg til inndelingen i «kompetanseområder» deles 

det også inn i fire «fagområder». Disse er matematikk, naturfag og teknologi, språk, 

samfunnsfag og etikkfag, og praktiske og estetiske fag. I den løpende verbalteksten 

argumenteres det for at fagområdene vil være viktig i fremtidens skole.  

Hvert fagområde presentert i tekstdeler på undertittelnivå 3. Matematikk er imidlertid 

også gitt en utdypende tekstdel for seg. Følger vi den samme logikken omtalt over i 

forbindelse med tekstdelen «2.2.5 Fire kompetanseområder», kunne dette pekt mot en 

intensjon om å legge større grad på matematikk som fag til fordel for andre fag, og med det 

skape et inntrykk av at faget er viktigere enn andre. I den løpende verbalteksten forklares 

imidlertid dette valget eksplisitt: «matematikk er en del av fagområdet matematikk, naturfag 

og teknologi, men omtales særskilt fordi også inngår i andre fagområder.» (NOU2015: 8: 24). 

Intensjonen i å si dette kan ligge i å ta forbehold om å forstås om forfordelende matematikk 

som fag på bekostning av andre. Det foregår strid om skolens innhold, og fordelingen mellom 

fag er et kontroversielt tema. Uenigheten kan sies å ligge i innovasjon og teknologisk 

utvikling eller dannelse gjennom de humanistiske fagene. I den løpende verbalteksten under 

tittelen «matematisk kompetanse» konstaterer forfatterne at matematiske kompetanse er 

gjeldene i mange fag. Dette begrunnes i at det er kompetanser som er viktig for arbeidslivet, 

at det er behov for slik kompetanse også i hverdagslivet og med internasjonale anbefalinger. 

Det er imidlertid ikke mulig å isolere oppfordringen til økt matematisk kompetanse på denne 

måten. I utredningen tas det også til orde for å styrke språkfagene.  

Mot slutten av kapittelet tar deretter utvalget til orde for å reformulere begrepet om 

grunnleggende ferdigheter under tittelen «2.7 Reformuleringen av dagens grunnleggende 

ferdigheter». Dette understreker kompetansebegrepets helt sentrale rolle i Ludvigsen-utvalgets 

hovedrapport. «Å gå bort fra begrepet om grunnleggende ferdigheter og i stedet for bruke 

kompetansebegrepet kan understøtte at kompetansebegrepet utvikles kontinuerlig gjennom 

opplæringsløpet» skriver forfatterne (NOU2015: 8:35).   
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6 Kompetanse i kryssild?  

Med bakgrunn i redegjørelsen av det teoretiske fundamentet og oppgavens analyse av 

rapporten «Fremtidens skole», drøfter jeg i det følgende i hvilken grad utvidelsen av 

kompetansebegrepet kan sies å være en ideologisk manøver. Drøftingen struktureres ved å ta 

utgangspunkt i de tre forskningsspørsmålene presentert i innledningskapittelet.  

 

6.1 En grunnleggende ideologisk tekst  

På bakgrunn av min redegjørelse for og bruk av Holst (2015), viste jeg at «Fremtidens skole» 

er en politisk-byråkratisk tekst med flere samfunnsmessige funksjoner: henholdsvis 

demokratisk, epistemiske og administrative funksjon. Det vil si at rapporten NOU2015: 8 skal 

løse flere oppgaver samtidig: den skal gi råd og den skal opplyse. En følge av dette er at 

rapporten tilsynelatende ser ut til å være nøytral, men samtidig kan sies å være en 

fundamentalt ideologisk tekst.  

Rapporten er en typisk institusjonell og funksjonell tekst med strenge krav til 

utforming. Det vil si at dokumentet tilsynelatende ser ut til å være en nøytral. Dette kommer 

blant annet til syne i at den følger strengt regulerte regler hva gjelder tekstoppbygning. Som 

funksjonell sakprosa foreligger dessuten bestemte krav til rapportens etterrettelighet. Dette 

kommer til syne blant annet i kildehenvisninger og nummerering av undertitler. Samlet gir 

dette teksten et resonnerende og deskriptivt preg som ligner vitenskapelige tekster. I tillegg er 

rapporten dominert av additive og implikative bindinger på rapportens mikronivå. Som følger 

av dette ser teksten ut til å være ideologinøytral.  

På tross av at rapporten skaper inntrykk av dette, er NOU2015: 8 «Fremtidens skole» 

grunnleggende ideologisk dokument i lys av rapportens situasjonelle og kulturelle kontekst. I 

situasjonskonteksten fungerer nettopp NOU2015: 8 «Fremtidens skole» som direktiv til visse 

institusjonelle instanser. Dette kommer til syne i form av direkte direktive ytringer i teksten, 

men også i form av indirekte talehandlinger. Opplysninger og påstander om saksforhold 

tolkes som indirekte direktive ytringer, påstander om hva skolen er, kan dermed sies å være 

ytringer om hva skolen bør være.  
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Til forskjell fra hos Jon Hellesnes (1969) presentert mot slutten av teorikapittelet i 

denne oppgaven er NOU2015: 8, «Fremtidens skole», imidlertid ingen polemikk med klare 

ideologiske undertoner. Teksten nyttiggjør seg snarere av et vidtrekkende repertoar av 

virkemidler for å fremstå som nøytral. I tillegg inneholder Ludvigsen-utvalgets utredning et 

omfattende kunnskapsgrunnlag i form av en delrapport (NOU2014: 7) der det blant annet 

refereres til vitenskapelige tekster. På denne måten kan rapporten leses som en 

ekspertuttalelse om forholdene i samfunnet som bygger på tekster uten eksplisitt formulert 

ideologisk ståsted.  

Samtidig ser vi ved å undersøke utredningens kulturkontekst, at Ludvigsen-utvalgets 

hovedrapport berører en rekke potensielt konfliktfylte temaer om komplekse og dyptgripende 

spørsmål i samfunnet. Sentrale temaer som hva utdanningens innhold bør være, hvordan 

utdanningen står i forhold til etterspørsel i arbeidsmarkedet og skolens demokratioppdrag er 

under stadig forhandlinger i kulturen. Ettersom rapporten tar stilling til disse spørsmålene ved 

å anbefale noe over noe annet, kan dokumentet ikke sies å være verdinøytral eller uten 

ideologisk ståsted. NOU2015: 8 «Fremtidens skole» er slik sett en grunnleggende ideologisk 

tekst. I det minste synes dette rimelig ut fra Skinnes ideologibegrep, som jeg har presentert og 

analysert i denne oppgaven.  

 

6.2 Rekvalifisering som ideologisk manøver?  

Som vi har sett blir definisjonen av ‘kompetanse’ gitt en sentral plassering i rapporten. 

Hovedutredningen «Fremtidens skole» er som nevnt flere ganger en klart performativ tekst, i 

dette så ligger det også at kompetansedefinisjonen kan sies å være en direkte kvalifiserende 

ytring: sagt med andre ord, en talehandling som forsøker å endre institusjonell forståelse av 

virkelighet. I så måte kan synes å foreligge en forfatterintensjon i teksten som tar sikte på å 

rekvalifisere kompetansebegrepet. Som grunnleggende ideologisk tekst, er et betimelig 

spørsmål i hvilken grad begrepsdefinisjonen er av ideologisk karakter, og om denne kan 

avdekkes i lys av konflikter i utdanningsdiskursen.  

Dersom rekvalifiseringen er vellykket, betyr dette i tråd med Skinner, at det potensielt 

skjer en manipulering av konvensjonene – ideologiske så vel som språklige – slik at begrepet 

endrer bruksområde og innhold. I denne forstanden kan kompetansedefinisjonen betraktes 
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som en ideologisk manøver ettersom forfatterne i teksten på en eksplisitt måte tar sikte på å 

endre begrepets funksjon i skolen generelt og i den fremtidige læreplanen spesielt. Etter min 

mening er det fremste eksempelet på Ludvigsen-utvalgets rekvalifisering vektleggingen av 

etiske vurderinger og refleksjoner, så vel som følelser og relasjoner. Slik sett kunne man sagt 

at begrepsutvidelsen ideologiske karakter peker mot dannelse.  

Rekvalifiseringen av kompetansebegrepet må samtidig sees i lys av rapportens øvrige 

begrunnelser og anbefalinger. Emnet og fokuset i rapporten kan sies å være hvordan skolen 

bør tilpasses for å imøtekomme tenkte, fremtidige endringer i arbeidslivet og samfunnslivet 

for øvrig. Her trekkes i stor grad samfunnsmessige utfordringer frem. Slik kan man si at 

rapporten betrakter skolen som løsningen på den «problematiske» samfunnsutviklingen. 

Skolesynet i Ludvigsen-utvalgets sluttrapport tenderer i lys av dette mot et instrumentelt syn 

på skolen. For eksempel kan vi lese at skolen skal bidra til å «stimulere til innovasjon og 

næringsutvikling» (NOU:2015: 21).  

Som vi så i forbindelse med kompetansebegrepets fremvekst i skolen innledningsvis i 

denne oppgaven, er det grunn til å hevde at ‘kompetanse’ før LK06 var et begrep som pekte 

mot arbeidslivet eller mot elevenes rett til relevant sluttkompetanse ved endt utdanning. I 

Ludvigsen-utvalgets kompetansebegrep legges det imidlertid betydelig vekt på at utvikling av 

kompetanse også bør innebærer utvikling av refleksjon og vurdering av etiske 

problemstillinger. Dette kan underbygges videre med Ludvigsen-utvalgets fremheving av 

sosiale og emosjonelle kompetanser som kan sies å legge større vekt på elevenes indre 

opplevelser til forskjell fra en ytre målbar atferd.  

I lys av dannelsesbegrepet kunne man i så måte si at dette innebærer er pendelsvigning 

i det at utvikling av kompetanse kvalifiseres til å vektlegge elevenes indre opplevelser – altså 

som en utfoldelse som oppstår i mennesket innefra i tråd med Wolfgang Klafkis (2011) 

beskrivelse av det tyske dannelsesbegrepet. Noe som videre kan underbygge dette er 

vektleggingen av samhandling i rapporten. Dersom dannelse forstås som prosess som oppstår 

mellom mennesker gjennom refleksjon og samtale, kan dette peke i retning av at Ludvigsen-

utvalget tar til orde for å legge kompetansebegrepet tettere opp til dannelse.  

Men som vi så i forbindelse med forfatternes presentasjon av utviklingstrekk i kapittel 

2, så vi at vekten ligger der i stor grad ligger på en form for samkjøring av arbeidsliv og 

utdanning. Vi så også at denne utviklingen blant annet ligger i at arbeidslivet stiller høyere 
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krav og at det skjer en endring i form av «økt kompleksitet». Dette samsvarer i stor grad med 

kompetansebegrepet slik det defineres i LK06. Utdanningsdirektoratet definerer 

kompetansebegrepet i LK06 som vi husker som følger: «evnen til å løse oppgaver og mestre 

komplekse utfordringer» (Utdanningsdirektoratet 2016).  

Med bakgrunn i min undersøkelse synes jeg imidlertid det er rimelig å nyansere dette 

bildet av kompetanse som instrumentelt begrep. I kulturkonteksten er det en bred enighet om 

at skolen har formål i samfunnet. Dette er skolens instrumentelle dimensjon. En 

instrumentalisering av skolen inntreffer først, i tråd med Erling Lars Dale (2011), når man 

ikke lenger diskuterer hva vi vil med samfunnet og skolen, hvilket jeg mener det er sterk 

grunn til å hevde ikke er tilfelle i Ludvigsen-utvalgets hovedrapport. Når jeg trekker frem 

dette er det for å videre nyansere instrumentalisme som ideologi. Selv om Ludvigsen-

utvalgets kompetansebegrep synes å begrunnes i både instrumentalistiske begrunnelser og i 

begrunnelser som kan knyttes opp til dannelse, kan den instrumentelle dimensjonen ikke sies 

å inneholde et fravær av verdivurderinger.  

På mikronivå i teksten synes det snarere å foregå en nærmest systematisk veksling 

langs konfliktaksene: dannelse mot instrumentalisme og dynamisk kunnskapsbegrep. I teksten 

heter det for eksempel: «Investering i mennesker kunnskap er det viktigste grunnlaget for 

fremtidig velferd og verdiskapning, og det er av stor betydning for menneskers mulighet til å 

realisere seg selv» (NOU2015: 8;21). I lys av dette er kompetansebegrepet både et 

dannelsesbegrep og et instrumentelt begrep. I det følgende drøfter jeg i lys av et 

fenomenologisk intensjonalitetsbegrep, det jeg vil kalle et perspektivmangfold i teksten som 

jeg mener bidrar til å synliggjøre denne tendensen i teksten.  

 

6.3 Sammensatt intensjonalitet og 

perspektivmangfold  

Ved å nærlese sentrale deler av rapporten, kommer et mangfold av ulike perspektiver til syne. 

I lys av et fenomenologisk intensjonalitetsbegrep, er det heller slik at det eksisterer flere 

bevisstheter i teksten, som forhandler seg imellom. Slik kan vi si at det foregår en forhandling 

mellom verdier i teksten. Dette kommer til syne ved å identifisere særlig konneksjonstyper og 
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forholdet mellom proposisjoner i teksten.  

Som vi har sett omtales samhandlingskompetanse og demokratisk kompetanse i 

samme vending, i tillegg begrunnes dette med økt kulturelt mangfold og behov for å enes om 

viktige verdier. Når det gjelder hvilke verdier som er viktige i samfunnet, trekkes demokratiet 

frem. Ludvigsen-utvalget sier lite eksplisitt om tradisjonsforankrede verdier. Verdigrunnlaget 

må nødvendigvis være generelt i den norske statlige skolen, og dette bringer med seg en rik 

tekst, der det skjer en kontinuerlig forhandling mellom verdiene i teksten.  Jeg mener det er 

rimelig å si at rapporten «Fremtidens skole» er perspektivmangfoldig i det den legger vekt på 

sammenhengen mellom læreplan og opplæringslovens formålsparagraf. Skolens 

formålsparagraf kan nettopp sies å bære i seg et verdimangfold som også tar opp i seg 

spenninger. Forhandlingen mellom verdier kan blant sies å opptre i form av skolens rolle som 

leverandør av kompetanser til arbeidslivet og utvikling av kompetanse for å stimulere et 

konkurransedyktig næringsliv og en dannelsesarena med vekt på indre opplevelser, 

samhandling og deltagelse.  

Som vi har sett legger utvalget til grunn samfunnsmessige utviklingstrekk som 

globalisering, teknologisk utvikling, individualisering, konfliktutvikling og økt mangfold. I 

lys av disse anbefaler utvalget til orde for både utvikling av relevante kompetanser for 

arbeidslivet, men også å legge til rette for sosial og emosjonell utvikling. Næranalyse av 

sentrale ytringer i sentrale deler av teksten viser at en slik utvikling av sosiale og emosjonelle 

kompetanser, begrunnes med samhold og samhandling, men også med formålet å øke faglige 

prestasjoner. Dette er et eksempel på at sosiale og emosjonelle kompetanser omtales som 

verdifullt i seg selv, «elevene» som vi husker «skal leve gode liv». Eleven settes i sentrum, 

men knyttes også opp til samfunnsutviklingen som vi så i introduksjon til kapittel 1.  

Det fenomenologiske intensjonalitetsbegrepet, slik det kommer fram hos Johan L. 

Tønnesson (2004) synliggjør at teksten snarere består av flere bevisstheter i teksten. Ettersom 

NOU2015: 8 i stor grad retter seg mot endringer i læreplanen, er det sannsynlig at den 

pågående forhandlingen mellom verdiene i teksten, kan sees på som et uttrykk for at 

verdigrunnlaget må være generelt. Slik betraktet, kan NOU2015: 8, «Fremtidens skole» 

betraktes som en demokratisk tekst, med et sammensatt intensjonalitetsavtrykk.  

I så måte kan vi se på det brede kompetansebegrepet som et komplekst begrep som har 

potensialet til å åpne opp debatten. Spørsmålet er: kan det tenkes at kompetansebegrepet 
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åpnes opp på en slik måte at den bygger bro mellom hittil motstridende perspektiver på 

utforming av utdanningspolitiske avgjørelser? Eller er det slik at spenningene tilsløres 

gjennom tvetydig språk? Slik som jeg ser det er dette spørsmål som kun kan besvares ut ifra 

maktstrukturer. Dette ligger slik som jeg ser det utenfor denne oppgavens problemstilling. 

Denne oppgaven er snarere et forsøk på å fremheve rikdommen i teksten, det som kan kalles 

tekstens sammensatte intensjonalitet eller perspektivmangfold der det skjer en forhandling 

mellom verdier. Dette mener jeg kan bidra til synliggjøre det demokratiske potensiale i 

rapporten, til forskjell fra tilskrive forfatterintensjonen i teksten en autoritær posisjon som 

kommanderer sine tilhørere med klare ideologiske føringer.  
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7 Avslutning  

I denne oppgaven har jeg undersøkt kompetansebegrepet i Ludvigsen-utvalgets hovedrapport 

NOU2015: 8 fra en tekst og talehandlingsteoretisk vinkel. Ved å basere meg på en teoretisk 

tilnærming fra etablerte tekst- og talehandlingsteori og kombinere slike innfallsvinkler med 

Skinners tilnærming til begrepsmessig endring, har jeg undersøkt i hvilken grad 

kompetansedefinisjonen kan sies så være en ideologisk manøver.  

Utvidelsen av kompetansebegrepet kan sees på som en beskrivelse av læring, men i lys 

av relevante trekk ved konteksten, kommer det til syne at rapporten NOU2015: 8 er en klart 

performativ tekst. Dette synliggjør at teksten ikke kun sier noe om hva skolen er, den sier noe 

om hva den bør være. I så måte er Ludvigsen-utvalgets hovedrapport en grunnleggende 

ideologisk tekst. Dette betyr at teksten er klart performativ til tross for at den tilsynelatende 

ser ut til å være resonnerende og deskriptiv.  

Kvalifiseringen av det brede kompetansebegrepet tar form som en semantisk 

begrepsutvidelse. Når enkelte direkte konstative talehandlinger fungerer som utdypning av 

den mer eksplisitte kompetansedefinisjonen, mener jeg disse bør leses som indirekte 

kvalifiseringer. Dette synliggjør hvordan utvidelsen kompetansebegrepet griper inn i teksten 

på måter som tilsynelatende ser ut som påstander som faktiske forhold.  

Kompetansedefinisjonen kan betraktes som en ideologisk manøver i den forstand at 

det synes å foreligge en forfatterintensjon i teksten om å kvalifisere begrepet, altså i den 

forstand at den tar sikte på å gjøre noe ved å definere begrepet. Begrepsdefinisjoner i et slikt 

perspektiv kan sies å endre forståelsen av virkeligheten.  Ettersom NOU2015: 8 kan sies å 

være en grunnleggende ideologisk tekst, mener jeg det er gode grunner for å si at det ligger en 

forfatterintensjon i teksten om å endre et begrepsmessig innhold.  

Jeg mener samtidig det er god grunn til å hevde at en sammensatt intensjonalitet i 

teksten kommer til syne blant annet ved Ludvigsen-utvalgets brede kompetansebegrep. På 

denne måten kan kompetansebegrepet, sett i lys av det fenomenologiske 

intensjonalitetsbegrepet, sees på som forhandling mellom verdier i teksten, altså som et 

perspektivmangfold. Det er videre min mening at å lese det brede kompetansebegrepet, som 

et ensidig instrumentelt begrep eller dannelsesbegrep, vil kunne kalles en reduksjonistisk 

lesing.  
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Teksten kan sies å veksle mellom ulike standpunkter nær motsatte ståsteder. Dette ser vi skje 

både mellom ytringer, men også innad i ytringene. Her vil jeg trekke fram særlig et aspekt jeg 

betrakter som svært viktig for å forstå Ludvigsen-utvalgets brede kompetansebegrep, nemlig 

demokratiforståelsen i rapporten.  

Ludvigsen-utvalgets rapport «Fremtidens skole» kan sies å ha et generelt sterkt fokus 

på demokrati så vel som sammenheng mellom utdannelse og demokrati. Dette kommer også 

fram i måten rapporten synes bevisst eller ubevisst å trekke veksler på elementer fra alle de tre 

demokratimodellene nevnt i kulturkonteksten: den liberale modellen, den deliberative 

modellen og den direkte modellen. I lys av dette kan det tenkes at utvalget fremsetter ikke kun 

et utvidet kompetansebegrep, men også en kompleks demokratiforståelse. I sin tur kan dette 

muligens forstås i lys av rapportens (NOU2015: 8) forsvar for et bredt kompetansebegrep. 

Her er sammenhengen denne: For at elevene skal kunne dannes til medborgere ut ifra den 

vide demokratiforståelsen utvalget legger til grunn, så må skolen sørge for en utdannelse- 

eller mer presist: en kompetanse- som er bred, eller kompleks, nok til å være på høyde med 

dagens samfunnsmessige utfordringer.  

 

7.1 Videre forskning  

Ved å undersøke rekvalifisering av kompetansebegrepet slik dette kommer til uttrykk i 

Ludvigsen-utvalgets sluttrapport NOU2015: 8, fant jeg altså at kompetansebegrepet favner 

over et mangfold av ulike spenninger. Dette synes videre å opptre på en systematisk måte 

gjennom teksten. I det følgende foreslår jeg videre forskning med bakgrunn i min 

undersøkelse, og videre forskning utdanningspolitiske og byråkratiske tekster.   

Det kunne være veldig interessant å undersøke forholdet mellom NOU2015: 8 og 

internasjonale anbefalinger ved å legge til grunn en omfattende intertekstuell analyse. 

Ludvigsen-utvalgets anbefalinger bærer likhetstrekk med DeSeCo.  

Som påpekt i oppgaven, har Ludvigsen-utvalget lagt stor vekt på å legge til grunn en 

demokratisk og åpen prosess. En undersøkelse av utvalgets blogg på regjeringen.no kunne 

vært spesielt interessant å undersøke for å se nærmere på om det er snakk om en reell 

dialogsituasjon, eller om det snarere er snakk om innsyn i utredningsprosessen.  
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I forlengelsen av dette vil jeg foreslå videre forskning på sjangerforskjeller mellom 

NOUen, Stortingsmelding 28 og relevante høringsutkast til den nye generelle delen av 

læreplanen. Interessante spørsmål i den sammenheng er: hvordan har den demokratiske 

prosessen foregått, i hvilken grad er avgjørelser tatt fra departementets side, hvilke deltagere 

har blitt tatt hensyn til og hvilke har ikke kommet til orde?  

Videre kunne det vært interessant å gjennomføre en mer dekkende resepsjonsanalyse: 

I den sammenheng kunne man undersøkt om Ludvigsen-utvalgets strategi er vellykket ved å 

se nærmere på debatten i etterkant. Slik kunne man sett om det brede kompetansebegrepet 

muligens har åpnet opp debatten.  
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