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Sammendrag
Tema og problemstilling
Denne oppgaven tar utgangspunkt i Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet i Meld. St. nr. 28
(2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse, En fornyelse av Kunnskapsløftet. Det legges
frem forslag om endring av hele læreplanverket for å tilpasse opplæringssystemet med
samfunnets økende vekst og behov for en ny type arbeidstakere. På bakgrunn av et sprik
mellom den formelle og operasjonaliserte læreplanen basert på Øzerk (2010) sin illustrasjon,
ønsker jeg å forske på hvordan dette kan forbedres i forbindelse med implementeringen av
fagfornyelsen. I den forbindelse ønsker jeg å se hvordan man kan benytte erfaringer fra
nasjonale satsninger for å trekke koblinger inn i fagfornyelsens implementering med fokus på
lærerrollen. Hovedproblemstillingen som drøftes i denne avhandlingen er:
Hvordan kan man bruke erfaringer fra nasjonale satsninger i implementeringen av
Fagfornyelsen, med fokus på vurderingspraksis?
Underproblemstillingen som drøftes i forbindelsen med dette er:
•

Hvilke erfaringer fra nasjonale satsninger er relevant for implementeringen av
fagfornyelsen?

•

Hvilken rolle har vurderingspraksis for fagfornyelsens implementering?

•

Hva kreves av lærernes kompetanse for å forstå et læreplandokument godt nok
til å benytte det i praksis?

Materiale og metoder
Nye data i denne oppgaven en er innhentet i form av kvalitativt forskningsintervju for å belyse
lærernes ståsted. Metodevalget kom på bakgrunn av at jeg ønsket å finne ut hvordan lærerne i
skolen oppfatter og praktiserer nasjonale satsninger i undervisningen sin (Kvale &
Brinkmann, 2017, s. 42). Dette er en informasjon som ikke kan måles opp mot hverandre slik
som statistikk, men vil være verdifulle bidrag i forbindelse med implementeringen av
fagfornyelsen av Kunnskapsløftet. Bakgrunnen for at det er lærernes ståsted som belyses i
denne oppgaven handler om at det er de som har den daglige kontakten med elevene i
undervisningen, samtidig som de skal forholde seg til rammene som blir satt i offentlige
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strategidokumenter som nasjonale satsninger og læreplaner. Kunnskap som ønskes belyst av
lærerne gjennom kvalitativt forskningsintervju er hvilken kunnskap de har fra deres
arbeidspraksis om:
-Fagfornyelsen
-Nasjonale satsninger
-Vurderingspraksis
Som delmetode har jeg brukt tekstanalyse ved å analysere reformdokumenter som Meld. St.
28 (2015-2016), Fag – Fordypning – Forståelse, En fornyelse av Kunnskapsløftet og Meld.
St. 21 (2016-2017), Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen, som hovedkilder til
informasjon om Fagfornyelsen.

Litteratur
Fra læreplanforskning er Goodlads skille mellom den formelle og den operasjonaliserte
læreplanen en viktig bakgrunn. Goodlad sin modell presenteres av Øzerk (2010) og videre hos
Buland (2016), med fokus på vurderingspraksis. Roger (2003 og 2016) som også er brukt av
Buland blir brukt for å gjøre rede for diffusjonsteorien som er benyttet i implementeringen av
den nasjonale satsningen på Vurdering for Læring (VFL). Barret og Fudge (1981) beskriver
hvordan offentlig politikk blir forsøkt implementert i skolen. Dette bygger jeg videre på
sammen med rapporten av Skaalvik og Skaalvik (2013), om lærernes utfordringer i
skoleutviklingen og dette drøftes videre med Irgens (2016).

Resultater og konklusjoner
Resultatene konkluderer med et sprik i skolens praksis om hva som er viktigst i
undervisningen av ferdigheter og kunnskap. Dette spriket bygges opp under offentliggjøring
av resultater fra ulike tester som måler elever og skoler opp mot hverandre. Samtidig at det
stilles veldig mange og kompliserte kunnskapskrav i læreplanene i fagene gjennom
kompetansemål i faget.
Erfaringer fra nasjonale satsninger har vist seg i denne avhandlingen, å ha flere bidrag i ulike
former for implementeringsprosessen av fagfornyelsen. Det som kan være mest nyttig er
erfaringen fra både implementeringsprosessen av Vurdering for Læring. Samtidig hvordan
denne vurderingspraksisen er med på å endre skolen vurderingskultur for både elever og
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ansatte. De andre nasjonale satsningene som lærerløftet, kompetanse for kvalitet og
ungdomstrinn i utvikling, er viktige bidrag for at lærere og skolens øvrige ansatte skal ha
kompetansen til å drive denne skoleutviklingen videre med å fokusere på kompetanseheving
blant personalet i skolen. I forbindelse med implementeringen av fagfornyelsen vil det være et
godt bidrag å ha et veilederkorps som kan støtte og veilede skolene i riktig retning med å
drive kompetanseutvikling.
Konklusjonen i denne avhandlingen er at lærerne trenger klare og tydelige rammer for
undervisningen gjennom læreplandokumentet, slik at de enkelt kan forholde seg til om det er
ferdigheter eller kunnskapen innenfor fagområdene som er mest vektlagt. For at det skal
kunne realiseres med å tilrettelegge for dybdelæring i fagfornyelsen, er det viktig at det er
overkommelig i forhold til læreplanenes krav i kompetansemålene. Det bør også tydeliggjøres
mer koblinger fra læreplandokumentene til satsninger som Vurdering for Læring, slik at de
har en større kjennskap til hvordan ferdighetene kan realiseres.

V

Gjenbruk av lærererfaringer fra nasjonale
satsninger:
Hva kan være noen viktige erfaringer i
arbeidet med Fagfornyelsen?

Copyright: Marlén Desirée Nybakken
2019
Tittel: Gjenbruk av lærererfaringer fra nasjonale satsninger:
Hva kan være noen viktige erfaringer i arbeidet med Fagfornyelsen?

Marlén Desirée Nybakken
http://www.duo.uio.no
Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo
VI

Vivian Greene

VII

Forord
For tre år siden var jeg nyutdannet profesjonell danser med bachelor i dans, med pedagogikk.
I ettertid ser jeg at det var ganske brutalt å starte på master i pedagogikk, som var en mye mer
teoretisk studie enn hva jeg hadde erfart tidligere. Det har vært tider hvor jeg har tenkt hvor
gal det går å bli og en frustrasjon over et litt vel kreativt dansehode som ikke er spesielt godt
egnet for å sitte rolig. Men jeg har klart det (forhåpentligvis). Og det har jeg på ingen måte
gjort alene. Først må jeg takke mine medstudenter og forelesere for deres tålmodighet og
bidrag for den håpløse danseren med kunnskap fra EN pedagogikkbok når jeg startet studiet
på Blindern. Jeg hørte ofte andre si: «Dette er bare videreføringen av innføringsfaget fra
bachelor» og frustrasjonen bygde seg opp, for jeg hadde jo ikke bachelor i pedagogikk som
de andre og jeg hadde aldri hørt om forskningsmetode før jeg startet på universitetet. Så tusen
takk, dere er unike og jeg har lært så enormt mye i løpet av årene på universitet i Oslo. En
spesiell takk til Alexander Julius Stang, for at du reddet meg når jeg trengte deg mest. Du ble
som en mentor for meg gjennom hele studiet og det er jeg evig takknemlig for at du tok deg
tid til.
Takk til mine informanter for verdifulle bidrag. Deres bidrag var avgjørende for oppgavens
innhold og det hadde aldri blitt de verdifulle funnene uten deres åpenhet til meg.
Tusen takk til Harald Jarning, uten deg hadde ikke denne oppgaven blitt det den har blitt i
dag. Dine bidrag har vært veldig verdifulle i denne prosessen og er dypt takknemlig for at du
har hjulpet meg så mye som du har gjort.
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1 Innledning
Samfunnet vi lever i utvikler seg i rekordfart og dette endrer behovet for hvilke arbeidstakere
vi trenger i det fremtidige arbeidsmarked. Det er derfor vesentlig at utdanningen møter slike
framtidsutfordringer. Da er det også viktig å tenke på hvilke kunnskaper og ferdigheter
elevene har behov for i sin opplæring gjennom grunnskolen.
Fokus på at elevene skal bli mer selvstendige og klare å forstå sammenhenger selv, står høyt
på ønskelisten til politikerne. Samtidig ønsker de at elevene skal være «BEST I TEST» i
ulike internasjonale og nasjonale undersøkelser. Dette kan til tider virke litt motsigende, når
det å være best på en skala som måler en spesifikk kunnskap innenfor et område ikke alltid
henger sammen med hva det innebærer at elevene blir mer selvregulerte og selvstendige. Det
sistnevnte er kompetanser som krever tid for å læres og som ikke er enkle å måle.
Det er stadig oppslag i media hver gang det er dårlige resultater ved norsk grunnskole.
Samtidig er det vanskelig å finne medieoppslag om de skolene som har prioritert å
opparbeide elevenes ferdigheter til å arbeide mer fokusert, få mer selvinnsikt og bli mer
motiverte i skolearbeidet. Dette skaper et enormt press på både skolen som organisasjon og
skoleledelsen, men ikke minst på de lærerne rundt i landet som skal forholde seg til offentlige
dokumenter som læreplaner, nasjonale satsninger, nasjonale og internasjonale prøver og ulike
evalueringer av elevene underveis. Samtidig som de gjør dette skal de hver eneste dag ivareta
elevene der de er den dagen og tilpasse undervisningen best mulig i forhold til elevgruppen.
I flere år har den kommende læreplanen med det nye navnet Fagfornyelsen vært mye omtalt.
Den skal tilrettelegge for mer tverrfaglig arbeid, dybdelæring og fokus på forståelse av egen
læring. Dette er en positiv endring av fokuset i grunnskolen, både basert på hvordan
samfunnet utvikler seg, og på forventningene om mer selvstendige arbeidstakere som stadig
må tilpasse seg ny kunnskap. Hvordan skal lærerne i skolen kunne endre sin
undervisningspraksis i tråd med fagfornyelsen, dersom det fortsatt stilles like høye krav til
alle andre kunnskaper de skal lære elevene sine?
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1.1 Problemstilling
I forbindelse med implementeringsprosessen av Fagfornyelsen som ble presentert i Meld. St.
28 (2015-2016), Fag – Fordypning – Forståelse, En fornyelse av Kunnskapsløftet, ønsker jeg
å se hvordan vi kan bruke erfaringene fra tiltak det allerede har blitt brukt ressurser og tid på i
skolen, over i Fagfornyelsen. Dette kan være med på å skape en større trygghet hos lærerne
når de arbeider med nye læreplaner, og på denne måten kan implementeringsprosessen bli
mer vellykket. Bakgrunnen for problemstillingen er inspirer av Øzerk (2010) sin presentasjon
av spriket mellom den formelle og den operasjonaliserte læreplanen i Kunnskapsløftet.
Fokuset i denne avhandlingen vil være på lærerrollen.
Utfordringene oppgaven skal belyse er: Fagfornyelsen og vurderingspraksis. Problemstilling
og delspørsmål har jeg kommet til kan stilles opp på denne måten:
Hvordan kan man bruke erfaringer fra nasjonale satsninger i implementering av
Fagfornyelsen, med fokus på vurderingspraksis som eksempel?
For å kunne besvare problemstillingen skal jeg belyse og drøfte tre underspørsmål:
•

Hvilke erfaringer fra nasjonale satsninger er relevant for implementering av
Fagfornyelsen?

•

Hvilken rolle har vurderingspraksis i implementering av denne nye læreplanen?

•

Hva kreves av læreres kompetanse for å forstå et læreplandokument nok til å
benytte det godt i praksis?

Fagfornyelsen er en reform som går over flere etapper. Arbeidet med denne oppgaven startet
i den første fasen. Det er materiale fra denne perioden og før høringene på skisser og forslag
til planer for de gjennomgående skolefagene som blir diskutert. Intervjuer med noen
ungdomsskolelærere er viktig i undersøkelsen og deres opplevelser og oppfatninger er med
særlig for å prøve belyse underspørsmålene mer konkret.
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1.2 Avhandlingens oppbygging
I andre kapittel av avhandlingen skal jeg presentere teorigrunnlaget som er relevant for
problemstillingen og implementeringen av fornyelsen av Kunnskapsløftet. Kapittelet
begynner med å beskrive fagfornyelsen, deretter går jeg nærmere inn på læreplanteori og
tilslutt tar jeg opp lærerrollen fra teori til praksis i en implementeringsprosess.
I tredje kapittel presenteres nasjonale satsninger som er valgt ut som relevante i forbindelse
med denne avhandlingens problemstilling. Her vil jeg kort beskrive de ulike satsningenes
bakgrunn, innhold og intensjon. Satsningene jeg har valgt å presentere er basert på deres
relasjon til innholdet i fagfornyelsen av Kunnskapsløftet. Det blir presentert problemstillinger
omkring implementering offentlig politikk i skolen og ulike modeller for hvordan denne
prosessen er blitt gjort i noen av de ulike satsningene. Til slutt vil det omhandle hvordan
videreføring av nasjonale satsninger er forslått desentralisert ned til kommune og skolenivå i
Meld. St. 21 (2016-2017), Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen. Det vil i denne
forbindelsen bli presentert hvilke kompetanser det vil kreve av de ulike aktørene for å kunne
ta dette ansvaret.
Kapittel fire handler om vurderingspraksis i grunnskolen. Her skal jeg presenteres
kvalitetskriterier i dagens utdanningssystem og bakgrunnen for at vi har dette systemet. Jeg
skal også gjøres rede for hvilke informasjoner som er kildene til kvalitetsvurderingssystemet.
Basert på et omfattende fokus på underveisvurdering de senere årene med satsningen
Vurdering for læring i regi av Utdanningsdirektoratet, vil det være vesentlig i denne
oppgaven å få frem ulike sider ved summativ og formativ vurdering. Tilpasset opplæring er
det siste temaet i vurderingskapittelet, her skal jeg se på hvilke typer vurderingsformer som er
vesentlig for å kunne skape en god tilrettelagt undervisning for alle elevene i grunnskolen.
I kapittel fem vil metodene jeg har valgt for avhandlingen presenteres. Her skal det gjøres
rede for hvorfor det i denne avhandlingen er gjort kvalitative forskningsintervju og
bakgrunnen for valg av informanter. Jeg skal presentere prosessen fra intervjuene til funnene
og hvilken analysemetode som er benyttet for å finne frem til funnene som presenteres i
kapitel seks i avhandlingen.
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I kapittel seks presenteres funnene fra de kvalitative forskningsintervjuene. Funnene
presenteres i fem hovedkategorier som er: Fornyelsen av Kunnskapsløftet, spriket mellom
den formelle og operasjonaliserte læreplanen, vurderingspraksis, nasjonale satsninger og
tilpasset opplæring.
Kapittel sju skal jeg drøfte funnene fra de kvalitative forskningsintervjuene i kapittel seks i
tråd med teorien som er presentert i kapittel to, tre og fire, i tråd med oppgavens
problemstilling.
I kapittel åtte vil jeg legge frem konklusjonen basert på oppgavens problemstilling. I denne
delen vil jeg først ta for meg underspørsmålene til problemstillingen, før jeg avslutter
oppgaven med en noen kommentarer på bakgrunn av konklusjonen.
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2 Fornyelsen av Kunnskapsløftet (LK06)
Det er over 10 år siden Kunnskapsløftet (LK06) ble innført i norsk grunnopplæring fra
skoleåret 2006/2007. Læreplanreformen bygget på St.meld. nr. 30 (2003-2004), Kultur for
Læring, som presenterte et behov for en større endring innenfor norsk skole for å kunne møte
kunnskapssamfunnets utfordringer. Målet var at Kunnskapsløftet skulle være en reform som
skulle bidra til at elever og lærlinger var bedre rustet til samfunnets utfordringer, og til
behovet for mer kunnskap. Kunnskapsløftet som reform var og er både en innholdsreform og
en styringsreform (Meld. St. 28 (2015-2016), 2016, s. 9).
Læreplanene i Kunnskapsløftet kan en se på som et mandat fra staten for styring av skolens
innhold og fungerer som retningsgivende dokumenter for skolens lærere og ledere i deres
planleggingsarbeid. Det er gjennom læreplaner staten setter sine krav til hva som forventes av
skolens praksis, men det kan noen ganger være store gap mellom politiske intensjoner og
realiseringen i praksis. Dette er også på bakgrunn av at undervisningen må tilpasses etter
behovene ved hver enkelt skole og til de lokale forholdene. Det var en tverrpolitisk enighet
om å styrke lokalnivåenes innflytelse ved innføring av Kunnskapsløftet. Dette skulle gi mer
ansvar nedover i utdanningssektoren slik at det ble mer rom for lokale tilpasninger (Møller,
2006, s. 51-52).
Styring av skolen etter Kunnskapsløftets innføring er basert på fem prinsipper: klare
nasjonale mål, kunnskap om elevenes læringsresultater i vid forstand, tydelig
ansvarsplassering, stor lokal handlefrihet og et solid støtte- og veiledningsapparat. Det er
også tydeliggjort skoleeierens ansvar for kvaliteten på opplæringen (Meld. St. 28 (20152016), 2016, s. 9).
For å kunne ivareta de fem prinsippene som Kunnskapsløftet var basert på, ble det utviklet en
læringsplakat som inneholdt grunnleggende forpliktelser for den nasjonale læreplanen. Det er
ifølge Kamil Øzerk (2010), liten grad av klare retningslinjer i læringsplakaten om
metodebruk eller hvordan man velger læringsmetoder for gjennomføring av undervisningen.
Med dette mener han at ved innføringen av Kunnskapsløftet ble lærerens profesjonelle
ansvarsområde utvidet. Det medførte at lærerne stod ansvarlig for elevenes læringsutbytte og
oppnåelse av kompetansemålene (Øzerk, 2010, s. 43).
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«Kompetansemålene er utformet slik at de fleste skal kunne nå dem, men med ulik
grad av måloppnåelse. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev
stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jf. opplæringsloven § 1-3» (Meld.
St. 28 (2015-2016), 2016, s. 10).
Kompetansemålene i læreplanene til Kunnskapsløftet hadde som hensikt at de skulle fremtre
som klare og styrende for fagene. De skulle utarbeides som tydelige mål for hva
eleven/lærlingen skal nå frem til på ulike nivåer.
Likevel er det påvist at disse kompetansemålene er langt fra entydige i flere fag, og kan
derfor tolkes ulikt avhengig av lærerens undervisningspraksis (Engelsen, 2009, s. 82).
Engelsen (2009) og Øzerk (2010), belyser problemstillinger rundt kompetansemålene i
læreplanen og hvordan disse skal forstås av de som har i oppgave å bryte ned
kompetansemålene til grader av måloppnåelse i de enkelte fagene i læreplanene. Det skal jeg
belyse mer i kapittel 2.3 Læreplanteori og Fagfornyelsen. Først ønsker jeg å presentere hva
som ønskes forbedret i fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og hva som er grunnlaget for
behovet for en større endring i norsk grunnskoleopplæring.

2.1 Fag – Fordypning – Forståelse
«I evalueringen ble det også gjort analyser av læreplanverket. Det ble vist til en
manglende sammenheng mellom Generell del og de nye læreplanene for fag, blant annet
når det gjaldt synet på kunnskap og kompetanse. Andre analyser har underbygget at det
er manglende konsistens i læreplanverket, og at fagene i ulik grad har mål for det som er
blitt omtalt som sentrale kompetanser for det 21. århundre, for eksempel elevenes evne til
kritisk tenkning, problemløsning og samarbeid» (Meld. St. 28 (2015-2016), 2016, s. 10).
Det legges frem en omfattende ramme for endringer og fornyelse av Kunnskapsløftet i Meld.
St. 28 (2015-2016), Fag – Fordypning – Forståelse, En fornyelse av Kunnskapsløftet. Denne
fagfornyelsen skal bygge på hovedprinsippene fra Kunnskapsløftet (LK06), samtidig som det
skal være en fornyelse av læreplanene i alle fagene og hele læreplanverket for grunnskolen.
Dette skal bidra til gode skolefag med relevant innhold, samtidig som sammenhengene
mellom fagene skal tydeliggjøres og forbedres, slik at det vil skape en bedre progresjon i
opplæringsløpet (Kunnskapsdepartementet, 2017).
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Figur 2:1 Grunnskolens fag (Meld. St. 28 (2015-2016), 2016, s. 47).
Figur 2:1 illustrerer hvordan departementet vektlegger de ulike områdene i skolen i
fagfornyelsen. Det skal vektlegges en god sammenheng mellom fagene og tre tverrfaglige
temaer skal prioriteres. Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og
livsmestring. Skolen må møte de utfordringene som vi møter på i samfunnet. Derfor er disse
endringene sett som viktige, for å kunne dekke de behovene som vokser frem i samfunnet
(Meld. St. 28 (2015-2016),2016, s. 47).

2.2 Dybdelæring
I forbindelse med fornyelsen av dagens læreplaner ønskes det mer rom for å praktisere
dybdelæring. Forskning viser at gjennom å kunne dybdelære fagstoffet, vil elevene lettere
kunne se sammenhengen mellom de ulike fagene. Denne kompetansen vil også være med på
å gjøre de mer rustet til å kunne overføre kunnskapen fra et tema til et annet. Og dermed ha
en større refleksjon over egen læring. Dette er en kompetanse som vil være med på å ruste
elevene bedre til arbeidslivet (Meld. St. 28 (2015-2016), 2016, s. 14).
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Figur 2:2 Meningsskapende læring (Jensen, 2016, s. 30).
Tanken med reformen er at med dybdelæring kan elevene lettere sette kunnskaper i et større
perspektiv, som igjen kan være med på å motivere elevene til å forstå sammenheng mellom
fagene i grunnskoleopplæringen (Jensen, 2016, s. 30). Grunnopplæringen er med på både å
utdanne og danne fremtidens arbeidere. Derfor har det stor betydning for fremtiden at
opplæringen er under kontinuerlig vurdering, ettersom behovene endres på bakgrunn av at
samfunnet endres. Ønsket om en fagfornyelse av Kunnskapsløftet er basert på både
samfunnets utvikling og anbefalinger om skolefagenes innhold fra Ludvigsenutvalget i NOU
2014:7 og NOU 2015:8 (Meld. St. 28 (2015-2016), 2016, s. 6-11). I disse rapportene trekkes
det frem at samfunnsutviklingen medfører nye krav og forventninger til hva elevene skal
kunne og derfor er det et behov for endring av både innhold og struktur i læreplanene for
grunnskolen. Dybdelæring blir lagt stor vekt på i disse rapportene, samtidig med en god
progresjon for elevenes læring gjennom involvering i blant annet vurderingsarbeid. Utvalget
har bygget sine anbefalinger på evaluering av Kunnskapsløftet og annen forskning (Meld. St.
28 (2015-2016), 2016, s. 15-16). Det er gjort analyser av Kunnskapsløftet som belyser at det
er et sprik i sammenhengen mellom generell del og de nye læreplanene for fagene (Meld. St.
28 (2015-2016), 2016, s. 6-11). Spriket skaper nye utfordringer og det ble løftet frem forslag
om å prioritere følgende temaer: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap
samt bærekraftig utvikling (Meld. St. 28 (2015-2016), 2016, s. 5-9).
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For at utdanningssystemet skal bidra til at elevene kommer ut med kunnskap og ferdigheter
som har nytteverdi i samfunnet, må vi se på hvilken jobber og muligheter elevene skal ha i
fremtiden. Hopfenbeck (2011a) skriver at tidligere var det større marked for arbeidstakere til
manuell arbeidskraft, i blant annet fabrikker og som fiskere eller bønder. Dagens
arbeidstakere må ha større kapasitet til å sette seg inn i nye ting, ettersom verden endres
daglig. Derfor må de kunne ha større kompetanse til å lære nye ting i møte med dagens
utfordringer (Hopfenbeck, 2011a). Arbeidsmarkedet er også med på å endre
utdanningssektorens vurderingssystem med tanke for å tilpasse opplæringen, slik at elever
etter endt utdanning kan fylle de arbeidsplassene som samfunnet etterspør. Det er derfor
viktig å vite hvilken informasjon vi har som hensikt å få ut av nasjonale vurderingsformer
(Dale & Wærness, 2006, s. 105-112). Dette handler om hvilken kompetanse vi har behov for
i samfunnet, i forhold til hva vi vektlegger i offentliggjøring av nasjonale tester og
undersøkelser. Dette blir videre omtalt i kapittel 4 Vurderingspraksis.

2.3 Læreplanteori og Fagfornyelsen
Læreplanen er et skriftlig dokument i norsk skoletradisjon som tar for seg skolens innhold og
samfunnsmandat. Dokumentet definerer mål og gir samtidig rom for skolens profesjonelle
autonomi i møte med andre instanser i samfunnet. Dette dokumentet er formulert på en
bestemt måte og kan anses som et bindeledd mellom politikk, skole og det offentlige
samfunnet (Karseth & Sivesind, 2009, s. 23-26). Skolen er forpliktet til å bruke og følge
læreplanen og det som står om mål og retningslinjer for elvenes opplæring.
I fornyelsen av Kunnskapsløftet skal hele læreplanverket fornyes. Dette består av læreplanen
i alle fagene, prinsipper for opplæring og generell del. Den generelle delen skal ta
utgangspunkt i skolens formålsparagraf og revideres slik at sammenhengen i læreplanverket
kommer tydeligere frem (Meld. St. 28 (2015-2016), 2016, s. 6-7). I forbindelse med
fagfornyelsen har den generelle delen av læreplanverket blitt revidert og endret navn til:
Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Den overordnede delen
beskriver grunnsynet som skal være med å prege den pedagogiske praksisen i
grunnopplæringens, og samarbeidet mellom hjem og skole. Den overordnede delen av
læreplanverket skal tydeliggjøre ansvaret som skolen og lærebedriften har for danning,
utvikling og læring. Overordnet del består av gjengivelse av formålsparagrafen som står i
opplæringslova og tre kapitler som er: Opplæringens verdigrunnlag, prinsipper for læring,
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utvikling og danning, og prinsipper for skolens praksis. Grunnsynet som kommer frem i
overordnet del av læreplanen skal ligge til grunn for alle som arbeider med opplæring i
grunnskolen når de planlegger, gjennomfører og utvikler sin undervisningspraksis
(Regjeringen, 2017).
John Goodlad (1979) har vært en sentral bidragsyter når det gjelder forståelsen av læreplaner.
Han har utviklet et begrepssystem for å analysere hvordan en læreplan implementeres og
oppfattes i skolen. Begrepssystemet hans opererer med fem læreplannivåer: Ideenes læreplan,
den formelle læreplan, den oppfattede læreplan, den gjennomførte/operasjonaliserte læreplan
og tilslutt den erfarte læreplan. Ideenes læreplan er det første nivået og det handler om de
samfunnspolitiske, utdanningspolitiske og faglig pedagogiske idedebattene før selve
læreplandokumentet utformes. Her spiller også tradisjoner, kulturarv, næringsliv og
arbeidsmarkedet en viktig rolle (Lyngsnes & Rismark, 2007, s. 131; Øzerk, 2010, s. 138).
Den første fasen i fagfornyelsen kan ses på som første fase i Goodlad (1979) sin modell med
Ideenes læreplan (Øzerk, 2010, s. 138). Med bakgrunn i dette arbeidet, er målet å bygge
videre i prosessen med å utarbeide retningslinjer for utviklingen av nye læreplaner i fagene
(Regjeringen, 2017). Dette blir grunnlaget for den andre fasen som er selve utviklingen av det
neste steget i Goodlads modell;
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Figur 2:3 Læreplannivåer etter Goodlad (Øzerk, 2010, s. 138).
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den formelle læreplanen, det skriftlige læreplandokumentet. I Norge godkjennes det gjerne av
Stortinget. Den formelle læreplanen inneholder alle mål, ferdigheter, faglig kunnskap og
ulike verdier som læreplandokumentet trenger for å være et pedagogisk og utdanningspolitisk
dokument (Øzerk, 2010, s. 138).

Figur 2:4 Fasene i fagfornyelsen (Kunnskapsdepartementet, 2017).
Illustrasjonen i figur 2:4, viser hvordan de ulike fasene i fagfornyelsen skal utvikles og
implementeres i skolen. Fasene er ment å overlappe hverandre for å skape en
implementeringsprosess hvor den ene fasen bygger på den andre (Kunnskapsdepartementet,
2017). I fase to av fagfornyelsen bygger de videre på beslutninger i første fasen av
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fagfornyelsen og det arbeides med å utvikle nye læreplandokumenter. Disse læreplanene skal
opp til høring før de er klare for å bli benyttes i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2017).
Herifra kan det innholdet som er skrevet i planene, både tolkes og fortolkes etter hva som
vektlegges av den enkelte som planlegger undervisningen (Lyngsnes & Rismark, 2007, s.
131). Den oppfattede læreplanen er det tredje nivået i modellen. I denne fasen er det
læreplanen som skal tolkes og Øzerk (2010), mener i den forbindelse at det er mye
pedagogisk kompetanse som trengs for å kunne forstå planen etter intensjonen. Her handler
det om hvordan den formelle læreplan, dokumentet sitt formål, innhold og forventninger
oppfattes av skoleansvarlige, skoleledere og lærere i den oppfattede læreplanen (s. 138).
Øzerk mener at det er en viktig forutsetning for god undervisning at læreren har god
kompetanse i sitt fagfelt, men at en kunnskapsrik lærer ikke nødvendigvis er en god lærer.
Dette forklarer han med at en dyktig matematiker kan ta pedagogisk utdanning og bli formelt
utdannet lærer, men han er ikke en god underviser dersom han ikke får elevene til å lære det
de skal i undervisningen og oppnår de resultatene som det kreves at de skal kunne (Øzerk,
2010, s. 55). I den tredje fasen av fagfornyelsen skal skolene derfor begynne
implementeringen av nye læreplaner i fagene basert på erfaringene de har opparbeidet seg
gjennom de første fasene. Det skal etter planen gi gode nok muligheter for at skoler og
skoleeiere for å gjøre seg kjent med dokumentet før det tas i bruk i undervisningspraksisen
(Kunnskapsdepartementet, 2017).
Den operasjonaliserte læreplanen er det som foregår time etter time, dag etter dag i skolen og
klasserommet. Det er det som blir formidlet gjennom opplæringen i klasserommene av
læreren og som skal oppfattes av elevene (Goodlad, Klein & Tye, 1979, s. 63). Den
gjennomførte/operasjonaliserte læreplan gjenspeiler lærerens forståelse av
læreplandokumentet i undervisningspraksisen. Her spiller også forhold som læremidler og
lærerens kompetanse inn for resultatet i forhold til den formelle læreplanen (Lyngsnes &
Rismark, 2007, s. 131).
Gjennom det fjerde læreplannivået utarbeides den praksisen som er med på å skape
variasjoner i den femte delen av læreplannivået med den erfarte læreplan. Her handler det
om det elevene erfarer og opplever i opplæringssituasjoner. Variasjonene kan være store og
omfatte både lærerens oppfattelse av undervisningen og hva elevene sitter igjen med av
tillært kunnskap (Lyngsnes & Rismark, 2007, s. 131).
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2.4 Lærerrollen – mellom teori og praksis
Ninni Wahlström (2015) skriver om hvorfor læreplan + didaktikk=sant! Hun mener det er
viktig for funksjon til læreplanen at lærerne har den didaktiske kunnskapen for å kunne
oppfatte og praktisere læreplandokumentets intensjon. Elevenes læring er avhengig av at
læreplandokumentet blir oppfattet på en profesjonell måte, så de får opplæring ut fra
forventninger og krav (Wahlström, 2015, s. 146-147). Dette for å minimere gapet mellom den
formelle læreplanen som er det skriftlige læreplandokumentet, og den operasjonaliserte
læreplanen som er lærerens versjon av læreplandokumentet (Øzerk, 2010, s. 139-140).

1) Ideens læreplan
2) Den formelle læreplanen (LK06/LK06S)
- menneskeidealer + kompetansemål
grunnleggende ferdigheter
3) Den oppfattede læreplanen
-At skoleansvarlige, skoleledere og lærere oppfatter LK06/
LK06Ss formål, innhold og forventninger riktig
4) Den operasjonaliserte læreplanen
- At skoleeierne, skolelederne og lærerne skaper vilkår for og
bruker tilpassete samarbeidsformer, arbeidsmåter,
organisasjonsformer, opplæringsmetoder, opplæringsformer,
fremgangsmåte, læremidler, læringsressurser,
opplæringsstiler, opplæringsprinsipper, læringsstrategier,
differensieringstyper og vurderingsformer
5) Den erfarte læreplanen
- At elevene lærer det de skal, og oppnår de oppsatte
kompetansemålene i kunnskapsløftet
Figur 2:5 Fokus på det operasjonaliserte læreplannivået (Øzerk, 2010, s. 140).
Øzerk (2010) vil rette oppmerksomheten mot fase to og fase fire av læreplannivåene til som
illustrert i figur 2:5 (Øzerk, 2010, s. 139-140). I dag omfatter skolen et stort mangfold av
forskjellige elever, med ulike interesser og forutsetninger for læring. Å utvikle en opplæring
fra plan til praksis som lærer byr på flere utfordringen. Både i forhold til læreren sin egen
kompetanse, og i forhold til opplæringsmiljøet på arbeidsplassen. Dette innebærer at læreren
har en didaktisk kompetanse for å kunne «transformere» læreplandokumentet og kombinere
dette med læringsstrategier i undervisningen, slik at elevene får kompetanse i samsvar med
intensjonene i den formelle læreplanen (Lyngsnes & Rismark, 2007, s. 170-171).
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2.5 Fra kompetansemål til læringsmål
Undervisningen skal bygges på læreplanene i fagene og deres kompetansemål.
Kompetansemålene har jeg tidligere skrevet om innledningsvis og presentert synspunktene til
Øzerk (2010) og Engelsen (2009), som mener disse fremstår altfor lite entydige. Dette skaper
derfor ulik praksis når de skal deles opp til delmål og grader av måloppnåelse innenfor de
ulike kompetanseområdene i fagene. I læreplanene til Kunnskapsløftet opereres det med
kompetansemål som skal nås etter 2., 4., 7 og 10. årstrinn i grunnskoleopplæringen (Bergem
& Dalland, 2010, s. 61). Engelsen (2009) trekker frem kompetansemål i Mat og helse, og
hvilken måloppnåelse som elevene skal beherske etter 7. årstrinn. Et av kompetansemålene er
at eleven skal kunne lage mat fra ulike kulturer. Dette mener hun fremstår som et veldig
tydelig og samtidig utydelig mål. Betyr dette ulike kulturer i Norge eller eksotiske land?
Hvem er det som avgjør dette? (s. 82).
Når vi skal dele opp kompetansemål for å bruke de i undervisningen, kan vi bruke
klassifiseringssystemer for å dele opp i ulike nivåer og ulik tilpasning for ulike elevgrupper.
Et av de kognitive klassifiseringssystemene som benyttes for hjelpe oss med å formulere
gode læringsmål, er ofte kalt taksonomier. Det er fenomener av høyere orden som bygger på
fenomener av lavere orden (Bergem & Dalland, 2010, s. 60). Jeg har valgt å ta utgangspunkt
det som kalles Blooms taksonomi, for å se hvordan man kan formulere gode læringsmål utfra
kompetansemål i læreplan. Bloom rangerte målene over seks nivåer med stigende
vanskelighetsgrad og kompleksitet. De enkelte målene ble organisert hierarkisk.

Figur 2:6 Forenklet utgave av Blooms taksonomi (Bergem & Dalland, 2010, s. 66).
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Figur 2:6 illustrerer en forenklet utgave av Blooms taksonomi som belyser den hierarkiske
oppdelingen av de ulike vanskelighetsgraden. Det er valgt ulike verb i de ulike gradene for å
kunne forenkle oppdelingen av kunnskapsmålene inn i ulike delmål og læringsmål. Når vi ser
på verbene innenfor de ulike nivåene i taksonomien, kan vi se hvordan type læringsmål som
vil kunne passe til de ulike nivåene. I nivå 1: kunnskap, vil det være læringsmål som
omhandler å gjenkjenne, gjengi, beskrive eller liste opp allerede tillært kunnskap. Dette kan
også anses som å «huske» det som er lært. Dette er det enkleste nivået i taksonomien og helt i
motsetning til nivå 6: vurdering, hvor verb som bedømme, drøfte, begrunne og kritisere vil
være mer aktuelt. Dette er ferdigheter som krever mye mer av elevene enn nivå 1 (Bergem &
Dalland, 2010, s. 65-69).
I figur 2:7 illustreres det hvilke forutsetninger som læreren må ta hensyn til under
planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. De må forholde seg til alle de seks
didaktiske elementene - i den didaktiske relasjonsmodellen: Vurdering, lærerforutsetninger,
rammefaktorer, mål, innhold og læringsaktiviteter.

Figur 2:7 Den didaktiske relasjonsmodellen med menneskedimensjoner i formålsringen
(etter Engelsen 1997) (Lyngsnes & Rismark, 2007, s. 171).
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Samtidig skal de også støtte gjennomføring av en opplæring innenfor rammene som
myndighetene har satt for skolen, gjennom læreplanverket (Lyngsnes & Rismark, 2007, s.
170-171). Det er derfor mange faktorer som spiller en rolle for at den operasjonaliserte
læreplanen skal være i mest mulig tråd med den formelle læreplanen. Andre faktorer som
også kan ha innvirkning på elevenes erfarte læreplan, er den skjulte læreplanen. Øzerk (2010)
mener elevene ikke alltid lærer kun det som står i læreplanen i undervisningen og dette kan
benevnes som den skjulte læreplanen. Dette er ikke nødvendigvis noe negativt, men kan fort
oppfattes slik siden dette ikke står i skolens opplæringsvirksomhet (Øzerk, 2010, s. 139).
Det er flere grunner til at vi har læreplaner i skolen og det kan pekes på minst tre
hovedbegrunnelser for at disse eksisterer. Læreplanen er først og fremst et mandat for styring
av skolen. Læreplanene blir derfor ansett som statens kontroll for å sikre seg at skolen
ivaretar de samfunnsmessige oppgavene i opplæringen som skal gi elevene nødvendig
kompetanse etter samfunnets behov. En av oppgavene til skolen er å bringe kulturarven
videre, samtidig som den skal sørge for at samfunnet får dekket kompetansebehovet i
arbeidslivet. Skolen skal også være en del av oppdragelsen av elever i samarbeid med deres
foresatte, derfor er det viktig at både dannelsen og samarbeidet mellom skole-hjem prioriteres
(Lyngsnes & Rismark, 2007, s. 136-137). Læreplaner blir også sett på som veiledning til
lærerne hvor det står beskrevet hva elevene skal oppnå av kompetanse i de ulike fagene. Det
er ikke en oppskrift for undervisningspraksisen og læreplanen gir rom for tolkning. De er
forskrivende formulert og det er derfor viktig med lærerens kompetanse for å kunne realisere
læreplanene etter intensjonen. Dette gir lærerne et profesjonelt handlingsrom, hvor det skal
arbeides med å realisere læreplanen i praksis. Tilslutt er også læreplanen en
informasjonskilde til elever og foreldre, og fungerer som deres utgangspunkt for forståelsen
av skolens oppgaver og innhold (Lyngsnes & Rismark, 2007, s. 136-137).
Læreplanens funksjoner er altså styring av skolen, veiledning og informasjon om innholdet i
skolen og informasjon om skolens mandat i samfunnet. De inneholder både faglige,
verdimessige og utdanningspolitiske kompromisser, men de er generelle og kan derfor
oppfattes som utydelige. Dette medfører at de kan oppfattes som motsigende i forhold til
formuleringene. Det er ingen klare og tydelige føringer for leseren av læreplandokumentet og
derfor opp til læreren å fortolke og gjennomføre planen (Lyngsnes & Rismark, 2007, s. 136).
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Det er mye fokus på den pedagogiske kunnskapen til læreren som skal omformulere og sette
læreplanen ut i praksis. Læreren blir ofte sett på som nøkkelfaktoren for å kunne realisere og
implementere endringer i klasserommet (Engelsen, 2009, s. 74). For å se på lærerens
yrkespraksis bør vi trekke frem praksistrekanten fra Lauvås og Handal (2015).

Figur 2:8 Praksistrekanten (Lauvås & Handal, 2015, s. 25).
Denne trekanten ble først laget av Løvlie (1974) som en praktisk tankemodell for veiledning
på tre nivåer, men ble da brukt med spissen pekende nedover. Denne snudde Lauvås og
Handal i 1982, fordi de mente den praktiske virksomheten er mer enn handlingen (s. 25). De
tre nivåene representerer læreren sin praktiske dyktighet – det Lauvås & Handal kalte
yrkesteori. Det er viktig for lærerne å ha en bevissthet om disse nivåene, slik at de skal kunne
ta gode beslutninger i undervisningssammenheng. P1 er handlingsnivået som omhandler de
valgene læreren foretar seg i opplæringsprosessen (Øzerk, 2010, s. 71-72). De to neste
nivåene P2 og P3, handler om å kunne begrunne og rettferdiggjøre handlingene, om de er
teoretisk og etisk forsvarlig. Dette er den praktiske yrkesteorien (Lauvås & Handal, 2015, s.
27). Modellen presiserer hvor viktig det er med lærerens kunnskap for å kunne ta avgjørelser
og beslutninger som medfører handlinger i tråd med praktisk yrkesteori.
Nasjonale satsninger har de senere årene rettet fokuset mot læreren og ledelsens
kompetanseheving, med videreutdanning og etterutdanning for både lærere og ledelse i
skolen. Dette skal jeg presentere i neste kapittel av denne oppgaven.
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3 Nasjonale satsninger
Fra innføringen av Kunnskapsløftet og frem til i dag, har de nasjonale
utdanningsmyndighetene støttet skoleeiere og skoler gjennom en rekke utviklingstiltak for å
styrke kvaliteten på opplæringen og bedre elevens læringsutbytte. Disse nasjonale
satsningene har blant annet gått ut på å heve lærerens, rektorenes og skoleeieres kompetanse
gjennom satsningene Ungdomstrinn i utvikling, Kompetanse for kvalitet og strategien for
Lærerløftet. Andre nasjonale satsninger har omhandlet mer av skolens faglige innhold med
strategiene tett på realfag og språkløyper. En omfattende nasjonal satsning de siste årene har
vært Vurdering for læring, som handler om underveisvurdering av elevene. Den er også en
forskrift til opplæringslova (Meld. St. 28 (2015-2016), 2016, s. 8).
Det har vært flere nasjonale satsninger som har eksistert og fortsatt eksisterer, men i denne
oppgaven vil jeg presentere 5 av dem; Vurdering for læring, Kompetanse for kvalitet,
Lærerløftet, Ungdomstrinn i utvikling og Veiledningskorpset. De 5 satsningene er valgt på
bakgrunn av at jeg ønsker å se hvordan brede nasjonale satsninger har bidratt med nye
fremgangsmåter. Slike strategier kan muligens være aktuelle også til utarbeidelsen og
implementeringen av fagfornyelsen, gjennom å rette fokuset mot lærerne og ledelsen i skolen
og videre skolens vurderingspraksis. Satsningene handler mye om å bygge ut læreres
kompetanse, undervisningspraksis og lederes rolle i skolens kompetanseutvikling.

3.1 Implementering av reformer i skoler
En av de store endringene med Kunnskapsløftet har vært økende tilgang og systematisering
av informasjon skolen har om elevene og skolen, både faglige resultater og trivsel på skolen
blant elever og ansatte. (Aasen m.fl., 2012, s. 283-284).
Implementering av offentlig politikk i skolen som det gjøres gjennom nasjonale satsninger,
kan være en form for et hierarkisk «top-down» styring av grunnskolen. Det er myndighetene
som setter rammene og formen, før dette blir presentert nedover i skolen i håp om at dette blir
slik intensjonen var ment. Barret og Fudge (1981) tar for seg den komplekse utfordringen når
politikere forventer endringer av systemer. De forventer ofte prosesser løst ovenfra og ned
(Barrett & Fudge, 1981, s. 9). Samfunnsvitenskapelig forskning viser derimot at praksisen
sjelden blir identisk slik som intensjonen var tenkt (Buland, 2016, s. 92).
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Det er flere internasjonale og nasjonale undersøkelser på toppstyrte skolereformer som viser
at denne styringsformen ikke har gitt de resultatene som har vært intensjonen. Irgens (2016)
støtter seg blant annet på rapporten av Skaalvik og Skaalvik (2013) om at det er på tide å
drøfte mål og verdier i skolen. Dette er viktig for å øke bevisstheten om hvilken verdi og
hvilket ansvar som blir lagt på læreren sin yrkesutøvelse, spesielt i dagens situasjon med mer
offentliggjøring av testresultater, som sammenligner resultater av elever og skoler. Derfor
presiserer Irgens (2016) at det er lite som tyder på at top-down styring, i de fleste tilfeller, er
en egnet styringsform for skolens praksis (Irgens, 2016, s. 324).
Rapporten «Lærerrollen sett fra lærerens ståsted», av Skaalvik og Skaalvik (2013), viser at
det er stor ulikhet i målorientering mellom lærerne. Skaalvik og Skaalvik har delt
målorientering inn i tre grupper; oppgaveorientering, offensiv egoorientering og defensiv
egoorientering. Lærere i gruppen oppgaveorientering har fokus på læring til elvene og at
elevene skal oppnå gode resultater. Lærere med egoorientering har derimot som mål å bli
oppfattet som flink. Offensiv egoorientering handler om at læreren er opptatt av å fremme seg
selv og kunne vise sine resultater frem for å bli oppfattet bra av ledelse, kollegaer og foreldre.
Defensiv egoorientering er mer alvorlig og handler om at læreren er opptatt av å skjule egne
svakheter (Skaalvik & Skaalvik, 2013, s. 38-39). Analysene til Skaalvik & Skaalvik viser at
det er viktig å legge til rette for at lærere skal unngå å bli opptatt av å bli vurdert negativt av
kollegaer og foreldre, da dette kan utvikle egoorientering. Dette kan gjøre de mer defensive i
jobben sin og være mindre åpne for å prøve nye metoder, og derfor bli negative til skolens
utvikling (Skaalvik & Skaalvik, 2013, s. 43).
I motsetning til hierarkisk «top-down» styring, er det i den nasjonale satsningen Vurdering
for læring blitt benyttet en diffusjonsteori i implementeringen i praksisfeltet. Denne teorien
bygger på at prosessen omfatter innovasjon og endringer som blir kommunisert over tid i
skolesektoren. I første fase av denne prosessen er det en integreringsfase, hvor all nødvendig
informasjon og planlegging blir utarbeidet i tråd med organisasjonens virke. Dette skjer før
implementeringsfasen starter og derfor vil dette skape en større forståelse når man skal
modifisere og tilpasse innovasjonen til virkeligheten i de lokale forholdene (Buland, 2016, s.
92-93). Rogers (2003) beskriver diffusjon som en innovasjon, hvor det har blir kommunisert
informasjon om over lengre tid, i forhold til bestemte sammenhenger i organisasjonen
(Rogers, 2003, s. 5). Buland (2016) beskriver Rogers diffusjonsteori med dens fem stadier
som illustrert i figur 3:1. Den viser hvordan kunnskap om en innovasjon har blitt
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kommunisert for å bidra til en utvikling i organisasjonen. Det første stadiet er
kunnskapsstadium, her får de involverte kjennskap til innovasjonens funksjon og hensikt i
organisasjonen. Denne videreføres i overbevisningsstadium, hvor de blir overbevist om
verdien i innovasjonen i deres organisasjon. Når det er blitt en positiv holdning rundt
innovasjonen kommer avgjørelsesstadium hvor vedtak om satsningen avgjøres. Etter det er
tatt avgjørelser kommer det fjerde stadiet i diffusjonsteorien som er iverksettelsesstadium.
Her settes vedtakene ut i praksis.

Figur 3:1 A model of Five Stage in the Innovation-Decision Process (Rogers, 2003, s. 170).
Det siste stadiet er bekreftelsesstadium hvor innovasjonen aksepteres i organisasjonen eller
forkastes om det ikke fungerer i praksis (Buland, 2016, s. 92-93). I konklusjonen av
evalueringen av Kunnskapsløftet kommer det frem at et flertall av lærerne i grunnskolen
mener at det har vært en positiv endring i vurderingspraksis etter innføringen av
Kunnskapsløftet. Dette kan være på bakgrunn av den omfattende satsningen på Vurdering for
læring (Aasen m.fl., 2012, s. 383).
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3.2 Vurdering for læring (VFL) (2010-2017)
Vurdering for læring (VFL) har vært en omfattende nasjonal satsning i den norske skolen.
Utredninger og evalueringer viste til svakhet i skolens vurderingskultur som bekymringsfull i
St.meld. nr. 16 (2006-2007), … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring. På
bakgrunn av denne bekymringen ble prosjektet Bedre vurderingspraksis initiert av
Utdanningsdirektoratet. Prosjektet skulle teste ut kjennetegn for måloppnåelse i skolen
gjennom fire ulike modeller. En gruppe forskere ved universitetet i Oslo fikk oppgaven med å
evaluere og komme med tilbakemeldinger vedrørende vurderingskulturen i de skolene som
deltok i prosjektet (Hopfenbeck, Tondsen, Lie & Dale, 2009, s. 8-12). Resultatene av
forskningen Bedre vurderingspraksis, sammen med flere norske og internasjonale
forskningsstudier på vurderingspraksis, viser at vurderingspraksis har stor betydning for
elevenes læring. Det er bakgrunnen for den omfattende nasjonale satsningen på VFL.
Fra 2010 er VFL ment å kunne veilede og fremme god underveisvurdering, for videre å skape
en bedre vurderingspraksis i grunnskolen. Det er viktig å forstå hvordan elever kan øke sin
egen læring med innsikt i hvordan de tilegner seg kunnskap. De skal lære av å kunne vurdere
egen arbeidsinnsats i forhold til resultatet de oppnår.
Intensjonen med denne typen vurdering er å øke elevenes læringsutbytte. Dette vises ved å
sette vurdering av læring opp mot vurdering for læring. Vurdering av læring omhandler
læringen som har forgått i fortid og er en summativ vurdering av den allerede opparbeide
kompetansen, for å kunne sette karakterer eller sammenligne resultater. Denne typen
vurdering har en annen intensjon med informasjonen som blir innhentet, enn det vurdering
for læring handler om.
Vurdering for læring er en formativ vurderingspraksis for å fremme læring. Dette handler om
å bruke informasjonen om elevenes kompetanse for å kunne skape en videre læringsprosess
for elevene. Det er ikke vurderingsformen i seg selv som avgjør hva informasjonen om
elevene skal benyttes til, men intensjonen bak vurderingen. Dysthe (2008) mener at en
profesjonell lærer vurderer enkeltelever og klassen kontinuerlig, slik at undervisningen hele
tiden tilpasses så alle elever henger med på læringen (s. 16-18).
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I vurdering for læring er det vektlagt fire prinsipper for god underveisvurdering:
1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem (§3-1, §4-1)
2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet
eller presentasjonen (§3-11, §4-7)
3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg (§3-11, §4-7)
4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet vurdere eget
arbeid og faglig utvikling (§3-12, §4-8)

Figur 3:2 Fire prinsipper for god underveisvurdering (Utdanningsdirektoratet, 2015b).
Den nasjonale satsningen på underveisvurdering tar utgangspunkt i fire forskningsbaserte
prinsipper for god underveisvurdering som også er nedfelt i forskrift til opplæringslova kap. 3
(Utdanningsdirektoratet, 2015a). Det første prinsippet i VFL handler om at elevene skal
kunne forstå hva som forventes av dem i undervisningen. For å kunne være involvert i
vurdering av egen læring er det viktig at elevene er informert om og forstår hvilke kriterier
som er lagt til grunn for undervisningen. Elevene kan få økt motivasjon når de vet hvilke mål
de skal arbeide mot (Utdanningsdirektoratet, 2016a).
Andre prinsipp i VFL handler om at elevene skal få tilbakemeldinger om kvaliteten på deres
arbeid. Hvilke type tilbakemeldinger elevene får kan være avgjørende for deres forståelse av
arbeidskvaliteten. Det er derfor viktig med tilbakemeldinger som fremmer læring og er
forankret i målene for oppgaven eller presentasjonen. Når de har fått tilbakemeldinger, skal
elevene få råd om hvordan de kan forbedre sitt arbeid som er det tredje prinsippet i VFL. For
at rådene i det tredje prinsippet skal være forståelig må elevene ha fått gode tilbakemeldinger
i det andre prinsippet, slik at de forstår hva som kan forbedres i deres arbeid
(Utdanningsdirektoratet, 2016b). I det fjerde prinsippet skal elevene involveres i sitt eget
læringsarbeid gjennom å være deltagende i vurderingen av eget arbeid og deres faglige
utvikling. Dette skal være med på å øke elevenes forståelse av eget arbeid i tråd med hvilke
krav som stilles til faget de arbeider med. På denne måten stimuleres elevene til å tenke mer
kritisk om eget arbeid og bli mer bevisste på læringsstrategier for egen læring
(Utdanningsdirektoratet, 2015c).
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Basert på omfanget av denne satsningen er det lagt ned omfattende arbeid i tilrettelegging for
å implementere satsningen. Likevel har satsningen blitt til dels misforstått av både lærere og
ledelsen i skolen. Engh (2012) mener det er en konfliktsone rundt vurderingsarbeidet i
skolen, hvor det er ulik oppfatning av hva som er god vurderingspraksis. Dette medfører
ulike og motstridende praksiser i forhold til underveisvurdering. Underveisvurdering er et
begrep som skulle tydeliggjøre at vurderingen skulle være et hjelpemiddel for å øke elevenes
læring mot målet og derfor skulle ikke summative vurderingsformer være med i
vurderingsprosessen før fagene avsluttes. Det han mener skjer er at nasjonale prøver blir
brukt til å måle elevenes resultater opp mot hverandre, selv om prøvene tas i begynnelsen av
skoleåret og skal bidra til å hjelpe lærerne med å tilpasse opplæringen for elevene. På
bakgrunn av disse resultatene blir det flere steder iverksatt tiltak som ikke alltid er
læringsfremmende og er tilpasset lærestoffet som blir testet i disse prøvene. Han forklarer
dette fenomenet med Backwash begrepet, som er den konsekvensen vurderingen har frem
mot den avsluttende vurderingen (Engh, 2012, s. 10-13).
Ved implementering av nye former for innovative løsninger som VFL, må man forvente at
skolens allerede etablerte praksis i stor grad vil være med på å (om)forme de nye
retningslinjene. Dette medfører at det blir utfordrende å gjøre endringer. Endringer må skje i
små skritt for å gradvis skape endringer i skolens praksis og endringene må være tett på
skolens opprinnelige mål. Utdanningsdirektoratet sin fronting av VFL gjennom en organisert
implementering i flere puljer, har mest sannsynlig vært avgjørende for den endringen som har
skjedd i grunnskolen sin vurderingspraksis (Buland, 2016, s. 94-95).
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Figur 3:3 Mellom top-down- og bottom-up-skoleutvikling (Irgens, 2016, s. 325).
Figur 3:3 ovenfor viser at det er en god tanke å kunne møtes på midten når det omhandler
styring i skolen. Dette er derimot ikke en enkel oppgave, siden det kan være vanskelig å
fordele makt som fører til delt kontroll (Irgens, 2016, s. 326).
Når dette ses i sammenheng med VFL, mener Therese N. Hopfenbeck (2011b) at selv om det
står i opplæringslova at elever skal involveres i eget vurderingsarbeid, er dette en mer
komplisert oppgave i praksis enn det kan se ut som i teorien. Hun mener dette kan løses med
å knytte underveisvurdering sammen med selvregulert læring, men disse ferdighetene krever
at elevene opparbeider ferdigheter som må utvikles og læres gjennom god støtte og
veiledning (s. 26). Dette krever mer av lærerens kompetanse enn kun faglig tilnærming i
hvert enkelt fag. VFL er derfor en nasjonal satsning som krever mer av dagens lærere og
skoleledere, som mer pedagogiske og didaktiske ferdigheter.
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3.3 Noen andre nasjonale satsninger
3.3.1 Kompetanse for kvalitet (2009-2025)
Satsningen Kompetanse for kvalitet er en nasjonal strategi for videreutdanning av lærere og
skoleeiere, som har foregått i tre perioder; 2009-2012, 2012-2015 og nå 2015-2025. Formålet
er å legge til rette for at lærerne skal opparbeide seg kompetansen de trenger for å undervise i
fagene, i tråd med Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen (2014). Strategiene har endret
satsningsområder etter hvilke behov for kompetanse som kommer frem i evalueringene
underveis i perioden (Kunnskapsdepartementet, 2016). Bakgrunnen for satsningen kommer
frem i St.meld. nr. 31 (2007-2008), Kvalitet i skolen. Her blir det trukket frem et behov for å
satse videre på kvalitet i skolen basert på satsningen Kompetanse for utvikling (2005-2008).
Dette fordi lærerens faglige og pedagogiske kompetanse har stor påvirkning på
forutsetningene for elevenes læringsutbytte. Det var her ønskelig å vektlegge mer
retningslinjer for kompetansesatsingen og spesifisering av hvilke områder det var ekstra
behov for i videreføringen av satsningen. Denne innstramningen av hva midlene skal gå til i
satsningen medførte at de ønsket et større samarbeid når de innførte satsningen Kompetanse
for kvalitet (2009-2012) (St.meld. nr. 31 (2007-2008), 2008, s. 65). Departementet legger
frem et ønske om ytterligere satsningsområder i videreføringen av kompetanse for kvalitet i
Meld. St. 21 (2016-2017), Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen. På bakgrunn av
manglende fordypning i fagene blant lærerne som underviser i praktiske og estetiske fag,
settes det derfor av en egen pott for videreutdanning i disse fagene (Meld. St. 21 (20162017), 2017, s. 80).

3.3.2 Strategi: Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen (2014)
Denne satsningen går på lærernes kompetanse og oppbygging av kunnskapsskolen, med mål
om faglige sterke lærere som skaper mer læring og lagbygging i skolen (Meld. St. 28 (20152016), 2016, s. 11-12). Bakgrunnen for satsningen handler om at det fortsatt er mange elever
som går ut av ungdomsskolen uten den grunnleggende kompetansen, og at et stort antall
lærere ikke har fordypning i fagene de underviser. Formålet er å få faglig sterke lærere, som
har mer tyngde og trygghet i det faget de underviser. Derfor vil regjeringen stille strengere
krav til faglig kompetanse i de fagene som de skal undervise (Kunnskapsdepartementet,
2014, s. 7).
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Satsningen går ut på å videreutdanne lærere i tråd med de nye kompetansekravene om
praksisnær 5-årig lærerutdanning og krav om at alle lærere skal ha fordypning når de
underviser i de mest sentrale fagene i skolen. Dette skal være med på å gi læreren mer tyngde
og trygghet i faget. Forskning tyder på at lærere med fagspesifikk kompetanse i
undervisningsfaget kan ha en positiv effekt på læringsutbytte til elevene. For at skoleeiere
skal ha mulighet til å oppfylle disse kompetansekravene, er det en unntaksordning på 10 år i
første omgang, slik at de skal ha mulighet til å videreutdanne sine ansatte. I denne strategien
skal det være fokus på lagbygging i kunnskapsskolen. Derfor er det prioritert i satsningen å
styrke skoleeier og skoleledere sin kompetanse gjennom å bidra til mer midler i
Kunnskapsdepartementet sitt skoleeierprogram og videreføre den nasjonale
rektorutdanningen (Kunnskapsdepartementet, 2014).

3.3.3 Ungdomstrinn i utvikling (2013-2017)
Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsning med tilbud om støtte til lokalt
utviklingsarbeid i temaene klasseledelse, regning, lesing og skriving. Formålet er å utvikle
skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og
samarbeid. Skolene som deltar i satsningen får faglig støtte fra 22 høyskoler og universiteter,
og satsningen er utviklet i nært samarbeid med partnerskapet GNIST, som var en satsning på
nasjonalt partnerskap for helhetlig lærersatsning. Samtidig er denne satsningen videreført
som en del av Lærerløftet (2014) som er beskrevet i avsnittet ovenfor
(Utdanningsdirektoratet, 2013). Det signaliseres et behov og ønske for videreutvikling av en
mangfoldig og inkluderende fellesskole i Meld. St. 22 (2010-2011), Motivasjon - Mestring Muligheter - Ungdomstrinnet. Det vektlegges at selv om ungdomstrinnet fungerer greit, faller
elevenes motivasjon for læring med alderen. Derfor er intensjonen i meldingen å kunne bidra
til at elevene øker lærelyst gjennom en opplæring som bygger på et bredt kunnskapssyn, som
stimulerer til kreativitet gjennom egenverdi og som en inngang til annen læring (Meld. St. 22
(2010-2011), 2011, s. 5-7).
I løpet av undervisningsåret 2012/2013 hadde en gruppe på program for lærerutdanning ved
Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (PLU/NTNU) koordinert piloteringen av den
skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet sammen med Utdanningsdirektoratet.
Hovedinntrykket av evalueringen var at observasjon og erfaringsdeling ble oppfattet som en
viktig del av den skolebaserte kompetanseutviklingen. Dette ble støttet av både kvalitative og
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kvantitative funn. Evalueringen av pilotprosjektet (2013) var med på å forme den nasjonale
satsningen sin start høsten 2013 (Postholm, Dahl, Fjørtoft, Irgens, Sandvik & Wæge, 2013).

Veilederkorpset (2009-2018)
Veilederkorpset er et tilbud om støtte til skoleeiere og skoleledere for å bidra til å hjelpe de i
utviklingsarbeidet i skolen. Satsningen sitt formål er å bidra til å øke deres kompetanse og
kapasitet til å drive med kontinuerlig kvalitetsutvikling (Utdanningsdirektoratet, 2017a).
Tilbudet om Veilederkorpset ble etablert som et prøveprosjekt i 2009, med formål å gi støtte
til skoleeiere som hadde hatt svake resultater over tid. Til nå har satsningen omfattet i
overkant av 100 kommuner, fylkeskommuner og private skoler (Meld. St. 21 (2016-2017),
2017, s. 93). Denne satsningen bygger i hovedsak på erfaringer fra to tidligere tiltak:
Kunnskapsløftet – fra ord til handling (KFOTH), og Kom nærmere! Hvordan lykkes som
skoleeier? Det siste er et prosjekt som det ofte refereres til i arbeidet med veilederkorpset og
har vært sentral bidragsyter i veilederkorpset sine samlinger (Dyrkorn, Gram, Nilsen,
Ottersen & Aas, 2013). Basert på positive erfaringer i evalueringen av satsningen foreslås det
en videre satsning på veilederkorpset for å gi flere muligheten til å motta støtte og veiledning
i større temaområder enn hva det innebærer i dagens ordning. Departementet ønsker også å
sette en nedre grense for kvalitet og vurdere mulighetene for å innføre obligatorisk
veilederkorps dersom skolens resultater er for dårlig over tid (Meld. St. 21 (2016-2017),
2017, s. 96).

Figur 3:4 Ståstedsanalysen (Utdanningsdirektoratet, 2012).
Ståstedsanalysen er en gratis nettbasert undersøkelse som benyttes for å kartlegge lærernes
arbeidssituasjon i skolen. Den sammenfatter faktaopplysninger om skolen sammen med
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brukerundersøkelser og elevresultater. På denne måten vil det kunne skape en felles
erkjennelse på hvilket behov for praksisendring skolen har (Utdanningsdirektoratet, 2012).

3.4 Desentralisering av nasjonale satsninger
De nasjonale satsningene har gitt varierende læringsutbytte og det skal derfor i fornyelsen av
Kunnskapsløftet vurderes hvordan utviklingstiltak skal videreføres. Dette skulle utdypes
nærmere i neste stortingsmelding våren 2017 (Meld. St. 28 (2015-2016), 2016, s. 8).
Skolebasert kompetanseutvikling har større mulighet for å bli bærekraftig dersom de
involverte skolene får mulighet til å kunne samarbeide om utviklingstiltaket, slik at det kan
tilpasses deres behov og allerede fungerende praksis (Jensen, 2016, s. 130). Det presenteres i
Meld. St. 28 (2015-2016) et ønske om desentralisering av nasjonale satsninger, og at
internasjonal forskning har vist positive resultater for elevenes læringsresultater ved at
organisasjonen tar avgjørelser om organisering, oppgaveløsing og bruk av ressurser på et
lavere nivå. Dette forutsetter at det lokale nivået har kompetansen for å kunne ta ansvaret for
kompetanseutviklingen på egenhånd. Det er det lokale nivået, som kommune og skole, som
har best kompetanse på sine egne forhold og derfor vil de kunne utvikle mer relevante
ressurser som er tilpasset deres behov (Meld. St. 21 (2016-2017), 2017, s. 12). På bakgrunn
av dette forslås det i Meld. St. 21 (2016-2017), Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen,
at det utvikles en ny modell for kompetanseutvikling som gir kommune, skole, skoleledere og
lærere mulighet til å være mer involvert i arbeidet med nasjonale satsninger og derfor få et
større handlingsrom (Meld. St. 21 (2016-2017), 2017, s. 8).

3.4.1 Skolebasert kompetanseutvikling og ledelsen i skolen
I skolens pedagogiske ledelse kan vi skille mellom to typer for hvordan lederen lar de ansatte
få utfolde sin yrkespraksis. Ledelsen som er reproduktiv, ser viktigheten i å sørge for at de
ansatte tilegner seg definert kunnskap til å benytte i klasserommet og ofte kommer med en
type bruksanvisning på problemer i skolen. En produktiv pedagogisk ledelse vil på den andre
siden være, hvor lederen setter i gang refleksjonsprosesser blant de ansatte, og legger til rette
for at de ansatte får mer refleksjon rundt egne erfaringer av deres undervisningspraksis
(Jensen, 2016, s. 118).
Irgens (2016) mener ledelse og organisasjon er vanskelig å skille i teori og praksis, de er tett
knyttet til hverandre fordi de er avhengig av hverandre (s. 204). I forbindelse med de
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nasjonale satsningene sin desentralisering ned på kommune og skolenivå, står det at dette
forutsetter at de som skal håndtere disse oppgavene må ha kompetansen. Det er også relevant
hvilken ledelsesstil som benyttes i denne sammenheng, for å kunne utnytte de statlige
midlene best mulig der det er behov. For at ledere skal ha kompetanse om behovet i deres
kommune og skoler, må de være i dialog med de som skal utøve undervisningen i praksis
som er lærerne. Ledelse kan ofte fremstilles som en heroisk praksis med «top-down» utøvelse
fra lederen på toppen og medarbeideren i bunnen. Ledelse handler ikke om at en person alene
får ting til å skje, men at det er en fordeling av arbeidsoppgaver i praksis som resulterer i at
ting skjer (Irgens, 2016, s. 227). Dette ser vi om vi rammer inn ledelse som en aktivitet og
ikke ser på lederen som et enkeltindivid som utfører handlingene (Ottersen & Møller, 2011, s.
136-138). Ledelse kan ses på som aktiviteter som blir utført i nær relasjon til organisasjonens
oppgave. Det handler om hvordan man spiller på lag og i mye større grad blir fokuset
relasjonen mellom medarbeidere og lederen (Irgens, 2016, s. 227-228). I dagens samfunn er
det større behov for en ny «type» medarbeider, som er mye av bakgrunnen til Fagfornyelsen.
Samfunnet har et større behov for medarbeidere som har mer kompleks arbeidskompetanse,
og dette vil påvirke hvilken type ledere skolen har behov for i tiden fremover. Dette skaper
medarbeidere som i større grad får mer ansvar og makt over sitt eget arbeid, og i den
sammenhengen er det også viktig at det er lederen sin aktivitet å lede medarbeiderne sammen
for organisasjonen sitt beste (Irgens, 2016, s. 228).

3.5 Oppsummering
For å kunne se i hvilken deler av Fagfornyelsen det vil være mulig å benytte seg av erfaringer
fra nasjonale satsninger, har jeg plassert de nasjonale satsningene jeg har benyttet i denne
oppgaven og gitt en oversikt over dem basert på styrings- og forvaltningsreformen som
virkemiddel i Kunnskapsløftet. Dette er basert på Aasen mfl. (2012) sin figur 1.1 i
evalueringen av Kunnskapsløftet (s. 28).
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Ansvarsfordeling
- Veilederkorpset

Profesjonsforståelse
- Kompetanse for
kvalitet (KFK)
- Lærerløftet

Lærerpraksis
- Vurdering for læring
(VFL)
- Ungdomstrinn i
utvikling

Figur 3:5 Oversikt over nasjonale satsninger basert på Aasen mfl. (2012) (s.28).
I forbindelse med ansvarsfordelingen av nasjonale satsninger i Fagfornyelsen, er det lagt frem
et forslag om desentralisering av nasjonale satsninger. For at dette skal fungere kan det derfor
være en god innvestering for kvaliteten at det er noen nasjonale satsninger som hjelper de
lokale nivåene med denne oppgaven. Derfor kan videreføring av veilederkorpset bidra til å
styrke lokale skoler og skoleeiere sine muligheter for å ivareta best mulig
kompetanseutvikling etter deres behov.
Profesjonsforståelsen: Slik dette temaet kommer frem gjennom satsningene Kompetanse for
Kvalitet (KFK) og Lærerløftet, viser det at i fornyelsen av Kunnskapsløftet legges det mye
vekt på lærerens kompetanse og utdannelse. Dette vil endre kravene for dagens
undervisningspraksis og for hvem som skal kunne få fast jobb i skolen. Det er ønskelig å
vektlegge kompetansesatsinger. I KFK og i Lærerløftet er det laget retningslinjer for
kompetansekrav av tilsatte i skolen.
Lærerens praksis er blitt endret de siste årene gjennom satsningene ungdomstrinn i utvikling
og Vurdering for læring (VFL). Dette viser at det er flere sider ved nasjonale satsninger som
kan trekkes inn i ulike områder som styrende virkemiddel i Fagfornyelsen.
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4 Vurderingspraksis
I opplæringstilbudet for både elever i grunnskolen og lærlinger i lærebedrifter, er det en av de
viktigste oppgavene å sørge for høy kvalitet på opplæringen. For å kunne kvalitetssikre og
bedre opplæringstilbudet, er det derfor viktig med kontinuerlig vurderingsprosesser ved å
innhente informasjon om elevenes og lærlingenes læring. Denne informasjonen kan brukes
for å kunne utvikle og tilrettelegge opplæringen.
På bakgrunn av dette har vi et Kvalitetsvurderingssystem i norsk opplæring, som gjelder for
både skole og lærebedrifter. Dette systemet har ikke alltid eksistert, men vokst frem over tid,
gjennom ulike utredninger og vurderinger av skolens vurderingspraksis. Utviklingen av
kvalitetssystemet her i landet startet for fullt i sammenheng med innføringen av
Kunnskapsløftet, selv om en OECD-rapport allerede i 1988 belyste at norske
utdanningsmyndigheter hadde lite informasjon vedrørende skolens praksis og elevenes
opplæringstilbud (Meld. St. 21 (2016-2017), 2017, s. 64-65).

4.1 Kvalitetsvurderingssystem
Formålet til kvalitetsvurderingssystemet er å forbedre opplæringen i skolen og lærebedriften.
Ved å kunne tilrettelegge for gode prosesser skal nasjonale og lokale skolemyndighetene få
god nok informasjon om elevenes læringsutbytte, gjennomføring og læringsmiljø. Det er
viktig å synliggjøre de ulike aktørenes ansvar, for å ivareta at elevenes rettigheter i
opplæringen blir oppfylt (Meld. St. 21 (2016-2017), 2017, s. 65).
Kvalitetssirkelen i figur 4:1, viser hvordan hvert steg i prosessen skal bidra i en helhetlig
vurdering av viktige kvalitetsutfordringer. Det skal skje gjennom kunnskapen som er
innhentet om elevenes læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø, som blir analysert
for å sette mål basert på denne informasjonen. På denne måten kan man forbedre opplæringen
gjennom å planlegge tiltak basert på målene som er gjort og tilslutt gjennomføre tiltakene
(Meld. St. 21 (2016-2017), 2017s. 65).
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Figur 4:1 Kvalitetsutvikling i skole og lærebedrift (Meld. St. 21 (2016-2017), 2017, s. 66).
Formålet med kvalitetssirkelen kan se ut som et forsøk på å finne de «skyldige» dersom ikke
resultatene til elevene er som ønsket, men det er også slik at et vurderingssystem ikke er
nyttig dersom det ikke kommer frem hvor det er mangler på kompetanse i
opplæringssystemet.
Basert på erfaringer fra den nasjonale satsningen VFL har det vært mye omtalt hva den
innhentede informasjonen om elevenes læringsutbytte skal benyttes til, og at det handler mer
om intensjonen bak vurderingen som avgjør om det er en summativ eller formativ vurdering.
Derfor kan et vurderingssystem benyttes for både summative og formative
vurderingsprosesser i skolen. Det handler ikke kun om vurdering i et vurderingssystem, men
dette er et sammensatt system som presenterer ulike sider ved prosedyrene som benyttes eller
virksomhetens intensjon (Dale & Wærness, 2006, s. 105-112).

I en ny artikkel karakteriserer Tveit og Olsen (2018) også vurderingsoppgaver i skolen ved å
skille mellom oppgaver med å sertifisere, styre, og støtte læreres undervisning og elevenes
læring. Skillene er nyttige i denne oppgaven og modellen deres er gjengitt i figur 4:3 på s. 36.
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Figur 4:2 Kilder til informasjon i kvalitetsvurderingssystem (Meld. St. 21 (2016-2017), 2017,
s. 68).
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4.1.1 Evaluering på systemnivå
Når man ser på kvalitetsvurderingssystemets liste over kilder til informasjon, er det nevnt
flere kilder som kan anses som å verken være formative eller summative for elevene. Den
siste vurderingsformen er evaluering, som bidrar til å vurdere læring på et systemnivå, slik
modellen i figur 4:3 på s. 36 får godt fram.
Et godt eksempel på virkninger av systemvurdering er oppfølgingen etter PISA-sjokket i
2001 (Utdanningsdirektoratet, 2011). I figur 4:2 ovenfor, som er hentet ut av Meld. St. 21
(2016-2017), Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen, benyttes det flere ulike kilder som
jeg har fargelagt grå (obligatoriske) og hvite (frivillige). Her kommer det frem gjennom
tabellen at alle de internasjonale undersøkelsene som PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS,
CIVIC/ICCS, er FRIVILLIGE undersøkelser. Dette betyr at det er opp til enkelte skoler og
kommuner å avgjøre hvorvidt de ønsker å delta. På bakgrunn at dette er frivillige tester
oppleves det litt underlig at det videre i meldingen står at internasjonale undersøkelser gir de
informasjon vedrørende kunnskapsnivå, ferdigheter, holdninger, læringsmiljø, interesser og
verdier til norske elever. Det trekkes frem at PISA-undersøkelsen gir informasjon om 15årige elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag, samtidig som denne
undersøkelsen også gir informasjon knyttet til sentrale temaer om læringsmiljø (Meld. St. 21
(2016-2017), 2017, s. 67).
PISA er en undersøkelse som kan anses som en evaluering på systemnivå for å kunne
sammenligne elevenes kompetanse i ulike fag og skolerelevante områder. «PISA-sjokket»,
kom etter første gang denne testen ble benyttet i norsk utdanningssammenheng i 2000, og på
bakgrunn av resultatene som ble publisert i 2001 (Elstad & Sivesind, 2010, s. 20-21). Dette
medførte at det ble en bred politisk enighet om et behov for helhetlig
kvalitetsvurderingssystem, som ble innført med Kunnskapsløftet fra 2003 (Meld. St. 21
(2016-2017), 2017, s. 64-65). PISA er en av flere internasjonale undersøkelser som benyttes i
grunnskolen og testen er et av grunnlagene som er med i vurderingen av skolen på
systemnivå. Selv om denne undersøkelsen er en frivillig undersøkelse og selve testen ikke tar
utgangspunkt i læreplanene for grunnskolen, er den likevel mye omtalt i media når det
snakkes om kunnskapsnivået til norske elever. PISA-undersøkelsene er gode til å vise de
dårlige sidene ved grunnskolen, men det er en svakhet i disse testene når det gjelder å
dokumentere hva som fungerer godt i dagens grunnskole. Dette krever helt andre type tester
enn PISA-undersøkelsen sine tabeller (Langfeldt & Birkeland, 2010, s. 93-94).
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4.1.2 Eksamen
En av vurderingsformene som også brukes i kvalitetsvurderingssystemet er eksamen. Dette er
en sentralt gitt sluttvurdering som er utarbeidet med læreplan som utgangspunkt. Denne
vurderingsformen har todelt formål med at vise kompetansen som er opparbeidet i samsvar
med læreplanen og samtidig vise kandidatens kompetanse i faget den aktuelle dagen
(Utdanningsdirektoratet, 2017b). I følge Harald Jarning (2010) er resultatkontrollen i dagens
skole basert på arvegods fra tre eldre kontrollterskeler. Han skriver videre
«Eksamensmodellene for pedagogisk kontroll og resultatmåling kombinerer to
styringsstrategier – institusjonell design fra formuleringsarenaer og profesjonelt ansvar på
realiseringsarenaer» (Jarning, 2010, s. 202).
En analyse av stortingsmeldinger i perioden 2003-2017 belyser at det er lite fokus på
eksamensordningen utover at det er en slags sertifisering, en type sertifisering fra skolen som
gir informasjon om skoleresultater til bruk i samfunnet utenfor skolen. Dette innebærer både
en type kvalitetskontroll opp mot lærens standpunktkarakter og elevens sertifisering fra
skolegang til å brukes for videre utdannelse. Studien viser at eksamenssystemets mange roller
kan være vanskelig å fylle og derfor konkluderer den med at det kan være umulig å ha et
eksamenssystem som skal dekke så mange områder som dagens system er ment å gjøre
(Tveit & Olsen, 2018, s. 24). Vurderingsoppgavene kommer frem i figur 4:3 nedenfor.

Figur 4:3 Klassifisering av roller for vurdering (Tveit & Olsen, 2018, s. 5).
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Denne utfordringen er tatt med inn i arbeidet med fagfornyelsen, og eksamenssystemet skal
derfor gjennomgås i tråd med fagfornyelsen og dagens bruk av ny teknologi.
Eksamensgruppen har valgt ut noen problemstillinger de ønsker å jobbe videre med i arbeidet
med eksamensformen. Et av disse punktene er «å tydelige definere eksamens formål»
(Utdanningsdirektoratet, 2019). Eksamen er den eneste vurderingsformen i
kvalitetsvurderingssystemet som ikke benyttes underveis i elevenes læringsprosesser (Meld.
St. 21 (2016-2017), 2017, s. 72). Det er som nevnt tidligere viktig og se på hvilken
informasjon man ønsker ut av vurderingsformen og dette er like aktuelt i både summative og
formative former for vurdering.

4.2 Summativ og formativ vurdering
Det har vært mye fokus på skillet mellom formativ og summativ vurdering de siste årene. I
Norge kommer dette på bakgrunn av den omfattende nasjonale satsningen på VFL som er en
formativ underveisvurdering. Summativ vurdering har en intensjon om å kunne måle det som
allerede er lært for å kunne kategorisere elevene etter oppnådd kompetanse. Intensjonen bak
denne vurderingsformen handler altså ikke primært om elevenes læring fremover slik som
formativ vurdering vektlegger (Fjørtoft & Sandvik, 2016, s. 27-30). Internasjonalt kjente
forskere som Black & Wiliam (2009) viser til at praksisen i klasserommet vil være formativ
når elever og lærere kan benytte tilegnet kunnskap og erfaring fra en undervisningssituasjon.
De vil være bedre rustet til å ta avgjørelser om temaer i nye sammenhenger enn om de ikke
hadde vært deltagende i vurderingsprosessen (Black & Wiliam, 2009, s. 9). I
opplæringsloven er formativ og summativ vurdering beskrevet med betegnelsene
underveisvurdering og sluttvurdering. Den formative vurderingen er en del av
undervisningen, mens den summative er det som forgår etter opplæringsløpet er avsluttet
(Lauvås, 2018, s.48-54).
Vurdering for læring, underveisvurdering eller formativ vurdering, er noen av flere
betegnelser som omhandler samme tema, at elevene skal få en vurdering som fremmer
læring. Det er mange betegnelser for samme sak og dette kan være med på å skape mer
misforståelser om hva vurderingen i skolen handler om. Fellestrekkene ved alle disse
betegnelsene er intensjonen om at elevene skal lære å bli mer reflekterte til å forstå sin egen
læringsutvikling. Dette behovet henger sammen med at vi lever i et samfunn som krever
stadig mer kompleks kompetanse i arbeidslivet. Roar Engh (2014) trekker frem eksempler på
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hvordan VFL kan bidra til både positivt og negativt i forhold til elever med ulike tilpasnings
behov i undervisningen, som elever med ADHD-diagnose. Han mener at elevene gjennom
vurderingspraksisen med VFL, får større kjennskap til hva de skal lære og til hva som er
undervisningens mål som igjen er grunnlaget for vurderingen. På bakgrunn at de vet hva som
forventes av dem, kan dette bidra til økt motivasjon. Det vil bli enklere for læreren å kunne
tilpasse undervisningen slik at eleven med ulike atferdsproblemer kan samarbeide med andre,
slik at de kan dra nytte av hverandres ressurser. Dette kan bidra til at elevene ikke mister
tålmodigheten og konsentrasjonen like fort. På den negative siden kan denne formen for
undervisningspraksis skape mer støy i klasserommet. Det er derfor viktig at læreren har god
nok klasseledelse til å praktisere ulike typer læringsaktiviteter, som gir elevene større grad av
frihet i undervisningen (Engh, 2014, s. 83-85). Engh beskriver elever med ADHD-diagnose,
men funnene hans gjelder trolig for andre elever også.

4.2.1 Kjennetegn på måloppnåelse
Skolens undervisningspraksis bygger på læreplanen og dens kompetansemål. Disse
kompetansemålene skal videre formuleres til flere læringsmål som skal være delmål for å nå
kompetansemålet. Når man skal formulere læringsmål er det noen kriterier som man bør
oppfylle. Læringsmålene bør være relevante, presise, vurderbare, tydelige og individuelle
(Bergem & Dalland, 2010, s. 72). I denne sammenheng ønsker jeg å utdype hvordan man skal
oppfylle kriteriet med vurderbare læringsmål. Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet vektlegger
dybdelæring som ønskes prioritert framfor overflatelæring. Et vurderbart læringsmål bør
være formulert på en måte som gjør det enkelt å forstå for både læreren og eleven. Det er
derfor lurt å ikke bruke vage verb som er vanskelig å vurdere om målet er oppfylt.
Formuleringen som vite litt eller kunne litt er derfor ikke anbefalt for å lage vurderbare
læringsmål (Bergem & Dalland, 2010, s. 74). «Dybdelæring betyr at elevene gradvis og over
tid utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fag» (Meld. St. 28
(2015-2016), 2016, s. 14). I forbindelse med fagfornyelsen må de derfor endre
vurderingssystemet sitt om de skal kunne vurdere om elevene har oppnådd den ønskede
kompetansen som dybdelæring. Dette på bakgrunn av at den ferdigheten er noe som utvikles
over tid og også kan være tverrfaglig.
«Typiske tegn på dybdelæring er at elevene kan overføre det de har lært fra én
situasjon eller sammenheng til en annen, og greier å bruke kunnskap og ferdigheter
til problemløsning i både kjente sammenhenger, og i nye og ukjente» (Meld. St. 28
(2015-2016), 2016, s. 33).
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4.2.2 Tilpasset opplæring
VFL og vurderingspraksis er en viktig faktor når det gjelder tilpasset opplæring i
undervisningen. Tilpasset opplæring er definert i opplæringslova § 1-3 slik:
«Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven,
lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten» (Opplæringslova § 1-3).
Denne formuleringen fra opplæringslova om tilpasset opplæring, er et av flere eksempler som
kan bidra til ulik forståelse av skolens oppgaver og innhold, og dette kan derfor medføre ulik
praksis (Jensen, 2016, s. 47). Faglitteraturen skiller mellom smal og vid forståelse av tilpasset
opplæring. En smal forståelse kan oppfattes som instrumentell og er gjerne knyttet opp mot
konkrete tiltak, metoder og ulike former for organisering av tilpasningen av opplæringen
(Bachmann & Haug, 2006, s. 7). Dette kan for eksempel innebære at man tilrettelegger
undervisningen for de enkeltelevene som har krav på dette, ved at de tas ut av klasserommet
eller har en ekstra assistent i klasserommet i undervisningen. Den vide forståelsen av tilpasset
opplæring er mer felleskapstenkende. Dette kan oppfattes som en ideologi eller en
pedagogisk plattform for en best mulig læring for hele skolen. Dette er ikke en godt nok
kriterium alene for at den tilpassede opplæring faktisk skjer i undervisningen. Det krever en
mer omfattende strategi for å kvalitetssikre at tilpasset opplæring skjer (Bachmann & Haug,
2006, s. 7). Eksempelet med VFL og atferdsproblemer som ADHD i avsnittet ovenfor, viser
tiltak for å skape en bedre tilpasset opplæring for helheten og enkeltindivider samtidig.
I forbindelse med tilpasset opplæring er det litt uklart hva som legges til grunn i sitatet i
fagfornyelsen: «I de tilfellene der læringsstrategier og refleksjon over egen læring er en del
av den faglige kompetansen, bør det også omtales i læreplanen for det enkelte fag” (Meld. St.
28 (2015-2016), 2016, s. 40). Når dette ses i sammenheng med vurderingspraksis og
satsningen på VFL som er en juridisk forskriftsfestet rett til underveisvurdering for elevene,
er dette noe som er generelt for alle fagene i skolen. Refleksjon over egen læring er en del av
underveisvurderingen og presiseres i VFL satsningen under dens fire prinsipper for god
underveisvurdering i figur 3:2 på s. 23 i denne oppgaven. I læreres arbeid kan det nok fremstå
som forvirrende at dette skal omtales på flere steder. I læreplanene er dette en del av den
faglige kompetansen i det enkelte faget. Samtidig er det en del av de brede oppgavene med
underveisvurderingen som også er nedfelt i forskrift til opplæringslova kap. 3.
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5 Materiale og metoder
I dette kapittelet vil jeg beskrive hvilke metoder som er benyttet i denne oppgaven for å
kunne besvare min problemstilling og underspørsmål knyttet til problemstillingen. Ønsket
med oppgaven er å kunne belyse hvordan erfaringer fra nasjonale satsninger implementeres
inn i fagfornyelsen, med fokus på vurderingspraksis. Dette temaet har jeg valgt å belyse
gjennom læreres praksis og dette er bakgrunnen for at valget kvalitativt forskningsintervju
som hovedmetode. For å kunne besvare oppgavens problemstilling må temaer knyttet til
fornyelse av skoleverket og fagfornyelsen, samtidig vurderingspraksis i grunnskolen belyses
fra lærerens ståsted. På bakgrunn av at jeg har valgt å analysere hovedtema med bruk av
reformdokumenter fra blant annet utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet, har jeg
også brukt tekstanalyse som en delmetode i denne oppgaven.

5.1 Kvalitativ metode – intervjuer og tekstanalyser
I mitt valg av metode ønsket jeg å finne ut hvordan skolene og spesielt lærerne, opplever de
nasjonale satsningene. Det var viktig at jeg fikk fanget opp lærernes meninger og opplevelser,
som er informasjon som ikke kan måles slik som en kvantitativ metode (Dalland, 2013, s.
112). Formålet mitt handlet om å kunne se hvordan ulike erfaringer fra nasjonale satsninger
implementeres videre i undervisningspraksisen, med fokus på vurderingspraksis. Dette gjorde
at mitt utvalg av informanter ble de som benytter de politiske intensjonene i praksis, som er
lærerne i grunnskolen. Min intensjon er å belyse hvordan nasjonale satsninger oppfattes og
praktiseres fra lærernes ståsted, når de skal forholde seg til både elevene i undervisningen og
politiske intensjoner som nasjonale satsningsstrategier. På bakgrunn av min problemstilling
med undersøkelsen har jeg derfor valgt å ha kvalitative forskningsintervju med lærere, slik at
jeg har mulighet til å få svarene fra informantene basert på deres personlige erfaring om
temaene (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 42).
For å kunne bruke dataene fra intervjuene i forbindelse med arbeid med Fagfornyelsen, har
jeg også brukt tekst- og dokumentanalyse som delmetode i oppgaven (Dalland, 2013, s. 140).
Jeg bruker flere kilder fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, blant annet
stortingsmeldinger og informasjon om nasjonale satsninger. Intervjuene med lærere er helt
sentrale i oppgaven og derfor er det hovedmetoden, kvalitativt forskningsintervju som er i
fokus i dette kapittelet.
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5.1.1 Kvalitativt forskningsintervju
I intervjuene var det viktig for meg å få frem lærernes erfaring og opplevelse av et eller flere
bestemte fenomener eller situasjoner. I denne sammenheng er dette nasjonale satsninger,
vurderingspraksis og skolenes arbeid med en ny læreplan, Fagfornyelsen. Denne
tilnærmingen i forhold til problemstillingen i dette studiet blir derfor en fenomenologisk
tilnærming (Postholm, 2011, s. 41). I en fenomenologisk studie dreier det seg om å beskrive
mer enn det å analysere. Det er den som intervjues sin livsverden som er relevant i forhold til
intervjuets formål. Det handler om informantens subjektive opplevelse, perspektiv og
meninger på temaet som tas opp (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 44-45). Mitt ønske med en
fenomenologisk tilnærming i mine kvalitative forskningsintervjuer, er at jeg vil høre lærernes
ståsted i de ulike prosessene i skolens utvikling. Det er deres oppfattelse, forståelse og
erfaring med læreplaner, nasjonale satsninger, vurderingspraksis og Fagfornyelsen av
Kunnskapsløftet, som er relevant for min problemstilling.

5.1.2 Valg av informanter
Jeg har valgt tre lærere til å være mine informanter på bakgrunn av deres åpenhet for
omverdenen, om deres arbeidssituasjon som lærer i grunnskolen. Det var derfor ikke noen
tilfeldig utvelgelse av informanter i denne oppgaven, men basert på den kunnskapen jeg
hadde om disse informantene og at disse lærerne ville være med på å gi reflekterte
tilbakemeldinger. Lærernes åpenhet var en viktig faktor i valg av informanter, slik at
oppgavens problemstilling skulle bli best mulig belyst av informanter som turte å snakke fritt
om situasjoner i skolen. Det er viktig at det utvalget man velger er håndterbart i forhold til
oppgavens omfang, slik at man ikke får for mye informasjon man ikke får benyttet i sin
helhet (Dalland, 2013, s. 165). Informantene jeg plukket ut til denne undersøkelsen jobber
alle ved ungdomsskoler, noe som var en tilfeldighet, men de jobber i ulike kommuner, noe
jeg har valgt strategisk for å få informasjon fra ulike kommuners arbeid med samme
oppgaver i skolen.

5.1.3 Forskningsetikk
I forhold til at jeg tok et strategisk utvalg av informanter som ville være åpne om deres
arbeidssituasjon, var det viktig for meg å bevare deres tillitt gjennom at jeg var tydelig med å
forklare intervjuenes intensjon. Det var deres personlige meninger og synspunkter på ulike
temaer som skulle belyses og i forhold til deres arbeidsplass vil alle opplysninger
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anonymiseres (Dalland, 2013, s. 101). For å bevare anonymiteten til informantene kreves det
en ekstra oppmerksomhet fra forskerens side, slik at man hele tiden er oppmerksom på hva
som skrives ned og hvordan informasjonen behandles (Dalland, 2013, s. 103). Det er viktig at
informantene vet hvilket formål informasjonen deres skal benyttes til, slik at de vet hva de
samtykker til. Det er i denne sammenheng også overværing av hvor mye informasjon om
oppgavens oppbygging som skal informeres om i forkant av intervjuene. Dette er for at de
ikke skal ledes mot svarene, men deres spontane svar som er relevant for forskningen til at de
ikke skal tilpasse svarene etter hva de tror er riktig svar fremfor det som er deres egentlige
svar (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 104-105).

5.1.4 Informantene
I dette forskningsstudie har jeg valgt å intervjue tre yngre lærere på tre ulike ungdomskoler
på Østlandet. Jeg har valgt å gi de navnene lærer A, B og C, for å skille de fra hverandre.
Lærer A, er en mann på 30 år som underviser i fagene norsk, samfunnsfag, KRLE og et
valgfag som heter trivsel på skolen. Han er kontaktlærer i en 10.-klasse og har jobbet på
skolen i fem år, selv om han ikke var ferdig utdannet lærer med fireårig lærerhøyskole før
våren 2019. Lærer B, er en kvinne på 28 år, som har jobbet på ungdomskolen i tre år siden
hun var ferdigutdannet adjunkt med opprykk. Hun underviser i fagene kroppsøving, kunst og
håndverk, norsk og samfunnsfag og er klassekontakt for en 9.-klasse. Lærer C, er en mann på
35 år, som jobber som faglærer på 7-10 trinn og underviser i fagene KRLE og MOT,
samtidig som han ar ansvar for elevråd og er sosiallærer. Han har jobbet ved skolen siden
2002, men var ferdig utdannet lærer i 2010. Nå driver han med videreutdanning i
psykososialt arbeid med barn og unge. Dette tar han ved siden av jobb. Informantene jobber i
ulike fag noe jeg i denne studien ikke har valgt å ta hensyn til. Bakgrunnen for at dette ikke
har betydning er for at jeg ønsker å se hva som er fellestrekkene ved å undervise i fag som
har ulik vurderingsbakgrunn. Alle fag ved grunnskolen skal vurderes og derfor vil erfaring
fra både muntlige og skriftelige eksamensformer være relevante for denne studien.

5.2 Intervju som samtale
Å gjennomføre et intervju er på mange måter som å føre en samtale med en annen person.
Det som skiller et forskningsintervju fra dagligdagse samtaler, er formen og hvordan man
ikke er likestilt. Siden intervjueren sin intensjon er å få informasjon fra informanten basert på
forskningen som skal belyses (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 22). Selv om det er forskerens
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oppgave er å få informasjon av informantene, er det viktig å se på det asymmetriske
maktforholdet i intervjusituasjonen. Det er forskeren som stiller spørsmål til informanten som
svarer, dette blir en form for enveiskommunikasjon og det er i denne sammenheng viktig å
vise en ydmykhet ovenfor deres bidrag til forskningen (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 22).
Det var viktig for meg å fortelle informantene at det ikke er en test på deres kompetanse på
teamene som de blir spurt om og at det ikke er opplagt at de skal være oppdatert på alle
nasjonale satsninger og alle sider ved Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet. Siden formålet med
min forskning var å kunne forstå hvordan de har kompetanse og kunnskap om de ulike
områdene i skolens endringer, var det derimot viktig for meg å få innblikk i hva de faktisk
hadde kunnskap om og ikke. Jeg var tydelig på at det er flere sider ved deres arbeidshverdag
jeg ikke har kompetanse om, og at det ikke er noen form for evaluering fra min side om deres
undervisningspraksis.

5.2.1 Utforming av intervjuguide
Når jeg skulle utforme intervjuguiden, hadde jeg allerede kartlagt teorien i den første delen av
avhandlingen. Derfor hadde jeg en forståelse av hvilken informasjon som var viktig å spørre
lærerne om i intervjuene. Det var viktig for meg å kunne kartlegge hva og hvorfor jeg ønsket
å spørre lærerne om de ulike spørsmålene, og hvilken relevans dette hadde for min oppgaves
problemstilling (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 139-140). Oppbyggingen av intervjuguiden
ble basert på teoridelen i oppgavens sin oppbygging. Dette var med på å skape en
intervjuguide som jeg hadde et godt eierskap til gjennom arbeidet med oppgavens teoridel.
Derfor var det lettere for meg å kunne stille relevante oppfølgingsspørsmål underveis i
intervjuet, når lærerne kom inn på områder som ikke var i intervjuguiden, men likevel hadde
relevans for problemstillingen. Spørsmålene jeg valgte var åpne spørsmål som gav
informantene mulighetene til å utdype informasjonen selv og komme med andre innspill som
jeg kan ha nytte av i forbindelse med forskningen på problemstillingen (Dalland, 2013, s.
167).
Temaene i intervjuguiden:
1. Fagfornyelsen
2. Nasjonale satsninger
3. Vurderingspraksis
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I begynnelsen av intervjuet var det med åpne spørsmål slik at informantene skulle få mulighet
til å bli komfortable med situasjonen. Derfor ventet jeg med de mer konkrete spørsmålene om
temaene som vurderingspraksis i forhold til deres undervisningspraksis til jeg var sikker på at
dette var noe lærerne kunne besvare uten at det skulle skape noe stress i situasjonen (Dalland,
2013, s. 169).

5.2.2 Gjennomføring av intervjuene
Informantene som frivillig har deltatt i min undersøkelse på sin fritid, stod fritt til å velge sted
for hvor intervjuet skulle foregå. Forholdene rundt intervjuet kan være avgjørende for hvilken
informasjon de ønsker å dele med meg og derfor var det viktig for meg at de kunne være med
på denne beslutningen (Dalland, 2013, s. 171). I forbindelse med gjennomføringen av
intervjuene tok jeg et valg om å ikke benytte meg av lydopptak, men å dokumentere svarene
direkte i samråd med læreren underveis i samtalen. Det er flere utfordringer med å
transkribere et lydopptak, som gjør at min rolle som forsker byr på en rekke problemstillinger
i fortolknings prosess fra lydopptak til tekstformat (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 204-207).
På bakgrunn av at noe av oppgavens essens omhandler fortolknings problematikk av
læreplandokumentet fra teori til praksis, valgte jeg å dokumentere intervjuene i samråd med
lærerne underveis i intervjuprosessen. Et intervju er en prosess og et samarbeidsprosjekt som
blir til gjennom en samtale mellom to eller flere personer (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 218219). For at denne samtalen skulle dokumenteres mest mulig riktig i forhold til lærernes svar
på mine spørsmål, valgte jeg å involvere de i utarbeidelsen av intervjuenes svar i tekst form.
Det er en krevende arbeidsform å skrive ned svarene underveis og jeg mistet muligheten til å
reflektere om intervjupersonens kroppsspråk og antydninger til tolkninger underveis i
intervjuet (Dalland, 2013, s. 175). I forbindelse med dette forsknings studie var det derimot
viktigere å kunne dokumentere minst mulig fortolket tekst i samarbeid med lærerne underveis
i intervjuet, enn hva at jeg hadde rom for å tolke deres kroppsspråk.

5.3 Analyse av datamateriale
I analyseprosessen av datamaterialet fra intervjuene arbeidet jeg med å kategorisere de, slik at
besvarelsene ble mer sammenlignbare opp mot hverandre. Denne måten å komprimere
datamaterialet er en fenomenologisk metode for å trekke frem essensen og se hva som er
sentralt for de ulike besvarelsene (Postholm, 2011, s. 98-99). Formålet var å kunne se
hvordan de ulike lærerne opplever og forstår fenomenene ulikt, eller hvordan de likestilles i
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forhold til temaene som ønskes belyst i forskningen. Derfor brukte jeg en form for
meningsfortetting når jeg komprimerte intervjuteksten inn i et skjema for å se hva som er
essensen i de ulike lærernes besvarelser (Kvale & Brinkmann, 2017, s.232-233). Dette gjorde
jeg på denne måten:
Spørsmål:
1.

Lærer A:

Sentralt tema:

Hva vet du om

Ja, spesielt ny generell del

Arbeide med to generelle deler

Fagfornyelsen av

Har diskutert mye på

parallelt neste skoleår

Kunnskapsløftet? Har

arbeidsplassen alle

dere fått informasjon

høringsforslagene og arbeidet med

Kutt av antall kompetanse mål i

fra arbeidsplassen?

den nye generelle delen. Snakket

nye læreplaner, skal de krympes

Hvordan?

mye om hvordan vi skal arbeide

eller bare slås sammen?

skoleåret 18/19 med to generelle
deler samtidig. Kollegiet har sett
utfordringer med
implementeringen med at det skal
jobbes dobbelt med disse planene
og i forhold til kutt av antall
kompetansemål i nye læreplaner.
Det er fra deres ståsted sett ut som
kompetansemålene egentlig ikke
er krympet men det kreves samme
eller mer kompetanse fra elevene
med sammensatte kompetansemål.

Og på denne måten kunne jeg sette inn svarene til de tre lærerne ved siden av hverandre og se
på hvilke ulikheter og likheter de har i forhold til de ulike temaene i intervjuet slik:
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Spørsmål:
1.

Lærer A

Lærer B

Lærer C

Hva vet du om

Arbeide med to

Informasjonsmøter på

Jobbet med

fagfornyelsen av

generelle deler parallelt

arbeidsplassen hvor de

tilbakemeldinger i

Kunnskapsløftet?

neste skoleår

kom med

fellestida på

tilbakemeldinger på

arbeidsplassen

Har dere fått
informasjon fra

Kutt av antall

arbeidsplassen?

kompetanse mål i nye

Hvordan?

læreplaner, skal de

fagfornyelsen, grupper
etter fag

krympes eller bare slås
sammen?

Mailer om de vil være
med på arbeidet med
nye læreplaner
gjennom
Utdanningsdirektoratet
Lite informasjon om
den nye generelle
delen.

Fortolkningen i denne prosessen vil være mindre basert på mine erfaringer av intervjuet som
forsker, på bakgrunn av at materiellet blir skrevet ned i samråd med informantene og derfor
er deres forståelse av det i tekst form som blitt mitt datamateriale. I denne prosessen jobbet
jeg med å sammenligne intervjuene og utarbeidet noen kategorier, basert på interessante funn
for min forskning. Det var flere temaer som kom opp flere steder underveis i intervjuet og
derfor laget jeg noen felles kategorier som jeg sorterte de ulike temaene under (Dalland,
2013, s. 182). Disse kategoriene er:
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•

Fagfornyelsen

•

Spriket mellom den formelle og operasjonaliserte læreplanen

•

Nasjonale satsninger

•

Vurderingspraksis

•

Tilpasset opplæring

5.4 Kvalitet i intervjuer
Kvalitetskriterier for intervju basert på beskrivelsen til Kvale og Brinkmann (2017)
vektlegger informantens kommunikasjonsferdigheter høyt for hva som forstås som en kvalitet
for intervjuet. Et intervju med mye svar fra informantene og lite hjelp til forklaring fra
intervjueren samtidig, som spontaniteten i svarene fra informanten, oppleves som bra i denne
sammenheng. De vektlegger også intervjuerens kompetanse til å følge opp spørsmålene sine
og skape seg en tolkning av informasjonen underveis i intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2017,
s. 193-194). Som nevnt innledningsvis i dette kapittelet, var det et strategisk utvalg av
informanter i denne oppgaven. Dette var på bakgrunn av at jeg ønsket informanter som kunne
belyse og gi meg mulig informasjon om temaene som var relevant for oppgavens
problemstilling. Dette gjorde at intervjusituasjonene ble lettere å gjennomføre, på bakgrunn
av at de utvalgte informantene var åpne og engasjerte i temaene i intervjuet.
Kvalitativt forskningsintervju sin intensjon bak innhenting av informasjon på denne måten,
omhandler hvilke formål som ønskes belyst i intervjuene. Det finnes flere innvendinger som
omhandler at kvalitativt forskningsintervju ikke er vitenskapelig forskning eller ikke kan
generaliseres på bakgrunn av for få informanter. Derimot kan et intervju bidra til å åpne opp
for kvalitative beskrivelser av nye fenomener (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 199-200).
Intensjonen med intervjuene mine var å kunne forstå informantenes innblikk i
implementeringsprosessen. Dette er ikke en type forskning som har en vinkling der bare fakta
står i sentrum, siden det er lærernes daglige arbeid og erfaringer som er formålet å finne
informasjon om. Det er heller ikke nødvendig å ha mange informanter for å kunne
sammenligne informantenes informasjon. Det er interessant at de jobber ved tre ulike skoler
og snakker på sine egne, kollegaer og arbeidsplassen vegne ut fra deres forståelse av
fenomenet.

5.4.1 Reliabilitet
I forhold til forskningsresultatene sin konsistens og troverdighet, blir det ofte stilt spørsmål
rundt deres reliabilitet. Dette spørsmålet kan stilles i forhold til intervjuerens sin formulering
av spørsmål underveis i intervjuet, og hvilken grad de er ledende spørsmål. Dette for å kunne
kvalitetssikre at det ikke ville vært andre svar fra samme informant dersom intervjuet hadde
blitt gjennomført av en annen forsker (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 276). Det er vanskelig å
ikke kunne stille oppfølgingsspørsmål underveis som ikke kan tolkes som et ledende
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spørsmål. Jeg har derimot prøvd å spørre oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet innenfor
temaområder som allerede var belyst, slik at informantene skulle få mulighet til å beskrive sin
versjon først.
Et annet kriteriet i forhold til reliabilitet til forskningen, omhandler transkriberingen av
informasjonen. Det er ulikt hvordan man kan tolke og fortolke materialet fra samtalen med
informanten til teksten i dokumentet (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 276). I denne situasjonen
er alt datamaterialet komponert sammen med informantene og derfor vært lite rom for min
egentolkning ved transkriberingene. Denne prosessen medførte at jeg fikk «sjekket»
informantenes besvarelser en ekstra gang, i forbindelse med at jeg dokumenterte de skriftlig.
Dette er med på å stryke forskningens reliabilitet, samtidig som det er viktig å understreke at
det er jeg som har komprimert svarene for å trekke frem essensen som jeg anså som relevant
for forskningsprosjektet.

5.4.2 Validitet
I et kvalitativt forskningsintervju handler valideringen om å undersøke feilkildene gjennom å
redegjøre for hvordan hele forskningsprosessen har foregått. For å kunne bekrefte eller
avkrefte validiteten på forskningen, handler det om hvordan leseren kan følge de metodiske
valgene som er tatt i prosessen med innhenting og bearbeidelse av informasjonen (Postholm,
2011, s.170). Innholdet i dette kapittelet om metode, har som mål å kunne styrke validiteten
for min forskning. På bakgrunn av at jeg har gjort rede for hvordan prosessen med
forskningsintervjuet er begrunnet i valgene som er tatt underveis.

5.4.3 Generaliserbarhet
En innvendig på intervjuforskning er spørsmålet om hvordan resultatene er generaliserbare.
Dette omhandler om resultatene som kommer frem i forskningen kan overføres til andre
intervjupersoner, kontekster eller situasjoner (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 289). På
bakgrunn av at dette er kvalitative forskningsintervjuer om lærernes opplevelse av et eller
flere temaer som fenomener, blir det lærernes personlige erfaringer om fenomenet som
ønskes belyst i intervjuene og dermed en kunnskap om hvordan ting oppleves for den enkelte
(Kvale & Brinkmann, 2017, s. 290). På bakgrunn av dette kan vi ikke si at denne forskningen
er generaliserbar. Det er ikke en direkte overførbar kunnskap som kommer frem, men det

48

lærerne sier kan være relevant i form av innholdet sin relevans i implementeringen av
Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og videre arbeid med nasjonale satsninger.
Det er i denne oppgaven kun tre informanter som er intervjuet. Det er vanskelig å vite
nøyaktig hvor mange informanter som vil gi en bredt nok bilde av problemstillingen i denne
typen oppgaver. Det var derfor ønskelig å ha få informanter, slik at dataene fra intervjuene
ble mer detaljert belyst enn generelt (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 148). Formålet med
undersøkelsen var å se hvordan lærerens perspektiv på problemstillingene i oppgaven
oppleves, og derfor valgte jeg å vektlegge de tre informantenes synspunkter fordi det er
nettopp denne vinklingen som er viktig å belyse. Det er viktig å få frem at det er andre
synspunkter og variasjoner på oppfattelsen av fagfornyelsen enn det som belyses på generelle
spørreundersøkelser eller det man tror er realiteten. Som nevnt tidligere er det en kvalitet at
de jobber ved tre ulike skoler og gir inntrykk av egne oppfatninger og til dels av forståelser
som kan gå igjen på arbeidsplassene.
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6 Funn fra tre intervjuer
I dette kapittelet vil jeg presentere funnene fra intervjuene med de tre lærerne. Intervjuene er
gjennomført i begynnelsen av mai 2018 og derfor er svarene basert på hvordan utarbeidelsen
av fagfornyelsen var på det aktuelle tidspunktet. Det kommer frem i Figur 2:4 Fasene i
Fagfornyelsen se s. 12, at de på dette tidspunktet er i startfasen av implementeringen av Ny
generell del og skal være halvveis i Fase 2 (planlegge fagfornyelsen, implementering og
implementering).
De viktigste oppfatningene som kom fram i samtalene med de tre lærerne har jeg valgt å
kategorisere under fem hovedpunkter: Fagfornyelsen, spriket mellom den formelle og
operasjonaliserte læreplanen, nasjonale satsninger, vurderingspraksis og tilpasset opplæring.
De fem temaene skaper til sammen et helhetlig bilde av informantenes vurderinger og belyser
erfaringer fra tre ulike ungdomsskoler. Temaene gir også interessante inntrykk sett opp mot
problemstillingene og resten av oppgaven, jfr. også kapittel 5. Utskriften fra intervjuene er
også lagt med som vedlegg 1, 2 og 3 bakerst i oppgaven.

1: Om Fagfornyelsen
- Lærerne har lite innblikk i hva Fagfornyelsen innebærer for deres arbeidspraksis og
arbeidsplass.
I forbindelse med Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet, spurte jeg et åpent spørsmål i forhold til
deres forståelse av hva den nye læreplanen innebærer. De var bedt om å svare basert på
informasjon fra arbeidsplassen eller andre steder de har lest om dette. De tre lærerne fortalte
om at de har jobbet i ulike type gruppearbeid, relatert til tilbakemeldinger på innholdet i
forslag til nye fagplaner. Informasjonen fra Lærer A skiller seg ut i forhold til de to andre sin
kunnskap om fagfornyelsen.
«Snakket om hvordan vi skal arbeide skoleåret 18/19 med to generelle deler
samtidig» (Lærer A).
Lærer A er den eneste av lærerne som tok opp problemstillingen vedrørende å arbeide med to
generelle deler samtidig i neste skoleår 2018/2019. Han tok opp denne problemstillingen i
forhold til hvordan de har snakket om dette på arbeidsplassen, og hvilke forutsetninger de har
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for å arbeide med to generelle deler parallelt i neste skoleår. Dette har de benyttet flere
fellesmøter på arbeidsplassen til å diskutere.
Denne problemstillingen har ikke blitt tatt opp på de to andre lærernes arbeidsplass på den
måten som lærer A beskriver. De andre lærerne nevnte ikke noe om den nye generelle delen i
intervjuet, annet enn at det har vært lite informasjon på arbeidsplassen om denne delen av
læreplanverkets implementering.
Når det gjelder endringen i deres undervisningspraksis på bakgrunn av hvilke endringer som
vil komme i fagfornyelsen av læreplanene, stiller lærerne seg veldig positive til de
endringene som kommer. På spørsmål om hvilke endringer dette vil medføre for lærernes
undervisningspraksis svarer lærer B slik:
«Det er vanskelig å si før den ligger fremme, men håper det er mulighet til å skape en
bedre undervisningspraksis med mer tverrfaglighet. Savner mer arbeid tverrfaglig så
man ser forbindelsene mellom hvert fag» (Lærer B).
En av lærerne legger frem et ønske om at de nye læreplanene skaper mindre fokus på ren
kunnskap, men tilrettelegger for at elevene skal lære mer ferdigheter.
«Håper på å ha mer fokus på ferdigheter og mindre fokus på ren kunnskap, men det
er avhengig av ordlyden i kompetansemålene i nye læreplaner og hvilken kompetanse
som kreves av elevene. Dette betyr at elevene med mindre faglige kunnskap får
muligheten til å lære og lære, selv om de ikke nødvendigvis har en kjempestor faglig
kunnskap til grunn» (Lærer A).
Alle lærerne har hatt fellestid på arbeidsplassen hvor de har snakket om innholdet i
fagfornyelsen og de har arbeidet med tilbakemeldinger på de ulike fagene i grupper eller
fellestid i kollegiet. Derimot er en av informantene litt usikker på hvordan arbeidskollegaer
vil forholde seg til endringene som kommer.
«Litt usikker på den eldre garde som kjører sitt eget løp uansett» (Lærer C).
Selv om lærerne jeg intervjuet var veldig positive til endringer i grunnskolen med nye
læreplaner, er det derimot en tvil hos en av lærerne i forhold til om de som har jobbet i skolen
i flere år vil forholde seg til endringer av undervisningspraksisen. De er likevel trygge på at

51

ledelsen på deres arbeidsplass vil gjøre sitt ytterste for å skape en bedre skole og forholde seg
til endringene som blir lagt frem i fagfornyelsen.

2: Sprik mellom den formelle og operasjonaliserte
læreplanen:
- De tre informantene oppfatter at spriket mellom den formelle og operasjonaliserte
læreplanen forsterkes av skolens «eldre garde» kombinert med eksamensformen.
På spørsmål om spriket mellom den formelle læreplanen og den operasjonaliserte læreplanen,
er det tydelig at lærerne har et savn etter mer konkrete krav i læreplanene. En av lærerne
trakk en sammenligning mellom Kunnskapsløftet og L97 med å svare:
«I L97 var det en helt klar «kanon» i læreplanen som eks på tekster, ibsen osv. Dette
er fjernet i LK06, men det «finnes ikke» en norsklærer over 45 år som har tenkt nytt.
Derfor føles dette som den riktige måten å være norsklærer på» (Lærer A).
Lærer A opplever at den «eldre garde» fortsatt underviser på samme måte som de gjorde før
Kunnskapsløftet, og at det ser ut som at den generelle bestillingen som L97 inneholdt fortsatt
er det som kommer frem på eksamen til elevene i norskfaget. Derfor føler han det som den
«riktige» måten å undervise norskfaget på for mange i den eldre garde og også han selv, er å
forholde seg til det de gjorde før Kunnskapsløftet. Lærer A sier følgende for å forsvare sitt
utsagn om undervisning av norskfaget i tråd med L97:
«LK06 har endret mer mulig aktiviteter for nyutdannede lærere, men oppfattes som at
de som har jobbet i skolen før LK06 ikke ønsker endringer. Forskjellen i norskfaget er
at i den formelle læreplanen har de en generell bestilling som ikke kommer frem i den
operasjonaliserte, men likevel er et krav på eksamen, fordi det er en implisitt
forståelse av hva elevene burde kunne. Dette burde enten stått i læreplanen eller vært
fjernet fra eksamen» (Lærer A).
Denne problematikken bekrefter de to andre lærerne som føler læreplanen gir for mye rom
for tolkning.
«Savner mer konkrete krav i læreplanen, den gir for mye tolkningsrom» (Lærer B).
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Denne læreren trekker frem at det blir en vurderingsproblematikk når skolen ønsker en mest
mulig lik undervisning for elevene, og de må bruke andre lærebøker for å finne frem til
relevant pensum for elevene.
«Noen ganger tilpasses opplegget vi har lagt opp så det ca passer med
kompetansemålene» (Lærer C).
Lærer C sier dette er fagavhengig, men mener kompetansemålene er alt for mange og
detaljerte. Han forteller at det føles meningsløst å fortelle elevene om kompetansemålene som
lærerne knapt forstår selv.

3: Nasjonale satsninger:
- Lærerne tar opp at nasjonale satsninger ofte blir tredd over hodet på dem og får ikke
med seg hva de ulike omhandler og er derfor positive til desentralisering av satsningene.
I intervjuene var det flere spørsmål om deres kjennskap til ulike nasjonale satsninger, noe jeg
forstod tidlig var områder de hadde mindre kunnskap om enn hva jeg hadde forventet. De
nasjonale satsningene som lærerne hadde mest kunnskap om var VFL og lærerløftet, med
krav om mer kompetanse for lærere. På spørsmål om de andre satsningene fikk jeg
tilbakemeldinger som:
Veilederkorpset: «Nei, ikke hørt om det, spiller de på 17 mai?» (Lærer C).
Ungdomstrinn i utvikling: «Gikk i stillhet i skolen, spes.ped koordinator på skolen var
ansvarlig» (Lærer A).
Lærerløftet blir beskrevet som noe som styres med en klar «top-down» metode, og to av
lærerne er veldig skeptiske til denne satsningen.
«Som lærerløftet føles veldig som tredd nedover hodet, og det skaper en kritisk
reaksjon. De hadde fått med seg flere med et tilbud og ønske fremfor et krav» (Lærer
C).
«Læreløftet som eksempel har formelle krav som medfører til at vi får flere
akademikere i skolen og færre med praktisk fokus. Dette går ikke overens med
samfunnets kritikk av skolen fordi den er for teoretisk» (Lærer A).
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Den siste av lærerne (Lærer B) mener det kan være positivt at lærere er i utdanning og at
dette bidrar til nytenkende lærere. Dette kommer frem i utsagn fra lærer A, som forteller at
han forstår intensjonen med faglige sterke lærere, men er usikker på om dette er riktig metode
å få med seg flertallet på uten at det føles som et overtramp. På arbeidsplassen til Lærer C
kom det fram hvordan flere av hans kollegaer har truet med å slutte å undervise i fagene med
krav om mer kompetanse fremfor å etterutdannes etter nye krav:
«det er negativ trend på arbeidsplassen hvor flere ikke ønsker denne utdanningen i
tråd med nye krav, så de ønsker ikke å jobbe i fagene som det er krav til etter
tidsfristen for etterutdanning er ferdig» (Lærer C).
Lærer C mener at ved å presentere lærerløftet som et krav til lærerne skapte mer kritiske
reaksjoner, fremfor om dette hadde blitt introdusert som et tilbud. Basert på disse reaksjonene
var det derfor ikke vanskelig å forstå at informantene var positive til en desentralisering av
nasjonale satsninger. Lærer C sier dette kan være fint.
«Jeg tror det vil fungere fint, jo nærmere det kommer jo lettere vil det bli å
implementere» (Lærer B).
Lærer C sa også noen ganger hadde det føltes feil å satse mye på noe som egentlig fungerer
bra på deres skole, mens det egentlig var behov for bistand på helt andre områder.

4: Vurderingspraksis:
- Vurdering for læring fører til mer kollegial åpenhet om vurdering. Samtidig er det
utfordrende å kombinere summativ og formativ vurdering.
I forhold til den nasjonale satsningen på vurderingspraksis Vurdering for læring (VFL),
forteller lærerne at dette har vært en positiv omfattende prosess ved alle de tre skolene. Det er
litt ulikt hvor i prosessen de tre lærerne ble deltagende i satsningen, men de referer til mye
gode erfaringer og endring av vurderingspraksis ved arbeidsplassen.
«Jeg kom midt i dette på min arbeidsplass, men ganske sikker på at dette har bidratt
positivt. Veldig integrert på arbeidsplassen» (Lærer B).
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Lærer B er veldig positiv til at elevene får formativ vurdering underveis slik at de får en økt
forståelse for den summative vurderingen. De er også flinke til å bruke nasjonale prøver i
etterkant av testene for individuell oppfølging av elevene.
En annen erfaring gjelder hva satsningen har bidratt til for eleven, med et større fokus på
involvering av elevene i vurderingsprosessen. Derimot er det også her en tanke om alle på
arbeidsplassen ser nytten av endringer i vurdering og undervisningspraksisen sin.
«Blitt større åpenhet og mer samarbeid om vurderingen i kollegiet, større involvering
av elevene i vurderingen. Bekymringen er at de som burde benyttet det ikke har endret
seg» (Lærer A).
Prosessen med innføringen av VFL har vært omfattende og resultert i mye bra endringer av
vurderingspraksis, derimot kommer det frem av informantenes oppfatning at det har blitt litt
mindre viktig over tid.
«Har blitt sagt at dette skal brukes og blitt utspurt om dette på medarbeidersamtaler»
(Lærer C).
Etter dette første halve året mener lærer A at det har gått fra mye fokus på vurderingspraksis
og VFL, til at det har blitt mer eller mindre borte i samtaler i kollegiet. Det er også tilfeller
hvor det benyttes som argumentasjon i feil settinger fra både ledelse og kollegaer. Når det
gjelder arbeidet med summativ og formativ vurdering av elevene, sier han dette er en jobb
som er viktig slik at elevene forstår mer av karakteren de får, fremfor at dette ikke bare blir et
tall. Evalueringene på systemnivå mener lærer A blir benyttet for lite og kunne vært mer
benyttet innad i skolene i etterkant av blant annet nasjonale prøver. Dette er litt opp til den
enkelte lærer sitt ønske hvordan disse testene blir brukt.
«Synes det er vanskelig å ikke kombinere karakterer for hele året som en utregning
for sluttkarakter. Skal de summative vurderingene underveis være verdt noe bør de
telle litt tilslutt også, men prøver å se ting i sammenheng dersom det har vært en
positiv fremgang hos eleven» (Lærer C).
Lærer C trekker frem at om de summative vurderingene underveis i skoleåret skal ha noen
betydning bør de også telle til slutt, for eksempel vil det i religionsfaget ikke alltid være like
lett å gi tilbakemeldinger om en religion som ikke har noe til felles med at vi starter med ny

55

religion neste uke. Dette gjør at tilbakemeldingene blir mer generelle, om tema som
arbeidsvaner og læringsprosess.

5: Tilpasset opplæring:
- Ulik praksis og forståelse av tilpasset opplæring.
Det var ulik praksis i forhold til tilpasset opplæring på de tre arbeidsplassene til lærerne. De
hadde likevel ganske lik forståelse av hva som fungerte best for elevene, både i klasserommet
og om behovet for å ta ut elever av undervisningen.
«Burde vært med faglærer for at elevrelasjonen til faglærer bør ivaretas, og for at
eleven skal «bli trukket» i samme retning som resten av klassen så det ikke blir så mye
inn og ut. Veldig mange elever blir tatt ut av andre fag for å ha kurs sammen med
flere andre, som skaper et kunnskapshull. Eks. Om eleven har lese kurs i en
matematikktime» (Lærer A).
«Trenger nok folk klasserommet, dette har jeg i forhold til kravene, men utfordringen
er antallet elever. Jeg går ofte ut av undervisningen med følelsen av at jeg ikke
strukket til alle elevene, samtidig jeg lager tilpasset prøver, oppgaver og
innleveringer ved behov. Ledelsen støtter at vi ikke tar elever ut av klasserommet mer
en høyst nødvendig. Elevene vil ikke ut i grupper for da føler de seg annerledes»
(Lærer B).
«Føler at i noen tilfeller er det ikke lov å tilpasse for at det ikke skal bli forskjell,
mens andre så skal det skilles veldig som blir helt feil. Nå er det stort sett 6 ukers kurs
som de er ute før de kommer tilbake, det fungerer greit. Hvis det er gjort riktig så
fungerer dette bra, elevene får valgmuligheten selv» (Lærer C).
I forhold til kunnskapen lærerne har opparbeidet seg i sin undervisningspraksis, kommer det
frem at de synes det er viktig at elevene skal få være mest mulig del av fellesundervisningen i
klasserommet. Praksisen på de tre arbeidsplassene skiller seg likevel ut fra hverandre. Lærer
A og Lærer B, vektlegger faglærer-elev relasjonen og føler de ikke får god nok relasjon til
elevene som trenger tilpasset opplæring, og dermed mister oversikten over elevenes faglige
og sosiale ståsted. Lærer C synes opplegget med 6-ukers kurs fungerer godt og det er
tilrettelagt så elevene får valgmulighet. Det er viktig at det legges til rette for at i de tilfellene
elevene skal ut av klasserommet for tilpasset undervisning, skal ikke elevene føle dette som
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et tap eller at de er annerledes, men for at det skal øke deres fremgang slik at de likestilles
mer med gruppens faglige nivå. Det kan likevel se ut som det ikke er noen klare føringer for
hvordan man skal praktisere tilpasset opplæring ved de tre skolene og derfor fører til ulik
praksis fra situasjon til situasjon.

Oppsummering
Fra svarene innen første, tredje og fjerde delområde samler skjemaet nedenfor noen
hovedtema fra intervjuene.
Fagfornyelsen
•For mange
kompetansemål:
•«Savner mer konkrete
krav i læreplanen, den gir
for mye tolkningsrom»
(Lærer B).
•Det ser ut som at den
generelle bestillingen
som L97 inneholdt
fortsatt er det som
kommer frem på eksamen
til elevene i norskfaget
(Lærer A)

Nasjonale satsninger

Vurderingspraksis

•Vurdering for læring
(VFL) har vært en positiv
omfattende prosess ved
alle tre skolene.

•«Synes det er vanskelig å
ikke kombinere karakterer
for hele året som en
utregning for
sluttkarakter. Skal de
summative vurderingene
underveis være verdt noe
bør de telle litt tilslutt
også, men prøver å se ting
i sammenheng dersom det
har vært en positiv
fremgang hos eleven»
(Lærer C).

•Veilederkorpset: «Nei,
ikke hørt om det, spiller de
på 17 mai?» (Lærer C).
•Ungdomstrinn i utvikling:
«Gikk i stillhet i skolen,
spes.ped koordinator på
skolen var ansvarlig»
(Lærer A).

• «Litt usikker på den eldre
garde som kjører sitt eget
løp uansett» (Lærer C).

Det er ikke vanskelig å se at de tre lærerne har tydelige oppfatninger og at de har opplevelser
og vurderinger som skiller seg fra intensjoner og tiltak slik de er sett ovenfra. Det er også
blant temaene som følges opp i neste del.
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7 Drøfting
I dette kapittelet skal jeg drøfte funnene fra intervjuene i lys av teori som også er presentert i
kapittel 2-4 i denne oppgaven. Drøftingen er oppbygget ut ifra kategoriene som teoridelen i
denne oppgaven er bygget opp på, Fagfornyelsen, nasjonale satsninger og tilslutt
vurderingspraksis.

Fagfornyelsen
Implementeringsprosessen av Fagfornyelsen er illustrert i figur 2:4 se s. 12 i denne oppgaven,
hvor det står i strategidokumentet til Fagfornyelsen at de ulike fasene skal bygge på
hverandre og implementeringsprosessen er presentert slik at fasene skal overlappe hverandre
over en tidsperiode på flere år (Kunnskapsdepartementet, 2017).
I forbindelse med utarbeidelsen og implementering av fagfornyelsen, viser mine funn at
lærerne har lite innblikk og informasjon om hva fornyelsen innebærer for deres
undervisningspraksis og arbeidsplass. Det kommer tydelig frem ved at det kun var én av de
tre lærerne jeg intervjuet, som opplyste at det på deres arbeidsplass anses som problematisk å
forholde seg til begge de generelle delene av læreplanverket i skoleåret 18/19. Dette trenger
ikke nødvendigvis oppfattes som negativt, selv om det hadde vært ønskelig at skolene hadde
startet arbeidet med nye generelle delen tidligere for å kunne skape mest mulig eierskap til
innholdet på arbeidsplassen. Dette er også kjente tema fra tidligere forskning:
«I evalueringen ble det også gjort analyser av læreplanverket. Det ble vist til en
manglende sammenheng mellom Generell del og de nye læreplanene for fag, blant annet
når det gjaldt synet på kunnskap og kompetanse. Andre analyser har underbygget at det
er manglende konsistens i læreplanverket, og at fagene i ulik grad har mål for det som er
blitt omtalt som sentrale kompetanser for det 21. århundre, for eksempel elevenes evne til
kritisk tenkning, problemløsning og samarbeid» (Meld. St. 28 (2015-2016), 2016, s. 10).
Det er store forventninger til Fagfornyelsen av Kunnskapsløftet, både fra de tre lærerne jeg
intervjuet og regjeringen gjennom Meld. St. 28 (2015-2016), Fag – Fordypning – Forståelse,
En fornyelse av Kunnskapsløftet. Lærer A legger frem et ønske om mer fokus på ferdigheter
og mindre fokus på ren kunnskap og dette mener han innebærer en endring av dagens
kompetansemål. Dette kan vi se i lys av meldingens fokus på dybdelæring og ønske om at
elevene skal opparbeide seg kompetanse til å kunne se sammenhengen mellom fagene. Det er
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ønsket i meldingen at det tilrettelegges for mer dybdelæring og tverrfaglighet i skolen, noe
som Lærer B savner i skolen, og tror vil være med på å skape en bedre undervisningspraksis i
skolen. Lærer A sier følgende om ønsker for fornyelsen av skolefagene:
«Håper på å ha mer fokus på ferdigheter og mindre fokus på ren kunnskap, men det
er avhengig av ordlyden i kompetansemålene i nye læreplaner og hvilken kompetanse
som kreves av elevene. Dette betyr at elevene med mindre faglige kunnskap får
muligheten til å lære og lære, selv om de ikke nødvendigvis har en kjempe stor faglig
kunnskap til grunn» (Lærer A).
Likevel er det skremmende å se hvordan lærer C bekymrer seg for sine kollegaer i skolen og
hvordan de mest sannsynlig vil gjøre som de har gjort tidligere uansett.
«Litt usikker på den eldre garde som kjører sitt eget løp uansett» (Lærer C).

Læreplanforståelse – Endrings problematikk
Det kommer også frem i intervjuene at det er ikke bare den eldre garde som har problemer
med å sette seg inn i nye og mange krav til deres undervisningspraksis. Lærer C synes
kompetansemålene er for mange og detaljerte og sier han sammen med sine kollegaer noen
ganger tilpasser opplegget så det ca er i tråd med fagets kompetansemål. Dette mener Buland
(2016) handler om problematikken ved at skolen ofte omformer og tilpasser endringer av
undervisningspraksisen i tråd med det som allerede eksisterer. Dette medfører selvfølgelig at
det ikke skjer større endringer over kort tid, men at endringer i skolen er noe som må skje
over tid (Buland, 2016, s. 94-95).
Denne utfordringen handler ikke bare om lærerne i deres profesjonelle rolle, men omhandler
hele skolens praksis gjennom flere ledd. I funnene om spriket mellom den formelle og den
operasjonaliserte læreplanen tyder mye på at det ikke er kun hos den «eldre garde» i de
enkelte skolene som er med på å bremse utviklingen og implementering av nye metoder i
grunnskolen. En lærer påpeker hvordan det kommer «pensum» basert på læreplanen L97 på
eksamen i Norsk, selv om det ikke er tydelige krav til disse typer tekster spesifikt i LK06.
Han sier at det føles som den riktige måten å undervise norskfaget på, på bakgrunn av dette.

59

Dette gjør at vi må se på hele grunnskolen som en felles organisasjon om man skal klare å
implementere varige endringer over tid.
«I L97 var det en helt klar «kanon» i læreplanen som eks på tekster, ibsen osv. Dette
er fjernet i LK06, men det «finnes ikke» en norsklærer over 45 år som har tenkt nytt.
Derfor føles dette som den riktige måten å være norsklærer på» (Lærer A).
Slik det fremstår i utsagnet ovenfor opplever Lærer A at det ser ut som at den generelle
bestillingen som L97 inneholdt, fortsatt er det som kommer frem på eksamen til elevene i
norskfaget. I mine intervjuer virker det som at både Lærer C tilpasser undervisningsopplegget
så det omtrent passer med kompetansemålene, og Lærer A følger «gamle» spor for
undervisningen basert på hva som erfaringsmessig kommer på eksamen. Den tredje læreren
jeg intervjuet sier dette om læreplanen:
«Savner mer konkrete krav i læreplanen, den gir for mye tolkningsrom» (Lærer B).
Dette tyder på at de alle tre er usikre på hva som egentlig forventes av deres yrkespraksis og
derfor vil det være naturlig å forholde seg til de som har vært i yrkespraksisen som lærer i
lenger tid enn dem selv.
Det er godt dokumentert i denne oppgavens teoridel, at det er et behov for en større forståelse
av læreplandokumentet for å kunne bruke dette i undervisningspraksisen. I synteserapport fra
evalueringen av Kunnskapsløftet utarbeidet av Sivesind (2012) kommer det også frem noen
funn som støtter det som informantene sier under intervjuene i forbindelse med
kompetansemålene i læreplanen:
«• KL06 preges av mangel på konsistens på bestemte områder
• Kompetansemål integrerer kunnskaper og ferdigheter på fagenes premisser, men det
er uavklart hvordan et skolefaglig innhold struktureres
• KL06 skaper faglig kontinuitet fordi kompetansemålene er tolkbare, noe som kan
medføre variasjon mellom skoleeiere og skoler i oppfatningen av målene» (Sivesind,
2012, s. 19).
De tilfellene hvor læreplandokumentet er oppfattet urimelig og feil, vil det skape et sprik fra
intensjonen i den formelle læreplanen til det som blir den operasjonaliserte læreplanen i
praksis. Et eksempel på dette spriket er bruken av kompetansekrav i opplæringen. I tillegg til
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synteserapporten fra Sivesind har både Engelsen (2009) og Øzerk (2010) sine innsigelser på
hvordan kompetansemålene har fått en for stor variasjon når de skal brytes ned til grader av
måloppnåelse. De poengterer viktigheten av lærerens kompetanse til å kunne utføre denne
nedbrytningen og etterlyser mer klare retningslinjer for å skape mer likestilling i kravene for
kompetansemålene i hele landet. Det er i denne sammenheng vi ser spriket mellom den
formelle og operasjonaliserte læreplan etter Goodlad sine læreplannivåer i figur 2:5, se s. 14.

Didaktiske dimensjoner
Det er mange hensyn som skal tas i en undervisningshverdag som lærer. De skal forholde seg
til både elevens behov, ledelsens krav og faglige krav i tråd med læreplanene for hvert enkelt
fag. Det kommer frem i funnene at lærerne er usikre på hvilken grad de som har jobbet ved
skolen over lengre tid kommer til å endre sin undervisningspraksis, uansett hvilke endringer
som legges frem i Fagfornyelsen. Det er derfor viktig å se hvilke forutsetninger læreren har
for å kunne planlegge og gjennomføre undervisningen. Den didaktiske relasjonsmodellen
som er illustrert i figur 2:7 se s.16, viser alle sider læreren må forholde seg til i sin
undervisningspraksis: Vurdering, lærerforutsetninger, rammefaktorer, mål, innhold og
læringsaktiviteter. De skal samtidig gjennomføre en opplæring innenfor rammene som
myndighetene har satt for skolen, gjennom den generelle delen av læreplanverket og planene
for de ulike fagene (Lyngsnes & Rismark, 2007, s. 170-171).
I funnene kommer det frem at kun en av de tre lærerne hadde innblikk i utfordringen med å
arbeide parallelt med to generelle deler i skoleåret 18/19. Det kan derfor drøftes hvilke deler
av læreplanverket som er mest i søkelyset hos de enkelte skolene. Skaalvik og Skaalvik
(2013) trekker frem dette i rapporten om lærerens målorientering. De peker på at det er viktig
at læreren retter fokuset mot elevenes læring som er oppgaveorientert, og at de ikke blir
egoorientert i sitt arbeid som lærer. Dette er viktig for at de ikke skal bli defensive i sin jobb
og miste motivasjonen for å både prøve nye metoder og ble negativ til utvikling i skolen
(Skaalvik & Skaalvik, 2013, s. 38-43). Basert på lærerens ansvarsroller er det viktig at de får
rom for å kunne utvikle seg uten at de blir hengt ut om det ikke alltid fungerer like godt med
nye metoder. Irgens (2016) mener det er viktig å øke bevisstheten rundt hvilket ansvar det
blir lagt på læreren, ved offentliggjøring og rangering av tester av elevene (Irgens, 2016, s.
324). Dersom det er ønskelig med mer fokus på ferdigheter enn kunnskapsnivået til elevene
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må det drøftes hvilke utfordringer dette medfører for lærerrollen i forbindelse med ulike
offentliggjøringer av elevenes kunnskapsnivå.

Undervisningspraksis
Det er mye fokus på lærerens oppgave med å dele opp og konkretisere kompetansemålene i
læreplanen for å kunne planlegge en god undervisning. Derfor ønsker jeg å trekke frem
praksistrekanten som er illustrert i figur 2:8 se s. 18 og dens tre nivåer som representerer
lærerens praktiske dyktighet (Lauvås & Handal, 2015, s.25-27). Denne modellen vektlegger
behovet for at læreren har god nok kunnskap for å kunne ta avgjørelser og beslutninger
vedrørende elevenes opplæringstilbud i tråd med læreplanen. Den
gjennomførte/operasjonaliserte læreplanen skal gjenspeile lærerens forståelse av
læreplandokumentet i undervisningen med elevene (Lyngsnes & Rismark, 2007, s. 131).
Derfor er det viktig at læreplanen tydeliggjør hva som forventes av undervisningen, slik at det
blir en mest mulig lik undervisning for norske elever på ulike skoler.
Dybdelæring er en kompetanse det ønskes å tilrettelegge for i Fagfornyelsen av
Kunnskapsløftet og det presenteres et behov for elever som kan transformere ferdigheter i et
fag over i nye fag eller situasjoner (Meld. St. 28 (2015-2016), 2016, s. 14). Jensen (2016)
mener dybdelæring vil gi elevene kompetanse for å sette det de lærer i et større perspektiv og
på den måten få en bredere forståelse av hvorfor de skal lære det de undervises. Han kaller
dette meningsskapende læring (s. 30). Dette er viktig tema i forbindelse med at vi lever i en
verden som har et behov for annen type arbeidskraft enn tidligere, og større behov for
arbeidstakere som behersker ulike former for kompleks kommunikasjon, problemløsning og
eksperttenking (Hopfenbeck, 2011a). I denne sammenheng kan nasjonale satsninger anses
som en bonus til utdanningssektoren. De nasjonale satsningene er basert på hvilke problemer
som kommer til syne i evalueringer på systemnivå og deretter bygget opp for at det skal bli
en best mulig innføring i skolens virksomhet.

Nasjonale satsninger
I denne oppgaven har jeg presentert satsningene Vurdering for læring, Kompetanse for
kvalitet, Lærerløftet, Ungdomstrinn i utvikling og Veiledningskorpset. Funnene viser til at
lærerne ofte føler nasjonale satsninger som tredd nedover hodet og de får ikke alltid med seg
innholdet i hva de ulike satsningene handler om.
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Veilederkorpset: «Nei, ikke hørt om det, spiller de på 17 mai?» (Lærer C).
Ungdomstrinn i utvikling: «Gikk i stillhet i skolen, spes.ped koordinator på skolen var
ansvarlig» (Lærer A).
Dette belyser mulig en problemstilling som ikke er godt nok belyst i implementeringsarbeidet
med fagfornyelsen i skolen. Ungdomstrinn i utvikling er en satsning som ikke inkluderte alle
skoler og var mer et prosjekt med tilbud til deltagende skoler med lokalt utviklingsarbeid.
Derimot er det litt mer alvorlig at Lærer C lurer på om veilederkorpset spiller på 17. mai.
«Veilederkorpset består av erfarne veiledere som engasjeres av
Utdanningsdirektoratet. Veilederne gir støtte i ledelse av og prosess for
utviklingsarbeid, og støtter skoleeierne slik at organisasjonen blir bedre rustet til å
gjennomføre systemisk kvalitetsutviklingsarbeid» (Utdanningsdirektoratet, 2017a).
Målet til veilederkorpset er blant annet å bedre læringsresultatene til elevene og at alle elever
skal; inkluderes og oppleve mestring, beherske grunnleggende ferdigheter og fullføre
videregående opplæring (Utdanningsdirektoratet, 2017a).
De to andre lærerne svarte også at de ikke kjente til denne satsningen, men lærer A refererte
til at de hadde et læringsmiljøteam i kommunen som en lokal satsning.
Satsningen på veilederkorpset er forslått å videreutvikles samtidig videreføres i
fagfornyelsen. Det ønskes også å drøfte om det er aktuelt å sette inn en nedre grense for
kvalitet i skolene da det blir obligatorisk med veiledning gjennom veilederkorpset (Meld. St.
21 (2016-2017), 2017, s. 93-96). Dette er en satsning som vil bli viktig i forbindelse med
desentraliseringen av nasjonale satsninger, for å kunne sikre at det er gode utviklingstiltak
som prioriteres i de enkelte kommunene og skolene. Hvis intensjonen er å kunne skape mer
fokus på ferdigheter og dempe kunnskapsfokus i nye læreplaner i fagfornyelsen vil dette
kreve en endring i skoleledelsen som er en utfordrende prosess og derfor vil det være viktig å
belyse hvilke støttemidler som er tilgjengelig i denne prosessen.
Av de satsningene jeg spurte informantene om er det kun Lærerløftet og VFL, som de hadde
noe spesielt å bemerke ved. To av lærerne trekker frem en skeptisk holdning til lærerløftet og
de er bekymret for at det skal komme flere akademikere i skolen.
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«Som lærerløftet føles veldig som tredd nedover hodet, og det skaper en kritisk
reaksjon. De hadde fått med seg flere med et tilbud og ønske fremfor et krav» (Lærer
C).
«Læreløftet som eksempel har formelle krav som medfører til at vi får flere
akademikere i skolen og færre med praktisk fokus. Dette går ikke overens med
samfunnets kritikk av skolen fordi den er for teoretisk» (Lærer A).
Det er usikkert om dette vil være en positiv retning for skolen. Det kan anses som en klar
«top-down» styring av skolen hvor politikkere forventer endringer av systemer og ser helst at
problemet blir løst ovenfra og ned (Barret & Fudge, 1981, s. 9). Lærer B opplever derimot
ikke dette som negativt, men sier det kan være fint med videreutdanning av lærere og mener
dette vil være positivt med nytenkende lærere. Det kommer frem i funnene at selv om lærer A
delvis deler oppfatningen til lærer B med faglig sterke lærere, virker det som at det har blitt
oppfattet som et negativt overtramp på hans arbeidsplass og flere lærere har sagt de ikke
ønsker denne videreutdanningen som kreves og derfor heller vil undervise i fag uten de
faglige kompetansekravene etter tidsfristen for etterutdanning er ferdig.
Hvilken styringsstrategi som fungerer for hva, vil være situasjonsavhengig og knyttet til hvor
det er behov for at makten for avgjørelsene bør plasseres. Slike vurderinger kan vi se har blitt
gjort i forhold til nasjonale satsninger og implementering av de nasjonale satsningene i
grunnskolen og hvor ulik de andre satsningene er fra implementeringsprosessen med VFL.
«This study shows that the tensions involved in education policy reform can be
adequately addressed through a bottom-up implementation process. Our findings
support previous research (Gardner, 2011; Leahy & Wiliam, 2012), in that successful
implementation of the AfL programme was found in schools where factors such as
trust, dialogue and higher levels of teacher agency were present» (Hopfenbeck mfl.,
2015, s. 57).
Mye tyder på at ved å benytte en nedenfra og opp implementering skaper større eierskap til
endringen og derfor lettere er med på å skape en større endring i praksisen. I innføringen av
VFL er det benyttet en diffusjonsteori i implementeringen. Dette er en prosess hvor
informasjonen om innovasjonen blir kommunisert over tid bland sektoren og gjennom flere
stadier er med på å overbevise de involverte på en annerledes måte enn ved å sette krav som
det er gjort i eksempel lærerløftet (Buland, 2016, s. 93).
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«At the same time, the study has shown that there is a constant struggle involving
teachers and policymakers regarding the need for trust in the system and the need for
accountability» (Hopfenbeck mfl., 2015, s. 57).
Det kan se ut som det er en balansekunst å kunne avgjøre hvor mye lærere skal involveres for
å skape godt eierskap til prosessen, uten at det blir for frie tøyler i implementerings
prosessen.
Det er skremmende å finne funn som at lærere truer med at de ønsker å undervise i andre
fagområder, fremfor å etterutdanne seg til de nye kravene som presenteres i lærerløftet. Her
kan det se ut som at det har sviktet på flere områder i forbindelse med implementeringen.
Satsningen har blitt presentert på en måte som har skapt en reaksjon blant de ansatte, slik at
lærere føler dette som et overtramp og nekter å føye seg etter de nye kravene.
Det kan også belyse en negativ trend blant lærere, slik som det er presentert flere steder i
mine funn med beskrivelsen «eldre garde». Disse kjører trolig sitt eget løp uansett hvilke
endringer som ønskes i fornyelsen. Dette er en tankevekker for skole-Norge som burde tas på
alvor. Det er mye god kompetanse i den «eldre garde» som er verdifullt for elevene, men vi
har et utdanningssystem som må gjennom videreutvikling kontinuerlig for å holde standarden
oppe, basert på samfunnets behov for arbeidskraft.
Det kan likevel føles som at noen nasjonale satsninger er en politisk intensjon basert på det
en vurderer som viktig for et flertall, og derfor kan dette føles unødvendig ved en del
arbeidsplasser. Det er vel slik Lærer C har følt noen av de nasjonale satsningene ved hans
arbeidsplass, og derfor stiller seg meget positiv til en desentralisering av satsningene.

Desentralisering av nasjonale satsninger
I mine funn kommer det frem en positiv holdning til desentralisering av nasjonale satsninger.
Lærerne jeg intervjuet føler noen ganger på at de skal involveres i en stor satsning på
områder som egentlig ikke er et problem ved deres arbeidsplass, dette medfører at de ikke får
brukt tid og ressurser på det som er mest nødvendig for elevenes beste. Dette er en av
årsakene til at det forslås en endring av nasjonale satsninger ned på kommune og skolenivå i
Meld. St. 21 (2016-2017), Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen. Det legges til grunn
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at de lokale nivået har best kompetanse på sine behov. Denne endringen forutsetter at de
lokale behovene har kompetansen for å håndtere dette ansvaret (Meld. St. 21 (2016-2017),
2017, s. 12). Basert på nasjonale satsninger på kompetanse heving av skolens personale er det
lagt et grunnlag for at de lokale nivåene vil være bedre rustet til desentraliseringen.

Skolebasert kompetanseutvikling og ledelse
Det kan være utfordrende for en ledelse å jobbe med skolebasert kompetanseutvikling og god
ledelse samtidig. Ledelse i skolesektoren er et stadig mer et omfattende arbeid. De skal ha
oversikt over kompetansebehovene i skolen, noe som krever en tett dialog med de som
underviser i skolen (Irgens, 2016, s. 227). På denne måten vil de få større oversikt over
behovene i skolen og ha mer kunnskap om prosessen rundt endringer i skolens praksis. Dette
krever en ny type medarbeidere blant skolens ansatte, som blir mer selvstendige og
reflekterte i eget arbeid, men det er fortsatt viktig at det er lederen som leder teamet sitt frem
til målet slik at de ikke går i ulike retninger (Irgens, 2016, s. 228). Denne formen for ledelse
er veldig lik endringene som skjer i vurderingspraksisen i skolen med formativ vurdering og
behovet for mer reflektert forståelse av egen arbeidsinnsats. VFL vektlegger elevenes
forståelse av egen innsats i arbeidet. Gjennom klare mål, tilbakemeldinger og involvering
skal elevene lære å bli mer reflekterte i egen arbeidsprosess (Utdanningsdirektoratet, 2015b).
Det er flere likheter ved skoleledelsen sin endringsprosess og VFL. Dette er ikke en enkel
prosess og noen kan trenge behov for veiledning underveis for å få bistand til å klare å endre
skolestrukturen i riktig retning.

Vurderingspraksis
Formativ vurderingspraksis - VFL
Vurdering for læring (VFL) har vært en omfattende satsning på formativ vurderingspraksis i
grunnskolen og den har vært med på å endre vurderingskulturen på et nasjonalt plan.
Formativ vurderingspraksis handler om hvordan elevene kan benytte tilegnet kunnskap og
erfaringer fra en undervisningssituasjon, for å bruke det i nye temaer og sammenhenger
(Black & William, 2009, s. 9). Denne vurderingspraksisen har flere likheter med formålet
med dybdelæring, hvor det ønskes at elevene forstår i større grad forstår sammenhenger og
kan benytte denne forståelsen i flere settinger enn kun det enkelte fagets situasjon.
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Funnene på VFL, summativ og formativ vurdering, viser at VFL har bidratt til flere positive
endringer for vurderingspraksisen ved de enkelte skolene. Selv om lærerne jeg har intervjuet
er litt skeptiske til i hvilken grad den «eldre garde» forholder seg til dette, kommer det frem i
intervjuene at det gjennom skolens oppfølging av VFL er skjedd positive endringer av ulike
arbeidsplaners oppbygging og av hvordan lærerne skal forholde seg til underveisvurdering av
elevene. Det medfører at praksisen blir mer integrert i alle klasserom, uavhengig av lærernes
tidligere ståsted. Slik ser det ut til at VFL har vært med å endre hvordan skolene planlegger
og tilrettelegger opplæringen og blir en endring inn i klasserommene.
Selv om VFL virker godt implementert i de skolene jeg har informasjon fra er det viktig å
være klar over at det er en omfattende prosess å endre undervisningspraksis på en hel nasjon.
Tabellen nedenfor er hentet fra en ganske ny undersøkelse i forbindelse med VFL.

Figur 7:1 Implementering av VFL i ni skoler (Hopfenbeck mfl., 2015, s. 55).
Den viser at det er stor variasjon ved ni ulike skoler når de gjelder lærerens forståelse og
deltagelse. Dette gir støtte for at en må forvente betydelig variasjon i en
reformimplementering, og det er krevende å få lærere godt med.

Summativ vurderingspraksis - Eksamen
En av lærerne trekker frem at det er vanskelig å ikke summere karakterene for hele
undervisningsåret for utredningen av sluttkarakter i fag som er delt opp i tema etter tema. Det
som blir trukket frem i denne sammenheng er hvordan fag som KRLE, hvor læreren forklarer
det er vanskelig å ikke beregne med karakteren fra et tema tidligere i undervisningsåret inn i
den summative sluttkarakteren på slutten av året. Derimot sier han at dersom eleven viser en
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god progresjon i arbeidet gjennom året er dette med på å trekke i positiv retning for den
summative sluttkarakteren.
Den summative vurderingen skal være et samlet uttrykk for hva eleven faktisk kan og
formativ vurdering er en del av undervisningen for å fremme læring (Lauvås, 2018, s. 48-54).
Det kan være viktig å understreke i denne situasjonen, at dersom elevene er innforstått med
hva som kreves av dem underveis i undervisningsåret, er det ikke mulig å «rette opp» dersom
man ikke er interessert i å gjøre en innsats i de ulike temaene. Karaktersetting skal belyse hva
eleven faktisk kan på et vurderingstidspunkt (Fjørtoft & Sandvik, 2016, s. 27-30). Som en av
lærerne i religion peker på kan det derfor oppfattes som feil dersom en elev ikke presterer i to
av religionene av ulike årsaker, og likevel skal få topp karakter i den summative vurderingen
på slutten av skoleåret.
Eksamen er blant annet en sertifisering av elevens kunnskap for videre utdanning (Tveit &
Olsen, 2018, s. 24). Grunnlaget for hva eleven kan er basert på hvordan de presterer på denne
ene prøven og hvorfor kan det være riktig å legge for mye vekt på hva eleven ikke hadde av
kunnskap i begynnelsen av skoleåret når det er snakk om standpunkt karakteren i faget.
For at eleven skal ha mulighet til å opparbeide seg kompetanse på å dybdelære er det viktig at
ikke kunnskapshullet i faget spriker for mye. Dette handler om lærerens didaktiske
kompetanse til å kombinere oppmerksomhet mot kunnskap og ferdigheter på en best mulig
måte, slik at elevene utfordres både til å bli reflekterte over egen arbeidsinnsats, samtidig som
de tilegner seg kunnskapen som kreves av de etter kompetansemålene i faget.
Læreplan + didaktikk = sant! er et forslag fra den svenske professoren Ninni Wahlström
(2015), hvor hun trekker frem at det er lærerens didaktiske kompetanse som er avgjørende for
hvordan elevene gis mulighet til å utvikle egne kunnskaper ut fra temaene som er med i
læreplandokumentet. Det er avgjørende for elevenes læring at læreren oppfatter og utnytter
læreplandokumentet gjennomtenkt og godt (Wahlström, 2015, s. 146-147). Gjennom teori og
funn i intervjuene med mine tre informanter, har oppgaven belyst at gode didaktiske
vurderinger er vanskelig å gjennomføre på bakgrunn av at læreplandokumentet oppfattes for
diffust, og med for lite klare retningslinjer for hvordan lærere skal skape
undervisningspraksisen. Lærer C får fram slike uklarheter godt med uttalelsen om at det er
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meningsløst å fortelle elevene om kompetansemålene som lærerne knapt forstår selv. At det
nye læreplandokumentet gir for mye tolkningsrom er også meningene til lærer B og Lærer A.

Tilpasset opplæring
Under vurderingspraksis hører også tilpasset opplæring med, også når man ser
sammenhengen mellom vurderingene som tas underveis og hvordan dette er med på å forme
tilretteleggingen av undervisningen. I følge Jensen (2016) er formuleringen i opplæringslova
litt for åpen og gir for mye tolkningsrom for hvordan man skal tilrettelegge undervisningen.
Han mener at det kan medføre mange ulike praksiser basert på for stor variasjon i forståelsen
av intensjonen om tilpasset opplæring (s. 47).
Engh (2014) trekker frem et eksempel på hvordan samarbeid om vurdering vil bidra til
positiv tilrettelegging til elever med konsentrasjonsproblemer som ADHD og påpeker at dette
krever en lærer som har en klar strukturert klasseledelse for at det ikke skal bli kaos med
denne læringsaktiviteten (s. 83-85). Tilpasset opplæring forutsetter at lærere bruker både sin
faglige og didaktiske kompetanse for å kunne tilrettelegge for egnede læringsaktiviteter. I en
kombinasjon av vid og smal forståelse av tilpasset opplæring, kan eksempelet ovenfor belyse
hvordan vurderingspraksis kan bidra til å skape gode situasjoner med tilpasset opplæring for
elevene i skolen (Bachmann & Haug, 2006, s. 7).
I funn av ulik praksis av tilpasset opplæring kommer det tydelig frem hvordan både lærere og
skoler kan ha ulik forståelse av tilrettelegging av undervisningspraksis. Det som kommer
frem i intervjuene i denne oppgaven er en ganske felles forståelse hos de tre lærerne for hva
de mener er deres elever sitt beste, når det gjelder om dette innebærer tilpasning i
klasserommet eller gruppearbeid utenfor undervisningsrommet. De har en felles forståelse av
at elevene bør være mest mulig del av klasseundervisningen så langt det går, for at de ikke
skal miste lærer-elev relasjonen, være utenfor, eller miste faglig kompetanse som følge av at
de har vært sendt til gruppetimer mens klassen har hatt annen undervisning.
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8 Konklusjon og avslutning
Kunnskapsløftet var både en innholdsreform og en styringsreform. I denne oppgaven har jeg
vært opptatt av å se på hvordan gode erfaringer fra nasjonale satsninger og implementeringen
av den siste læreplanen, Kunnskapsløftet (LK06), kan gjenbrukes i arbeidet som er i gang
med den kommende læreplanen, Fagfornyelsen.
Fokuset mitt har vært basert på hvordan man kan minimere spriket mellom den formelle og
operasjonaliserte læreplanen i fagfornyelsen, med tilnærming fra lærerrollens ståsted. Før jeg
kan besvare problemstillingen min ønsker jeg å trekke frem erfaringer fra drøftingen og
besvare underspørsmålene til problemstillingen.
•

Hvilke erfaringer fra nasjonale satsninger er relevant for implementering av
Fagfornyelsen?

Satsningene på kompetanseheving av lærerstaben og ledelsen i skolen som Ungdomstrinn i
utvikling, kompetanse for kvalitet (KFK) og Lærerløftet, er viktige bidrag for å kunne
implementere fagfornyelsen sin intensjon. Dette på bakgrunn av at det kreves både faglige
sterke lærere og gode ledere både i klasserommet og til å lede skolen fremover inn i
kunnskapssamfunnet. Erfaringene fra Vurdering for Læring (VFL) kan være et stort bidrag i
form av hvordan denne satsningen har bidratt til endring av et helt praksisfelt. Derfor vil det
være viktig å se hvordan man kan gjenbruke lærererfaringene fra implementeringen av VFL i
forbindelse med implementeringen av Fagfornyelsen. Veilederkorpset kan være en god
ressurs for å kunne bidra med hjelp å støtte i prosessen med å skape gode utviklingsprosesser
med kompetanseheving i skolen.
•

Hvilken rolle har vurderingspraksis i implementering av denne nye læreplanen?

Det er klare sammenhenger mellom dybdelæring og formativ vurderingspraksis som har vært
en omfattende nasjonal satsning gjennom VFL. Denne satsningen har bidratt til å øke
oppmerksomheten rundt underveisvurdering og formativ vurdering i skolens praksis. Dette
kan på mange måter ses på som en begynnelse på prosessen for å tilrettelegge for mer
dybdelæring i skolen. Vurderingspraksisen med formativ vurdering er også en positiv metode
for å tilpasse opplæringen til elevene. Gjennom formativ vurdering involveres elevene i sitt
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eget vurderingsarbeid og er også med på å gi læreren tettere forståelse av elevenes tankegang,
som bidrar til mer kunnskap om den enkelte elev sitt behov.
•

Hva kreves av læreres kompetanse for å forstå et læreplandokument nok til å
benytte det godt i praksis?

Det er tydelig et sprik mellom hva som er viktigst i skolen av ferdigheter og kunnskap. Dette
spriket medfører at lærerne kan bli defensive i forhold til endringsprosesser og nyutdannede
lærere føler de gjør det feil om de ikke forholder seg til det som er blitt praktisert på skolen
over tid. Det er derfor ikke kun den enkelte lærers kompetanse som må økes for å forstå
læreplandokumentet, men hele skolesektoren som må gjøre en prioritering av hva som skal
være tyngst vektlagt i undervisningspraksisen.
Det at lærerne føler seg overvåket av offentliggjøring av testresultater skaper en bekymring i
forhold til implementering av dybdelæring og tilrettelegging for mer tverrfaglig arbeid i
Fagfornyelsen. Disse testene er utarbeidet på bakgrunn av andre forutsetninger enn norske
læreplaner, men blir likevel med på å skape et målesystem av skolen. Dette vanskeligjør
mulighetene for å prioritere ferdighetene det ønskes i fagfornyelsen, som dybdelæring. Det er
viktig for lærerens forståelse av læreplandokumentet at de har den pedagogiske og didaktiske
kompetansen til å kunne utvikle gode undervisningspraksiser som er i tråd med elevenes
behov. Derfor må kompetansemålene tydeliggjøres slik at det ikke oppstår misforståelser om
hvilken praksis som skal benyttes.
Hvordan kan man bruke erfaringer fra nasjonale satsninger i implementering av
Fagfornyelsen, med fokus på vurderingspraksis som eksempel?
Konklusjonen i denne avhandlingen handler om at lærerne trenger klare rammer som er enkle
å forholde seg til og samtidig er forutsigbare. Dette gjelder i læreplanens oppbygging hvor
det bør være klare relasjoner til satsninger som VFL, som de har en større forståelse om på
bakgrunn av den omfattende satsningen på vurderingspraksis. Det er også viktig med en
tydelig ledelse som bidrar til å lede de ansatte sammen som en gruppe og som skaper et trygt
miljø for å utvikle sine læringsstrategier med rom for å prøve og feile. Derfor mener jeg at
man kan hente erfaringer i alle de nasjonale satsningene som er belyst i denne avhandlingen.
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Vurderingspraksisen i grunnskolen er endret vesentlig på bakgrunn av den nasjonale
satsningen på VFL. Kunnskap om denne implementeringen vil være verdifull i arbeidet med
å skape en grunnskole med mer fokus på ferdigheter for å utdanne elever til å bli mer
selvstendige i arbeidslivet. For at skolen skal kunne bidra til at elevene oppnår denne
kompetansen, må de selv ha kompetanse både pedagogisk og didaktisk, slik som det legges
til rette for i satsningene lærerløftet, Kompetanse for kvalitet og Ungdomstrinn i Utvikling.
Dette vil være en prosess som krever en endringsledelse og det vil by på utfordringer i form
av skepsis til endring av undervisningshverdagen for enkelte lærere. Derfor er det et viktig
bidrag å hente i den nasjonale satsningen på Veilederkorpset som kan gi støtte til skoleeier og
skoleleder for å kunne tilrettelegge endringsprosessene i deres kommune og skole.
Avslutningsvis i denne avhandlingen vil jeg si at forskjellen på kunnskap og ferdigheter bør
tydeliggjøres. Det er mye som tyder på at det blir ofte vektlagt kunnskap fremfor ferdigheter i
undervisningen, på bakgrunn av at dette er lettere å måle i ulike tester. Med store
forventninger til elevenes kunnskap i skolen, blir det derfor vanskelig å finne rom for å
utvikle deres ferdigheter, slik som det ønskes i fornyelsen av Kunnskapsløftet.
Kunnskapsdepartementet og regjeringen ønsker mer rom for dybdelæring og tverrfaglighet i
undervisningen, men hvis ikke de styrende myndighetene reduserer kompetansekravene i
læreplanene blir det vanskelig for lærerne å vurdere hva som skal veie tyngst av ferdigheter
og kunnskap.
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Vedlegg:
Vedlegg 1): Intervju Lærer A
Vedlegg 2): Intervju Lærer B
Vedlegg 3): Intervju Lærer C

Vedlegg 1) Intervjuer til Masteroppgaven –
Lærer A
Hvordan kan man bruke erfaringer fra nasjonale satsninger i implementeringen av
fagfornyelsen av Kunnskapsløftet, med fokus på vurderingspraksis?
Kjønn: mann
Alder: 30
Ansiennitet: 5 år
Type skole/klasse: ungdomsskole, 10 klasse kontaktlærer
Utdannelse: 4-årig lærerhøyskole, ferdig neste vår 2019
Fag som undervises: norsk, samfunnsfag, KRLE, trivsel på skolen (valgfag)
Fagfornyelsen
1. Hva vet du om fagfornyelsen av Kunnskapsløftet? Har dere fått informasjon fra
arbeidsplassen? Hvordan?
-

Ja, spesielt ny generell del

-

Har diskutert mye på arbeidsplassen alle høringsforslagene og arbeidet med den
nye generelle delen. Snakket mye om hvordan vi skal arbeide skoleåret 18/19 med
to generelle deler samtidig. Kollegiet har sett utfordringer med implementeringen
med at det skal jobbes dobbelt med disse planene og i forhold til kutt av antall
kompetansemål i nye læreplaner. Det er fra deres ståsted sett ut som
kompetansemålene egentlig ikke er krympet, men det kreves samme eller mer
kompetanse fra elevene med sammensatte kompetansemål.

2. Vil dette medføre store endringen for din arbeidspraksis som lærer?
-

Ja, forhåpentligvis

-

Håper på å ha mer fokus på ferdigheter og mindre fokus på ren kunnskap, men det
er avhengig av ordlyden i kompetansemålene i nye læreplaner og hvilken
kompetanse som kreves av elevene.

-

Dette betyr at elevene med mindre faglige kunnskap får muligheten til å lære og
lære, selv om de ikke nødvendigvis har en kjempestor faglig kunnskap til grunn.

3. Vil dette endre din skole sin praksis?

-

Ja, det virker sånn

-

Fokus områdene vil medføre mer tverrfaglig samarbeid ved skolen, med fokuset
på helse og livsmestring blant annet.

4. Har du vært med på noen endringer i undervisningspraksis i din tid som lærer?
-

Ja, Vurdering for Læring (VFL) i hovedsak

-

Innføringen av VFL, samlet alle ungdomsskolelærerne i kommunen for stort kurs
kun teoretisk om denne nye satsningen. Fellestid hver onsdag på arbeidsplassen,
som ble benyttet til VFL det første halve året etter innføringen, med et praktisk
fokus, kollegaveiledning og medarbeidersamtaler.

-

Etter dette har VFL blitt dratt frem i feil sammenheng, både fra ledelsen og
kollegaer.

-

VFL har gjort enkelte endringer, men delvis dødd ut blant kollegaer, kanskje mest
de som trenger det sterkest.

-

Begrepet blir brukt i feil sammenhenger.

5. Hva tenker du om spriket mellom den formelle og operasjonaliserte læreplanen?
Benyttes læreplaner eller arbeidsplaner i din undervisningspraksis?
-

I L97 var det en helt klar «kanon» i læreplanen som eks på tekster, ibsen osv.
Dette er fjernet i LK06, men det «finnes ikke» en norsklærer over 45 år som har
tenkt nytt. Derfor føles dette som den riktige måten å være norsklærer på.

-

Det kommer fortsatt til eksamen selv om det ikke står i læreplanen.

-

LK06 har endret mer mulig aktiviteter for nyutdannede lærere, men oppfattes som
at de som har jobbet i skolen før LK06 ikke ønsker endringer

-

Forskjellen i norskfaget er at i den formelle læreplanen har de en generell
bestilling som ikke kommer frem i den operasjonaliserte, men likevel er et krav på
eksamen, fordi det er en implisitt forståelse av hva elevene burde kunne.

-

Dette burde enten stått i læreplanen eller vært fjernet fra eksamen.

Nasjonale satsninger
6. Hvilke nasjonale satsninger har du kjennskap til? Deltatt eller observert?
-

Hvordan har disse blitt presentert, oppfattet og arbeidet med på din
arbeidsplass?

-

Vurdering for læring (VFL)

-

Se over

-

Kompetanse for kvalitet (KFK)

-

Har vært i skolen med overtatt av lærerløftet, to inspektører skal gå lederutdannelse til
høsten. Mange som driver med etterutdanning i naturfag, engelsk og matematikk.

-

Lærerløftet

-

Det har vært høyt prioritert på arbeidsplassen med å etterutdanne lærerne til nye krav
med engang, derfor mye vikarer i år. Lærerspesialister i fagene naturfag og
matematikk har blitt prioritert med en gang. To lærerspesialiserter i hvert fag som har
5timer i uken med kollegiet og/eller utvikling av didaktikk arbeid i naturfag og
matematikk de jobber også i interne faggrupper.

-

Ungdomstrinn i Utvikling

-

Gikk i stillhet i skolen, spes.ped koordinator på skolen var ansvarlig

-

Veilederkorpset

-

Nei, har læringsmiljøteam i kommunen, lokal satsning.

Vurderingspraksis
7. Hvordan har vurdering for læring (VFL) vært med på å endre skolens
vurderingspraksis?
-

Blitt større åpenhet og mer samarbeid om vurderingen i kollegiet, større involvering
av elevene i vurderingen. Bekymringen er at de som burde benyttet det ikke har
endret seg.

8. Hvordan kan man som lærer kombinere formativ, summativ og evaluering for
systemnivå, som vurderingspraksiser for undervisningspraksisen?
-

Å trene elevene til å forstå sin egen læring med formativ vurdering av egen
kompetanse som en prosess mot å forstå den summative vurderingen fra læreren.
Dette gjennom å arbeide sammen med eleven slik at de forstår hvordan de ligger i
forhold til kompetansemålet og forstå helheten i vurderingsprosessen. Dette gjør at
elevene ikke ser på karakteren som det mest interessante, men som en del av en
prosess.

-

Evalueringer på systemnivå som nasjonale prøver blir brukt for lite. Det blir satt av
lite tid til en prøve som ikke anses som så viktig til det vi driver med. Det er opp til
hver lærer om de vil bruke det eller ikke. Problemet er at enkelte lærere går i forsvar
fremfor å benytte det til læring for elevene og læreren. Dette kunne vært brukt i større
grad på individ nivå for læring til elevene i etterkant.

9. Er informasjonen god nok rundt behovet for de ulike vurderingspraksisene?
-til elever, foreldre og lærerne? Burde det vært mer informasjon?
- Bakgrunn og hensikt burde vært mer opplyst til foreldre så de kan stå sterkere i
arbeidet og prosessen rundt ulike vurderingsformer på hjemmebane. Som f. Eks om
en prøve skal benyttes for å kartlegge hvilken undervisning som skal være fokus
fremover i klassen eller om det er å kartlegge individnivå.
10. Internasjonale undersøkelser som Pisa er meget belyst i media, hvordan
påvirker disse undersøkelsene vurderingspraksisen på din arbeidsplass?
-

Det er en felles forståelse for at lærerne skal kunne forklare sin egen praksis, og på
arbeidsplassen vet vi at resultatet ofte er avhengig av elevenes nivå og ikke lærerens
praksis. Men man er ikke naiv, og alt er ikke alltid bra fra lærerens side. Det blir gjort
tiltak dersom dette anses som nødvendig. Mye handler om ledelsens sin forståelse av
undervisningshverdagen og hvordan de kan stå imot press ovenfra for å vise tillitt til
sine ansatte.

Implementering av nye innovasjoner i skolen
11. Hvordan mener du implementering av offentlig politikk med en «top-down»
styring fungerer i praksis? Forslag til endringer?
-

Læreløftet som eksempel har formelle krav som medfører til at vi får flere
akademikere i skolen og færre med praktisk fokus. Dette går ikke overens med
samfunnets kritikk av skolen fordi den er for teoretisk. Jeg ser intensjonen med
sterkere fagpersoner, men det virker som en politisk naivitet og burde fortsatt med
lærere med mer generelle kompetansen som også har pedagogikken til å se elevene.

-

De nye kravene til lærerutdanningen vil forsterke en stereotypisk lærer som vil bli for
teoretisk og mindre praktisk anlagt.

-

VFL har ikke vært en «top down» innføring på lik linje med andre offentlig politiske
innovasjoner.

-

Selv om fagfornyelsen er en top down, er det vanskelig å se andre løsninger på
innføring av nye læreplaner. Samtidig er det først å fremst en politisk sannhet at det
trenges en ny læreplan, for det er ingen elever som har fullført alle 10 årene med
LK06 som er revidert i 2013, på lik linje som ingen rakk å fullføre alle 10 årene i de 9
årene som L97 eksisterte.

-

Man kan jobbe med å forbedre et og et fag, i stedet for å revolusjonere helheten hvis
det fungerer å arbeide med deler og derfor blir fagfornyelsen TOP-DOWN

-

Det er forskjell på å komme videre og det å begynne på nytt.

12. Hva mener du om at satsningene skal bli desentralisert ned til kommune og skole
nivå, slik det blir anbefalt i Meld. St. 21 (2016-2017). Lærelyst – Tidlig innsats og
kvalitet i skolen?
-

Alt kan fungere i kombinasjon

-

Den norske skolen er tjent med en felles retning på enkelte fokusområder, som f.eks
de grunnleggende ferdighetene, men den felles retninger tror jeg fungerer best med
det som er ut mot elevene.

-

Kommunene blir for store for kompetanse heving i personalet, det må forgå på
skolenivå, men det bør foreligge noen krav og føringen for skolen.

13. Tilpasset opplæring,
Hvordan synes du dette fungerer?
-

Burde vært med faglærer for at elevrelasjonen til faglærer bør ivartas, og for at eleven
skal «bli trukket» i samme retning som resten av klassen så det ikke blir så mye inn
og ut.

-

Veldig mange elever blir tatt ut av andre fag for å ha kurs sammen med flere andre,
som skaper et kunnskapshull.

-

Eks. Om eleven har lese kurs i en matematikktime

Vedlegg 2) Intervjuer til Masteroppgaven –
Lærer B
Hvordan kan man bruke erfaringer fra nasjonale satsninger i implementeringen av
fagfornyelsen av Kunnskapsløftet, med fokus på vurderingspraksis?
Kjønn: kvinne
Alder: 28
Ansiennitet: 3 år
Type skole/klasse: Ungdomsskole, kontaktlærer for 9.kl.
Utdannelse: læreradjunkt med tillegg
Fag som undervises: kroppsøving, kunst og håndverk, norsk og samfunnsfag
Fagfornyelsen
1. Hva vet du om fagfornyelsen av Kunnskapsløftet? Har dere fått informasjon fra
arbeidsplassen? Hvordan?
-

Informasjonsmøter på arbeidsplassen hvor det ble delt inn i grupper for å komme
med innspill til fagfornyelsen, delte lærerne inn i ulike fag.

-

Mailer om vi vil være med på utbredelsen, via Utdanningsdirektoratet.

-

Lite informasjon om den nye generelle delen.

2. Vil dette medføre store endringen for din arbeidspraksis som lærer?
-

Det er vanskelig å si før den ligger fremme, men håper det er mulighet til å skape
en bedre undervisningspraksis med mer tverrfaglighet. Savner mer arbeid
tverrfaglig så man ser forbindelsene mellom hvert fag.

3. Vil dette endre din skole sin praksis?
-

Ja, det er veldig positiv holdning for endringer fra rektor og ledelse, men er opp til
hver enkelt lærer om de endrer seg. Skoleeier har begynt med CL- Learning så
han er veldig på at staben skal være kreative og bruke ulike variasjoner i
undervisningen. Skoleeier har dratt med hele bygget!

4. Har du vært med på noen endringer i undervisningspraksis i din tid som lærer?

-

CL- positivt at skoleeier har vært så engasjert fra toppen, bidratt til at det har vært
mer stemning for endringer i kollegiet på sikt og økt sosial kompetanse blant
elever og mer læring for elevene.

-

VFL- når jeg begynte på skolen så spurte elevene etter «måleark»:

-

Der står læringsmålene til hva det forventes på prøvene.

-

Dette gjør elevene mer motivert fordi de forstår i forkant hva lærer krever av dem,
og strekker seg mer etter målet og bevisst på hva som forenetes.

-

Tenker dette kan bruker enda mer i forhold til å starte skoleåret med å motivere de
med hvilken emner vi skal igjennom. Så de hele tiden vet hva som kommer.

5. Hva tenker du om spriket mellom den formelle og operasjonaliserte læreplanen?
Benyttes læreplaner eller arbeidsplaner i din undervisningspraksis?
-

Savner mer konkrete krav i læreplanen, den gir for mye tolkningsrom.

-

Da kommer vurderingsproblematikk inn siden man ønsker en skole med mest
mulig likt faglig innhold i undervisningen. Må bruke andre lærebøker for å få
innblikk i eksemenspensum.

Nasjonale satsninger
6. Hvilke nasjonale satsninger har du kjennskap til? Deltatt eller observert?
-

Hvordan har disse blitt presentert, oppfattet og arbeidet med på din
arbeidsplass?

-

Vurdering for læring (VFL)

-

Se ovenfor

-

Kompetanse for kvalitet (KFK)

-

CL- skoleeier.

-

Lærerløftet

-

Det er flere i videreutdanning for å oppnå nye kompetansekrav, positivt med
nytenkende lærere.

-

Ungdomstrinn i Utvikling

-

Ikke hørt om

-

Veilederkorpset

-

Nei, ikke noe kjennskap til dette.

Vurderingspraksis
7. Hvordan har vurdering for læring (VFL) vært med på å endre skolens
vurderingspraksis?
-

Ja, det tror jeg. Jeg kom midt i dette på min arbeidsplass, men ganske sikker på at
dette har bidratt positivt. Veldig integrert på arbeidsplassen.

8. Hvordan kan man som lærer kombinere formativ, summativ og evaluering for
systemnivå, som vurderingspraksiser for undervisningspraksisen?
-

Formativ vurdering underveis bidrar positivt og økt forståelse hos den enkelte eleven.
Dette gjør det enklere å forstå den summative vurderingen. Elevene jobber mest og tar
til seg mest læring underveis i arbeidet. Vi bruker nasjonale prøver i etterkant, i
forhold til klasser. Bruker det til individuell oppfølging i etterkant.

9. Er informasjonen god nok rundt behovet for de ulike vurderingspraksisene?
-til elever, foreldre og lærerne? Burde det vært mer informasjon?
- God informasjon både til lærer, og elever ved ulike vurderingsformer. Foreldre får
tilsendt skriv med informasjon om dette.
10. Internasjonale undersøkelser som Pisa er meget belyst i media, hvordan
påvirker disse undersøkelsene vurderingspraksisen på din arbeidsplass?
-

Det kommer opp på tavla, matte og lesing har vært veldig fokus de siste årene. Dette
på bakgrunn av et behov som de har sett. God oppbakking av hverandre og ledelsen
ivaretar de ansatte.

Implementering av nye innovasjoner i skolen
11. Hvordan mener du implementering av offentlig politikk med en «top-down»
styring fungerer i praksis? Forslag til endringer?
-

Det er helt greit med «top down» implementering i de sammenhengene som jeg ser
dette er godt gjennomarbeidet og vil fungere i praksis.

12. Hva mener du om at satsningene skal bli desentralisert ned til kommune og skole
nivå, slik det blir anbefalt i Meld. St. 21 (2016-2017). Lærelyst – Tidlig innsats og
kvalitet i skolen?
-

jeg tror det vil fungere fint, jo nærmere det kommer jo lettere vil det bli å
implementere.

13. Tilpasset opplæring,
Hvordan synes du dette fungerer?
-

Trenger nok folk i klasserommet, dette har jeg i forhold til kravene, men utfordringen
er antallet elever. Jeg går ofte ut av undervisningen med følelsen av at jeg ikke
strukket til alle elevene, samtidig jeg lager tilpasset prøver, oppgaver og innleveringer
ved behov. Ledelsen støtter at vi ikke tar elever ut av klasserommet mer en høyst
nødvendig. Elevene vil ikke ut i grupper for da føler de seg annerledes.

Vedlegg 3) Intervjuer til Masteroppgaven –
Lærer C
Hvordan kan man bruke erfaringer fra nasjonale satsninger i implementeringen av
fagfornyelsen av Kunnskapsløftet, med fokus på vurderingspraksis?
Kjønn: mann
Alder: 35
Ansiennitet: jobbet i skolen siden 2002, ferdig utdannet lærer i 2010
Type skole/klasse: 1-10 skole, jobber i 7 til 10 trinn, faglærer
Utdannelse: 4årig allemnnlærer, driver med vidreutdanning i psykososialt arbeid med barn og
unge
Fag som undervises: KRLE, MOT, elevråd, sosiallærer
Fagfornyelsen
1. Hva vet du om fagfornyelsen av Kunnskapsløftet? Har dere fått informasjon fra
arbeidsplassen? Hvordan?
Vet at den jobbes med og at det er endret satsningsområder i fagene. Hatt en fellestid
time som vi har jobbet med tilbakemeldinger.
2. Vil dette medføre store endringen for din arbeidspraksis som lærer?
-

Det er jeg veldig spent på, hvis den er lagt opp annerledes blir det automatisk
endringer. Litt usikker på den eldre garde som kjører sitt eget løp uansett.

3. Vil dette endre din skole sin praksis?
-

Arbeidsplassen vil forholde seg til endringene som kommer, og jeg er ganske trygg på
at dette blir implementert i kollegiet på ulike kurs/seminarer innad i skolen.

4. Har du vært med på noen endringer i undervisningspraksis i din tid som lærer?
-

Ja, jobbet som assistent før Kunnskapsløftet og ser endringer i undervisningspraksisen
etter denne ble innført. Skolen var veldig fokusert på læringsmål før Kunnskapsløftet,
men enda mer i etterkant.

-

VFL- det har vært en kjempe satsning, som har dødd litt ut. Noen benytter det
muligens i praksis men lite oppfølging i etterkant.

5. Hva tenker du om spriket mellom den formelle og operasjonaliserte læreplanen?
Benyttes læreplaner eller arbeidsplaner i din undervisningspraksis?
-

Tror det er litt fagavhengig hos oss, men vi er veldig bevisst på å bruke
kompetansemålene i planene til elevene. Og det knyttes opp mot elevenes treukersplaner.

-

Føler det er meningsløst å fortelle om kompetansemålene som lærerne knapt forstår
selv, når de brytes ned er de blitt lærernes tolkning av kompetansemålene.

-

Noen ganger tilpasses opplegget vi har lagt opp så det ca passer med
kompetansemålene.

-

Det er alt for mange kompetansemål, og alt for detaljerte.

-

Hører at flere i kollegiet mener det samme, alt for mye detaljer i læreplanene.

Nasjonale satsninger
6. Hvilke nasjonale satsninger har du kjennskap til? Deltatt eller observert?
-

Hvordan har disse blitt presentert, oppfattet og arbeidet med på din
arbeidsplass?

-

Vurdering for læring (VFL)

-

Flere seminarer og kurs med alle lærere i kommunen, med eksterne foredragsholdere.

-

Jobbet med innad i hver enkelt skole i kommunen.

-

Har blitt sagt at dette skal brukes og blitt utspurt om dette på medarbeidersamtaler.

-

Kompetanse for kvalitet (KFK)

-

Fått noen mailer om at vi kan søke, men få eller ingen har fått gjennomslag

-

Tror flere i ledelsen driver med etter/videreutdanning

-

Lærerløftet

-

det er negativ trend på arbeidsplassen hvor flere ikke ønsker denne utdanningen i tråd
med nye krav, så de ønsker ikke jobbe i fagene som det er krav til etter tidsfristen for
etterutdanning er ferdig.

-

Spesielt de som er eldre og nærmer seg pensjon alder

-

Ungdomstrinn i Utvikling

-

Veilederkorpset

-

Nei ikke hørt om det, spiller det på 17 mai?

Vurderingspraksis
7. Hvordan har Vurdering for læring (VFL) vært med på å endre skolens
vurderingspraksis?
-

Se over

8. Hvordan kan man som lærer kombinere formativ, summativ og evaluering for
systemnivå, som vurderingspraksiser for undervisningspraksisen?
-

Synes det er vanskelig å ikke kombinere karakterer for hele året som en utregning for
sluttkarakter. Skal de summative vurderingene underveis være verdt noe bør de telle
litt tilslutt også, men prøver å se ting i sammenheng dersom det har vært en positiv
fremgang hos eleven. Vi har Fagsamtaler med foreldre 1 gang på 9kl og 2 ganger i 10
kl, som elevene med foreldre møter alle faglærere som de får innblikk i hvordan de
ligger i ulike fag.

-

Prøver å gi vurdering for fremgang, men tilbakemeldinger om arbeidet i hinduismen
har ikke alltid stor betydning når neste tema er kristendommen.

-

Blir mer generelle tilbakemeldinger om arbeidsvaner og læringsprosess

9. Er informasjonen god nok rundt behovet for de ulike vurderingspraksisene?
-til elever, foreldre og lærerne? Burde det vært mer informasjon?
- føler det er godt nok informert, men foreldre og elever og noen av lærerne, reagerer
noen ganger på at ulike prøver kommer litt for tett
10. Internasjonale undersøkelser som Pisa er meget belyst i media, hvordan
påvirker disse undersøkelsene vurderingspraksisen på din arbeidsplass?
-

Bruker resultater i nasjonale prøver i norsk f. Eks til veiledning og vurdering videre i
fagene. Hørt det er gode tilbakemeldinger på nasjonale prøver der.

-

Føler det går rolig i forhold til testresultater på internasjonale undersøkelser.

Implementering av nye innovasjoner i skolen
11. Hvordan mener du implementering av offentlig politikk med en «top-down»
styring fungerer i praksis? Forslag til endringer?
-

Som lærerløftet føles veldig som tredd nedover hodet, og det skaper en kritisk
reaksjon. De hadde fått med seg flere med et tilbud og ønske fremfor et krav.

-

VFL har derimot blitt litt snikinnført som ikke folk har følt på samme måte, og føles
ikke som et innført krav.

-

Flere tenker at det er på tide med fagfornyelsen, flere i kollegiet synes ikke
Kunnskapsløftet er så veldig bra. Godt fokus med helhetlig syn på mennesker, så
spent på hvordan dette blir i praksis.

12. Hva mener du om at satsningene skal bli desentralisert ned til kommune og skole
nivå, slik det blir anbefalt i Meld. St. 21 (2016-2017). Lærelyst – Tidlig innsats og
kvalitet i skolen?
-

Det føles som en god ide, de nasjonale satsningene føles litt feil innimellom med at vi
skal satse hardt på noe som kanskje er bra, mens vi burde brukt tid på noe annet som
kanskje er større utfordring.

13. Tilpasset opplæring,
Hvordan synes du dette fungerer?
-

Føler at i noen tilfeller er det ikke lov å tilpasse for at det ikke skal bli forskjell, mens
andre så skal det skilles veldig som blir helt feil.

-

Nå er det stort sett 6 ukers kurs som de er ute før de kommer tilbake, det fungerer
greit. Hvis det er gjort riktig så fungerer dette bra, elevene får valgmuligheten selv.

