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Sammendrag 

Formålet med denne oppgaven har vært å se på hvordan Overordnet del (LK20) fremstår som 

et overordnet læreplandokument, og belyse hvordan det overordnede læreplandokumentet har 

endret seg fra Kunnskapsløftet (LK06) til Kunnskapsløftet (LK20). Oppgaven belyser også 

ulike reformforståelser som kan påvirke nasjonal læreplanutvikling. Fagfornyelsen (LK20) ble 

lansert som en fornyelse av eksisterende læreplanverk (LK06), men endringene som ønskes 

oppnådd med LK20 innebærer reformprosesser. Det er derfor blitt gjennomført en 

sammenlignende analyse av de overordnede læreplandokumentene for Kunnskapsløftet (LK06 

og LK20), for å vise forskjeller og likheter mellom det regjeringen kalte en reform (LK06) og 

det regjeringen kaller en fornyelse (LK20). På denne måten formidler, forklarer og belyser 

oppgaven ulike aspekter ved Overordnet del (LK20), som gjør at endringene i 

læreplandokumentet kan være mer enn en fornyelse. «Læreplaner kan sies å ha en rekke 

funksjoner, som å legitimere, informere, koordinere og styre skolens virksomhet» (Sivesind, 

2019, s. 92). «Vi forbinder ofte læreplaner med nasjonale utdanningsreformer» (Sivesind & 

Bachmann, 2008, s. 70). Ut ifra dette ble oppgavens problemstilling: Hva kjennetegner den 

overordnede læreplanteksten for Kunnskapsløftet (LK20) sammenlignet med den overordnede 

læreplanteksten for Kunnskapsløftet (LK06), og hvordan speiler disse tekstene globale 

reformtrender? 

I oppgaven belyses problemstillingen ved å gjennomføre en sammenlignende tekstanalyse som 

svarer på to forskningsspørsmål:  

a) Hvilke forskjeller og likheter er det mellom Generell del og Prinsipper for opplæringen 

(LK06) og Overordnet del (LK20)? 

b) Representerer den nye overordnede delen en fundamental reform, og hvordan kan den 

forstås i lys av globale reformer? 

Valget om å gjennomføre en sammenlignede analysere av Generell del og Prinsipper for 

opplæringen (LK06) og Overordnet del (LK20) begrunnes med at den generelle delen var det 

første dokumentet i læreplanverket som ble fornyet, hvor endringene skal føre til et verdiløft i 

skolen. I tillegg ble disse dokumentene valgt siden Generell del og Prinsipper for opplæringen 

ble innført med reformene Reform 97 (L97) og Kunnskapsløftet (LK06), mens Overordnet del 

ble utviklet med siktemål om å fornye læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK20).  
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For å besvare forskningsspørsmålene har jeg brukt en kvalitativ tilnærming til innholdsanalyse 

og vært inspirert av den kritiske diskursanalysen. I oppgaven presenteres det også en bred 

litteraturgjennomgang av reformbegrepet, for å belyse ulike reformforståelser. Analysen av 

dokumentene viser til bakgrunnen for iverksettelsen av fagfornyelsen (LK20), samt hvilke 

endringer som er gjennomført, og hvilke globale reformtrender det nye overordnede 

læreplandokumentet speiler. Goodlads (1979) læreplanteori, Cubans (1988) conseptions of 

change, litteraturgjennomgangen, og analyse av LK06 og LK20 legger grunnlaget for 

diskusjonen i oppgaven.  

Gjennom analysen finner jeg at det er både forskjeller og likheter i Kunnskapsløftets 

overordnede læreplandokumenter (LK06 og LK20), hvor Overordnet del (LK20) fremstår som 

en reform med stor R. Jeg finner at Overordnet del (LK20) har klare referanser til globale 

reformtrender som standardisering, desentralisering, ansvarliggjøring og at 

læreplandokumentet er kortet ned. Overordnet del (LK20) har også blitt et sterkere 

styringsdokument med tydelige «skolen skal…» punkter. LK20 viderefører verdigrunnlaget og 

danningsbegrepet fra LK06, som representerer nasjonale tradisjoner og tenkemåter. På denne 

måten representerer fagfornyelsen – gjennom den nye overordnede delen – større endringer enn 

fornyelse og forbedring av læreplanverket.  
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1 Innledning 

«Skolen er et sosialt fellesskap der de grunnleggende verdiene formidles, praktiseres, og 

utvikles. (…) Grunnopplæringens store betydning for fremtiden krever en jevnlig vurdering av 

om innholdet i opplæringen gir et godt grunnlag for å møte endringene i arbeidslivet og 

samfunnet» (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 6). I februar 2017 startet arbeidet med å utvikle 

et nytt læreplanverk for grunnopplæringen, og de reviderte læreplanene vil tre i kraft i løpet av 

de tre neste årene (2020-2023). Denne revideringen fikk navnet fagfornyelsen (LK20). 

Fornyelsen «skal bidra til et mer helhetlig læreplanverk, oppdatert og aktualisert for dagens og 

fremtidens samfunn» (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 19). Fagfornyelsen ble i 

utgangspunktet ikke lansert som en utdanningsreform, men som en revidering av nåværende 

læreplan Kunnskapsløftet (LK06). «Det er likevel slik at endringen som ønskes oppnådd, 

innebærer reformprosesser mot eksplisitte resultater» (Karseth, 2019, s. 75). Fornyelsen av 

læreplanene skal bygge på de samme politiske verdiene og premissene som Kunnskapsløftet 

(LK06), hvor hovedidéene for reformen videreføres. Med læreplanfornyelsen ønsker 

myndighetene en læreplan som tydeliggjør innholdet i skolen, at opplæringen blir mer relevant, 

og at sammenhengen i læreplanverket skal styrkes. Arbeidet med fagfornyelsen startet med å 

utvikle en ny Generell del – den overordne læreplanteksten – og dette dokumentet fikk navnet 

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Her står skolens verdigrunnlag 

beskrevet. Det er endringene i Kunnskapsløftets (LK20) overordnede læreplandokument, som 

er utgangspunktet for denne oppgaven.  

 

Karseth (2019) forklarer at nasjonale læreplaner uttrykker sentrale institusjonelle særtrekk ved 

skolen, og at fagoppbygging, klasseinndeling, eksamensordninger og lovreguleringer legger 

grunnlaget for hvordan elever, lærere og samfunnet forstår hensikten med den utdanningen de 

er en del av. «Disse institusjonelle og organisatoriske kjennetegnene er innskrevet i sosiale 

normer, kognitive strukturer og rettslige reguleringer som spiller en avgjørende rolle for 

hvordan en reform iverksettes» (Karseth, 2019, s. 75). Det er ulike innfallsvinkler for å forstå 

reform- og endringsprosesser. En av disse er et makrososiologisk utgangspunkt, hvor Meyer 

(2007) forklarer at dette perspektivet hevder at læreplanreformer følger globale mønstre, og at 

læreplanene beveger seg i samme retning når det gjelder utforming av læreplanverket og 

verdigrunnlaget i skolen. I tillegg hevder det makrososiologiske utgangspunktet at det finnes 
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en normativ global mal, som viser hva som skal vektlegges i en læreplan, og at det dermed 

eksisterer en global læreplanmodell som blir akseptert. Karseth (2019) påpeker at kritikken mot 

det makrososiologiske utgangspunktet hevder at dette perspektivet ikke legger til rette for 

hvordan skolefagene blir plassert inn i ulike strukturer, som baserer seg på nasjonale tradisjoner 

og tenkemåter. Motargumentet er derfor at læreplanene må ses som et resultat av global 

tilpasning, hvor nasjonale læreplaner utformes slik at dokumentene er tilpasset lokale 

kontekster og tradisjoner. Samtidig skal læreplanene «svare på globale standarder og 

styringsinitiativ» (Karseth, 2019, s. 75). Til tross for denne kritikken, påpeker forfatteren at det 

makrososiologiske perspektivet kan gi grunnleggende opplysninger om globale bevegelser som 

virker normsettende i arbeidet med utdanning. 

 

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Med det ovennevnte som utgangspunkt er min problemstilling: Hva kjennetegner den 

overordnede læreplanteksten for Kunnskapsløftet (LK20) sammenlignet med den overordnede 

læreplanteksten for Kunnskapsløftet (LK06), og hvordan speiler disse tekstene globale 

reformtrender? 

Jeg vil belyse problemstillingen ved å svare på 2 forskningsspørsmål:  

a) Hvilke forskjeller og likheter er det mellom Generell del og Prinsipper for opplæringen 

(LK06) og Overordnet del (LK20)? 

b) Representerer den nye overordnede delen en fundamental reform, og hvordan kan den 

forstås i lys av globale reformer? 

Forskningsspørsmål a) besvares ved å gjennomføre en sammenlignende analyse av Generell 

del og Prinsipper for opplæringen (LK06) og Overordnet del (LK20). Jeg valgte å sammenligne 

disse to overordnede læreplantekstene for å tydelig få frem forskjeller og likheter som 

fornyelsen av læreplanverket fører med seg. Funn fra sammenligningen videreføres til siste del 

av oppgaven, hvor funnene – sammen med en gjennomført litteraturgjennomgang og teoretisk 

rammeverk – brukes til å diskutere forskningsspørsmål b). For å kunne svare på disse 

spørsmålene, består min metode av å nærlese Generell del og Prinsipper for opplæringen 

(LK06) og Overordnet del (LK20). Sammen danner dette grunnlaget for å svare på min 

problemstilling, hvor konklusjonen kommer frem i siste del av oppgaven. 
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Mitt bidrag til fagfeltet vil med dette være å se på læreplanendringer opp mot ulike 

reformforståelser. Formålet med denne oppgaven er å belyse hvordan Overordnet del (LK20) 

fremstår som et overordnet læreplandokument, og belyse hvordan det overordnede 

læreplandokumentet har endret seg fra LK06 til LK20. På denne måten vil oppgaven også 

belyse ulike reformforståelser som kan påvirke nasjonal læreplanutvikling. Sammenligningen 

av LK06 og LK20 er gjennomført for å vise forskjeller og likheter mellom det regjeringen kalte 

en reform (LK06), og det regjeringen kaller en fornyelse (LK20). Gjennom dette vil jeg 

formidle, forklare og belyse ulike aspekter ved Overordnet del (LK20) som gjør at endringene 

i læreplanteksten kan være mer enn en fornyelse. Denne oppgaven vil ikke ta for seg reviderte 

læreplaner for fag, eller bruk av læreplanen i praksis, siden læreplanen for grunnskolen ikke 

trer i kraft før høsten 2020. Jeg ser derfor på denne oppgaven som mitt innspill til videre 

læreplanforskning. 

 

1.2 Avgrensninger 

Læreplanen er kompleks og består av flere nivåer. Jeg har avgrenset min problemstilling til å 

omfatte de overordnede læreplandokumentene for Kunnskapsløftet (LK06 og LK20). Det vil si 

at læreplaner for fag, og fag- og timefordeling ikke vil bli berørt i denne oppgaven. Grunnen til 

dette er at jeg ønsket å gå dypere inn i tekstene i min sammenligning av Kunnskapsløftets (LK06 

og LK20) overordnede læreplantekster. I denne oppgaven vil begrepet «fagfornyelse(n)» 

definere prosessene rundt arbeidet med revideringen av læreplanene, mens begrepet «LK20» 

vil omhandle Overordnet del, etter at læreplanene ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet. 

Grunnen til dette er at LK20 er navnet på det nye fastsatte læreplanverket. 

 

Min analyse består av en kvalitativ innholdsanalyse, og inspirasjon fra den kritiske 

diskursanalysen. Det vil si at jeg ikke gjennomfører en full kritisk diskursanalyse, men trekker 

frem sentrale temaer fra analysemetoden, som var interessante å undersøke opp mot min 

problemstilling. En full kritisk diskursanalyse har ikke vært mulig å gjennomføre innenfor 

rammene av denne oppgaven. 
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1.3 Oppgavens oppbygging 

Denne oppgaven vil starte med å ta for seg en litteraturgjennomgang av reformbegrepet, og mitt 

teoretiske rammeverk. Litteraturgjennomgangen vil vise nasjonale og internasjonale forståelser 

av begrepet reform på et overordnet nivå. Kapittelet består av seks deler om nasjonal- og 

internasjonal reformforståelse; en generell del om reformbegrepet, reformer og kontekst, 

Global Educational Reform Movement (GERM), samt forskjellen mellom inkrementelle og 

radikale reformer. Kapittelet avsluttes med å se på læreplanreformer og læreplanforskning. 

Litteraturgjennomgangen vil gå over til kapittel 3 og mitt teoretiske rammeverk, som vil ta for 

seg Cuban’s Conseptions of change og Goodlads (1979) læreplanteori. 

Litteraturgjennomgangen og læreplanteorien er sentral for diskusjonen om LK20 speiler 

globale reformtrender. 

I metodekapittelet (kapittel 4) legger jeg frem hvilken vitenskapsteoretisk forankring en 

kvalitativ innholdsanalyse- og en kritisk diskursanalyse har. Jeg legger så frem rammeverket 

for analysen, og hvordan jeg har gjennomført min tekstanalyse av Generell del og Prinsipper 

for opplæringen (LK06), og Overordnet del (LK20). Kapittelet inneholder også en beskrivelse 

av relevante analytiske begreper. 

Min analyse (kapittel 5) består av seks deler hvor kapittelet starter med å ta for seg en kort 

oppsummering av oppbyggingen av læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06 og LK20). Det 

er i denne delen begrunnelsen for iverksettelsen av LK06 og LK20 kommer frem. Analysen vil 

gå over til å se på tekstenes utforming, og hvilken sjanger de hører til. I femte del ser jeg på 

språkets funksjon og virkning i tekstene, hvor teksttyper og språkhandlinger blir analysert. Den 

sjette delen av analysen legger frem relasjoner og posisjoner i tekstene, hvor analysen trekker 

frem de mest sentrale aktørene elev og lærer. Denne delen vil også berøre maktperspektivet fra 

den kritiske diskursanalysen. Siste del av analysen gir en oppsummering av funn. 

Kapittel 6 er en drøftingsdel, hvor funnene fra analysen vil drøftes opp mot det teoretiske 

rammeverket og litteraturgjennomgangen av reformbegrepet. I dette kapittelet stilles det to 

diskusjonsspørsmål, som brukes til å svare på min problemstilling. 

Avslutningsvis gir jeg en oppsummering av oppgaven, og kommer med kritiske innvendinger 

og forslag til videre forskning på dette feltet.  
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2 Litteraturgjennomgang 

Dette første kapittelet vil presentere min litteraturgjennomgang av reformbegrepet, hvor ulike 

forståelser og reformtrender vil bli belyst. Innhentingen av denne litteraturen startet mitt arbeid 

med oppgaven. Dette kapittelet viser litteratur som jeg fikk opp gjennom de søkene jeg 

gjennomførte, som vil si at det kan være annen relevant litteratur som ikke er tatt med i denne 

gjennomgangen. Kapittelet vil avslutte med å ta for seg læreplanreformer og læreplanforskning, 

før jeg går over til mitt teoretiske rammeverk.  

2.1 Litteraturgjennomgang av reformlitteratur 

Denne litteraturgjennomgangen ble gjennomført for å få en god oversikt over hva som ligger i 

begrepet reform. Her stilte jeg spørsmålet: hva ligger i begrepet reform, og finnes det ulike 

typer reformforståelser? 

Den første fasen i litteraturgjennomgangen innebar metodiske søk, identifisering og innhenting 

av artikler som skulle inkluderes i gjennomgangen. For å få mest mulig relevant litteratur om 

reformer, ble det gjennomført søk i ulike databaser. Mer spesifikt ble artikler hentet fra: 

Bibliotekets database Oria, Norsk pedagogisk tidsskrift, Taylor & Francis Group Online, 

Springer, Sage journals og Acta Didactica. Det var ingen begrensninger for publikasjonsåret, 

siden eldre tekster kunne inneholde relevante forklaringer eller definisjoner av reformbegrepet. 

I tillegg kan eldre tekster være med på å gi en mer utvidet forståelse av hva som karakteriseres 

som en reform. Litteratursøkene ble utført ved hjelp av forskjellige kombinasjoner av følgende 

nøkkelord på både norsk og engelsk: reform, utdanningsreform/educational reform, 

lærplanreform/curriculum reform, inkrementell reform/incremental reform, globale reformer, 

comprehensive school reform, whole school reform. For å utelukke mindre relevant litteratur 

ble det stilt spørsmål rundt litteraturens innhold. Spørsmålene var: 

a) Retter litteraturen seg direkte mot reformer? Blir begrepet reform eksplisitt nevnt i 

tittelen eller i sammendraget?  

b) Stiller artikkelen spørsmål som er relatert til ulike forståelser av reformbegrepet? 

c) Er det noen elementer ved litteraturen som indirekte viser til en forståelse av 

reformbegrepet?  
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Det neste trinnet i prosessen var å lese titler og sammendrag i artiklene, for å vurdere om 

litteraturen var egnet for denne oppgaven. Ut ifra dette var det 38 artikler og 5 bøker som viste 

seg å være relevante for denne oppgaven. Disse ble lest og innholdet ble vurdert som helhet, ut 

ifra de samme kriteriene som var satt for tidligere søk i databasene. Etter dette ble ytterligere 

13 artikler ekskludert, fordi de ikke oppfylte inkluderingskravene. For å sikre at ingen relevante 

publikasjoner ble utelatt fra gjennomgangen, gikk jeg gjennom referansene i de ulike artiklene. 

Den innhentede litteraturen ble så satt i underkategorier, slik at ulik informasjon om samme 

tema skulle komme tydelig frem. I samtale med veileder ble det også lagt til to artikler og et 

bokkapittel. Hvilke søk jeg kom frem til, kan leses mer om i vedlegg 1.  

Vedlegg 1 viser kategoriseringen av litteraturen som ble laget gjennom litteratursøket. Disse 

kategoriene inkluderer statsvitenskapelige tekster, utdanningsforskning, norsk- og internasjonal 

litteratur, samt annen litteratur. De statsvitenskapelige tekstene er relevante i denne oppgaven 

siden læreplaner er forskrifter, hvor den statsvitenskapelige forståelsen av reform kan vise en 

politisk forståelse av reformbegrepet. Litteraturgjennomgangen tar også for seg 

utdanningsforskning siden dette speiler ulike lands læreplan- og utdanningstradisjoner, hvor 

forskningen fremmer ulike forståelser av skolens funksjon og praksis. Internasjonal forskning 

fremstiller ulike reformforståelser, hvor reformforståelsene kan endre seg fra et nivå til et annet. 

Forskningen i denne litteraturgjennomgangen belyser i tillegg at iverksatte reformer kan få et 

annet utfall enn det som var ønsker ved implementeringen. Valget om å bruke både norsk- og 

internasjonal litteratur er for å belyse lokale og globale forståelser av begrepet reform. 

Gjennom litteraturgjennomgangen vises de ulike synene på globale trender for utdanningsfeltet, 

og hvordan disse kan påvirke nasjonal læreplanutvikling. Som nevnt, ble det ikke satt noen 

begrensninger for publikasjonsåret, slik at noen eldre tekster kom med i 

litteraturgjennomgangen. Denne litteraturen kunne være med på å belyse hvor mye, eller hvor 

lite, vår forståelse av reformbegrepet har forandret seg over tid – både nasjonalt og globalt. 

Kategorien Annen litteratur inneholder artikler som ikke kunne plasseres i en av de andre 

kategoriene. 

I tillegg til litteraturen som ble innhentet ved litteraturgjennomgangen, ble sentrale politiske 

dokumenter innhentet. Dette var både gjennom eget arbeid, og i samtale med veileder. Disse 

dokumentene viser grunnlaget for iverksettelsen av både Kunnskapsløftet (LK06) og 

fagfornyelsen (LK20). Det er også disse dokumentene som sier noe om hvordan 

Kunnskapsløftet (LK06) og fagfornyelsen (LK20) skulle fremlegges; som en reform, eller som 

en fornyelse. Oversikten over disse dokumentene kan leses i vedlegg 2. 
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Neste del av oppgaven utdyper og diskuterer litteraturgjennomgangen, hvor de ulike 

forståelsene av reformbegrepet vil legge grunnlaget for læreplananalysen. Gjennomgangen 

stater med en generell beskrivelse av reformbegrepet, og vil deretter gå over på mer spesifikke 

områder i litteraturen. 

 

2.2 Reformbegrepet 

«Utdanning er en langvarig prosess, og det tar lang tid før endringer og reformer får sin 

«slutteffekt»» (NOU 2003: 16, s. 286). I NOU 2003: 16 (2003) I første rekke. Forsterket kvalitet 

i grunnopplæringen for alle, kan vi lese at det vil foregå kontinuerlige endringer i og utenfor 

utdanningssystemet, som vil være med å påvirke utdanningen. Det vil derfor være vanskelig å 

vise om det var ett spesielt reformelement som førte til endringene. En reform er ikke en hvilken 

som helst endring eller omstilling. «Reformer rammes inn av bestemte formål og forutsetter 

strukturell så vel som kulturell fornyelse og endring» (Karseth & Sivesind, 2009, s. 32). 

Christensen, Egeberg, Lægreid, Roness, og Røvik (2015) forklarer at når vi snakker om 

reformer så handler dette om at politiske og administrative aktører aktivt og bevisst forsøker å 

forandre strukturelle eller kulturelle trekk ved organisasjonen. «Vi kan skille mellom ulike typer 

reformer» (Engelsen, 2009, s. 64). Den første kalles for utdanningsreformer hvor Engelsen 

(2009) forklarer at hun bruker begrepet om store systemendringer som blir gjennomført i hele 

utdanningssystemet. Eksempler på dette er Reform 94, Reform 97 og Kunnskapsløftet som ble 

innført i 2006. «Den andre typen reformer kalles læreplanreformer, og er ofte en del av 

utdanningsreformen»  (Engelsen, 2009, s. 64). Engelsen (2009) påpeker at slike 

læreplanendringer blir gjennomført for «å informere om viktige trekk ved den nye reformen, 

og hvordan den kan implementeres» (Engelsen, 2009, s. 64). LK06 som ble utviklet ved 

innføringen av Kunnskapsløftet, er et eksempel på en læreplanreform. Den siste typen reform 

som Engelsen (2009) legger frem, kalles for skolereform. Denne reformen «dreier seg om mer 

avgrensede endringer i tilknytning til skolen og dens gjennomføringsarena» (Engelsen, 2009, 

s. 64). Her påpeker hun at disse endringene blir iverksatt av hver enkelt skoleeier eller skole når 

en ny reform blir implementert.  

På Fontene forskning sin nettside står det forklart at reformer kan være radikale eller 

inkrementelle. Videre står det forklart at i radikale reformer anses endring å være resultat av 
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beslutninger, som videre betraktes som instrumentelle og rasjonelle. «Det vil si at det er en klar 

sammenheng mellom mål og middel» (Halvorsen, u.å.). «I inkrementelle reformer forstår en 

beslutninger som resultat av prosedyrer der mange, også motsigende, interesser er involvert, og 

endring skjer over tid som følge av små, stegvise tilpasninger til eksisterende systemer» 

(Halvorsen, u.å.) Hansen (2019) forteller at ved inkrementelle beslutninger vil de enkelte 

vedtakene bestå av små endringer i eksisterende virksomheter. Han utdyper dette ved å påpeke 

at inkrementalismen tar utgangspunkt i tidligere politikk og vedtak, hvor det kun er små 

endringer som blir gjennomført. Inkrementelle beslutninger bryter med et rasjonelt 

beslutningsideal. «Etter et rasjonelt ideal bør alle beslutninger være basert på omfattende 

vurdering av alle alternative tiltak og hvilke konsekvenser de har» (Hansen, 2019). Her vil det 

være «alternativet som bidrar til høyest mulig måloppnåelse med minst mulig ressursbruk, som 

blir valgt og satt i verk» (Hansen, 2019). Hansen (2019) forklarer at en rasjonell strategi stiller 

uoverkommelige krav til informasjon og analyser av alternative handlingsvalg, hvor en 

inkrementell beslutningsatferd bygger på at det i praksis vil være umulig å følge en rasjonell 

beslutningsstrategi.   

I tillegg til de ovennevnte typene for reformer, kan vi også skille mellom sentrale og lokale 

reformer. Engelsen (2009) og Brunsson og Olsen (1993) forklarer at en sentral reform 

innebærer endringer av «skolelover, læreplaner og andre styringsdokumenter, samt nye 

systemer for styring av skolen» (Engelsen, 2009, s. 64). Dette fører til prosesser som vi «gjerne 

kaller for et top-down-perspektiv» (Røvik, 2014, s. 21). Her er «maktens tyngdepunkt 

sentralisert, hvor underliggende nivå og institusjoner instrueres via hierarkisk kommando, og 

ansvar bunner i formell posisjon» (Aasen, Prøitz, & Rye, 2015, s. 420). På den andre sin har vi 

et bottom-up-perspektiv, hvor Engelsen (2009) og Brunsson og Olsen (1993) forklarer at en 

lokal reform vil tre i kraft hvis endringene iverksettes lokalt i en kommune eller på en skole. 

Dette kan være ressurser for «å realisere en reform, eller så kan endringene være uttrykk for 

lokale vektlegginger og ambisjoner» (Engelsen, 2009, s. 64). Angus (1998) forklarer at han i 

sin definisjon på skolereformer også inkluderer lokale og individuelle handlinger. Det vil si at 

han inkluderer «skolereformatorer som lærere, foreldre og elever, ikke bare politikere og 

byråkrater som dirigerer strukturelle tilpasninger» (Angus, 1998, s. 2). I likhet med Karseth og 

Sivesind (2009) mener Angus (1998) at en skolereform er et bevisst og planlagt inngrep for å 

forbedre et aspekt ved skolens drift. I tillegg til dette, så spesifiser Angus (1998) at en 

skolereform ikke er det samme som kulturelle endringer «som påvirker samfunnet generelt, slik 

som kleskoder, arkitektoniske stiler, holdninger og bruk av fritid» (Angus, 1998, s. 2). Karseth 
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og Sivesind (2009) påpeker at reformer i utdanningssektoren sikter mot en planmessig endring 

av undervisning og læring, hvor mulige og ønskelige konsekvenser av et utdanningsforløp blir 

tatt i betraktning. Videre forteller forfatterne at raske endringer fra en dag til en annen ikke 

regnes som en reform, siden reformer først og fremst knyttes opp mot formålsbestemte 

endringer som har som siktemål å forbedre skolen over en viss periode.  

Brunsson og Olsen (1993) forklarer at administrative reformer er bevisste forandringer av 

organisasjonens form, struktur, arbeidsmåter og ideologi, hvor hensikten er å forbedre 

organisasjonens resultater. «Reformbegrepet gir altså uttrykk for et spesielt perspektiv på 

forandringsprosesser i organisasjoner» (Brunsson & Olsen, 1993, s. 11). Ut ifra dette forklarer 

forfatterne at reformperspektivet ser på administrative enderinger, som et resultat av bevisste 

og målrettede valg mellom alternative organisasjonsformer. «Organisasjoners strukturer, 

prosesser og ideologier er designet og endret for at organisasjoner skal fungere mer effektivt» 

(Brunsson & Olsen, 1993, s. 12). Dette kan ses i sammenheng med Engelsen (2009) sin 

forklaring på en sentral reform og endringer av systemer for styring. Dette kan også kobles  til 

Christensen et al. (2015) og Karseth og Sivesind (2009) sine forklaringer om at reformer 

rammens inn av bestemteformål, og at reformer handler om at administrative aktører aktivt 

forsøker å forandre en organisasjon. Brunsson (1993) påpeker at reformer er en spesiell form 

for problemstyring, hvor reformer fokuserer på handling, endring og problemløsning. Her er 

tanken at «problemene skal løses ved at det gjøres noe med dem, ved å endre situasjonen, slik 

at problemene forsvinner» (Brunsson, 1993, s. 41). Brunsson (1993) forklarer også at reformer 

kan få større effekt når det gjelder å øke ambisjonsnivået, enn å forbedre situasjonen. Det er 

fordi reformer gir problemene som skal løses oppmerksomhet. «Helheten ved å selge inn og 

implementere en reform, kan bidra til å øke folks ambisjoner; hvor det er viktigere å finne 

løsninger, samt hvilke løsninger man er villige til å akseptere» (Brunsson, 1993, s. 38). 

Engelsen (2009) hevder at reformbegrepet innenfor politikken ofte blir brukt synonymt med 

framskritt og utvikling. Ved å gjøre dette, vil «staten fremstå som en rasjonell og effektiv aktør 

som skal levere løsninger på problemer, som i dette tilfellet er innenfor utdanning, skole, 

undervisning og opplæring» (Engelsen, 2009, s. 64).  

Når vi snakker om reformer, så er det viktig å huske at reformer ikke er det samme som endring. 

«Endring er et mer omfattende begrep som også inkluderer omstillinger som ikke er planlagt 

gjennom bevisste handlinger» (Christensen et al., 2015, s. 152). Christensen et al. (2015) 

forklarer at endringer ofte er noe som offentlige organisasjoner gjennomfører gjennom 

kontinuerlig, rutinemessige aktiviteter, og med små skritt. «Noen ganger kan organisasjonen 
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gjennomgå brå og kraftige omveltninger når det har bygd seg opp et potensial for endring, over 

lengre tid» (Christensen et al., 2015, s. 152-153). Samtidig er reformer «ofte vanskelig å 

gjennomføre» (Brunsson, 1993, s. 38). Selv om en reform lar seg gjennomføre, så påpeker 

Engelsen (2009), Christensen et al. (2015) og Brunsson (1993) at det ikke er sikkert at reformen 

oppfyller målene som er forventet. Forfatterne forklarer også at reformer ofte er mangetydelige 

og ustabile, hvor implementeringen av en reform ikke nødvendigvis fører til forbedring/endring 

i organisasjonen. Brunsson (1993) hevder i tillegg at reformer ofte lover mer enn de kan 

oppfylle, som er en effektiv teknikk for å få reformen akseptert og implementert. Dette er også 

grunnen til at «vi må forvente at reformer som er akseptert og gjennomført, også er blitt 

overannonsert» (Brunsson, 1993, s. 38). «Beskrivelser av reformer har en tendens til å være 

sterkt forenklet (…), hvor reformene for det meste lanseres i form av prinsipper» (Brunsson, 

1993, s. 39). Brunsson (1993) forklarer at selve gjennomføringen av reformene vanligvis preges 

av en økende grad av kompleksitet, hvor det går fra å være enkle prinsipper til stadig mer 

komplisert anvendelse av prinsippene i virksomheten. «En økt grad av kompleksitet gjør at man 

kan se mer av vanskene, selvmotsigelsene og de “praktiske problemene”» (Brunsson, 1993, s. 

39). «Gjennomføringen av reformer har en tendens til å undergrave dem ved å gjøre det klart at 

de originale ideene, som en gang virket så attraktive, ikke er veldig enkle, klare, presise eller 

ikke detaljerte nok til å brukes i praksis» (Brunsson, 1993, s. 39). 

 

2.2.1 Reformer og kontekst 

«Institusjoner er bærere av mening, normer og forestillinger, hvor reformforsøk og 

institusjonelle endringsprosesser er en del av en historisk og kulturell definert prosess, som 

skaper mening og orden i våre oppfatninger av samfunnet og samfunnsutviklingen» (Brunsson 

& Olsen, 1993, s. 25). Riktig kunnskap om organisasjonens historie er nødvendig for å forstå 

selv den siste reformen som ble iverksatt. Brunsson og Olsen (1993) forklarer at dette er viktig, 

siden reformer handler om ideer og praksis og sammenhengen mellom disse. Karseth, Møller, 

og Aasen (2013a) utdyper dette ved å vise til ulik forskning som belyser at reformer henger tett 

sammen med de ulike kontekstene de blir implementert i. Her vil ulike aktører tolke og forstå 

reformen på forskjellige måter. Det vil si at i kontekstualiseringen av en reform, vil det være 

noen argumenter som blir sett på som mer betydningsfulle enn andre, hvor disse argumentene 

vil få mer støtte, og utløse strategier og virkemidler. Det er altså noen forhold ved en reform 

som kan påvirke og skape fornyelse, mens andre forhold ikke vil få et gjennombrudd. «En 
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reforms bærekraft er med andre ord avhengig av hvordan aktører på ulike nivåer spiller sammen 

i implementeringen» (Ballangrud, 2012, referert i Karseth et al., 2013a, s. 13). Karseth et al. 

(2013a) forklarer at en reform har et sett av politiske instruksjoner som utgangspunkt, men at 

reformer utvikles innenfor rammen av en forhandlingskultur hvor ulike interesser er 

representert.  

I sin artikkel Networks and contexts of reform påpeker Nespor (2002) at reformer er bundet til 

sine kontekster, siden det er «reforms themselves that presuppose and create contextual 

frames» (Nespor, 2002, s. 365). Grunnen til dette er at reformaktører konstruerer seg selv som 

reformkontekster, ved å fremme ulike definisjoner av reformen. På denne måten er det umulig 

å skille reformer fra konteksten de er en del av. Forfatteren sammenligner dette med å prøve å 

skille betydningen av en ytring fra bruksområdet. En mening som oppstår i en kontekst, kan få 

en annen betydning i en annen kontekst. Nespor (2002) viser til Hanks (1996) som forklarer at 

det er avhengigheten mellom mening og kontekst, som kalles for defeasibility. «A meaning 

component that is defeasible is one that changes under a change in discourse context» (Hanks, 

1996, s. 141, referert i Nespor, 2002, s. 366). Dette handler om kontekstualisering og hvordan 

aktørene som er en del av handlingen, er med på å forme noe(n) (for eksempel mennesker, 

roller, strukturer og relasjoner). Poenget til Nespor (2002) er at istedenfor å støtte eller svekke 

reformer i møte med ulike kontekster, er «reforms contingent effects of struggles and 

negotiations in which groups try to define themselves and their interests by linking up with 

other relatively durable and extensive networks» (Nespor, 2002, s. 366). Nespor (2002) 

analyserer ikke reformer som kjerner av praksiser som er forskjellig fra og deretter transformert 

av kontekster, men spør i sin artikkel om hvordan og i hvilke former «mennesker, 

representasjoner og gjenstander beveger seg, hvordan de kombineres, og hva som skjer når de 

blir koblet til andre nettverk som allerede er i bevegelse» (Nespor, 2002, s. 376). Istedenfor å 

se noen aktører som reformatorer og andre som kontekster, er Nespor (2002) sin ide å redegjøre 

for alle aktører med samme vilkår, «by viewing them as historically and geographically 

stretched out in materially heterogeneous networks that overlap and interact with one another» 

(Nespor, 2002, s. 376). «Ved å se på hvordan deltakere og deres agendaer er definert av (og 

definerer) mer omfattende nettverk, kan vi begynne å vurdere enhetene for engasjement i 

skolens endringsinnsats» (Nespor, 2002, s. 376). 

 

Karseth og Engelsen (2013) viser også til at reformsignaler tolkes og omtolkes på et lokalt nivå, 

hvor de forklarer at «reformforskningen har vist at læreplanreformer aldri fungerer som 
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direktiver ovenfra og som enkelt kan institusjonaliseres på et lokalt nivå» (Karseth & Engelsen, 

2013, s. 46). De sier, i likhet med Nespor (2002), at reformer ikke er statiske, men at de 

reformuleres og forhandles blant ulike aktører. Forfatterne viser til Tyack og Tobin (1994) som 

forklarer det slik: «Reformers believe that their innovations will change schools, but it is 

imprtant to recognize that schools change reforms» (Tyack og Tobin, 1994, s. 478, referert i 

Karseth & Engelsen, 2013, s. 46). Karseth og Engelsen (2013) påpeker at reformarbeid på 

sentralt nivå også kan forstås som etablerte praksiser, hvor aktører kan bidra til endring og 

stabilitet gjennom deres fortolkninger av reformen. Likevel så er det ingen garanti for at 

iverksettelsen av reformer fører til endringer, selv om reformene åpner opp for endringsarbeid. 

I et slik arbeid omformes reformen. «Dette betyr at en reform både “er” og “blir til” på samme 

tid» (Karseth & Engelsen, 2013, s. 46). 

 

Comprehensive School Reform (CSR) 

Denne bevegelsen fant sted i USA, og var et skifte i troen på at den beste måten å reformere 

skoler er gjennom grasrotarbeid, ved lokal innsats fra skolene. Forbedring gjennom CSR-

modeller skjedde ifølge Datnow (2002) «med en enestående hastighet, og berørte tusenvis av 

skoler i USA» (Datnow, 2002, s. 215). Datnow (2002) viser til Oakes (1993) som forklarer at 

selv om disse reformene avviker i sin tilnærming til endring, er reformenes intensjoner å «endre 

hele skolen, med sterke forpliktelser for å forbedre elevenes prestasjoner, gi nye forestillinger 

om hva elevene bør forventes å lære, og at det skal være vekt på forebygging» (Datnow, 2002, 

s. 217). «CSR har det viktige målet å forbedre elevers læring» (Desimone, 2002, s. 436). 

Desimone (2002) forklarer at CSR var ment å fremme endring i skolen, som skulle påvirke alle 

aspekter ved skolegangen, som for eksempel læreplanen, instruksjoner, organisering, faglig 

utvikling og foreldremedvirkning. «Reformene er altså ikke begrenset til bestemte fag, 

programmer eller instruksjonsmetoder» (Desimone, 2002, s. 434). Datnow (2002) påpeker at et 

sentralt spørsmål ved CSR, er i hvilken grad modeller som er utviklet på en skole kan overføres 

til andre skoler. Forfatteren forklarer videre at noen av reformdesignteamene markedsfører sine 

modeller på grunnlag av at reformene kan implementeres i hvilken som helt skole. «I 

virkeligheten er kontekst imidlertid ekstremt viktig ved gjennomføring av skolereformer» 

(Datnow, 2002, s. 218).  



 

13 
 

2.2.2 Global Education Reform Movement 

«Pasi Sahlberg brukte begrepet Global Education Reform Movement (GERM) for å beskrive 

fremveksten av en ny global trend i utdanningspolitikken» (Fuller & Stevenson, 2019, s. 1). 

Verger, Parcerisa, og Fontdevila (2018) forklarer at GERM er en global tilnærming til 

utdanningsreformer som har som mål å styrke effektiviteten av utdanningssystemer, og som i 

hovedsak formes av fire politiske prinsipper: standardisering, ansvarlighet, desentralisering og 

kortere læreplaner. Verger et al. (2018) definerer standardisering som definisjonen av 

læringsstandarder i en nasjonal læreplan, hvor læreplanen er strukturert rundt felles målbare 

standarder. «Standardisering kobles til antakelsen om at alle elever skal utdannes ut ifra de 

samme ambisiøse målene, noe som har ført til utbredelse av homogenisering av 

læreplanpolitikk over hele verden» (Sahlberg, 2016, s. 134). Sahlberg (2016) påpeker også at 

hvis standardiseringen er for stram, vil dette begrense friheten og fleksibiliteten hos skolene og 

i klasserommet. «Dette forhindrer også lærerne i å eksperimentere, reduserer bruken av 

alternative pedagogiske tilnærminger og begrenser risikotaking i skoler og klasserom» 

(Sahlberg, 2016, s. 134). «Desentralisering av utdanning innebærer en forskyvning i 

«territorielle kompetanser fra sentralstyrt til regionalstyrt, statlige eller lokale myndigheter»» 

(Weiler, 1990, s. 434, referert i Verger et al., 2018, s. 8). Det vil si at beslutningsmyndigheten 

ble flyttet fra sentrale til lokale myndigheter. Ansvarlighet (accountability) innebærer å gjøre 

pedagogiske aktører mer bevisste på sitt ansvar over egne handlinger og elevenes resultater. 

Sahlberg (2016) forklarer at desentralisering økte skolens autonomi som førte med seg sterkere 

ansvarlighet for skoler og lærere. «Et vanlig virkemiddel for å holde skoler og lærere ansvarlig 

for læring i skolen, er å knytte ansvarligheten til standardiserte testresultater» (Sahlberg, 2016, 

s. 133). Sahlberg (2016) påpeker at konsekvensen av dette er at fokuset blir skjøvet fra 

skolebaserte vurderinger til standardiserte tester, som har endret karakteren på undervisning og 

læring i skolene. Videre forklarer han at forutsetningen bak ansvarliggjøringen er å koble 

læringsprestasjoner til motivasjon, sanksjoner og/eller omdømmeimplikasjoner, og at dette vil 

føre til en forbedring av undervisningen og elevens læring. Sahlberg (2016) påpeker at en 

ulempe ved å gjøre lærere og skoler ansvarlige for elevenes prestasjoner, er at elevene ikke vil 

ta ansvar for egen læring.  

«Opprinnelsen til GERM er vanligvis assosiert med de nyliberale utdanningsreformene som ble 

vedtatt i land som USA, Storbritannia og Australia på 1980-tallet, (…) og som senere har spredt 

seg til Latin-Amerika, Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen» (Verger et al., 2018, s. 6-7). 

Verger et al. (2018) påpeker at GERM er et metaforisk konsept som indikerer at de fleste 
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utdanningsreformer som for tiden blir vedtatt over hele verden, svarer på lignende problemer 

og prioriteringer, og følger en veldig lik politisk begrunnelse. Fuller og Stevenson (2019) 

forklarer at forkortelsen GERM fungerte perfekt for å beskrive et fenomen som Sahlberg 

identifiserte som «spreading and destructive, behaving like an epidemic that spreads and 

infects education systems through a virus» (Sahlberg, 2012, no page, referert i Fuller & 

Stevenson, 2019, s. 1). Noen deler av verden har imidlertid virket mer motstandsdyktige overfor 

GERM enn andre. Dette er land som «Japan, Sør-Korea, Frankrike, Tyskland, Danmark, Norge, 

Belgia og Finland» (Verger et al., 2018, s. 6). Både Sahlberg (2016) og Verger et al. (2018) 

påpeker at vi i dag kan finne kjennetegn på GERM i flere land enn tidlige. Utvidelsen av GERM 

er ofte forbundet med et elevsentrert læringsparadigme, og at forbedring av læringsoppnåelse 

har blitt hovedmålet for flere utdanningsreformatorer.  

Verger et al. (2018) viser til Robertson (2012) som hevder at globalisering – «forstått som den 

økende gjensidige avhengigheten og konkurransen mellom aktører på økonomiske, politiske og 

kulturelle områder – har bidratt til å begrense utdanningspolitiske prosesser, og til at nasjonale 

aktører har mistet sin sentrale definisjon av utdanningsreformer» (Verger et al., 2018, s. 6). I 

stor grad innebærer globalisering «the redefinition of the scale, space and dynamics through 

which education policy is being negotiated, formulated and implemented» (Verger, Novelli, & 

Altinyelken, 2018, referert i Verger et al., 2018, s. 6). Verger et al. (2018) påpeker at det er i 

denne sammenhengen internasjonale organisasjoner og transnasjonale nettverk av eksperter har 

øktende kapasitet til å bestemme utdanningsagendaer, og å definere landsprioriteringer  

gjennom diskursive og materielle ressurser. Videre hevder forfatterne at «the globalisation of 

education policy spaces and the increasing competitive dynamics that gear around educational 

systems have established the conditions for the emergence and rapid dissemination of the so-

called GERM» (Verger et al., 2018, s. 6-7). Sahlberg (2016) påpeker at forskning indikerer at 

fokuset i utdanningspolitikken i mange deler av verden har skiftet fra strukturreformer, til 

styringsreformer for å forbedre kvaliteten og relevansen av undervisningen. Videre forklarer 

han at resultatet av dette, er at «den globale reforminnsatsen i økende grad fokuserer på å utvikle 

nye standarder for skoler, innføre hyppigere vurderinger og eksamener for å teste elever og 

lærere, tildele ressurser til lærernes faglige utvikling, investeringer i teknologisk undervisning 

og læring, og finne mer effektive måter for å gi undervisning av høy kvalitet» (Sahlberg, 2016, 

s. 132). 
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GERM brakte med seg nye endringskrefter til nasjonal politikkutforming. Sahlberg (2016) 

henviser til Hargreaves et al. (2001) som hevder at det er en ny, offisiell ortodoksi av 

utdanningsreformer som raskt etableres i mange deler av verden.  

«This is occurring primarily in predominantly Anglo‐Saxon countries but through 

international funding organizations such as the World Bank and the global distribution 

of policy strategies, elements of this orthodoxy are increasingly being exported in many 

parts of the less‐developed world as well» (Hargreaves et al. 2001, s. 1, referert i 

Sahlberg, 2016, s. 132).  

Sahlberg (2016) forklarer at GERM har vunnet global popularitet fordi den understreker noen 

grunnleggende nye orienteringer til læring og utdanningsadministrasjon. GERM foreslår 

«strong guidelines to improve quality, better education for more students, and the effectiveness 

of education such as putting priority on learning, seeking high achievement for all students, 

and making assessment and testing integral parts of the teaching and learning process» 

(Sahlberg, 2016, s. 137). GERM styrker imidlertid også markedslignende logikk og 

mekanismer i styring av utdanningen. Sahlberg (2016) forklarer at troen på utdanningsendring 

som er bygget på reformideer som er hentet utenfra skolesystemet, undergraver to viktige 

elementer for vellykket endring. «First, it often limits the role of national policy development 

and the enhancement of an education system’s own capability to maintain continuous renewal» 

(Sahlberg, 2016, s. 135-136). «Second, it paralyzes teachers’ and schools’ attempts to learn 

from the past and also to learn from one another other how to improve their schools» (Sahlberg, 

2016, s. 136). 

 

«Flere og flere utdanningssystemer i verden er formet rundt ansvarlighet, standarder og 

desentralisering» (Verger et al., 2018, s. 5). National large-scale assessments (NLSA) er et 

kjernekomponent i GERM. «Disse vurderingene blir i økende grad bruk til ansvarlighet, samt 

for å sikre at skolene oppnår og fremmer sentralt definerte og evaluerbare læringsstandarder» 

(Verger et al., 2018, s. 5). Verger et al. (2018) påpeker at NLSA ikke er nye elementer i 

utdanningssystemet. Historisk har de blir brukt til elevenes sertifiseringsformål, eller for å 

diagnostisere problemene og utfordringene som utdanningssystemer står ovenfor. Den 

dominerende formen for ansvarlighet som sprer seg i sammenheng med GERM, har en 

resultatbasert karakter. «The accountability approach focuses on students’ learning outcomes 

and involves the generation of data through NLSAs, which is why it is usually known as test-

based accountability, or TBA» (Hamilton, Stecher, & Klein, 2002, referert i Verger et al., 2018, 
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s. 8). I sammenheng med GERM blir NLSA i økende grad brukt til å overvåke leveringen av 

standardiserte læreplaner, og for å gjøre skoler, rektorer og lærere mer ansvarlig for 

læringsresultatene. Sahlberg (2016) forklarer at OECDs PISA-undersøkelse på mange måter er 

et produkt av GERM. Han påpeker at internasjonale standardiserte elevvurderinger – spesielt 

PISA-undersøkelsen – er i ferd med å bli globale standarder for mange utdanningsreformer. 

Verger et al. (2018) forklarer at standardiserte og målbare læringsresultater foreløpig kun er 

tenkt som den mest relevante indikatoren på utdanningskvalitet. Forfatterne hevder at  

«Many policymakers and scholars have conflated education quality to the more specific 

idea of students’ achievement, not necessarily for ideological reasons, but due to the 

fact that learning outcomes are more concrete, comparable and measurable than other 

types of more contextsensitive education quality indicators» (Verger & Parcerisa, 2018, 

referert i Verger et al., 2018, s. 7).  

Forfatterne påpeker at NLSA er funksjonelle for den praktiske implementeringen av de politiske 

prinsippene som fremmer GERM. Disse vurderingene representerer et viktig 

virkemiddelapparat i regjeringers hender, for å sikre at skolens aktører oppfyller nasjonale mål, 

og at de overholder undervisnings- og læringsnormene som er definert i den nasjonale 

læreplanen. I tillegg er NLSA – i sammenheng med økende desentralisering av 

utdanningssystemet – en nøkkel for å beholde statens makt for å «styre skolen på avstand».  

Vi må huske på at GERM ikke kan isoleres fra andre bredere endringer i offentlig sektor, eller 

fra det faktum at offentlige reformer i økende grad blir påvirket av New Public Management 

(NPM). Sahlberg (2016) hevder at GERM har doble konsekvenser for hva lærere og elever gjør 

på skolene. «På den ene siden gir GERM mer autonomi til skolene, men på den andre siden 

øker GERM den eksterne kontrollen av skolen, gjennom stramme standarder, hyppigere tester 

og sterkere ansvarlighet» (Sahlberg, 2016, s. 137). 

 

2.3 Læreplanreformer og læreplanforskning 

«En nasjonal læreplan er et utdanningspolitisk dokument med to formål eller funksjoner. 

Læreplanen er et verktøy for nasjonal politisk styring, og læreplanen angir en faglig og 

pedagogisk plattform for yrkesutøvelse» (Aasen et al., 2015, s. 417). «Vi forbinder ofte 

læreplaner med nasjonale utdanningsreformer» (Sivesind & Bachmann, 2008, s. 70). Karseth 
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og Sivesind (2009) forklarer at læreplanreformer berører skolesystemets mål og oppgaver, og 

gjelder for hele utdanningsløpet, både for offentlige og private utdanninger. «Læreplanen angår 

ikke politikk og offentlighet alene, men pedagogiske forhold som tilrettelegging av 

undervisning og læring i skolen» (Karseth & Sivesind, 2009, s. 32). «I den senere tid har man 

imidlertid vektlagt styring som et vesentlig aspekt ved læreplanreformer» (Karseth & Sivesind, 

2009, s. 32). Det vil si at læreplanen er målrettet og utfører en planlagt endring, hvor 

utgangspunktet ligger i visjoner og spesifikke målsettinger. Forfatterne forklarer at ambisjoner 

om styring kommer til uttrykk når forvaltning og administrasjon anses som et mål- og 

retningsdefinert prosjekt. «Læreplanen blir innenfor denne rammen ansett for å være et svært 

sentralt middel for å sørge for at alle arbeider mot det samme mål om å sikre et likeverdig 

utdanningstilbud til alle» (Dale, 2008a referert i Karseth & Sivesind, 2009, s. 32). Engelsen 

(2009) påpeker at læreplaner må bli sett og forstått i forhold til den samtids- og 

samfunnskonteksten den er blitt til i. Hun viser videre til Cornbleth (2002) som hevder at 

formulering og realisering av læreplanen skjer i en bestemt tid, på et bestemt sted, i en bestemt 

kultur. «Conrbleth (2002) mener at forholdet mellom læreplandokumentet og dets kontekst vil 

ha betydning for hvor vellykket implementeringen av læreplanen blir» (Engelsen 2009, s. 65). 

Dette kan vi koble tilbake til Nespor (2002), og hans forklaring om at reformer ikke kan skilles 

fra sine kontekster. Engelsen (2009) forklarer at dette betyr at læreplanforskningen bør se på 

forholdet mellom styringssignaler i læreplanen og den lokale konteksten, hvor læreplanen skal 

bli konkretisert og implementert. «Læreplanen er også en form for styringsdokumenter. De blir 

forventet å «styre» ved å informere om sentrale sider ved en utdanningsreform» (Møller, 1995, 

referert i Engelsen, 2009, s. 70). «Læreplanreformer skaper nesten alltid store forventinger som 

hevet innsats og bedre ytelser» (Hopmann, 2003, s. 459). Hopmann (2003) forklarer at de som 

reformerer læreplaner håper på at endring av mål, innhold, og virkemidler vil forbedre 

undervisningen på en eller annen måte. «Målene og virkemidlene for å endre og evaluere en 

læreplan er nært knyttet til målene og virkemidlene for å organisere den sosiale kontrollen av 

skolegangen som helhet» (Hopmann, 2003, s. 459). Dale (2009) forklarer at den formelle 

læreplanen beskriver, legitimerer og normerer hva skole og utdanning handler om. «Den 

formelle læreplanen er et samfunnsmandat som forplikter skolen i forhold til bestemte mål og 

retningslinjer, og den strukturerer et rom for handlinger og aktiviteter i skolen gjennom 

innholdsbeskrivelser og prinsipper for organisering og vurdering» (Dale, 2009, s. 12). Det er 

på denne måten den formelle læreplanen setter rammene for skolens virksomhet, og blir 

bindeleddet mellom politikk og skole. «Læreplanen legitimeres gjennom utdanningspolitiske 

vedtak, utformes i forvaltningen og gjenfortolkes i utdanningslederes og læreres forståelse og 
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bruk» (Karseth & Sivesind, 2009, s. 33). Revidering av læreplaner er en sammensatt og 

langvarig prosess som består av arbeid på flere samfunnsnivåer – fra det politiske nivået til 

skolens og profesjonens iverksettelse av læreplanen. Karseth og Sivesind (2009) forklarer at de 

formelle læreplandokumentene blir formulert på bestemte måter, slik at planene skal 

imøtekomme de ulike hensynene i samfunnet. Dette gjør at den formelle læreplanen preges av 

et særskilt språk, og en bestmet struktur. Til sammen danner strukturen og språket en tekstlig 

form som gjør at læreplaner skiller seg fra andre forvaltningsdokumenter (Karseth & Sivesind, 

2009, s. 26).  

«Læreplanstudier som forskningsfelt reflekterer en rekke ulike vitenskapsteoretiske og 

metodiske tilnærminger» (Dale, 2009, s. 11). Dette er et mangfoldig felt, som stadig preges av 

fagdebatter og ulike vitenskapsteoretiske ståsteder. Både Dale (2009) og Karseth og Sivesind 

(2009) forklarer at læreplan som forskningsfelt er i stadig forandring, og at læreplanen derfor 

må ses i lys av endringer som finner sted i utdanningspolitikken og samfunnet generelt. 

«Læreplanstudier avspeiler ulike lands læreplan- og utdanningstradisjoner, og dermed ulike 

forståelser av skolens funksjon og praksis» (Dale, 2009, s. 11). Å lage læreplaner er å ta 

beslutninger. «Det er normative avgjørelser som involverer valg mellom verdier eller interesser, 

empiriske avgjørelser som krever data, personlige ambisjoner, og gruppelojalitet – det er valg 

mellom hva som er foretrukket og hva som kan gis, hvor dette er uløselig vevd sammen» 

(Goodlad, 1979, s. 31). Det er på denne måten læreplanstudier representerer analyser av 

samfunns- og mentalitetsendringer som skjer i samfunnet og i utdanningsfeltet.  

«Etableringen av skolen som et institusjonelt system skjer innenfor et samfunnsperspektiv som 

bringer oss frem til læreplan som et reformprogram» (Dale, 2009, s. 12). Læreplanstudier 

omfatter forskning på hvordan beslutningene i et demokrati blir legitimert. Ifølge Karseth og 

Sivesind (2009) kan disse beslutningene fortolkes gjennom et forskningsperspektiv på styring 

og reform. På denne måte analyseres læreplanreformer som styringsmidler som skal skape en 

målrettet endring, med utgangspunkt i visjoner og spesifikke målsettinger. Dale (2009) 

forklarer at styring betegnes av at læreplanen gis styringskrav ved å være et autoritativt 

dokument. «Læreplanens legitimitet trekkes mellom politikk, administrasjon og skolens 

praksis» (Dale, 2009, s. 13). Samtidig preges samfunnsutviklingen av at globalisering, og 

internasjonaliseringen får en innvirkning på læreplanens innhold og utforming. Aktørene på et 

overnasjonalt nivå påvirker læreplanfeltet ved å utfordre våre tradisjonelle bestemmelser og 

tenkemåter. «Globalisering og internasjonalisering bidrar på denne måten til å iscenesette 

læreplanforskningen på nye måter» (Karseth & Sivesind, 2009, s. 46). Tradisjonelt har 
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læreplanene strukturert aktiviteter og handlinger ved bruk av innholdsbeskrivelser, og 

prinsipper for å vurdere elevene. Bruk av læreplandokumentene forutsetter profesjonell 

autonomi, noe læreplanene har lagt til rette for. «Denne autonomien bygger på en premiss om 

lærerprofesjonens utøvelse av faglig skjønn, hvor lokale forhold gis betydning i praktiske 

overveielser og valg som fattes» (Karseth & Sivesind, 2009, s. 26). 

 

3 Teoretisk rammeverk 

Læreplanen er kompleks og består av flere nivåer. Ved bruk av læreplanteorier forholder vi 

oss kritiske til læreplanarbeid og læreplanutvikling. Dette kapittelet presenterer mitt teoretiske 

rammeverk, hvor jeg vil gjennomgå Cuban’s conseptions of change, og Goodlads (1979) 

læreplanteori. Det teoretiske rammeverket ble innhentet etter gjennomført 

litteraturgjennomgang, og teoriene vil være sentrale i diskusjonen om Overordnet del (LK20) 

gjenspeiler globale reformtrender. 

3.1 Cuban’s Conseptions of change  

I sin artikkel Constancy and change in schools (1889s the present) fremstiller Larry Cuban 

(1988) sin teori om conseptions of change. I denne teori har han delt inn oppfatninger av 

endringer i to kategorier: first-order changes og second-order changes. Cuban (1988) forklarer 

at first-order changes er en intensjonell innsats for å forbedre eksisterende ordninger og 

samtidig korrigere mangler i politikk og praksis. Hall (1993) forklarer at prosessen med first-

order changes sannsynligvis vil vise trekk ved inkremantalisme, ved at det det gjennomføres 

rutinert beslutningstaking som vi vanligvis forbinder med policy-prosessen. Når slike endringer 

blir foreslått, forutsetter det at de eksiterende målene og strukturene for skolegangen er 

tilstrekkelig og ønskelig. Cuban (1988) forklarer at first-order changes i skolene vil inkludere 

å ansette bedre lærere og administratorer, øke lønna til ansatte, rettferdig fordeling av ressurser, 

skaffe bedre lærebøker, legge til (eller ta bort) kurs til (eller fra) læreplanen, mer effektiv 

planlegging av aktiviteter og introduksjon av mer effektive former for evaluering og 

opplæringen. «First-order changes prøver å gjøre det som allerede eksisterer mer effektivt uten 

å forstyrre de grunnleggende organisatoriske funksjonene, og uten å vesentlig endre hvordan 

barn og voksne i skoler utfører sine roller» (Cuban, 1988, s. 93). Vi kan forstå disse endringene 
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som reformer med liten r. Det vil si at iverksettelsen av endringer ikke ønsker å endre på 

strukturelle eller kulturelle trekk ved utdanningssektoren. Vi kan se på intensjonen med 

iverksettelsen av fagfornyelsen, som en reform med liten r. Som nevnt innledningsvis, skal 

fagfornyelsen være en justering av Kunnskapsløftet (LK06), hvor verdier og prinsipper 

videreføres til nye læreplaner. Hensikten med gjennomføringen er dermed ikke å reformere 

utdanningen med noe helt nytt, men å forbedre allerede eksisterende læreplaner, der endringene 

ikke skal være fundamentale. Ved å revidere eksisterende læreplaner, viser myndighetene et 

ønske om å beholde verdigrunnlaget for Kunnskapsløftet (LK06), med eksisterende mål og 

strukturer. 

 

På den andre siden, forteller Cuban (1988) at second-order changes søker å endre 

organisatoriske forhold, på grunn av stor misnøye med dagens ordninger. «Second-order 

changes introduserer nye mål, strukturer og roller, som forvandler kjente måter å gjøre ting på, 

til nye løsninger på vedvarende problemer» (Cuban, 1988, s. 93-94). Hall (1993) påpeker at ved 

second-order changes vil politikken stort sett være den samme, men at de grunnleggende 

teknikkene som blir brukt for å oppnå endring er forandret. Cuban (1988) forklarer at poenget 

med second-order changes er å «gjenskape de opprinnelige problemene og omstrukturere 

organisatoriske forhold i samsvar med de omdefinerte problemene» (Cuban, 1988, s. 94). 

Kunnskapsløftet (LK06) bar bud om second-order changes, ved at reformen skulle føre med 

seg endringer av skolens innhold, organisasjon og styringsstruktur. Dette kan vi se på som en 

reform med stor R. En del som ikke ble endret var Generell del av læreplanverket, som ble 

videreført fra de tidligere skolereformene Reform 94 og Reform 97. Ved å iverksette arbeidet 

med en ny utdanningsreform, sendte myndighetene tydelige signaler om at skolen skulle endres, 

siden tidligere reformer ikke hadde oppnådd myndighetenes mål. Her kan vi se tilbake til 

Christensen et al. (2015) og Karseth og Sivesind (2009). De forklarte at slike reformer 

iverksettes, fordi politiske og administrative aktører bevisst forsøker å endre undervisning og 

læring.  
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Tabell 3.1: Cuban's Reformulating schools 

First-order reforms Structures Second-order reform 

• More dollars 

• New Curriculums 

• Raising Standards for 

Teachers 

• Longer School Day 

• More and Better Evaluation 

Tools 

• Efficient Schedules 

• After-School Programs 

• Career Ladder 

• Merit Pay 

• Better Texts 

• Smaller Classes 

• Compulsory Attendance 

• Graded School 

- Self-Contained 

Classroom 

- Segmented Curriculum 

• Formal Authority Vested in 

District School Board by State 

- Delegated to 

Superintendent, 

Principals, Teachers 

• Hierarchical Authority 

Produces Goals, Policies, 

Routines that Frame Roles, 

Relationships, and Work 

Behavior of Teachers, 

Principals, and 

Superintendent 

• Nongrades Schools 

• Open Classrom 

• Vouchers 

• Community-Run Schools 

• Teacher-Run Schools  

• School-Based Management 

• No Attendance Boundaries 

• Open-Space Schools  

Improving Quality Control  Altering Design of School 

(Hentet fra Constancy and change in schools (1889s the present). Av L. Cuban, 1988, s. 95. Berkely: 

McCutchan Publishing Corporation. CC BY 4.0.)  

 

Når vi snakker om first- og second-order changes, må vi huske på at det kun er «noen få 

foreslåtte reformer som har hatt kapasitet til å fundamentalt endre utformingen av skoler» 

(Cuban, 1988, s. 94). Cuban (1988) forklarer at de fleste skolereformer har vært en serie med 

first-order changes, men at det noen få ganger har blitt forsøkt å gjennomføre second-order 

changes. «Politiske forsøk på å reformere utdanningen antyder endringer fra first-order 

changes, som har ført til en ytterligere styrking av den eksisterende utformingen av skoler» 

(Cuban, 1988, s. 96). Cuban (1988) påpeker at hovedtyngden ved reformer tar sikte på 

kvalitetskontroll. Reformene skal gjøre det nåværende systemet mer produktivt, hvor 

endringene ikke forstyrrer grunnleggende roller og ordninger i skoler og klasserom. Cuban 

(1988) hevder at mange reformer som var utformet som second-order changes, mislyktes flere 

ganger. Han sikter her til «åpne klasserom, uformell utdanning, teamundervisning, utstrakt bruk 

av film, programmert læring og andre elektroniske medier, differensiert bemanning, og 

fleksibel planlegging» (Cuban, 1988, s. 100). Ved å se på Cuban’s (1988) teori om first- og 
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second-order changes, er det viktig å påpeke at denne teorien er skrevet i en amerikansk 

sammenheng. Det vil si at endringer som gjennomføres i USA kan være first-order changes der, 

men være second-order chanes ved innføringen av endringer i for eksempel Norge. Dette henger 

sammen med at læreplaner utvikles og påvirkes av nasjonale tradisjoner og tenkemåter.  

 

3.2 Goodlads læreplanteori 

John Goodlad (1979) har vært en sentral bidragsyter innenfor læreplanforskning, hvor hans 

læreplanteori gir oss innsikt i læreplanutviklingens ulike stadier og videreutvikling. 

«Curriculum practice is what curriculum makers work at. Curriculum inquiry is the study of 

this work in all its aspects: context, assumptions, conduct, problems, and outcomes» (Goodlad, 

1979, s. 17). Goodlad (1979) presenterer i sin bok Curriculum inquiry: The study of curriculum 

practice (s. 17-76) en læreplanteori, som består av tre læreplanfenomener (the scope of the 

curriculum field) og fem fremtredelsesformer for læreplanen (the domains of curriculum).  

De tre fenomenene (the scope) består av 1) det substansielle fenomenet (the substantive in 

practice) som tar for seg læreplanens innhold, oppbyggingen av læreplanene og læreplanens 

strukturering, 2) det sosialpolitiske fenomenet (the political-social practice) som vektlegger 

vurdering av konteksten læreplanene står i/er utformet i, og 3) det tekniskprofesjonelle 

fenomenet (the technical-professional in practice) som omhandler hvordan læreplaner utvikles, 

samt hvordan læreplanen realiseres i undervisningen. Goodlad (1979) påpeker at selv om ulike 

studier vektlegger et fenomen, så vil alle tre fenomenene være uatskillelige i praksis. Siden 

LK20 ikke er iverksatt når denne oppgaven skrives, vil jeg ikke ta for meg hvordan læreplanene 

realiseres i undervisningen. Goodlad, Klein, og Tye (1979, s. 58-64) skiller så mellom fem 

fremtredelsesformer (domains): 1) ideens læreplan (ideological curricula) som er 

interessegruppers forestillinger og forslag i forkant av reformen, 2) den formelle læreplanen 

(formal curricula) som er det vedtatte læreplandokumentet, 3) den oppfattede læreplanen 

(perceived curricula) som handler om at vi tolker læreplanen ulikt, og at disse tolkningene ikke 

alltid vil samsvare med vedtaksbeslutternes intensjoner, 4) den operasjonaliserte læreplanen 

(operational curricula) som er den faktiske undervisningen i klasserommet, og 5) den erfarte 

læreplanen (experiential curricula) som er elevenes erfaringer, opplevelser og læring fra skolen. 

Disse læreplannivåene som forsøker å si noe om hvordan læreplaner utvikles, erfares og 

oppfattes kan kobles til hvordan skolen fungerer som organisasjon i et samfunn.  
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Goodlad et al. (1979) sin teori gir altså en oversikt over prosessen med å utforme en nasjonal 

læreplan, helt frem til læreplanen møter elevene i klasserommet. Ved siden av politiske og 

skolefaglige perspektiver handler læreplanen om å ivareta samfunnsverdier og 

individrettigheter. «Når man ser skolen fra samfunnets og borgernes perspektiv, betraktes 

læreplanen som en kontrakt mellom politikk, skole og offentlighet» (Karseth & Sivesind, 2009, 

s. 26). Goodlads (1979) læreplanteori er relevant i denne oppgaven ved at analysen vil berøre 

den første og andre fremtredelsesformen om ideens læreplan og den formelle læreplanen, samt 

den sosialpolitiske- og substansielle fenomenet. Dette belyses ved å se på situasjonskonteksten, 

og bestemmelsene for fagfornyelsen. Analysen min vil vektlegge en sammenlign av den 

formelle overordnede læreplanen til Kunnskapsløftet (LK06 og LK20), hvor det substansielle 

fenomenet vil være sentralt. Her vil jeg se på læreplanen struktur, oppbygging og innholdet i 

læreplandokumentene.  

 

4 Metode 

I dette kapitlet vil jeg legge frem hvilke metoder jeg har brukt for å gjennomføre min analyse 

av de overordnede læreplantekstene til Kunnskapsløftet (LK06 og LK20). Formålet med 

analysen er å svare på første del av min problemstilling; hva som kjennetegner 

Kunnskapsløftets (LK06 og LK20) overordnede læreplantekster. Denne analysen svarer 

dermed på forskningsspørsmål a) Hvilke forskjeller og likheter er det mellom Generell del og 

Prinsipper for opplæringen (LK06), og Overordnet del (LK20)? Som analysemetode valgte jeg 

en sammenlignende kvalitativ innholdsanalyse, hvor jeg har nærlest de overordnede 

læreplantekstene til Kunnskapsløftet (LK06 og LK20). Som delmetode har jeg brukt kritisk 

diskursanalyse som inspirasjon, for å belyse forskjeller og likheter mellom dokumentene.  

Thagaard (2013) forklarer at det er forskerens problemstilling som legger føringer for hvilke 

metoder som kan benyttes i en analyse. Min problemstilling gjorde det naturlig å gjennomføre 

en innholdsanalyse, siden jeg skal sammenligne to tekster opp mot ulike reformforståelser. 

Valget med å gjennomføre en innholdsanalyse henger også sammen med min faglige interesse 

for læreplan- og reformarbeid. Dette gjorde det også naturlig for meg å utforme en 

problemstilling som kunne belyses gjennom en innholdsanalyse. For å avgrense analysen valgte 

jeg å hente inspirasjon fra kritisk diskursanalyse, slik at jeg kunne belyse interessante endringer 

som har skjedd i fornyelsen av det overordnede læreplandokumentet til Kunnskapsløftet 
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(LK20). Jeg har trukket ut temaer fra denne analysestrategien, som jeg synes var mest 

interessante å undersøke opp mot min problemstilling. Jeg skal nå se nærmere på hva som ligger 

i de ulike analysemetodene jeg har brukt, før jeg går over til min analyse av de overordnede 

læreplantekstene for Kunnskapsløftet (LK06 og LK20).  

 

4.1 Kvalitativ innholdsanalyse 

Som nevnt, er det forskerens problemstilling som legger føringer for hvilke metoder som kan 

benyttes i en analyse. Det skilles hovedsakelig mellom to vitenskapsteoretiske metoder, 

kvalitative- og kvantitative metoder, og det er både styrker og svakheter ved begge metodene. 

Hvilken metode forskeren velger er knyttet til hva han/hun ønsker å studere. Thagaard (2013) 

forklarer at hvis man ønsker å vektlegge betydningen av fenomenet man studer ved å gå å 

dybden, vil forskeren bruke en kvalitativ metode. Hvis forskeren på den andre siden ønsker å 

vektlegge fenomenets utbredelse og antall, vil han/hun bruke en kvantitativ metode. Metodene 

er ulike i hvordan forskningen utformes, hvordan dataene blir undersøkt og hvilke resultater 

dette fører til. I kvalitative tilnærminger er forskningen preget av fleksibilitet, hvor forskeren 

kan gjøre endringer underveis i prosessen. Et fellestrekk ved kvalitative tilnærminger er at 

forskeren først og fremst tar utgangspunkt i arbeid med tekster, mens kvantitative tilnærminger 

vektlegger arbeidet med talldata og statistikk.  

Med utgangspunkt i min problemstilling, valgte jeg å gjennomføre en kvalitativ 

innholdsanalyse. Grønmo (2004) forklarer at en kvalitativ innholdsanalyse kan omfatte ulike 

typer kildekritiske metoder, eller andre former for dokumentstudier. «Generelt vil kvalitative 

innholdsanalyser innebære en systematisering av utvalgte tekstsitater, bildeutsnitt eller andre 

innholdselementer med sikte på å belyse spesifikke problemstillinger» (Grønmo, 2004, s. 142). 

En innholdsanalyse går ut på å studere innholdet i tekstene, og vurdere og fortolke innholdet 

opp mot en gitt problemstilling, samt vurdere ulike deler av innholdet opp mot hverandre. Det 

er dette som danner grunnlaget for å kunne identifisere fellestrekk og ulikheter mellom 

tekstelementer, slik at elementene kan grupperes i kategorier. Grønmo (2004) forklarer at i noen 

studier kan disse kategoriene være valgt ut på forhånd, med utgangpunkt i generelle begreper, 

teorier og gitt problemstilling. I en slik analyse vil hensikten være å relatere ulike deler av 

tekstene til kategoriene. Videre forklarer han at andre undersøkelser kan definere kategorier 

underveis i analysen, hvor grunnlaget er det faktiske innholdet i tekstene som analyseres. «I 
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denne formen for analyse vil hensikten være å sammenligne ulike elementer av teksten, med 

sikte på å gruppere dem i ulike kategorier etter hvert som de blir utviklet og avgrenset» 

(Grønmo, 2004, s. 179). Det er den siste formen for analyse som er blitt brukt i denne oppgaven. 

Oppgaven har endret seg flere ganger i prosessen, noe som gjorde at mine satte kategorier ikke 

lenger kunne brukes. Jeg sammenligner også ulike elementer og innholdet i dokumentene, som 

også gjør at min analyse kan plasseres innenfor den siste former for analyse. Bryman (2016) 

minner oss på at dokumenter må anerkjennes for det de er, ved at tekster er skrevet med særegne 

formål og ikke bare som gjenspeiling av virkeligheten. Det betyr at dersom forskeren ønsker å 

bruke dokumenter «som et middel til å forstå aspekter ved en organisasjon og dens operasjoner, 

er det sannsynlig at vedkommende vil trenge å støtte sin analyse ved å bruke andre kilder» 

(Bryman, 2016, s. 561). «Disse andre kildene vil sannsynligvis være viktige for å utvikle en 

kontekstuell forståelse av dokumentene og deres betydning» (Bryman, 2016, s. 561). 

En fordel med å bruke kvalitativ innholdsanalyse som metode er ifølge Grønmo (2004) at 

forskeren unngår kontrolleffekter eller reaktivitet (motvirkende effekt). Kildene som brukes i 

tekstanalysen vil ikke bli påvirket av datainnsamlingen, og tekstene vil ikke endre seg ved at de 

blir studert og analysert. Grønmo (2004) påpeker at det likevel er flere ulemper ved å bruke 

kvalitativ innholdsanalyse som metode. For det første kan forskerens perspektiv påvirke 

utvelgelsen og tolkningen av tekstene. Her vil et snevert perspektiv «føre til at utvalget av 

tekster bli skjevt, og at tolkningen av innholdet blir ensidig» (Grønmo, 2004, s. 180). Et snevert 

perspektiv kan også føre til at relevante kilder blir oversett eller utelatt, fordi det ikke passer 

med forskerens synspunkter. I tillegg kan viktige og interessante tolkningsmuligheter ikke bli 

oppdaget, siden disse ikke tilhører perspektivet som forskeren er opptatt av. For å unngå dette 

så godt jeg kunne i min analyse, har jeg hatt flere samtaler med veileder underveis i analysen, 

for å sikre at perspektivet er bredt nok. For det andre kan forskerens kritiske forståelse ved 

datainnsamlingen være for begrenset, som vil påvirke tolkningene av tekstene. Dette kan føre 

til at forskeren baserer seg på tekster som ikke er troverdige eller autentiske, noe som kan føre 

til feilaktige tolkninger av innholdet. Grønmo (2004) forteller videre at tolkningen av tekstene 

kan bli påvirket av at forskerens kontekstuelle forståelse er for begrenset. Dette kan føre til at 

innholdet i tekstene kan bli feilaktig tolket, siden forskeren ikke har vurdert godt nok hvilken 

betydning teksten har, eller hvem teksten er representativ for. For å unngå feiltolkninger i min 

analyse, har jeg satt meg inn i den konkrete situasjonen tekstene ble utformet i 

(situasjonskonteksten), hvordan tekstene blir formidlet og jeg har satt meg inn i forfatterens 

antatte intensjoner og tekstenes sosiale funksjon. 
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4.2 Kritisk diskursanalyse 

I følge Grønmo (2004) er kvalitativ innholdsanalyse en viktig fremgangsmåte i forbindelse med 

den kritiske diskursanalysen. Bryman (2016) forklarer at kritisk diskursanalyse understreker 

språkets rolle som maktressurs i tekstene, og at dette er relatert til ideologi og sosiokulturell 

endring. «Gjennom systematisk og inngående studier av innholdet i en bestemt tekst tar 

diskursanalysen sikte på å avdekke hvordan denne teksten som helhet er strukturert av større 

tankemønstre» (Grønmo, 2004, s. 142). «Innenfor den kritiske diskursanalysen er man opptatt 

av å synliggjøre og forklare hvordan språket og tekstene kan benyttes for å dekke over 

problematiske samfunnsforhold» (Skovholdt & Veum, 2014, s. 37). Skovholdt og Veum (2014) 

forklarer at den kritiske diskursanalysen vil vise hvordan vi bruker språket for å videreføre 

tankemønster og perspektiv, som kan være negative for ulike grupper i samfunnet. Målet er å 

synliggjøre at fremstillinger som virker nøytrale, alltid har ideologiske implikasjoner. «Det å 

være kritisk vil da si å synliggjøre hvilke ideer, verdier og handlinger som det i teksten blir tatt 

for gitt at leseren deler» (Skovholdt & Veum, 2014, s. 38).  

Den kritiske diskursanalysen bygger spesielt på teorier og tilnærminger fra Michel Foucault 

(1926-1984), som «forsøkte å avdekke representasjonsegenskapene ved en diskurs som middel 

for maktutøvelse gjennom konstruksjon av disiplinær praksis» (Bryman, 2016, s. 540). Bryman 

(2016) viser til Phillips & Hardy (2002, s. 3) som definerer diskurs som et sammenhengende 

sett med tekster og fremgangsmåten for deres produksjon, formidling og mottakelse. «Med 

andre ord produseres og realiseres den sosiale virkeligheten gjennom diskurser, og sosiale 

interaksjoner kan ikke forstås fullstendig uten henvisning til diskursene som gir dem mening» 

(Bryman, 2016, s. 540). I diskursanalysen utforsker man altså forholdet mellom diskurs og 

virkelighet. Kritisk diskursanalyse innebærer med dette å utforske hvorfor noen betydninger 

blir foretrukket eller tatt for gitt i en tekst, mens andre blir ekskludert. Diskurs gir med andre 

ord ikke bare en redegjørelse for hva som foregår i samfunnet, det er også en prosess der mening 

skapes.  

Bratberg (2017) forklarer at det blir stilt spørsmål om kritisk diskursanalyse er en holdbar form 

for samfunnsvitenskapelig forskning, siden en slik analyse ikke kan vurderes fult ut av strengt 

definerte kriterier for validitet og reliabilitet. «Den vesentligste utfordringen her, er at en 

diskursanalyse sjeldent gir grunnlag for verken en klar operasjonalisering eller et avgrenset og 

entydig kausalforhold (årsaksforhold)» (Bratberg, 2017, s. 62). På grunn av dette, påpeker 

forfatteren at det vil være lurt av forskeren å støtte seg på en bred forståelse av 
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validitetsbegrepet. For å sikre holdbarhet i diskursanalysen må forskeren ifølge Bratberg (2017) 

gi en klar fremstilling av hva som ligger til grunn for en bestemt tolkning, og hvilke 

implikasjonen denne tolkningen kan ha. Det må også være tydelig hvilke dokumenter som 

undersøkes, og hvilke analytiske verktøy som brukes. Hvis dokumentene tolkes i lys av 

teoretiske retninger, må disse også konkretiseres for leseren. «Leseren bør også få vite så 

detaljert det lar seg gjøre, hvordan tekstene er lest og analyser» (Bratberg, 2017, s. 64). Siden 

diskursanalysen av natur er prøvende ved å utfordre usagte antagelser og spørre hvorfor, får 

slike analyser et hypotesetestende utgangspunkt. «Men det betyr likevel ikke at det er mindre 

verdifulle, ei heller mindre vitenskapelige» (Bratberg, 2017, s. 64). 

Min analyse er inspirert av den kritiske diskursanalysen, ved at analysen tar for seg noen sider 

ved den kritiske diskursanalytiske metoden. Analysen vektlegger å se på situasjonskonteksten 

til dokumentene, tekstenes utforming, hvilken sjanger tekstene tilhører, samt hvordan språket i 

tekstene er, der teksttyper og språkhandlinger vektlegges. Analysen avsluttes med å se på 

relasjoner og posisjoner i tekstene, der fremstillingen av aktørene «elev» og «lærer» og 

relasjonen mellom disse blir vektlagt. Her berøres også temaet makt, som er sentralt i kritisk 

diskursanalyse. Jeg valgte å vektlegge disse analysemomentene fra kritisk diskursanalyse, siden 

disse momentene var de som var mest interessante å undersøke opp mot min problemstilling.  

 

4.3 Reliabilitet og validitet 

Grønmo (2004) forklarer at kvaliteten på den innsamlede dataen må ses i sammenheng med hva 

dataen skal brukes til. «Hensikten med et datamateriale er at det skal brukes til å belyse bestemte 

problemstillinger» (Grønmo, 2004, s. 237). Hvis datamaterialet er velegnet til å belyse 

problemstillingen, er materialet av høy kvalitet. Det er viktig å huske på at kvaliteten kan variere 

mellom ulike problemstillinger, hvor datamateriale som har høy kvalitet for en problemstilling, 

kan ha lavere kvalitet for en annen problemstilling.  

Validitet handler om datamaterialets gyldighet ovenfor problemstillingen som skal belyses. 

Bratberg (2017) forklarer at innholdsanalysen er valid i den grad analysen har lykkes i å måle 

det som var intensjonen med forskningen. «Har vi målt det vi tror vi måler eller er det funn i 

materialet som ikke er like gyldige?» (Skrede, 2017, s. 156). Duedahl og Jacobsen (2010) viser 

at vi kan belyse validiteten til en undersøkelse gjennom fire kriterier for vurdering av 

dokumenter: autentisitet, troverdighet, representativitet og betydningen i forhold til 
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problemstillingen. Videre forteller forfatterne at autentisitet handler om dokumentets verdi i 

forhold til det forskeren ønsker å finne ut. Troverdighet handler om at dokumenter er sosiale 

produkter, som blir utformet med en bestemt hensikt. Troverdigheten er også knyttet til 

problemstillingen, og vi finner dokumentets troverdighet gjennom en vurdering av forfatterens 

motiver og ved å se på hvordan dokumentene blir brukt. Duedahl og Jacobsen (2010) forteller 

videre at representativiteten handler om at forskeren må finne ut om kildene som brukes i 

undersøkelsen er fullstendige, og om de er representative i forhold til det de representerer. Dette 

viser også til kildenes troverdighet. Dokumentene jeg har valgt til min analyse er fra nyere tid 

(1993, 2006, 2017), der dokumentene er lagret digitalt på Utdanningsdirektoratets og 

regjeringens nettsider. I min analyse er dokumentene i sin fullstendige form, ved at jeg 

analyserer de overordnede læreplandokumentene, og ikke hele læreplanverket for grunnskolen. 

I følge Duedahl og Jacobsen (2010) handler betydning om at forskeren ønsker å nå frem til en 

forståelse av betydningen av innholdet i dokumentene – han/hun må forstå hva som står skrevet 

i dokumentene.  

«I forlengelsen av spørsmålet om validitet, har vi spørsmålet om studiers reliabilitet» (Skrede, 

2017, s. 158). I kvantitativ metode handler reliabilitet om etterprøvbarhet, altså om andre 

forskere vil komme frem til de samme resultatene hvis undersøkelsen utføres på nytt av andre. 

Grønmo (2004) forklarer at det i kvalitative studier som regel ikke er mulig å beregne 

reliabiliteten ved hjelp av standardiserte metoder, slik som i kvantitative metoder. Det er flere 

grunner til dette; 1) undersøkelsesopplegget og datamaterialet er mindre strukturert i kvalitative 

studer, 2) datainnsamlingen kan ikke skilles ut som en egen fase i forskningsprosessen, siden 

innsamlingen foregår i tilknytningen til analysen som gjennomføres, og 3) undersøkelsen vil 

være preget av forskerens aktive involvering i forskningen. Skrede (2017) påpeker at 

reliabiliteten likevel kan økes hvis forskeren presenterer datamaterialet i detalj, for eksempel 

ved å gjengi sitater i analysen. «Men forskeren må være bevisst på at dette kan øke faren for 

bias, ved at forskeren velger ut godbitene, såkalt «cherry-picking», og toner ned det som ikke 

passer like godt inn i analysen» (Skrede, 2017, s. 159). Skrede (2017) påpeker også at naturlig 

forekommende data eksisterer uavhengig av forskerens innblanding, og at materialet ofte er 

offentlig tilgjengelig. «Derfor er det mulig å hevde at tekster og dokumenter “i prinsippet” er 

mer reliabelt enn for eksempel observasjoner» (Silvermann, 2001, s. 229, referert i Skrede, 

2017, s. 159). «Det finnes ikke noe slik som en “objektiv” analyse av tekster» (Fairclough, 

2003, s. 14, referert i Skrede, 2017, s. 160). I den kritisk diskursanalysen velger forskere ut 

visse kritiske spørsmål ovenfor andre. Skrede (2017) forklarer at alle som skal gjennomføre en 



 

29 
 

kritisk diskursanalyse må være klar over at arbeidet vil bli påvirket av forskerens sosiale, 

økonomiske og politiske forhold, og at det ikke finnes en verdifri posisjon som forskeren kan 

ytre seg fra. «Derfor bør en være så eksplisitt og transparent som mulig i presentasjonen av eget 

arbeid» (Wodak & Meyer, 2009, s. 7, referert i Skrede, 2017, s. 160). Kritisk diskursanalyse 

kan sies å være presis og etterprøvbar i den grad leseren kan se hvilke begreper og verktøy som 

er brukt i analysen. «Dette er også det viktigste i en kvalitativ analyse» (Skrede, 2017, s. 160).  

I tillegg til å gjennomføre en kvalitativ innholdsanalyse med innslag av kritisk diskursanalyse, 

er denne oppgaven er en beskrivende studie. «Hensikten med beskrivende studier er å avdekke 

og belyse faktiske forhold eller fenomener i samfunnet» (Grønmo, 2004, s. 376). Resultatet av 

min analyse kan dermed være med på å dokumentere at bestemte samfunnsforhold er slik vi 

har antatt, eller om forholdene ikke er som forventet. Det vil si at resultatene fra min analyse 

vil være med på å belyse om LK20 speiler reformtrender, og ikke bare er en fornyelse av 

læreplanverket til Kunnskapsløftet (LK06).  

 

4.4 Analytiske begreper  

Før jeg starter på selve analysen er det en del begreper som trenger forklaringer. Dette avsnittet 

vil inneholde begrepsavklaringer på tekst, situasjonskontekst, sjanger, teksttype, 

språkhandlinger, makt og profesjon. 

«Begrepet tekst viser til alle former for språk, uansett uttrykksform, som gir mening for 

språkbrukeren» (Halliday & Matthiessen, 2004, referert i Skovholdt & Veum, 2014, s. 22). 

Skovholdt og Veum (2014) viser til Michael Halliday (1978) som hevder at alle former for 

språk som spiller en rolle i en situasjon, kan kalles en tekst. «Det er på denne måten Halliday 

åpner for det som i dag gjerne blir kalt for det utvidede tekstbegrepet» (Skovholdt & Veum, 

2014, s. 22). Det vil si at tekstbegrepet for eksempel kan være skriftlige og muntlige tekster, 

bilder, filmer, musikk og lyder. Skovholdt og Veum (2014) forklarer videre at et funksjonelt 

språksyn innebærer at vi må undersøke tekster med utgangspunkt i tekstens sosiale 

sammenheng. «Den sammenhengen der kommunikasjon går for seg, kalles kontekst» 

(Skovholdt & Veum, 2014, s. 22). Skovholdt og Veum (2014) forklarer at når vi ser på 

situasjonskonteksten til en tekst, så ser vi på den konkrete situasjonen som teksten ble skapt i. 

«Situasjonskonteksten er på et vis skrevet inn i den enkelte ytring eller tekst» (Maagerø & 

Tønnessen, 2010, s. 127, referert i Skovholdt & Veum, 2014, s. 22). Forfatterne viser igjen til 
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Halliday (1978) som deler situasjonskonteksten inn i tre dimensjoner: felt, relasjon og 

mediering. «Felt dreier seg om hvilke sosiale handlinger eller aktiviteter som går for seg i 

situasjonen, og hvilke tema teksten handler om» (Skovholdt & Veum, 2014, s. 22). «Relasjon 

dreier seg om hvilke forhold det er mellom deltakere som kommuniserer i den aktuelle 

situasjonen» (Skovholdt & Veum, 2014, s. 22). «Mediering dreier seg om hvilken rolle språket 

og mediet (formidlingskanalen) spiller i situasjonen» (Skovholdt & Veum, 2014, s. 23). Under 

denne dimensjonen påpeker forfatterne at det er viktig å huske på at mennesker tar i bruk 

tidligere erfaringer når vi leser og tolker tekster. Hvis språkbruket og meningsskapingen i 

teksten bryter med forventningene vi har, kan dette føre til at ytringen blir misforstått.  

Ordet «sjanger har opphav i franske “genre”, som betyr slekt eller art. Det kan betegne både 

litterære og ikke-litterære fenomener» (Halkjelsvik, 2005, s. 31). Sjanger brukes om alt fra 

typiske kulturelle kategorier – slik som film, musikk og kunst – til mer hverdagslige gjøremål, 

som det å snakke i telefonen og skrive en e-post. Halkjelsvik (2005) forklarer at 

sjangerinndelingen kan ses som et redskap som vi bruker for å strukturere våre hverdagslige 

erfaringer, og for å organisere virkeligheten. I tillegg til dette, så hjelper sjangrer oss med å 

strukturere vår oppfattelse av tekster. De gjør det enklere å skrive slik at andre forstår teksten, 

og at det er lettere for leseren å umiddelbart oppfatte en tekst. «Når vi oppfatter en tekst som 

tilhørende sjanger, blir en hel del av meningsskapingen forutsigbar, og mye av forståelsen gir 

seg selv» (Halkjelsvik, 2005, s. 31). Halkjelsvik (2005) viser til Kjell Lars Berge (1990) sin 

artikkel Tekstnormers diakroni, hvor han definerer begrepet sjanger som «mer eller mindre 

stabile og institusjonaliserte tekstnormer med observerbare og identifiserbare trekk, gjerne 

navngitt i kulturen» (Halkjelsvik, 2005, s. 35-36). Tekstnormene realiseres som retningslinjer 

for hvordan visse type tekster blir skapt i bestemte sammenhenger. «Vi har blant annet 

tekstnormer som regulerer hva vi oppfatter som tekst og ikke-tekst, og for hva vi regner som 

relevante tekster i bestemte sammenhenger og for ulike virksomheter» (Berge 1990:51, referert 

i Halkjelsvik, 2005, s. 36). Halkjelsvik (2005) forklarer at det er samspillet mellom ulike 

tekstnormer som gir aktørene en forståelse av hvordan man burde ytre seg i ulike situasjoner, 

hvilken sjanger som er egnet, og hvilken stil som burde brukes. 

Frandsen (1998) forklarer at teksttyper også kan kalles for fremstillingsformer. Forfatteren 

forteller at teksttypene klassisk defineres ut fra tre forskjellige sett av kriterier: 1) den kognitive 

operasjon som teksttypen representerer, ved at teksten er beskrivende, fortellende, forklarende, 

argumenterende eller instruerende; 2) de språklige midlene, som er forbundet med denne 

operasjonen, for eksempel bruk av bestemte typer verb eller konnektorer (strukturelt kriterium), 
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og 3) den kommunikative funksjonen, som «avsender har som intensjon å realisere ved hjelp av 

den kognitive operasjon og de språklige midlene» (Frandsen, 1998, s. 11). «En teksttype 

defineres ut fra språkinterne funksjoner i teksten, de sier noe om måten elementer i en tekst er 

knyttet sammen på» (Halkjelsvik, 2005, s. 33). En fortellende tekst vil for eksempel være 

dominert av temporalitet, hvor den typiske temporale konjunksjonen er så – jeg gjorde lekser, 

så spise jeg middag. Frandsen (1998) forklarer at vi kan skille mellom homogene tekster, og 

heterogene tekster. I de homogene tekstene er det kun en teksttype som er representert, mens 

heterogene tekster kan representere flere teksttyper. Siden flere teksttyper kan opptre i en og 

samme tekst, kan det være lurt å holde sjanger og teksttyper atskilt. «Selv om en teksttype kan 

være dominerende i en tekst, er det likevel ikke slik at en sjanger domineres av en viss 

teksttype» (Halkjelsvik, 2005, s. 34).  

«Språksystemet er et komplekst system som dreier seg om hvordan vi bygger opp setninger 

(syntaks), hvordan vi bøyer ord (morfologi), og hvordan vi uttaler ordene (fonologi)» 

(Skovholdt & Veum, 2014, s. 21). Hele dette systemet kalles for den formelle grammatikken. 

Skovholdt og Veum (2014) forklarer at sosialsemiotikken ser på mening som noe dynamisk, 

hvor meningen skapes mellom mennesker i ulike situasjoner. Grunntanken her er at all 

språkbruk er funksjonell. «Det vil si at vi mennesker bruker språket som en ressurs for å skape 

mening i konkrete sammenhenger» (Skovholdt & Veum, 2014, s. 22). «Språkfunksjoner er 

beskrivelser av måter vi bruker språket på» (Svennevig & Hagemann, 2018).  

Dahl (2019) forklarer at når vi kommuniserer, så ønsker vi å uttrykke noe, påvirke noen, få 

noen til å utføre en handling eller komme med respons. For at kommunikasjon skal være 

meningsfull, forutsetter det et visst minimum av felles bakgrunn og forståelse, mellom senderen 

og mottakeren. Når vi snakker om språkhandlinger, så handler dette om at språk er handling. 

«Det å ytre seg språklig vil si å utføre handlinger gjennom språket» (Skovholdt & Veum, 2014, 

s. 39). Dahl (2019) forklarer at språkhandlingene kan deles inn i fem klasser, etter hva som er 

deres kommunikative poeng. Disse klassene kalles for konstativer, direktiver, kommissiver, 

eksprisser og klassifiseringer. Konsativer er språkhandlinger som konstater fakta. Eksempler 

på dette er Jeg bor i Oslo, og Flyet går kl. 11.00, men vi må være der to timer før. Dahl (2019) 

forklarer at konstativer ofte benyttes i utsagnssetninger som for eksempel påstander, 

informasjon, fortellinger, forklaringer eller som gjengivelse av fakta. «Ytringene representer 

altså et saksforhold i verden» (Dahl, 2019). Direktiver er språkhandlinger som vil få 

samtalepartneren til å gjøre noe. Eksempler på dette er Kan du komme til meg på fredag? og 

Du skal levere oppgaven på onsdag. Dahl (2019) påpeker at direktiver ofte benytter 
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spørresetninger og imperativsetninger som anmoder handling, som for eksempel: å be (om noe), 

beordre, anmode eller kreve (noe). I tillegg kan direktiver «også være å invitere, å råde (noen 

til noe), eller å tillate (noe)» (Dahl, 2019). Spørresetninger hører også til her, hvis vi ber om et 

svar. Kommissiver er språkhandlinger hvor taleren tar på seg forpliktelser, hvor han/hun lover 

noe ovenfor mottakeren. Eksempler på dette er Det skal aldri skje igjen, og Jeg kan gjøre det. 

Dahl (2019) forklarer at det i disse språkhandlingene uttrykkes en fremtidig handling og 

hensikt. Avsenderen forplikter seg til å gjøre noe. «Det kan for eksempel dreie seg om et løfte, 

en garanti eller et tilbud» (Dahl, 2019). Dahl (2019) forteller videre at eksprissiver er 

språkhandlinger hvor det er plass for å uttrykke en psykologisk tilstand hos avsenderen. 

Eksempler på dette er Dette gikk over all forventing, Jeg er lei meg, Unnskyld og Tusen takk!. 

«Her er det plass for følelsesutbrudd som ønsker, unnskyldninger, komplimenter, uttrykk for 

takknemlighet, misnøye, glede og sorg» (Dahl, 2019). Ønsketekning tilhører også denne 

kategorien for språkhandlinger. Klassifiseringer (også kaldt for kvalifiseringer) er 

språkhandlinger som skaper en ny virkelighet. «De gis ofte under spesielle omstendigheter eller 

i forbindelse med spesielle institusjoner» (Dahl, 2019). Eksempler på dette er Jeg erklærer dere 

for mann og kone, Med disse ord erklærer jeg skolen for åpen og Dommen er på tre års fengsel. 

Dahl (2019) påpeker at klassifiseringer skiller seg fra konsativene ved at de ikke er sanne eller 

usanne beskrivelser av virkeligheten, men ytringer som skal skape en ny virkelighet. For at de 

skal være gyldige må de referere til en institusjonell virkelighet. Dahl (2019) påpeker at en 

spesiell form for klassifiseringer er definisjoner. «Å definere et begrep er å fastsette hvordan 

begrepet skal brukes i en gitt kontekst» (Dahl, 2019). 

«Makt er et sentralt begrep i kritisk diskursstudier» (Rogers, 2011, s. 3). Rogers (2011) forklarer 

at makt har en tendens til å bli definert gjennom negativ bruk av makt, som resulterer i dominans 

og undertrykkelse. «Ifølge Foucault er makt noe som blir konstruert og spredd gjennom ulike 

sosiale praksiser, språklige ytringer og tekster» (Skovholdt & Veum, 2014, s. 35). Skovholdt 

og Veum (2014) forklarer at makt er noe som ligger i samfunnsstrukturen, tekstens sjanger, og 

språket forfatteren velger. Sentrale samfunnsinstitusjoner slik som rettssystemet, byråkratiet, 

utdanningssystemet og media, produserer mye tekst hvor språket ofte er standardisert innenfor 

institusjonen. «Det ligger makt i den retten visse institusjoner og samfunnsgrupper har til å 

definere visse fenomen eller handlinger i samfunnet» (Skovholdt & Veum, 2014, s. 35). 

Fairclough og Fairclough (2012) forklarer at makt gir aktører grunner for handlinger: grunner 

til å adlyde legitim autoritet, eller grunner til å unngå eller søke spesielle utfall. Forfatterne 

påpeker at vi skiller mellom «makt til» og «makt over» noe(n). «”Makt til” er en generell 
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menneskelig kapasitet for å få til endring, hvor både individer og kollektiver har kapasitet til å 

utøve makt. «”Makt over” er en asymmetrisk relasjon mellom mennesker, og det å ha makt 

over andre betyr å kunne få dem til å gjøre noe som de ellers ikke ville gjort» (Lukes, 2005, s. 

69-74, referert i Fairclough & Fairclough, 2012, s. 113). «Makt kan utøves over andre ved å 

forme eller bestemme deres preferanser eller opplevde behov på en slik måte at konflikt ikke 

oppstår» (Fairclough & Fairclough, 2012, s. 113). Fairclough og Fairclough (2012) forteller at 

«makt i diskurs» er et spørsmål om mennesker som utøver «makt over» andre i diskurser. «Dette 

er kraftige deltakere som kontrollere og begrenser bidraget til mindre kraftige deltakere, hvor 

makt kan utgjøre en form for tvang» (Fairclough & Fairclough, 2012, s. 113). 

Damsgaard (2010) forklarer at en profesjon representerer en særegen kompetanse som krever 

yrkesutøvere som er motiverte, og som ønsker å videreutvikle egen kompetanse. I følge Smeby 

(2008) medfører dette ofte at kunnskapen som er ervervet gjennom utdanning og yrkesutøvelse, 

utvikles gjennom et kollegialt fellesskap. Grimen (2008) utdyper at profesjonene forvalter 

vitenskapelig kunnskap på en måte hvor kunnskapen kommer befolkningen til gode. 

Lærerprofesjonen hører naturlig nok hjemme i skolen, hvor skolen har et omfattende 

samfunnsmandat. Kvernbekk (2001) påpeker at skolen og lærerne skal yte tjenester på et 

individnivå, ovenfor elever og foreldre, men også på et kollektivt og samfunnsmessig nivå 

gjennom staten. I St.meld.11 (2008-2009) Læreren. Rollen og utdanningen (s. 12-15) legges 

det frem at lærerrollen kan deles inn i tre hovedområder: 1) læreren i møte med elevene, 2) 

læreren som en del av et profesjonelt fellesskap, og 3) læreren i møte med foreldrene og andre 

aktører rundt skolen. Innenfor disse områdene blir krav om omfattende og sammensatt 

kompetanse beskrevet, hvor kompetanse omtales som fagkunnskap, pedagogisk og didaktisk 

kompetanse, yrkesetisk kompetanse, og endrings- og utviklingskompetanse. Avalos (2011) 

forklarer at lærernes profesjonelle utvikling handler om lærernes læring, og hvordan de bruker 

denne kunnskapen i praksis for å støtte elevenes læring. På denne måten viser 

profesjonsforståelse til lærerens forståelse av egen yrkesutøvelse. «Det faglig-profesjonelle 

ansvaret er også direkte relatert til skolens samfunnsmandat og knyttet til tilliten og 

handlingsrommet som lærerne tradisjonelt har blitt gitt gjennom læreplanen på bakgrunn av 

deres profesjonskunnskap» (Skedsmo & Mausethagen, 2017, s. 171). 
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5 Analyse og presentasjon av funn 

I dette kapittelet vil jeg gjennomføre en kvalitativ innholdsanalyse, med inspirasjon fra 

kritiskdiskursanalyse. Jeg valgte å analysere Generell del, og Prinsipper for opplæringen 

(LK06) og Overordnet del (LK20), siden den generelle delen var det første dokumentet i 

læreplanverket som ble fornyet. Dette dokumentet skulle ifølge daværende kunnskapsminister 

Torbjørn Røe Isaksen (2017) «legge føringer for fornyelsen av læreplanene for fag, og sikre at 

verdiene fra skolens formålsparagraf også fikk betydning for utformingen av de nye 

læreplanene». Jeg valgte disse dokumentene siden Generell del og Prinsipper for opplæringen 

ble innført med reformene Reform 97 (L97) og Kunnskapsløftet (LK06), mens Overordnet del 

ble utviklet i forbindelse med en fornyelse av læreplanverket Kunnskapsløftet (LK20). 

Sammenligningen av disse dokumentene vil være med på å belyse hvilke endringer som ble 

gjennomført ved fornyelsen av Kunnskapsløftet (LK20). Gjennom analysen vil jeg referere til 

Generell del og Prinsipper for opplæringen som LK06, og Overordnet del som LK20. Jeg har 

valgt dette for å tydeliggjøre at jeg ikke analyserer L97, men at jeg ser på Generell del og 

Prinsipper for opplæringen slik dokumentene fremstilles i Kunnskapsløftet (LK06). Utenom 

dette vil det også være deler av analysen hvor det er relevant å nevne dokumentene ved navn.  

5.1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 

Siden jeg skal analysere Kunnskapsløftets overordnede læreplantekster, vil det først være 

nødvendig å gi en kort forklaring på dagens læreplanverk. Utdanningsreformen 

Kunnskapsløftet ble presentert i Stortingsmelding 30 (2003-2004) Kultur for læring i 2004. 

«Målet med reformen var å gjøre elever og lærlinger bedre i stand til å møte 

kunnskapssamfunnets utfordringer» (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 9). Med den nye 

reformen kom det nye prinsipper for nasjonal styring av grunnskolen, et nytt 

kvalitetsvurderingssystem, og et nytt læreplanverk med grunnleggende ferdigheter og 

kompetansemål. Kunnskapsløftet (LK06) ble innført fra skoleåret 2006-2007. 

Et læreplanverk regulerer fagstrukturen og det faglige innholdet i opplæringen, og 

Kunnskapsløftet (LK06) skulle gjelde for både grunnskolen og den videregående opplæringen. 

«Hensikten med læreplanverket var å tydeliggjøre helheten i opplæringsløpet, og å skape 

sammenheng i den daglige progresjonen» (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 20). Det 

nåværende læreplanverket er satt sammen av disse delene:  
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• Generell del som «skal utdype verdigrunnlaget, kunnskaps- og læringssyn og de 

overordnede målene som skal ligger til grunn for opplæringen» 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 20). 

• Prinsipper for opplæringen som «skal tydeliggjøre ansvaret for opplæringen, og at 

opplæringen er i tråd med lov og forskrift» (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 20). 

Disse prinsippene skulle gjelde for alle fag. Prinsipper for opplæringen skulle handle 

om «betydningen av sosial og kulturell kompetanse, motivasjon for læring, likeverdige 

muligheter, elevmedvirkning, tilpasset opplæring, læringsstrategier, og samarbeid med 

hjem og lokalsamfunnet» (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 20-21). Læringsplakaten 

er også en del av Prinsipper for opplæringen.  

• Læreplaner for fag som skal gjelde hele det 13-årige opplæringsløpet. «Læreplanene 

beskriver den kompetansen som det er forventet at elevene skal oppnå» 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 21). 

• Fag- og timefordeling som skal gi en oversikt over fordelingen av timetallet for de ulike 

fagene i grunnopplæringen. «Dette timetallet ble fastsatt som minstetimetall som den 

enkelte elev har rett til å få, og som skoleeier har plikt til å gi» 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 21). 

 

Ved innføringen av fagfornyelsen (LK20) vil det nye læreplanverket være satt sammen av: 

• Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, som «skal utdype 

verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for 

grunnopplæringen» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 1). Dokumentet skal gjelde for 

grunnskolen og videregående opplæring, både studiespesialiserende og yrkesfaglige 

utdanningsprogrammer. 

• Læreplaner for fag som fortsatt skal gjelde for hele det 13-årige opplæringsløpet, og 

beskrive den kompetansen som det er forventet at elevene skal oppnå.  

• Fag- og timefordeling blir også uforandret videreført med LK20, og «skal gi en oversikt 

over fordelingen av det samlede timetallet for fagene i grunnopplæringen» 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 21).  

Jeg vil nå gå over til min analyse av Kunnskapsløftets overordnede læreplantekster (LK06 og 

LK20), og presentere mine funn. Analysen starter med å se på situasjonskonteksten til 

dokumentene. 
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5.2 Situasjonskontekst 

Denne første delen av analysen vil ta for seg situasjonskonteksten til LK06 og LK20. 

Dokumentene vil bli gjennomgått hver for seg, slik at begrunnelsene for iverksettelsen av 

reformen/fornyelsen skal komme tydelig frem. Gjennom analysen vil relevante 

stortingsmeldinger og NOU’er bli brukt for å vise hensikten med innføringen av LK06 og 

LK20. I tillegg til stortingsmeldinger og NOU’er vil tidligere forskning på Kunnskapsløftet og 

Generell del være med på å belyse ulike sider og tolkninger av tekstene. Jeg vil starte med å se 

på situasjonskonteksten til LK06, og så gå over til å se på LK20. Etter dette går jeg over til 

analysens neste del, og der jeg går dypere inn i dokumentene og se på tekstens utforming. 

 

Situasjonskonteksten til LK06 

Den generelle delen av læreplanverket ble utformet da Gudmund Hernes var statsråd (1990-

1995), og ble innført i 1993 med grunnskolereformen Reform 97 (L97). Dette dokumentet 

skulle inneholde de overordnede målene som opplæringen skulle sikte mot. 

«Formålsparagrafene i de ulike utdanningslovene ble vurdert som relativt generelle og for 

upresise som styringsredskaper» (Kunnskapsdepartementet, 2004, s. 30). Den generelle delen 

ble derfor utviklet for å tydeliggjøre målene med grunnopplæringen. I St.meld. 30 (2003-2004) 

Kultur for læring, blir generell del omtalt som «et nasjonalt, overordnet styringsdokument som 

inneholder den verdimessige, kulturelle og den kunnskapsmessige overbyggingen for 

grunnopplæringen» (Kunnskapsdepartementet, 2004, s. 30). Hensikten med den generelle delen 

var at den skulle beskrive og utdype skolens verdigrunnlag, menneskesyn, kunnskaps- og 

læringssyn, skolens fostringsoppgaver og de overordnede målene som lå til grunn for 

grunnopplæringen. Teksten skulle også «binde sammen de ulike læreplanene for fag, og utdype 

forståelsen for hvordan målene for opplæringen er konkretisert i de enkelte fagene» 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 21). Det var tiltenkt at den generelle delen skulle brukes 

sammen med læreplaner i fag, og at hele læreplanverket skulle brukes i opplæringen. Når 

Kunnskapsløftet ble innført i 2006, ble Generell del beholdt slik den var. «En grunn til dette var 

at formålet med opplæringen ikke var endret» (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 21).  

Engelsen og Karseth (2007) forklarer at L97 hadde en såkalt «bro» mellom den generelle 

læreplanen og læreplaner for fag, som la føringer for hvordan undervisningen skulle foregå. 

Forfatterne forteller videre at Kunnskapsløftet også fikk en slik «bro», med prinsipper og 
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retningslinjer som skulle gjelde for all undervisning i grunnopplæringen – kalt Prinsipper for 

opplæringen. Denne teksten ble lagt til den generelle delen i 2006, og ble utarbeidet for å 

tydeliggjøre det brede kunnskaps- og læringssystemet som grunnopplæringen skulle bygge på. 

Teksten skulle definere grunnleggende krav som alle skoler og øvrige opplæringssteder skulle 

forplikte seg til. «Broen gir uttrykk for blant annet et ønske om å forbedrede 

differensieringsmuligheter i skolen, slik at man kunne få til en bedre tilpasset opplæring» 

(Engelsen & Karseth, 2007, s. 406). «Læringsplakaten tilhører Prinsipper for opplæringen, og 

består av 11 prinsipper for virksomheten i skolen» (Engelsen, 2008, s. 48). Denne plakaten 

skulle være et rammeverk for kvalitet i opplæringen, i tillegg til å være et grunnlag for utvikling 

av skolen og lærebedriften som lærende organisasjoner. Læringsplakaten skulle «definere noen 

grunnleggende prinsipper og krav som skulle prege og forplikte alle skoler og øvrige 

opplæringssteder» (Kunnskapsdepartementet, 2004, s. 36). Ved å lese disse to tekstene kan vi 

se at Prinsipper for opplæringen utdyper de 11 prinsippene i Læringsplakaten, og at det blant 

annet blir vist til paragrafer i Opplæringsloven, Generell del og forskrifter.  

Ved å se på de nevnte dokumentene, kan vi se at den overordnede delen av læreplanverket for 

LK06 består av Generell del, Prinsipper for opplæringen og Læringsplakaten. Dette er tre ulike 

tekster, som det var tiltenkt at skulle få nedslag i alle læreplaner i fag. «Evalueringer og 

læreplangjennomganger har imidlertid pekt på manglende konsistens mellom Generell del og 

læreplanene for fag» (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 19), som kan gjøre det krevende å 

bruke hele læreplanverket i opplæringen.  

 

Situasjonskonteksten til LK20 

Det har skjedd endringer i skolen og det norske samfunnet, siden Generell del ble utformet på 

midten av 1990-tallet. Eksempler på dette er at Norge har blitt et mer flerkulturelt og 

mangfoldig samfunn, og at digitalisering har fått en større plass i samfunnet. Dette må derfor 

komme tydeligere frem i læreplanverket. Det ble også utviklet et nytt formål for 

grunnopplæringen i 2009, hvor Kunnskapsdepartementet mente at «endringene av skolens 

formålsparagraf skulle anerkjenne de betydelige forandringene i det norske samfunnet» 

(Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 60).   

I St.Meld.28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet, 

legger departementet frem at læreplanverket skal fornyes. «Gjennom denne fornyelsen skal det 
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utvikles en ny generell del, som skal ta utgangspunkt i skolens formålsparagraf, og utdype og 

konkretisere skolens verdigrunnlag» (Kunnskapsdepartementet, 2017a, s. 17) I 

stortingsmeldingen står det at nåværende Generell del er skrevet for læreplaner som i større 

grad angir opplæringens konkrete faglige innhold, og ikke for et læreplanverk som består av 

kompetansemål, slik som i Kunnskapsløftet (LK06). «Gjeldende Generell del bygger på et 

annet formål enn dagens formål med opplæringen, og Generell del reflekterer ikke like godt 

utviklingstrekk som har preget det norske samfunnet de siste 20 årene» 

(Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 19). Fagfornyelsen skal altså føre til «at det blir bedre 

sammenheng mellom de ulike delene av læreplanverket, og at den nye generelle delen samt 

læreplaner for fag, skal bidra til et verdiløft i skolen» (Kunnskapsdepartementet, 2017a, s. 17). 

Isaksen (2017) forklarer at dette handler om å gjøre skolens verdigrunnlag aktuelt i alle fag og 

alle timer. Målet med fagfornyelsen er å gi elevene et bedre læringsutbytte av opplæringen. 

«Kunnskapsløftet skal fornyes for å forbedres» (Meld.St.28 (2015-2016) :7). 

I St.Meld.28 (2015-2016) blir det påpekt at gjeldende Generell del har mange gode kvaliteter, 

ved at den sikrer at læreplanverket omfatter det overordnede og langsiktige verdiperspektivet 

for skolen. Den nye generelle delen skal være en videreutvikling av nåværende Generelle del 

og Prinsipper for opplæringen. Teksten skal bygge på Generell dels gode kvaliteter, slik som å 

sikre at læreplanverket omfatter det overordnede og langsiktige verdiperspektivet for skolen. 

«Den nye teksten skal bygge på verdigrunnlaget i formålsparagrafen, løfte frem opplæringens 

brede lærings- og kunnskapssyn og vise skolens rolle i samfunnet» (Kunnskapsdepartementet, 

2016, s. 17). I tillegg til dette så legges det i St.meld.28 (2015-2016): Fag – Fordypning – 

Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet (s. 17-25) frem 28 retningslinjer for innholdet i 

den nye generelle delen. Den nye generelle delen fikk navnet «Overordnet del – verdier og 

prinsipper for grunnopplæringen, og ble fastsatt 1. september 2017» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 1). Overordnet del skal tre i kraft sammen med de fornyede 

læreplanene for fag, og vil dermed gjelde fra skoleåret 2020-2021. I likhet med LK06 er det 

tenkt at hele læreplanverket skal brukes i opplæringen, og dette står eksplisitt skrevet på første 

side av dokumentet.  
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5.3 Tekstenes utforming 

Denne andre delen av analysen tar for seg tekstenes utforming. Forskjellen mellom tekstenes 

utforming var noe av det jeg først la merke til når jeg skulle starte min analyse. Utformingen av 

tekstene var så ulike, at dette ble interessant å se nærmere på. I denne delen har jeg valgt å 

analysere LK06 og LK20 hver for seg, for tydelig å få frem ulikhetene i utformingen av 

tekstene. Etter analysen er det en sammenligning av funn, før jeg så tar for meg dokumentenes 

sjanger. I denne delen har jeg valgt å analysere dokumentene sammen, siden begge 

dokumentene tilhører samme sjanger. I tillegg til dette vil forskjellene og likhetene i tekstene 

komme tydeligere frem ved at de står stilt opp mot hverandre på denne måten. Etter dette vil 

jeg så går over til neste analysedel, å se på språkets funksjon og virkning i tekstene. 

 

Utforming av LK06 

Som tidligere nevnt, så beskriver og utdyper den generelle delen av læreplanverket skolens 

verdigrunnlag, menneskesyn, kunnskaps- og læringssyn, skolens fostringsoppgaver og de 

overordnede målene som ligger for grunnopplæringen. Den opprinnelige generelle delen som 

ble iverksatt med Reform 97 (L97), ble utgitt i bokform og besto av både tekst og illustrasjoner. 

Her er det viktig å påpeke at jeg i denne analysen har brukt en PDF-fil av Generell del og 

Prinsipper for opplæringen, siden jeg analyserer den versjonen som er koblet opp mot 

Kunnskapsløftet (LK06). Tekstene er lastet ned fra Utdanningsdirektoratets nettsider. At jeg 

har brukt PDF-filer vil si at jeg kun har ren tekst, uten illustrasjoner, hvor mine sidehenvisninger 

viser til PDF-filen, og ikke den generelle delen i bokformat. Det er fordi Generell del ble 

digitalisert ved innføringen av LK06, hvor det var teksten uten illustrasjoner som ble videreført. 

Generell del alene er på 22 sider, men hvis vi legger til Prinsipper for opplæringen, så er teksten 

på 28 sider. Dette inkluderer også Læringsplakaten. Generell del består av en 

innholdsfortegnelse som viser en oversikt over de syv menneskedimensjonene som teksten tar 

for seg. Teksten starter med en innledning som forklarer målet med opplæringen: at 

opplæringen skal gi en generell kompetanse som skal gi adgang til arbeidslivet, at opplæringen 

skal gi holdninger og kunnskaper som varer livet ut, at utdanningen må bygges slik at voksne 

kan få samme mulighet som de unge og at opplæringen skal sikre bredde i ferdigheter. Etter 

denne innledningen går teksten over til de ulike menneskedimensjonene. Under hver av disse 

menneskedimensjonene er det et ulikt antall underdimensjoner. Som vist i tabell 5.1., så 
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strekker underdimensjonene seg fra to til ni stykker. Underdimensjonene tar for seg ulike 

«verdier» og «ferdigheter» som opplæringen skal fremme hos elevene. Dette er verdier som 

Kulturarv og identitet, og Kristne og humanistiske verdier, og ferdigheter slik som Kreative 

evner, Kritisk sans og skjønn, og Formidlingsevne og aktiv læring.  

 

Tabell 5.1: Oversikt over menneskedimensjonene og underdimensjonene i Generell del 

Menneskedimensjonene i Generell del Underdimensjoner 

Det meningssøkende menneske • Kristne og humanistiske verdier 

• Kulturarv og identitet 

Det skapende menneske • Kreative evner 

• Tre tradisjoner 

• Kritisk sans og skjønn 

• Vitenskapelig arbeidsmåte og den aktive elev 

Det arbeidende menneske • Teknologi og kultur 

• Læring og arbeid 

• Undervisning og egen læring 

• Fra det kjente til det ukjente 

• Tilpasset opplæring 

• Allsidig utvikling av alle 

• Lærernes og veiledernes rolle 

• Formidlingsevne og aktiv læring 

• Læring som lagarbeid 

Det allmenndannende menneske • Konkret kunnskap og helhetlige referanserammer 

• Felles forståelse i det spesialiserte samfunn 

• Internasjonalisering og tradisjonskunnskap 

Det samarbeidende menneske • En sammensatt ungdomskultur 

• Plikter og ansvar 

• Livskunnskap fra fellesskapet i skole og opplæring 

• Et bredt læringsmiljø: Elevkultur, foreldredeltakelse 

og lokalsamfunn 

Det miljøbevisste menneske • Naturfag, økologi og etikk 

• Menneske, miljø og interessekonflikter 

• Naturglede 

Det integrerte menneske  

(Hentet fra Generell del av læreplanverket. Kunnskapsdepartementet, side 3-22) 
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Under hver av menneskedimensjonene er det skrevet et kort avsnitt som en innføring til 

underdimensjonene i tilhørende kapittel. Til de fire første menneskedimensjonen er det 

innskrevet et «Oppfostringen/Opplæringen skal…» punkt i avsnittet. Disse «skal» punktene 

viser til skolens oppdrag innenfor denne menneskedimensjonen. Et eksempel på dette er under 

Det meningssøkende menneske, hvor det står at «Oppfostringen skal baseres på grunnleggende 

kristne og humanistiske verdier, og bære videre og bygge ut kulturarven, slik at den gir 

perspektiv og retning for framtiden» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 3). I de resterende tre 

menneskedimensjonene er ikke slike «oppfostringen/opplæringen skal…» punkter skrevet inn 

i avsnittet under overskriften med menneskedimensjonen. Et eksempel på dette er under Det 

samarbeidende menneske hvor avsnittet sier at: «En persons evner og identitet utvikles i 

samspillet med andre – mennesket formes av sine omgivelser samtidig som det er med på å 

forme dem» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 17). Teksten som står skrevet under 

underdimensjonene er lengre, og det er varierende hvor mange korte avsnitt disse tekstene 

består av. Det varier fra ett til 11 avsnitt under ett underkapittel. Disse avsnittene kommer med 

en dypere forklaring av hva som ligger innenfor denne «verdien» eller «ferdigheten», hvor det 

også dukker opp flere ansvarsområder som skolen har under oppfostringen. 

Etter den generelle delen, kommer Læringsplakaten. Læringsplakaten består av 11 prinsipper 

for skolens praksis, og tar for seg «hovedpunktene» som skolen og lærebedriften skal gjøre i 

sin opplæring. Punktene som er skrevet ned i Læringsplakaten har referanser til 

opplæringsloven, forskrifter og læreplanens generelle del.  

Siste del er Prinsipper for opplæringen, og denne delen utdyper de 11 prinsippene som er 

skrevet i Læringsplakaten. «Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser 

i opplæringsloven og forskrift til loven» (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 1). På forsiden av 

dette dokumentet står det skrevet at hensikten med prinsippene er at de skal bidra til å 

tydeliggjøre skoleeiers ansvar for opplæringen, og sikre at opplæringen skal være i samsvar 

med lov og forskrift og menneskerettighetene, samt sikre lokale og individuelle tilpasninger. 

Her kan vi se at det også blir referert til opplæringsloven, forskrifter og læreplanenes generelle 

del, samt FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen). Prinsipper for 

opplæringen består av syv avsnitt med hver sin overskrift, hvor sosial og kulturell kompetanse, 

motivasjon for læring og læringsstrategier, elevmedvirkning, tilpasset opplæring og likeverdige 

muligheter, lærerens og instruktørens kompetanse og rolle, samarbeid med hjemmet og 

samarbeid med lokalsamfunnet (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 3-6) blir vektlagt. 
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Utforming av LK20 

«Overordnet del beskriver og utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og 

de overordnede prinsippene for grunnopplæringen» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 1). 

Teksten er på 19 sider, og er utgitt digitalt på Utdanningsdirektoratets nettsider. Dette viser at 

det er en forventet at dokumentet skal brukes digital, også sammen med resten av 

læreplanverket. Det er mulighet for å laste ned en PDF-fil for å lagre dokumentet, eller skrive 

det ut i papirformat.  

Overordnet del består av en innledning kalt Om overordnet del som forklarer hensikten med 

teksten, hvilke kapitler teksten består av, hvilken målgruppe teksten er rettet mot, hvem teksten 

gjelder for, samt et siste avsnitt om samenes status som urfolk og deres likeverdige læreplan på 

samisk. Etter innledningen er det en gjengivelse av opplæringslovens formålsparagraf under 

overskriften Formålet med opplæringen. Overordnet del består så av tre kapitler: 1) 

Opplæringens verdigrunnlag, 2) Prinsipper for læring, utvikling og danning, og 3) Prinsipper 

for skolens praksis. Hvert av disse kapitlene er delt inn i underkapitler, for å tydeliggjøre hva 

kapittelet tar for seg. Første kapittel består av seks underoverskrifter, mens andre og tredje 

kapittel har fem underoverskrifter. Underkapittel 2.5. er også delt inn i en tredje inndeling, for 

å forklare hva det ligger i de tre nye tverrfaglige temaene.   

Tabell 5.2: Oversikt over kapitler og underkapitler i Overordnet del 

Kapitler i 

Overordnet del 

1. Opplæringens 

verdigrunnlag 

2. Prinsipper for læring, 

utvikling og danning 

3. Prinsipper for 

skolens praksis 

Underkapitler i 

Overordnet del 

1.1. Menneskeverdet 

1.2. Identitet og kulturelt 

mangfold 

1.3. Kritisk tenkning og etisk 

bevissthet 

1.4. Skaperglede, engasjement 

og utforskertrang 

1.5. Respekt for nature og 

miljøbevissthet 

1.6. Demokrati og 

medvirkning 

2.1. Sosial læring og utvikling 

2.2. Kompetanse i fagene 

2.3. Grunnleggende ferdigheter 

2.4. Å lære å lære 

2.5. Tverrfaglige temaer 

2.5.1. Folkehelse og 

livsmestring 

2.5.2. Demokrati og 

medborgerskap 

2.5.3. Bærekraftig utvikling 

3.1. Et inkluderende 

læringsmiljø 

3.2. Undervisning og 

tilpasset opplæring 

3.3. Samarbeid mellom 

hjem og skole 

3.4. Opplæring i 

lærebedrift og 

arbeidsliv 

3.5. Profesjonsfellesskap 

og skoleutvikling 

(Hentet fra Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Kunnskapsdepartementet, 2017, side 

3-18) 
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Hvert av underkapitlene, samt kapittel en, starter med et uthevet «Skolen skal…» punkt, hvor 

en setning viser til skolens oppdrag innenfor dette kapittelet/underkapittelet. Et eksempel på 

dette er under punkt 3.1. som sier at «Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer 

helse, trivsel og læring for alle» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 14). Grunnen til at kapittel 

1 har et slikt «skal» punkt, kan være at denne referer til kapittelet før, om formålsparagrafen, 

ved at den sier; Skolen skal bygge sin praksis på verdiene i opplæringslovens formålsparagraf 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 3). Under «Skolen skal» punkt ved hvert underkapittel, er 

det skrevet inn korte avsnitt, som gir en mer utfyllende forklaring om hva som ligger i de ulike 

«skal» punktene. Lengden på avsnittene varierer mellom underkapitlene, hvor lengden er fra to 

til seks avsnitt. 

 

Sammenligning av funn  

Analysen av tekstenes utforming viser at teksten i LK06 er lengre enn LK20, ved at den 

generelle delen er på 28 sider, mens Overordnet del er på 19 sider. Begge tekstene er utgitt 

digitalt, hvor Generell del ikke har illustrasjoner i versjonen til LK06. Begge tekstene gir en 

overordnet beskrivelse av målene for grunnskolen, hvor LK20 eksplisitt har en gjengivelse av 

opplæringslovens formålsparagraf, noe LK06 ikke har. Den største forskjellen mellom disse 

tekstene, er at LK06 består av tre ulike dokumenter som skal fungere som en overordnet 

læreplantekst, mens LK20 består ett overordnet læreplandokument. Ved kun å se på 

overskriftene består LK06 av 7 menneskedimensjoner, en læringsplakat og 7 prinsipper for 

opplæringen. Det blir totalt 15 ulike overskrifter å forholde seg til på et overordnet nivå. I tillegg 

består de 7 menneskedimensjonene av 2-9 underdimensjoner, som består av korte avsnitt som 

utdyper verdiene og ferdighetene under hver menneskedimensjon. Dette er en stor forandring 

med LK20, hvor Overordnet del består av 3 hovedkapitler, med 5-6 underkapitler og en ekstra 

tredje inndeling med 3 overskrifter til for de nye tverrfaglige temaene. I tillegg består LK20 av 

kortere kapitler med kortere avsnitt, enn LK06.  

Som vist over, er også innledningene i disse to tekstene ganske forskjellig. Begge tekstene 

vektlegger å få frem formålet med opplæringen. LK06 vektlegger kompetanse, holdninger, 

kunnskaper og ferdigheter som skal vare livet ut. Til sammenligning vektlegger LK20 å vise til 

hensikten med teksten, tekstens oppbygging, målgruppe og samenes likeverdige læreplan på 

samisk. Ved gjennomlesing av disse tekstene kommer det også frem at ikke bare Overordnet 

del (LK20) har «skolen skal…» punkt skrevet inn ved kapitlene, men at også Generell del 
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(LK06) har fire kapitler hvor dette er skrevet. Forskjellen er at i LK20 så står disse «skal 

punktene» skrevet med større uthevet skrift, mens i LK06 står dette skrevet inn i det korte 

avsnittet under menneskedimensjonen. «Skal punktet» kommer dermed ikke like tydelig frem 

i LK06. 

 

Sjanger 

Både Generell del med Prinsipper for opplæringen (LK06) og Overordnet del (LK20) er 

overordnede læreplandokumenter, og er fastsatte forskrifter. I forvaltningsloven §2 blir en 

forskrift definert som «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller 

en ubestemt krets av personer» (forvaltningsloven, 1967 §2, første ledd, bokstav c). Det vil si 

at «forskrifter er generelle regler om borgernes rettigheter eller plikter, fastsatt av offentlig 

myndighet – stat eller kommune» (Bernt, 2020). Bernt (2020) forklarer at forskrifter – på 

samme måte som lover – er bindende for borgerne og myndighetene, hvor forskriftene utgjør 

den største delen av våre rettsregler. «Grunnen til at denne typen regler er nødvendig, er fordi 

Stortinget ikke har mulighet til å behandle, vedta og oppdatere den store mengden rettsregler 

som er nødvendig i et moderne samfunn» (Bernt, 2020). Forfatteren forklarer at dette spesielt 

gjelder for områder og ulike situasjoner hvor det kan være nødvendig å endre gjeldene regler, 

eller å umiddelbart vedta nye regler på grunn av nye omstendigheter. I veiledningen Lovteknikk 

og lovforberedelse. Veiledning om lov- og forskriftsarbeid (2000) står det skrevet at «alle 

regelsett som inneholder regler som faller innunder definisjonen “forskrift” i forvaltningsloven 

§2, skal betegnes som forskrift og ikke vedtak, rundskriv, rettingslinjer e.l.» (Regjeringen.no, 

2000, s. 197).  

I forvaltningsloven (1967) § 38. står det skrevet at «en forskrift skal: 

a) inneholde en uttrykkelig henvisning til den eller de bestemmelser som gir 

forvaltningsorganet hjemmel til å utferdige forskriften, og en henvisning i samsvar med 

EØS-høringsloven § 12 hvis forskriften inneholder tekniske regler i henhold til nevnte 

lov 

b) nevne det forvaltningsorgan som har gitt forskriften 

c) kunngjøres i Norsk Lovtidende 

d) i kunngjøringen betegnes som forskrift» (forvaltningsloven, 1967 § 38, første ledd). 
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På første side av Overordnet del (LK20), i forstørret skrift, står det eksplisitt skrevet at teksten 

har hjemmel i opplæringsloven §1-5. Det vil si at Overordnet del (LK20) – sammen med resten 

av læreplanverket – tilhører opplæringsloven, og må ses i sammenheng med opplæringslovens 

bestemmelser. Her står det også skrevet at teksten er fastsatt ved kongelig resolusjon. På side 2 

står det skrevet at den overordnede delen har status som forskrift. Dette er nevnt i et kort avsnitt 

med et eksempel, som viser hvordan dokumentet kan brukes sammen med resten av 

læreplanverket, opplæringsloven og annet relevant regelverk. At denne spesifiseringen står 

skrevet her, kan føre til at dokumentets status som forskrift, blir nedtonet. Samtidig kan denne 

plasseringen ha blitt valgt for å nedtone den byråkratiske stemmen i dokumentet.  

Det er vanlig at en finner bestemmelser fra lover gjengitt i forskrifter. «Det vil ofte være 

bestemmelser fra den loven som forskriften er hjemlet i, men en vil også noen ganger finne 

eksempler på at tekster fra andre lover blir gjentatt i en forskrift» (Regjeringen.no, 2000, s. 

200). Som nevnt tidligere, så viser også Overordnet del (LK20) til opplæringslovens 

formålsparagraf, hvor målene for opplæringen kommer tydelig frem fra lovens side. Ingen av 

de nevnte bestemmelsene er skrevet eksplisitt i Generell del slik læreplanverket står skrevet i 

LK06. I L97 hadde Generell del en introduksjon som eksplisitt koblet strukturen til dokumentet 

opp til målformuleringene i formålsparagrafen. Introduksjonen viser til opplæringens ulike 

formål fra Lov om grunnskolen, Lov om videregående opplæring, Lov om fagopplæring i 

arbeidslivet, Lov om voksenopplæring, og Lov om folkehøgskolar. I tillegg til dette består 

introduksjonen av en liste nøkkelformuleringer fra formålsparagrafen, som kobles opp mot 

menneskedimensjonene som den generelle delen utdyper. Ved å løsrive Generell del fra denne 

innledningen og sette den inn i LK06, mister dokumentet den tydelig koblingen til lovverket, 

samt verdiløftet i skolen.  

Regjeringen (2000) mener at det kan være uheldig å unngå å gjengi lovtekster i forskrifter, siden 

brukerne av dokumentet ikke alltid har alle komponenter tilgjengelig. Ved å ikke gjengi 

lovtekstene kan det føre til at dokumentet kan svekke rettsinformasjonen. «Ikke sjeldent er den 

beste løsningen at enkelte sentrale lovbestemmelser tas inn i forskriften, slik at forskriften gir 

et mer dekkende bilde av reglene på et område» (Regjeringen.no, 2000, s. 201). På første side 

av Prinsipper for opplæringen kan vi se henvisninger til regelverket ved at det står at 

«Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, 

forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og må ses i lys av det samlede 

regelverket» (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 1). I tillegg henviser dokumentet under hvert 

avsnitt til ulike paragrafer i opplæringsloven, og den generelle delen av læreplanverket.  
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I Lovteknikk og lovforberedelse (2000) blir det forklart at en forskrift burde bygges opp på 

samme måte som en lov. «Dette innebærer bl.a. at i den utstrekning forskriften har 

bestemmelser om formål, virkeområde eller definisjoner, bør disse plasseres innledningsvis» 

(Regjeringen.no, 2000, s. 198). I Generell del (LK06) står formålet med opplæringen skrevet i 

første og syvende avsnitt i innledningen. Virkeområdet står ikke skrevet i dokumentet, med 

bruk av begrepet «opplæring», viser til at dette handler om barns utdanning, og viser dermed 

til skolesektoren. Ved å legge til Prinsipper for opplæringen (LK06) blir virkeområdet til 

Generell del tydeliggjort ved at det står skrevet «Prinsipper for opplæringen skal inngår i 

grunnopplæringen og for systematisk vurdering av skole og lærebedrift» 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 1). Definisjoner i Generell del (LK06) er ikke skrevet i 

innledningen, men står under den mennesketypen hvor det er relevant. For eksempel er 

definisjonene på «skapende evner» skrevet under «kreative evner» (s.5), og «oppfinnsom 

tenkning» står skrevet under «vitenskapelig arbeidsmåte og den aktive elev» (s. 7), hvor begge 

definisjonene står skrevet under menneskedimensjonen «Det skapende menneske» (s. 5-8).  

I Overordnet del (LK20) finner vi formålet med opplæringen skrevet som en gjengivelse av 

formålsparagrafen, og dette står som et eget kapittel rett etter innledningsteksten. Virkeområdet 

står skrevet i andre avsnitt i innledningen, hvor «dokumentet skal gjelde for hele 

grunnopplæringen i Norge». I innledningen er det spesifisert at begrepene «elev», «lærer» og 

«skole» brukes om alle som deltar i opplæringen, men dokumentet består i hovedsak av 

forklaringer av temaer og ikke definisjoner av ulike begreper. Vi kan likevel finne noen 

definisjoner som er skrevet under det relevante kapittelet eller underkapittelet. Eksempler på 

dette er at definisjonene på «kritisk tenkning» (s. 6) og «etisk bevissthet» (s. 6) står skrevet i 

underkapittel 1.3. Kritisk tenkning og etisk bevissthet (s.5-6).  

Regjeringen (2000) mener at en forskrift bør ha en struktur som sikrer at reglene når best mulig 

frem til de det angår. Det vil være lettere for de som skal bruke dokumentet å forholde seg til 

et samlet regelverk, enn å måtte finne frem til hver enkelt forskrift. Når jeg skulle starte min 

analyse av LK06 og LK20 søkte jeg opp «Overordnet del» i nettleseren, hvor lenken til 

Utdanningsdirektoratets nettside kom opp som første treff. Jeg kunne så velge å lese 

dokumentet elektronisk, eller laste det ned som PDF-fil. Denne prosessen var enkel. På 

nettsiden fant jeg også en boks som inneholdt støttemateriell til overordnet del. Når jeg skulle 

finne dokumentene som tilhører LK06 gjennomførte jeg samme prosess, og søkte opp «generell 

del» i nettleseren. Første treff var til Utdanningsdirektoratets nettside om den generelle delen, 

hvor jeg kunne velge om jeg ville lese dokumentet elektronisk, eller laste det ned som PDF. Det 
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siste dokumentet jeg trengte til min analyse var «Prinsipper for opplæringen», hvor jeg 

gjennomførte søket på samme måte som de to andre dokumentene. Her var også første treff 

Utdanningsdirektoratets nettside, hvor jeg igjen kunne velge å lese dokumentet elektronisk eller 

laste det ned som PDF. Slik regjeringen fremstiller kravene til en forskrift, skal dette være 

overordnede læreplantekster som henger sammen. Jeg har her vist at den overordnede 

læreplanteksten til LK06 består av ulike dokumenter, som ikke fremstår som en helhetlig tekst. 

Det vil si at LK06 ikke fremstår som en ideell forskriftstekst ut ifra regjeringens bestemmelser 

om utforming. LK20 er heller ikke utformet etter regjeringens bestemmelser, men vi kan se at 

dette dokumentet ligger nærmere beskrivelsene til regjeringen, enn LK06.  

 

5.4 Språkets funksjon og virkning i tekstene 

I denne delen av analysen skal jeg gå dypere inn i selve tekstene til LK06 og LK20. Jeg vil ta 

for meg hvilke(n) teksttype(r) dokumentene inneholder, og hvilke språkhandlinger som 

dominerer tekstene (jf. kapittel 4.4). I denne analysedelen har jeg valgt å ta for meg teksttypene 

i LK06 og LK20 sammen, for å få kunne vise språket i dokumentene opp mot hverandre. På 

denne måten blir likheter og forskjeller i språket mellom dokumentene tydelig. 

Språkhandlingene i dokumentene valgte jeg å ta for meg hver for seg, siden tekstene er utformet 

ulikt og for at språkhandlingenes funksjon i hvert dokument skal komme tydelig frem. Analysen 

avsluttes med en sammenligning av funn, hvor jeg så går over til min siste analysedel og ser på 

relasjoner og posisjoner i tekstene.  

 

Teksttyper i LK06 og LK20 

Både LK06 og LK20 er heterogene tekster, hvor jeg kan finne to ganske likestilte og 

dominerende teksttyper. I begge tekstene kan jeg finne forklarende og instruerende teksttyper. 

Både Generell del (LK06) og Overordnet del (LK20) er skrevet i nå-tid, og inneholder bindeord 

som «fordi», «derfor», «samtidig», «men», og «på en annen side». Disse bindene ordene viser 

at dokumentene består av den forklarende teksttypen. Et eksempel fra Generelle del (LK06) er:  

«Skolen har fått mange elever fra grupper som i vårt land utgjør språklige og kulturelle 

minoriteter. Utdanningen må derfor formidle kunnskap om andre kulturer og utnytte de 
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muligheter til berikelse som minoritetsgrupper og nordmenn med annen kulturell 

bakgrunn gir» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 4). 

Et annet eksempel, hentet fra Overordnet del (LK20): 

«Elevenes beste skal alltid være et grunnleggende hensyn. Det vil alltid være spenninger 

mellom ulike interesser og syn. Lærere må derfor bruke sitt profesjonelle skjønn slik at 

den enkelte ivaretas best mulig i møte med fellesskapet» (Kunnskapsdepartementet, 

2017b, s. 3). 

Ved å bruke denne skrivemåten kan vi se at tekstene skal hjelpe leseren med å forstå skolens 

overordnede ansvar for elevene. Ved gjennomlesning av tekstene merket jeg meg at Prinsipper 

for opplæringen ikke består av slike bindeord. Likevel vil jeg si at dette dokumentet også består 

av den forklarende teksttypen, siden dette dokumentet også er skrevet for at leseren skal forstå 

skolens overordnede ansvar, og for å tydeliggjøre den generelle delen. 

Den instruerende teksttypen kommer tydelig frem i LK06 og LK20, gjennom det jeg ser på som 

befalinger. Disse befalingene kommer til uttrykk i dokumentene ved hjelp av ordene «skal» og 

«må». I begge dokumentene blir disse ordene brukt flere ganger og om hverandre i et avsnitt.  

Et eksempel fra Generell del (LK06): 

«Opplæringen må tilpasses slik at barn og unge får smaken på den oppdagerglede som 

kan finnes både i nye ferdigheter, praktisk arbeid, forskning eller kunst. Læring og 

opplevelse må sveises sammen. Læringsmiljøet skal både være humant og tro mot barns 

nyfikenhet. Å lære å lese og skrive, regne og tegne, prøve, agere og analysere skal utløse 

kreativ trang ikke innsnevre den» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 11). 

I Prinsipper for opplæringen blir ordet «må» kun brukt en gang på side 5, som vil si at ordet 

«skal» dominerer denne teksten. Et eksempel på dette er: 

«Opplæringen skal oppmuntre elevene ved blant annet å klargjøre målene for den og 

legge til rette for varierte og målrettede aktiviteter. Elevene skal få, men også selv kunne 

velge oppgaver, som både utfordrer og gir mulighet til utforskning, alene eller sammen 

med andre. Vurdering og veiledning skal bidra til å styrke deres motivasjon for videre 

læring» (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 3). 
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I tillegg er hele Læringsplakaten en instruerende tekst, ved at det står skrevet at «Skolen og 

lærebedriften skal…:», hvor det så er skrevet 11 punkter om hva skolen og lærebedriften skal 

gjøre. 

Som nevnt tidligere har LK20 forstørrede «skal»-punkter som er med på å fremheve skolens 

hovedansvar under hvert kapittel. Dette gjør også at den instruerende teksttypen kommer 

tydelig frem i dette dokumentet. I tillegg består avsnittene under overskriftene av flere 

instruerende setninger. Et eksempel fra LK20 er: 

«Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for 

alle» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 14). 

«Elevmedvirkninga må prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og ta 

medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 14).  

I tillegg til disse to dominerende teksttypene, har jeg merket meg at innledningen i LK20 også 

inneholder en beskrivende teksttype. Jeg merket meg denne, siden Overordnet del beskriver 

hvordan dokumentet er oppbygget. Dette er et kort avsnitt på første side, under overskriften 

«Om overordnet del», så den beskrivende teksttypen er ikke veldig fremtredende i dette 

dokumentet. Jeg kunne heller ikke finne denne teksttypen i LK06. 

 

Språkhandlinger i LK06 

De første 4,5 sidene av Generell del består i hovedsak av direktiver, mens de resterende 17,5 

sidene består av konstativer. Et eksempel på konstativer i teksten er: 

«Strømmene mellom nasjonene – av tanker og teknologi, av penger og produkter, av 

utstyr, materiell og maskiner – er blitt stadig mer omfattende, sterke og uavvendelige. 

Vår natur rammes av andre lands forurensninger, vårt arbeidsliv er underkastet 

verdensmarkedets konkurranse, moderne massemedia formidler et trykk av nyheter og 

opplevelser som treffer alle på samme tid. Det stiller flere utfordringer til opplæringen: 

å forene teknisk kyndighet med menneskelig innsikt, å utvikle en arbeidsstyrke som er 

høyt kvalifisert og endringsdyktig, og å forene internasjonal orientering med nasjonal 

egenart» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 15). 
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Dette er gjenkjennelige utfordringer for leseren, hvor globaliseringsperspektivet kommer frem 

i dokumentet. Dette avsnittet viser konstativer ved at det gjengir fakta. Verden er i stadig 

forandring, og en slik beskrivelse påpeker dette. 

Ved å lese Generell del merket jeg meg at denne teksten har poetiske innslag, som gjør at teksten 

kan oppfattes mer som en fortelling, enn som et statlig styringsdokument. Et eksempel på dette 

er: 

«Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke 

og utvikle videre det de lærer. Barn starter på et stort eventyr som med hell og omsorg 

kan være et livsløp. Skolen må lære dem ikke å være redde, men å møte det nye med 

forventing og virkelyst. Den må skape trang til å ta fatt og holde fram. Den må 

opparbeide vilje til å komme videre, og utvikle energi til å motstå egen verging og 

overvinne egen motstand» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 5). 

Teksten referer også til eventyr på side 6 ved å si østenfor sol og vesten for måne. Dette 

forutsetter at leseren kjenner til norske folkeeventyr, for å forstå denne referansen. Teksten har 

også et lite avsnitt som speiler en romantisk skrivemåte, ved at det står skrevet: 

«Samtidig må opplæringen fremme glede over fysisk aktivitet og naturens storhet, over 

å leve i et vakkert land, over landskapets linjer og årstidenes veksling. Og den bør vekke 

ydmykhet ovenfor det uforklarlige, gleden over friluftsliv, nøre hugen til å ferdes utenfor 

oppstukne veier og i ukjente terreng, til å bruke kropp og sanser for å oppdage nye 

steder og til å utforske omverdenen» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 21).  

Grunnen til at denne teksten kan tolkes som romantisk er at «litteraturen fra romantikken 

vektlegger individet, følelsene, fantasien, naturen, det særegne, underlige, originale og 

visjonære» (Hagen, 2017). Hagen (2017) forklarer at originaliteten søkes i skjulte lidenskaper, 

i den sosiale interaksjon og i den høyeste visjonære forestilling. Det romantiske individet er 

mangfoldig, i bevegelse og dannelse. Engelsen (2008) forklarer at den generelle delen er 

utformet som et dokument med visjoner for utdanningen. Hun mener at dette er visjoner som 

det er vanskelig å være uenig i, og at den poetiske formuleringen i språket, gjør at leseren får 

lyst til å strekke seg etter disse visjonene. Likevel er ikke den generelle delen en romantisk 

tekst, med tanke på at det romantiske individet ikke kunne innrette seg etter eller underkaste 

seg samfunnets mer allmenne krav (Hagen, 2017). Den generelle delen er en forskrift, hvor den 

siste mennesketypen er Det integrerte menneske. Her står det også skrevet at  
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«Opplæringen skal bidra til en karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd 

om eget liv, forpliktelse for samfunnslivet og omsorg for læringsmiljøet 

(Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 22). (…) De unge må integreres både personlig og 

i samfunnslivet på en moralsk sammenflettet måte. Opplæringen skal fremme moralsk 

og kritisk ansvar for det samfunn og den verden de lever i. Sluttmålet for opplæringen 

er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til 

gode – å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling» (Kunnskapsdepartementet, 

1993, s. 22). 

Den avsluttende mennesketypen viser altså til at opplæringen skal skape individer som følger 

allmenne krav i samfunnet, og som vil være med på å utvikle det eksisterende samfunnet.  

Denne romantiske måten å skrive en politisk tekst på, nedtoner den autoritative stemmen i 

dokumentet. Det vil si at stemmen i teksten ikke er byråkratisk eller instruerende på en 

fremtredende måte. Samtidig består teksten av mange «store» og «gamle» ord, som kan gjøre 

teksten utydelig for yngre generasjoner. Dette er ord som høvisk, gang, tarv, å hegne om, 

fabulere, teft, nøre, mannaldrende, skjøtte, «vitenskapelig analfabetisme», kvartsur, utøy, koks, 

forarming, og kimer. I tillegg referer teksten til ulike produkter som enten har «forsvunnet med 

tiden», eller blitt utviklet siden denne teksten ble skrevet. Dette er produkter som glødelampen, 

CD-spillere, laserskrivere, fjernsyn, og turbiner. Ved bruk av et slikt språk kan Generell del 

virke «utdatert», hvor det kan være krevende å «sette fingeren på» skolens oppdrag. Direktivene 

i teksten kommer også ofte frem i korte avsnitt etter «fortellingen» som tilhører de ulike 

mennesketypene. Ordet «oppfostring» brukes i store deler av teksten, hvor det virker som at 

skolen har et større ansvar for elevenes utvikling enn foreldrene. Samarbeidet mellom hjem og 

skole kommer frem i et eget avsnitt. Ved å se på Generell del i sin helhet, kan det virke som at 

dokumentet er skrevet for barnas oppdragelse i skolen og hjemmet.  

 

Selv om den generelle delen i hovedsak består av konstativer, er det likevel innskrevet mange 

direktiver i dokumentet. Direktivene er skrevet inn i avsnittene under hver menneskedimensjon 

og underdimensjon. Et eksempel på dette er: 

«Skolen skal gi en bred forberedelse for livet – for samvirke og samhold i familie og 

fritid, i arbeidsliv og samfunnsliv. De unge må gradvis få øket ansvar for opplegg og 

gjennomføring av egen læring – og de må ta ansvar for egen atferd og væremåte. Skolen 

må derfor i hele sin virksomhet både ha blikket vendt mot det neste trinn og ruste elevene 
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for mer og mer å ta del i den voksnes verden, og mot de forutsetninger den enkelte elev 

møter med» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 11).  

Slike direktiver er skrevet inn i store deler av teksten, hvor jeg merket meg at skolens oppgave 

øker gjennom dokumentet. Mye tekst og slike direktiver, gjør at leseren må følge nøye med på 

ulike skal/må-punker som dukker opp i avsnittene.  

Som nevnt, tidligere så har den generelle delen skrevet definisjoner under den relevante 

mennesketypen. Det vil si at den generelle delen også består av språkhandlingen klassifisering. 

For eksempel beskrives «skapende evner» slik: 

«Skapende evner vil si å oppnå nye løsninger på praktiske problemer ved utprøvde grep 

og framgangsmåter, ved å oppspore nye sammenhenger gjennom tenkning og forskning, 

ved å utvikle nye normer for skjønn og samhandling, eller ved å frambringe nye estetiske 

uttrykk. Skapende evner kommer til uttrykk både i forberede maskiner, redskaper og 

rutiner; i resultater fra arbeid og forskning, i kriterier for vurdering og avveining, i 

bygninger, malerkunst, musikk, bevegelse og ord» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 

5). 

Dokumentet har ikke mange klassifiseringer, men lange forklaringer på «verdier» og 

«ferdigheter» som elevene skal tilegne seg gjennom opplæringen. Slike forklaringer kan gjøre 

det krevende for leseren å trekke ut det essensielle ved definisjonen. Ved å definere ulike ord 

og evner har myndighetene lagt bestemmelser for hvordan skolesektoren skal forholde seg til 

disse. 

 

I likhet med Generell del består Prinsipper for opplæringen også av konstativer, direktiver og 

noen klassifiseringer. Hele Læringsplakaten består av språkhandlingen direktiv, siden den tar 

for seg 11 korte punkter om hva skolen og lærebedriften skal gjøre. Prinsipper for opplæringen 

er en kort tekst, men består av mange direktiver. Et eksempel er: 

«Skolen og lærebedriften skal forberede elevene på deltakelse i demokratiske 

beslutningsprosesser og stimulere til samfunnsengasjement både nasjonalt og 

internasjonalt. I opplæringen skal elevene utvikle kunnskaper om demokratiske 

prinsipper og institusjoner. Skole og lærebedriften skal legge til rette for at elevene får 

erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i demokratiske prosesser både 
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i det daglige arbeidet og ved deltakelse i representative organer» 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 4).  

Den fortellende stemmen som man finner i Generell del har forsvunnet, og språket i dette 

dokumentet har en mer autoritativt tone. Dokumentet består ikke av det romantiske innslaget 

som vi så i Generell del, og den byråkratiske stemmen kommer her tydeligere frem. Vi kan altså 

se et tydelig skille mellom disse to tekstene, hvor Prinsipper for opplæringen fremstår mer som 

et styrende dokument.  

Konstativer kommer i dette dokumentet frem ved at det for eksempel står at: 

«Motiverte elever har lyst til å lære, er utholdende og nysgjerrige og viser evne til å 

arbeide målrettet. Erfaringer med å mestre styrker utholdenheten i medgang og 

motgang. Fysisk aktivitet fremmer god helse og kan bidra til større motivasjon for 

læring. Faglig trygge, engasjerte og inspirerende lærere og instruktører, bruk av 

varierte, tilpassede arbeidsmåter og muligheter for aktiv medvirkning, kan bidra til 

lærelyst og til en positiv og realistisk oppfatning av egne talenter og muligheter» 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 3). 

Dette eksempelet viser til lærelyst, og mange lesere kan kjenne seg igjen i hvordan motivasjon 

blir beskrevet. Dette kan derfor seg på som beskrivelse av fakta. 

Prinsipper for opplæringen består også av språkhandlingen klassifiseringer. Et eksempel på 

dette er definisjonen på læringsstrategier som sier at: 

«Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. 

Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå 

nasjonalt fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet 

kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner» (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 

3). 

Her kan vi se en liten motsetning til den generelle delen. Definisjonen er skrevet klart og tydelig, 

hvor jeg som leser forstår hva som ligger i begrepet læringsstrategier.  
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Språkhandlinger i LK20 

Overordnet del består i hovedsak av konstativer, men hvert kapittel starter med en direktiv 

setning som sier at «skolen skal…». Et eksempel på dette finner vi på side 3 som sier at Skolen 

skal bygge sin praksis på verdiene i opplæringslovens formålsparagraf. Ved gjennomlesing av 

dette dokumentet merket jeg at denne teksten er skrevet med en mer fremtredende byråkratisk 

stemme enn Generell del (LK06). LK20 inneholder mindre «fortellinger» rundt skolens 

oppgave, og går mer «rett på sak». Formålsparagrafen er også tydelig innskrevet i dokumentet, 

slik at det rettslige er gjort helt eksplisitt i teksten. Avsnittene under hvert kapittel inneholder 

direktiver, hvor flere skal/må-punkter er fremtredende. Disse direktivene er mer fremtredende 

enn i LK06. Et eksempel på dette er: 

«Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, de skal få utfordringer som 

fremmer danning og lærelyst. For å lykkes med dette må skolen bygge et godt 

læringsmiljø og tilpasse undervisningen i samarbeid med elevene og hjemmet. Det 

krever et profesjonsfellesskap som engasjerer seg i skolens utvikling» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 14) 

Ved gjennomlesing av dokumentet kan vi se at LK20 i likhet med LK06 består av mange 

direktiver, hvor skolens oppgaver øker etter hvert kapittel. Kapitlene i LK20 tar kun for seg et 

tema, noe som gjør at dokumentet er enklere å følge enn LK06. For eksempel heter 

underkapittel 2.2. Kompetanse i fagene. Det uthevede «skal»-punktet sier at «Skolen skal se 

opplæringen i fag i lys av de verdiene og prinsippene som hele opplæringen bygger på» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 10), og det er slik tematikken i kapittelet kommer tydelig 

frem. LK20 kan på denne måten ses som en mer oversiktlig læreplantekst enn LK06, siden 

«fortellingene» rundt skolens oppgaver er fjernet fra dette dokumentet.  

I likhet med LK06 består LK20 også av språkhandlingen konstativer. Et eksempel på dette er: 

«Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og 

er gjensidig avhengig av hverandre. Prinsippene for arbeid med læring, utvikling og 

danning skal hjelpe skolene til å løse dette doble oppdraget» (Kunnskapsdepartementet, 

2017b, s. 8). 

Konstaterer konstativer fakta (jf. kapittel 4.4). At dokumentet nevner at skolen har et dobbelt 

oppdrag med både danning og utdanning, viser fakta om omfanget i skolens oppdrag. At slike 
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faktaopplysninger er innskrevet på enkle måter i dokumentet, gjør også at teksten oppfattes som 

mer troverdig.  

LK20 består også av flere klassifiseringer enn det LK06. Dette inkluderer også definisjonen på 

kompetanse, hvor kompetanse er definert slik: 

«Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre 

utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. 

Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 10).  

Selv om denne definisjonen er vid og kan inneholde mye, legger den likevel tydelige føringer 

for hva regjeringen legger i begrepet kompetanse. Dette er en motsetning til LK06, hvor 

definisjonen på kompetanse ikke kommer tydelig frem i teksten.  

LK20 kan oppfattes som mer byråkratisk enn LK06. Den er ikke skrevet med en poetisk og 

romantisk stemme, den forklarer «rett frem» hva skolens oppgaver er ovenfor elvene. Men 

Generell del er ikke alene om å inneholde noen «store ord» som forutsetter bakgrunnskunnskap 

hos leseren. I Overordnet del finner vi ord som menneskerettighetene, menneskeverdet, 

barnekonvensjonen, utforske, skape, dybdelæring og tverrfaglige temaer. Hvis ikke leseren vet 

hva som ligger bak disse ordene, eller er usikker på hva for eksempel dybdelæring er, kan det 

være vanskelig å vite hva som skal integrere i undervisningen. 

 

Sammenligning av funn 

Denne analysen av Generell del (LK06) og Overordnet del (LK20) viser at begge tekstene er 

heterogene tekster, som består av forklarende og instruerende teksttyper. Begge tekstene 

inneholder også ulike bindeord, noe som Prinsipper for opplæringen (LK06) ikke gjør. 

Analysen viste likevel at dette dokumentet også består av den forklarende teksttypen. Grunnen 

til dette er at teksten skal tydeliggjøre den generelle delen (LK06) og gi leseren en forståelse av 

skolens overordnede ansvar. Videre viser analysen at den instruerende teksttypen kommer 

tydelig frem i LK06 og LK20, ved bruk av befalingsordene «skal» og «må». LK20 har i tillegg 

et kort avsnitt i innledningen som inneholder en beskrivende teksttype, som jeg ikke kunne 

finne i LK06.  
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Begge dokumentene består i hovedsak av språkhandlingene direktiver og konstativer, men 

inneholder også noen klassifiseringer ved å forklare/definere ulike ord eller ferdigheter. 

Analysen viser også at språket i tekstene er ulike, hvor Generell del (LK06) speiler en romantisk 

og poetisk skrivemåte. Det blir påpekt at denne måten å skrive en forskrift på, er med på å 

nedtone den autorative stemmen i dokumentet. Disse romantiske innslagene forsvinner med 

Prinsipper for opplæringen (LK06), hvor språket er blitt mer byråkratisk. Dette gjør at det er et 

stort skille mellom de to læreplantekstene. LK20 har heller ikke denne romantiske skrivemåten, 

og denne teksten fremstår som mer byråkratisk enn Prinsipper for opplæringen (LK06).  

 

5.5 Relasjoner og posisjoner i tekstene 

Denne siste delen av analysen vil se på relasjoner og posisjoner i tekstene. LK06 og LK20 som 

overordnede læreplantekster formidler skolens verdigrunnlag fra det statlige nivået, til det 

kommunale nivået og profesjonsnivået i utdanningssektoren. Som nevnt er det tiltenkt at 

dokumentene skal brukes aktivt av lærere i undervisningen. Siden begge tekstene består av en 

instruerende teksttype og direktive språkhandlinger, vil denne delen av analysen ta for seg 

fremstillingen av de mest sentrale aktørene – elevene og lærerne. Det er også på denne måten 

maktperspektivet i dokumentene vil bli berørt. 

Før jeg startet med å analysere aktørene, søkte jeg etter enkeltord med aktører som jeg forventet 

å finne i dokumentene for å kartlegge hvilke ord som preger tekstene. Resultatet av dette søket 

kan leses i vedlegg 3. Gjennom dette søket fant jeg at ordet «elev» er dominerende begge 

dokumentene. Begrepene «opplæring(en)» og «skole(n)» er også ord som preger tekstene. Etter 

disse ligger begrepet «lærer», hvor «profesjon» også henviser til læreren. Dette viser oss at 

lærerens rolle også er sentral i begge dokumentene. Hjemmet/foreldre/foresatte nevnes noe i 

planene, men det legges ikke like stor vekt på disse. Gjennom søket kan vi også se at ingen av 

dokumentene nevner «rektor» eller «skoleeier». LK06 nevner ikke «skoleleder» eller 

«profesjon», mens LK20 ikke nevner «myndighet» eller «veileder».  

Analysen vil starte med å se på hvordan LK06 og LK20 fremstiller elevene, for å så gå over til 

å se på hvordan dokumentene fremstiller lærerne. Fremstillingen av elevene og lærerne i LK06 

og LK20 vil bli analysert hver for seg, slik at deres ulike roller vil bli fremhevet i analysen. 
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Fremstilling av elevene i LK06 

Ved å lese LK06 kan vi se at teksten vektlegger å beskrive elevene, og hva de skal tilegne seg 

gjennom opplæringen/oppfostringen. Elevene blir ofte omtalt som en gruppe, hvor begrepene 

«barn», «barn og unge» og «elevene» blir brukt om hverandre. I tillegg brukes pronomenet 

«de» for å henvise til elevene. Eksempler på dette er: 

«Barns nysgjerrighet er en naturkraft. De er fulle av lærelyst, men også av uvitenhet og 

usikkerhet. Mye av det de lærer, henter de ved å ta etter eldre barn og de voksne; ved 

det blir de sosiale. De utvikler sine skapende evner til å tenke, tale, skrive, handle og 

føle ved å innlemmes i de voksenes verden og tilegne seg de voksenes ferdigheter» 

(Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 5). 

 

«Motiverte elever har lyst til å lære, er utholdende og nysgjerrige og viser evne til å 

arbeide målrettet. Erfaringer med å mestre styrker utholdenheten i medgang og 

motgang» (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 3).  

I LK06 blir elevene ofte fremstilt som påvirkelige, hvor beskrivelsene av elevene ofte er skrevet 

slik at skolen skal påvirke elevenes personlighet. Det er de ulike mennesketypene som viser 

hvilke kunnskaper og ferdigheter elevene skal sitte igjen med etter endt opplæring. 

Mennesketypene uttrykker også en form for strategi hvor målet er å endre elevenes personlighet 

gjennom oppfostringen. Dette kan gi et inntrykk av at alle elever skal ende opp som ganske like 

integrerte mennesker. Vi kan også se dette ved at den generelle delen avslutter med å si at: 

«Opplæringen skal fremme moralsk og kritisk ansvar for det samfunn og den verden de 

lever i. Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på 

måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til menneskelighet for et samfunn i 

utvikling» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 22). 

Med dette som avslutning på dokumentet, kan vi få et inntrykk av at elevenes skolegang kun 

skal føre til at barn og unge skal formes til gode samfunnsborgere – hvor fellesskapet er 

viktigere enn enkelteleven. På den andre siden blir det påpekt at den enkelte elev er unik, og at 

ingen elever er like. «Den enkelte elev» blir nevnt seks gang i LK06, og står for eksempel 

skrevet slik:  

«Utgangspunktet for oppfostringen er elevenes ulike personlige forutsetninger, sosiale 

bakgrunn og lokale tilhørighet. Opplæringen skal tilpasses den enkelte. Større likhet i 



 

58 
 

resultat skapes gjennom ulikhet i den innsats som rettes mot den enkelte elev. Bredde i 

ferdigheter skapes gjennom stimulering av elevenes forskjellige interesser og anlegg. 

Den enkeltes særpreg gir sosialt mangfold – likhet i evner til å delta gir samfunnet 

rikhet» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 2). 

I tillegg presiseres viktigheten av tilpasset opplæring til hver enkelt elev.  

«Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. 

Opplæringen skal legges til rette slik at elevene skal kunne bidra til fellesskapet og også 

å kunne oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål. (…) Tilpasset opplæring for den 

enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av lesestoff, arbeidsmåter, læremidler 

samt variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen» 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 4-5). 

Dokumentet omtaler «den enkelte elev» noen flere steder i teksten, men her blir elevene 

beskrevet som «den enkelte(s)», «enkeltelever» og «enkeltindivider». Disse begrepene brukes 

ofte når elevene er satt i en relasjon til læreren, opplæringen eller elevenes utvikling. Ved å se 

på hvordan elevene fremstilles i dokumentene kan vi tydelig se at LK06 knytter læring opp mot 

kultur og samfunn, og at elevene skal utvikles slik at de kan ha en funksjon i samfunnet senere 

i livet. Opplæringen skal føre til at elevene kvalifiseres til arbeidslivet og en ukjent fremtid. I 

LK06 blir elevene også beskrevet som aktive deltakere i egen opplæring, hvor elevmedvirkning 

har fått en sentral plass. I LK06 gis elevene plikter og ansvar, hvor det også er en 

underdimensjon som heter «Plikter og ansvar» i dokumentet. I dette kapitlet står det skrevet at:  

 «Elever og lærlinger bør ta del i et bredt spekter av aktiviteter der alle får plikter for 

arbeidsfellesskapet: øvelse i å tre fram for andre, presentere et syn, legge planer, sette 

dem i verk og gjennomføre et opplegg (…) Det innebærer at elevene fra første dag i 

skolen – og den stadig mer økende alder – må få plikter og gis ansvar, ikke bare for 

egen flid og framgang, men også ovenfor andre elever og de øvrige medlemmer av 

skolefellesskapet» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 17).  

Vi kan se at teksten trekker frem ulike plikter i fellesskapet, og at elevene har ansvar for å bidra 

til fellesskapet. Denne underdimensjonen fokuserer på at elevene skal ta ansvar, holde orden og 

at elevene må lære seg sosial følsomhet og det å ta ansvar for andre mennesker.  

Ut ifra disse eksemplene kan vi se at LK06 fremstiller elevene som lett «påvirkelige» hvor 

læreren – ved å følge den overordnede læreplanteksten – vil forme elevene etter myndighetenes 
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krav. Ved at elevene for det meste ses som en samlet gruppe, kan dette gjøre at enkelteleven får 

mindre oppmerksomhet enn elevgruppen. Inntrykket om at «alle skal bli like» viser 

myndighetenes makt til å forme mennesker i samfunnet. Når elevene ofte nevnes i relasjon til 

læreren, opplæringen, elevenes utvikling eller kultur og samfunn gir dette også et inntrykk av 

at elevene ikke er selvstendige individer. På den motsatte siden er elevmedvirkningen med på 

å synliggjøre at elevene er bevisste individer som skal være med på å forme hverandre og 

læringsmiljøet. 

 

Fremstilling av elevene i LK20 

LK20 legger større vekt på å beskrive elevene og hva de skal lære i opplæringsløpet enn LK06. 

Her blir også elevene for det meste omtalt som en gruppe. Noen steder i teksten er begrepet 

«elev» også byttet ut med «barn og unge. I tillegg blir pronomenet «alle» brukt for å beskrive 

elevene. Eksempel på dette er: 

«Elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at alle har en plass i 

fellesskapet. Hver elev har en historie med seg, og de har håp og ambisjoner for 

framtiden. Når barn og unge møter respekt og anerkjennelse i opplæringen, bidrar 

dette til en opplevelse av tilhørighet» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 15). 

«Enkeltelev» blir kun nevnt en gang i teksten, og står skrevet slik:  

«Disse verdiene er grunnmuren i skolens virksomhet. De må gjøres levende og få 

betydning for hver enkelt elev i skolefellesskapet gjennom formidling av kunnskap og 

utvikling av holdninger og kompetanse» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 3). 

Dokumentet omtaler like vel «den enkelte elev» noen flere steder i teksten, men dette står ofte 

skrevet inn sammen med fellesskapet på skolen eller skolens forventinger til elevene. I likhet 

med LK06 presiserer også LK20 viktigheten av tilpasset opplæring: 

«Skolen må gi alle elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av 

deres forutsetninger. God klasseledelse bygger på innsikt i elevenes behov, varme 

relasjoner og profesjonell dømmekraft» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 15). 

Vi kan altså se at selv om «den enkelte elev» ikke gis like mye fokus som elevgruppen, kommer 

det tydelig frem at alle elever er ulike. LK20 avslutter også med denne setningen, som tydelig 

vektlegger at ingen elever er like: 
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«Alle elever er ulike, og hva som er elevenes beste, er et kjernespørsmål i all opplæring. 

Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skolen» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 19). 

 

I LK20 blir ofte elevene relatert til læreren, skolen eller hjemmet, hvor det noen steder nevnes 

eksplisitte relasjoner mellom lærer og elev og elevene seg imellom. Det er ikke disse 

relasjonene som er fokuset i teksten når elevene blir omtalt. De fleste gangene blir elevene nevnt 

opp mot hva de skal lære. Et eksempel på dette er: 

«Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan 

kunnskap utvikles. De skal også kunne forstå at deres egne erfaringer, standpunkter og 

overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige» (Kunnskapsdepartementet, 

2017b, s. 6). 

LK20 snakker også om elevene som aktive deltakere i egen opplæring, hvor elevmedvirkning 

har en sentral plass. Dokumentet har et eget underkapittel som heter «Demokrati og 

medvirkning». Her står det skrevet at «Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og lære 

hva demokrati betyr i praksis» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 8). Dette er et tydelig 

«skolen skal…» punkt som fremhever den aktive elev. Elevmedvirkning kommer også frem 

andre steder i dokumentet, hvor det for eksempel står at: 

«Elevmedvirkning må prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og ta 

medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag. Elever 

tenker, erfarer og lærer i samspill med andre gjennom læringsprosesser, 

kommunikasjon og samarbeid» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 14). 

Ut ifra disse eksemplene kan vi se at elevene i LK20 blir fremstilt som et enkeltindivid som 

skal bidra til fellesskapet. I LK20 blir elevene beskrevet som en gruppe, men vi kan likevel se 

at dokumentet er skrevet for at alle elever er ulike, har ulik historie og at hver enkelt elev er 

unik. Beskrivelsene av elevene er altså annerledes enn i LK06, ved at inntrykket om at «alle 

skal bli lik» ikke er like fremtredende. Likevel er teksten instruerende, der myndighetene krever 

at elevene skal/må tilegne seg visse kunnskaper og ferdigheter. I likhet med LK06 kan vi altså 

se at elevene skal utformes for å bli gode samfunnsborgere. Det at elevmedvirkning har fått 

tydelig plass i dokumentene, viser at elevene har et potensiale for å utvikles slik at de kan ta 
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gode valg når det omhandler deres egen læring. Vi kan altså se at myndighetene også vil at 

elevene skal bli i stand til å ta gode bevisste valg, noe som også er positivt for fellesskapet.  

 

Fremstilling av lærerne i LK06 

Det er vanskelig å se for seg en opplæringssituasjon uten lærere. I vedlegg 3 kan vi se at 

elevene/barna har fått større plass i dokumentene enn læreren. Elevene/barna nevnes 187 ganger 

i LK06, mens læreren blir nevnt 57 ganger. Lærerens rolle blir altså mindre fremtredende enn 

elevens. Likevel kan vi se at LK06 gir lærere og skolen et ansvar som forplikter dem ovenfor 

elevene. Generell del (LK06) har en underdimensjon som tar for seg lærernes roller, kalt 

Lærernes og veiledernes rolle (s. 11). Lærernes rolle kommer også frem i underdimensjonene 

Undervisning og egen læring (s. 10), Tilpasset opplæring (s. 10), Formidlingsevne og aktiv 

læring (s. s. 12), og Læring som lagarbeid (s. 13). Prinsipper for opplæringen (LK06) har et 

kapittel om profesjonsfellesskap, kalt Lærerens og instruktørens kompetanse og rolle (s. 5). I 

menneskedimensjonene til Generell del (LK06) kommer lærerens forpliktelse tydelig frem 

noen steder, og mer implisitt andre steder. Et eksempel på lærerens ansvar ovenfor elevene er: 

«Det pedagogiske opplegget må være bredt nok til at læreren med smidighet og godhet 

kan møte elevenes ulikheter i evner og utviklingsrytme. Omsorg og omtanke formidles 

ikke alene ved leveregler. Læreren må bruke både variasjonene i elevenes anlegg, 

uensartethet i klassen og bredden i skolen som en ressurs for alles utvikling og for 

allsidig utvikling. En god skole og en god klasse skal gi rom nok for alle til å bryne seg 

og beveges, og den må vise særlig omtanke og omsorg når noen kjører seg fast eller 

strever stridt og kan miste motet» (Kunnskapsdepartementet, 1993, s. 10).  

Ved at teksten er skrevet på denne måten, beskriver LK06 myndighetenes forventninger om 

lærernes og skolens ansvar ovenfor elevene. Disse forventningene viser hva læreren og skolen 

skal påvirke og forbedre hos elevene. Vi kan likevel se at den tradisjonelle tilnærmingen til 

lærerens autonome rolle er lite dominerende i disse tekstene. Dette kan vi koble opp mot at 

elevene fremstilles som aktive deltakere i egen læring, og elevmedvirkning i undervisningen.  

Når vi ser på hva som skrives om lærernes rolle i LK06 handler det ofte om ulike relasjoner, 

for eksempel mellom lærer og elev, lærer og skolen, og lærer og hjemmet. Noen steder kan vi 

også finne bestemte gjøremål som krever en handling av læreren. Dette handler for eksempel 
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om «å vise vei», «vise omsorg», og «være forbilder». I tillegg til dette så vies «den gode lærer» 

og «god undervisning» en del plass i LK06. Eksempel på dette er: 

«Elevenes hug til å prøve seg må møtes av lærere med en fortellerglede og 

meddelelsesevne som vedholder de unges lyst til å komme videre. Lærerne må vise vei 

til ferdigheter som er innen rekkevidde, og til stoff som er overkommelig. Og de må 

være forbilder: Ved sitt engasjement og sin entusiasme må de gi elevene trang til å ta 

etter og våge seg utpå. Lærerne avgjør ved sin væremåte både om elevenes interesser 

består, om de føler seg flinke og om deres iver vedvarer» (Kunnskapsdepartementet, 

1993, s. 12). 

LK06 henviser også til lærernes faglige kompetanse, hvor dokumentet for det meste viser til 

lærernes faglige innsikt. Eksempler på dette er: 

«Lærernes og intstuktørenes samlede kompetanse består av flere komponenter der 

faglig kyndighet, evne til å formidle faget, evne til å organisere læringsarbeidet og 

kunnskap om vurdering og veiledning står sentralt. Lærere og instruktører må også 

ha flerkulturell kompetanse og kunnskap om elevenes ulike utgangspunkt og 

læringsstrategier» (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 5). 

Selv om LK06 viser til lærernes faglige kompetanse, blir ikke profesjon omtalt i dokumentet. 

Beskrivelsen av læreren vendes mot hvordan læreren skal opptre som «robuste voksne» (s. 12) 

i klasserommet. Gjennom beskrivelser av lærerens rolle og oppgaver, blir læreren fremstilt mer 

som en ansvarlig oppdrager, enn som en profesjonell yrkesutøver. Allikevel er det lærerens 

autonomi som bli fremhevet gjennom dette dokumentet, noe vi også kan se ved at lærerne ses 

som ledere av et arbeidsfellesskap.  

 

Framstilling av lærerne i LK20 

LK20 har et eget kapittel om profesjonsfellesskap kalt Profesjonsfellesskap og skoleutvikling 

(s. 17). I vedlegg 3 kan vi se at elevene/barna har fått større plass i dokumentet enn læreren. 

Elevene/barna nevnes 198 ganger, mens læreren blir nevnt 47 ganger i dokumentet. I likhet med 

LK06 er lærerens rolle mindre fremtredende enn elevens. I dette dokumentet kan vi også se at 

lærere, ledere og andre ansatte ved skolen blir gitt et ansvar som forplikter dem ovenfor elevene. 

Disse forpliktelsene kommer tydelig frem i teksten ved at det står skrevet: 
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«Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å bygge på og praktisere verdiene og 

prinsippene for grunnopplæringen. Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine 

ulike roller et fellesansvar for å legge til rette for god utvikling i skole. De må sammen 

sørge for at skolens praksis i er samsvar med hele læreplanverket» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 18). 

At teksten er skrevet på denne måten, gjør at LK20 legger tydelig føringer for arbeidet i skolen, 

og dokumentet beskriver myndighetenes forventninger om lærernes og skolens ansvar ovenfor 

elevene. Disse forventningene viser hva læreren og skolen skal påvirke og forberede hos 

elevene. I likhet med LK06 kan vi se at den tradisjonelle tilnærmingen til lærerens autonome 

rolle er lite dominerende i disse tekstene. Dette kan vi igjen koble opp mot at elevene fremstilles 

som aktive deltakere i egen læring.  

I LK20 handler lærerens rolle ofte om ulike relasjoner, for eksempel mellom lærer og elev, 

lærer og skolen, og lærer og hjemmet. Noen steder kan vi også finne bestemte gjøremål, som 

krever en handling av læreren. Dette handler for eksempel om «å vise vei», «vise omsorg», 

«være rollemodeller» og «skape trygghet for elevene». Eksempel på dette er: 

«En lærer er en rollemodell som skal skape trygghet, og veilede elevene i deres ferd 

gjennom opplæringen. Læreren er avgjørende for et læringsmiljø som motiverer og 

bidrar til at elevene lærer og utvikler seg» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 18).  

LK20 henviser i likhet med LK06 til lærernes faglige kompetanse, hvor LK20 er mer rettet mot 

lærerprofesjonen. Eksempler på dette er: 

«Skolens forventninger til den enkelte elev om innsats og mestring påvirker læring og 

tro på egne evner og muligheter. Det er derfor avgjørende at skolen møter alle elever 

med ambisiøse, men realistiske forventninger, og at lærere utviser et profesjonelt 

skjønn når de vurderer elevenes læring» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 15). 

Som vi kan se i eksempelet, så blir læreren flere steder omtalt i sammenheng med 

profesjonsutøvelse. I LK20 heter det at «Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der 

lærere, ledere og andre ansatt reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin 

praksis» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 17-18). Alle har altså et ansvar for å sørge for at 

skolens praksis samsvarer med hele læreplanverket. Videre i teksten kan vi lese at lærerne må 

tenke over hva, hvordan og hvorfor elevene lærer, og hvordan lærerne på best mulig måte kan 

støtte elevene i deres utvikling. Overordnet del (LK20) gir lærerne et stor profesjonelt 
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handlingsrom i sin undervisning, ved at det ikke legges direkte føringer for hvordan 

undervisningen skal foregår. Men det står også skrevet et kort avsnitt om hva lærerprofesjonen 

bygger på. Her står det skrevet at: 

«Lærerprofesjonen bygger sin profesjonsutøvelse på felles verdier og et felles 

forsknings- og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag. Profesjonen og den enkelte lærer 

forvalter et ansvar for å utøve skjønn i komplekse spørsmål. Lærere og ledere utvikler 

faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk dømmekraft i dialog og samhandling med 

kolleger. Utøvelse og utvikling av det profesjonelle skjønnet skjer både individuelt og 

sammen med andre. Faglig dømmekraft forutsetter også jevnlig oppdatering. 

Lærerprofesjonen må derfor vurdere sin pedagogiske praksis for å møte enkeltelever 

og elevgrupper best mulig» (Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 18). 

Det å legge til et eget kapittel om profesjonsfellesskap i den overordnede læreplanteksten, gir 

et inntrykk av at myndighetene har stor tillitt til lærerprofesjonen. På den andre siden kan dette 

kobles opp mot en profesjonell form for ansvarlighet, hvor læreren er ansvarlig for elevenes 

læring og utvikling. Ved å lese kapittelet om profesjonsfellesskap kommer det også tydelig frem 

at LK20 legger frem forventninger om hva lærerne og skolen skal oppnå med opplæringen av 

elevene. Gjennom dette kapittelet kan vi altså se at det er lærerprofesjonens autonomi som blir 

fremhevet, og ikke lærerens. Ved å fremheve lærerprofesjonen stiller LK20 krav til lærernes 

faglige kompetanse. På den andre siden kan fremstillingen av lærerne gi et inntrykk av at 

læreren kun skal adlyde dokumentets krav om å utøve profesjonalitet og gjøre elevene klare for 

fremtiden. Som nevnt så viser LK06 til slutt målet med opplæringen, noe LK20 ikke gjør. 

Dermed må lærerne tolke resultatene ut ifra hva elevene skal lære. Dette vil for lærerne også 

bli en tolkning av hvilke prosesser og resultater myndighetene forventer av lærerne. LK20 

redegjør for flere elementer som aktørene i skolen skal legge vekt på i samhandling med 

elevene, hjemmet og andre yrkesgrupper. Vi kan altså se at både lærere og skoleledere blir hold 

ansvarlig for elevenes resultater i LK20.  

 

Sammenligning av funn 

I min analyse av relasjoner og posisjoner kan vi se at det er noen likheter og forskjeller mellom 

LK06 og LK20. Jeg har vist at begge dokumentene vektlegger å beskrive elevene og hva de 

skal tilegne seg gjennom opplæringen. I begge dokumentene blir elevene for det meste omtalt 
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som en gruppe, hvor enkelteleven blir lite fremtredende. I LK06 blir elevene fremstilt som 

påvirkelige, hvor skolens oppdrag er å påvirke elevenes personlighet gjennom opplæringen. 

Dette kan gi et inntrykk av at alle elever skal ende opp som ganske like integrerte mennesker, 

og at fellesskapet er viktigere enn enkelteleven. Det blir likevel påpekt at alle elever er unike, 

og at ingen er like. I LK20 blir «enkelteleven» kun nevnt en gang, noe som gjør at elevene blir 

sett på som en gruppe gjennom hele dokumentet. Likevel avslutter LK20 med å understreke at 

ingen elever er like. Begge dokumentene er også tydelige på at alle elever har krav på tilpasset 

opplæring, og viktigheten av dette blir presisert. LK06 knytter elevenes læring opp mot kultur 

og samfunn, og teksten gir et inntrykk av at elevene skal formes for å ha en funksjon i 

samfunnet, senere i livet. Dette henger også sammen med at dokumentet tar for seg at alle elever 

skal få plikter og ansvar, slik at elevene lærer seg sosial følsomhet. I LK20 blir elevene relatert 

til læreren, skolen eller hjemmet, men i hovedsak er relasjonen knyttet til hva de skal lære i 

opplæringen. Både LK06 og LK20 snakker om elevene som aktive deltakere i egen læring, og 

at elevene skal være med på å prege skolens praksis.  

Lærerens rolle er mindre fremtredende enn eleven i dokumentene. Begge dokumentene har 

kapitler som tar for seg lærerens rolle i opplæringen. Begge dokumentene legger tydelig frem 

forpliktelser som lærerne har ovenfor elevene, og læreren blir ofte koblet opp mot ulike 

relasjoner og bestemte gjøremål. I LK06 skal læreren være «et forbilde», og i LK20 «en 

rollemodell». Begge dokumentene viser til lærerens faglige kompetanse, men LK06 viser ikke 

til lærerprofesjonen. LK06 beskriver hvordan læreren skal opptre som en «robust voksen», og 

beskrivelsene av lærerens rolle kan virke mer som en omsorgsperson, enn som en yrkesutøver. 

Likevel kan vi se at lærerens autonomi er tilstede i planen. Her ligger den største forskjellen 

mellom LK06 og LK20. LK20 har et kapittel om profesjonsutøvelse, hvor Overordnet del 

legger opp til en profesjonell ansvarlighet ovenfor elevenes læring og utvikling. I LK20 er det 

lærerprofesjonens autonomi som blir fremhevet, og ikke læreren. Dette gjør at dokumentet 

stiller krav til lærernes faglige kompetanse. LK20 legger ikke direkte føringer for lærernes 

undervisning, noe som kan vise tillitt til lærerne. Allikevel er Kunnskapsløftet en 

målstyringsreform, og forventningene som står skrevet i LK20, kan redusere handlingsrommet 

til lærerne.  
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5.6 Oppsummering av funn 

I dette kapittelet følger en kort oppsummering av funn fra analysen: 

Situasjonskonteksten: Evalueringer av Kunnskapsløftet (LK06) har pekt på at der var 

manglende konsistens mellom de ulike delene av læreplanverket. I 2009 ble det utformet et nytt 

formål for grunnopplæringen, og Generell del (LK06) reflekterer ikke godt nok 

utviklingstrekkene som har skjedd i det norske samfunnet de siste 20 årene. Det ble dermed 

bestemt at læreplanverket skulle fornyes, hvor Overordnet del (LK20) skulle bygge på Generell 

dels (LK06) gode kvaliteter. Kunnskapsløftet fornyes for å forbedres.  

Sjanger og utforming: Både Generell del, Prinsipper for opplæringen (LK06) og Overordnet 

del (LK20) er overordnede læreplandokumenter, som er fastsatte forskrifter. LK20 nevner 

eksplisitt at dokumentet har hjemmel i opplæringsloven §1-5, at dokumentet er fastsatt ved 

kongelig resolusjon, har en gjengivelse av formålsparagrafen, og det står eksplisitt skrevet i 

teksten at Overordnet del er en forskrift. I motsetning så er ingen av bestemmelsene fra 

forvaltningsloven (1967) §38, skrevet inn i LK06. Lengden på tekstene er forskjellig, hvor 

LK20 er et kortere dokument enn LK06. Generell del (LK06) består av 7 menneskedimensjoner 

og av opprinnelig utgitt i bokformat med illustrasjoner. Ved innføringen av Kunnskapsløftet 

(LK06) ble Generell del beholdt, men illustrasjonene ble fjernet og læreplanen ble gjort digital. 

Overordnet del (LK20) består av 3 kapitler, og er utgitt digital på Utdanningsdirektoratets 

nettsider. LK06 består av flere overordnede læreplantekster som skal fungere som en helhetlig 

tekst, men tekstene fremstår ikke som helhetlig. Til sammenligning viser analyse at Overordnet 

del (LK20) er mer oversiktlig, og enklere å forholde seg til som et overordnet 

læreplandokument. Analysen viser at ingen av dokumentene er utformet etter regjeringens krav 

til en forskrift, men LK20 ligger nærmere disse beskrivelsene.  

Språket funksjon og virkning i tekstene: Både LK06 og LK20 er heterogene tekster som 

består av forklarende og instruerende teksttyper. Generell del (LK06) og Overordnet del (LK20) 

inneholder bindeord, noe Prinsipper for opplæringen (LK06) ikke gjør. Den instruerende 

teksttypen kommer tydelig frem i begge dokumentene, ved bruk av befalingsordene «skal» og 

«må». LK20 har også et kort avsnitt som inneholder den beskrivende teksttypen. Begge 

dokumentene består av språkhandlingene konstativer, direktiver og klassifiseringer, men 

språket i læreplantekstene er ulike. Generell del (LK06) speiler en poetisk og romantisk 

skrivemåte, mens Prinsipper for opplæringen (LK06) og Overordnet del (LK20) har et mer 

byråkratisk språk.  
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Relasjoner og posisjoner i tekstene: Begge dokumentene vektlegger å beskrive elevene og 

hva de skal tilegne seg gjennom opplæringen. Elevene blir for det meste omtalt som en gruppe 

i begge dokumentene, hvor enkelteleven blir lite fremtredende. Likevel påpekes viktigheten av 

tilpasset opplæring i både LK06 og LK20. I LK06 fremstilles elevene som «påvirkelige» ved 

at skolen skal påvirke elevenes personlighetsutvikling, slik at de kan bli gode samfunnsborgere. 

Elevmedvirkning er mer fremtredende i LK20 enn i LK06, selv om begge dokumentene tar for 

seg elevene som aktive deltakere. Lærerens rolle er mindre fremtredende i begge dokumentene, 

men både LK06 og LK20 har kapitler som tar for seg lærerens rolle i opplæringen. I LK06 kan 

fremstillingen av læreren gjør at læreren virker mer som en omsorgsperson, enn en yrkesutøver. 

Begge dokumentene viser til lærerens faglige kunnskap, men det er kun LK20 som tar for seg 

lærerprofesjonen. Ved å gjøre dette legger LK20 opp til en profesjonell ansvarlighet ovenfor 

elevenes læring og utvikling. Det er profesjonens autonomi som blir fremhevet i LK20, og ikke 

lærerens. Dette gjør at dokumentet stiller større krav til lærerens profesjonelle kompetanse, enn 

LK06.  

I neste del av oppgaven skal jeg trekke frem sentrale funn fra denne analysen, og diskutere disse 

opp mot litteraturgjennomgangen om globale reformtrender og Goodlads (1979) læreplanteori. 

 

6      Diskusjon 

I dette kapittelet skal jeg drøfte funnene fra min analyse i lys av teori og gjennomført 

litteraturgjennomgang, som ble presentert i kapittel 2-5. Denne drøftingsdelen er bygget opp 

rundt to sentrale spørsmål:  

• Hvilke globale reformtrender speiler LK20? 

• Er LK20 fundamentalt annerledes fra LK06, og dermed en reform med stor r? 

Disse spørsmålene vil besvare forskningsspørsmål b) Representerer den nye overordnede delen 

en fundamental reform, og hvordan kan den forstås i lys av globale reformtrender? 

Jeg vil først diskutere hvilke reformtrender Overordnet del (LK20) speiler, deretter diskuterer 

jeg om LK20 er en reform med stor eller liten R. I denne delen vil jeg samlet diskutere 

situasjonskonteksten, tekstenes utforming og språkets funksjon og virkning, mens relasjoner og 

posisjoner vil bli diskutert for seg. Grunnen til dette er at det første punktene tar for seg Goodlas 

(1979) substansielle- og sosialpolitiske fenomen, og fremtredelsesform 1 og 2 – ideens læreplan 
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og den formelle læreplanen. Det andre punktet tar for seg Goodlads (1979) andre 

fremtredelsesform: den formelle læreplan, hvor diskusjonen vil berøre hvordan den formelle 

læreplanen kan påvirke fremtredelsesform 4 den operasjonaliserte læreplanen og 

undervisningen i klasserommet.  

 

6.1 Hvilke globale reformtrender speiler LK20? 

Det er liten tvil om at det er forskjeller i læreplanverket mellom LK06 og LK20. Den 

sammenlignende analysen i kapittel 5 startet med å se på situasjonskonteksten til de 

overordnede læreplandokumentene til Kunnskapsløftet (LK06 og LK20). Situasjonskonteksten 

tilsvarer her Goodlads (1979) sosialpolitiske fenomen, siden en analyse av situasjonskonteksten 

er en vurdering av konteksten læreplanene står i/er utformet i. Dette vil også omhandle 

fremtredelsesform 1: ideens læreplan, som handler om interessegruppers forestillinger og 

forslag i forkant av reformen. Siden diskusjonen omhandler en gjennomført analyse av den 

vedtatte læreplanen, vektlegger denne delen også Goodlads (1979) fremtredelsesform 2. I 

analysen av situasjonskonteksten ble det presentert at det var manglende konsistens mellom 

Generell del (LK06) og læreplaner for fag, og at det er blitt utviklet et nytt formål for 

grunnopplæringen. Generell del (LK06) var opprinnelig skrevet for innholdsorienterte 

læreplaner som ble iverksatt med Reform 97, og ikke for kompetansebaserte læreplaner, slik 

som Kunnskapsløftet (LK06). Med fagfornyelsen skal det bli bedre sammenheng mellom de 

ulike delene av læreplanverket, og det skal bli et verdiløft i skolen. Analysen av 

situasjonskonteksten viser at det var problemer med Kunnskapsløftet (LK06) som styrende 

læreplandokument, hvor fagfornyelsen med nye læreplaner skal løse dette problemet. Denne 

problemløsningen kan vises tilbake til Brunsson (1993) og hans forklaringer om at reformer 

blir gjennomført for å løse problemer. Evalueringer av Kunnskapsløftet (LK06) gav reformens 

problemer oppmerksomhet, hvor problemene var så fremtredende at det ble besluttet å fornye 

hele læreplanverket for grunnskolen og videregående opplæring. En annen grunn til å fornye 

den overordnede læreplandelen, var at lærere ikke brukte den generelle delen (LK06) i 

undervisningen. Karseth, Møller, og Aasen (2013b) legger frem at reformer ofte leder til nye 

reformer når det politiske nivået etterlyser tidligere reformers intensjonale og tilsiktede 

virkninger. «Når skolen i løpet av relativt kort tid ikke har levert som forventet, har politiske 

myndigheter tatt grep» (Karseth et al., 2013b, s. 233). Brunsson (1993) påpeker at reformer kan 
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løse problemer, men at de også kan skape nye problemer. Hvis man lykkes med å iverksette en 

ensidig reform, kan dette være løsningen for problemet reformen ble skapt for. På den andre 

siden kan «implementeringen føre til at det blir trukket oppmerksomhet til andre problemer som 

reformen ikke hadde som mål å løse» (Brunsson, 1993, s. 38). Slike problemer vil ikke være 

synlige før LK20 iverksettes. I tillegg «oppstår ofte nye reformer i utdanning som resultat av 

kritikk av tidligere reformer, og politisk beslutningstakere rasjonaliserer nye reformer som 

løsninger på svikt i tidligere politiske agendaer» (Cuban, 1990, referert i Hall, 2018, s. 401). 

Desimone (2002) forklarer at «mye av kritikken mot tidligere utdanningsreformer går ut på at 

selv om reformene endret institusjonelle strukturer, politikk eller organisasjoner, så aktiverte 

ikke reformene de riktige mekanismene for å påvirke klasseromspraksis, eller hvordan elevene 

lærer» (Desimone, 2002, s. 434). Møller og Aasen (2009) viser i sin evalueringsrapport at det 

lå tre hovedbegrunnelser bak innføringen av Kunnskapsløftet (LK06). For det første hadde 

Norge i løpet av relativt kort tid utviklet seg til et mangfoldig samfunn. «Den nye reformen 

skulle møte det nye etiske, religiøse og kulturelle mangfoldet i det norske samfunnet, men også 

mangfoldet når det gjelder den enkeltes behov og ønsker, evner og interesser» (Møller & Aasen, 

2009, s. 23). Evalueringer viser at den generelle delen ikke tydeliggjorde det flerkulturelle 

samfunnet i Norge godt nok. Den andre grunnen var, ifølge Møller og Aasen (2009), at 

myndighetene viste til endringene i  et fremtidig arbeidsliv, hvor utdanning i stigende grad er 

avgjørende for den enkelte og nasjonen. «Den tredje begrunnelsen sprang ut av bekymringen 

for nivået i norsk utdanning» (Møller & Aasen, 2009, s. 23). Offentliggjøringen av PISA-

resultatene i 2001 bekreftet antakelsen om at norske elever var middelmådige i lesing, 

matematikk og naturfag. «Gjennom Kunnskapsløftet (LK06) ønsket regjeringen og et samlet 

Storting å utvikle en skole som orienterer seg sterkere mot grunnleggende ferdigheter og 

arbeidslivets kompetanse- og effektivitetskrav» (Møller & Aasen, 2009, s. 23). Dale, Engelsen, 

og Karseth (2011) forklarer i sin evalueringsrapport at det var en forventning om en rasjonell 

og logisk sammenheng mellom reformes ulike deler og nivåer. «Det var en forventning om at 

det skulle være en tydelig sammenheng mellom målbeskrivelser, grunnleggende ferdigheter og 

fagenes egenart» (Dale et al., 2011, s. 150). Den klare sammenhengen mellom læreplanverkets 

ulike deler ble ikke oppfylt med LK06. Mangel på sammenheng i læreplanverket gjorde det 

vanskelig å bruke Generell del (LK06) i undervisningen. På den andre siden har det også være 

motstand mot å endre Generell del (LK06). For eksempel hevdet Terje Moen (2017), som er 

nestleder i Skolens landsforbund i et intervju at:  
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«Nåværende generell del er et smykke i alle dokumenter som styrer norsk skole, og slik 

burde den også bli behandlet. Den er utfyllende og velskrevet. Den er gjennomillustrert 

og fylt opp med gode eksempler. Ja, den er alt for god til å ende opp på en historisk 

skraphaug. (…) I stedet for å revidere dagens utgave, velger regjeringen å lage en ny 

utgave som er så tørr i språket at den nesten er selvantennelig. Forslag til ny generell 

del er blottet for visjoner og det er et enkelt instrumentelt dokument» (Moen, 2017). 

Kritikken viser til at Overordnet del (LK20) er et enkelt instrumentelt dokument. Siden Generell 

del (LK06) ikke ble brukt i undervisningen, kan det tyde på at det er et slik enkelt dokument 

lærerne trenger for å kunne realisere verdigrunnlaget i undervisningen.  

Gjennom innholdsanalysen har jeg vist at det har skjedd store endringer med utformingen av 

det overordnede læreplandokumentet for Kunnskapsløftet (LK06 og LK20). Denne delen tar 

for seg Goodlads (1979) substansielle fenomen, hvor analysen har sett på læreplanens innhold, 

oppbygging og strukturering. I kapittel 5.2. viste jeg at når det gjelder innholdet i læreplanverket 

for Kunnskapsløftet (LK06 og LK20) – og uten å ta for meg læreplaner for fag – er en av de 

største endringene at Generell del og Prinsipper for opplæringen (LK06) har blitt satt sammen 

til ett overordnet læreplandokument (LK20). Tekstens utforming er det første vi legger merke 

til når vi ser LK06 og LK20 opp mot hverandre. Overordnet del (LK20) er et kortere dokument 

som består av tre kapitler, som henviser til lovverket (Opplæringslovens formålsparagraf), og 

er utgitt digitalt. Analysen viser, i likhet med Moen (2017) sin kommentar at språket i LK20 

også er helt annerledes enn språket i LK06. Språket er ikke lenger poetisk og romantisk, men 

byråkratisk og befalende. Denne måten å skrive et læreplandokument på, fremhever den 

autoritative stemmen i dokumentet. Engelsen (2020) har også i sin artikkel Læreplanens 

generell del – et historisk perspektiv, tatt for seg språkforskjellen mellom Generell del (LK06) 

og Overordnet del (LK20). I artikkelen legger hun frem at vi med Overordnet del (LK20) er 

tilbake til et departementalt byråkratspråk, hvor vi ikke lenger kan finne de litterære 

virkemidlene fra Reform 97. I følge Engelsen (2020) er Overordnet del (LK20) en byråkratisk 

preget tekst med bydende form. «Den bydende formen preger alle deler av den overordnede 

læreplandelen – f.eks. når skolens verdigrunnlag utledes av Opplæringslovens formålsparagraf» 

(Engelsen, 2020, s. 212). Meyer (2007) påpeker at globale reformtrender også har ført med seg 

endringer i læreplanspråket. «Det tidligere nasjonale språket er dempet og til og med 

undertrykket» (Meyer, 2007, s. 261). Min analyse viste at Generell del (LK06) beskrev den 

fysiske verden ved å vise til at elevene skal oppleve og se landets vakre natur. Slike geografiske 

trekk som elver og fjell ble tidligere understreket, sammen med nasjonale kjennetegn. Alt dette 
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blir kraftig dempet, og ifølge Meyer (2007) skal elevene nå føle seg hjemme i «samfunnet», 

men samfunnet er ikke lenger en bestemt beliggenhet eller en befolkning. Endringene i språket 

i Overordnet del (LK20) speiler disse globale trekkene. Det kan også hevdes at Overordnet del 

(LK20) skal ligne mer på læreplaner i fag, ved at «skolen skal…» punktene kan sammenlignes 

med elevenes kompetansemål. I tillegg har Overordnet del lagt inn egne kapitler om 

grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige tema, som ikke var en del av Generell del (LK20). 

Dette kan ses i sammenheng med det makrososiologiske perspektivet, og at Overordet del 

(LK20) følger en global læreplanmodell. Vi kan også se en likhet i språket ved at både LK20 

og LK06 besår av den instruerende teksttypen – med bindeordene «skal» og «må» – og 

språkhandlingene konstativer, direktiver og klassifiseringer. Disse funnene kan trekkes opp mot 

kjennetegnene til GERM, hvor læreplanen skal være kortere og mer presis. Her kan vi dermed 

se at Kunnskapsløftets overordnede læreplantekster (LK06 og LK20) speiler globale 

reformtrender. Disse trender har utviklet seg over tid, som gjør at LK06 ble utformet under 

andre internasjonale påvirkninger. På den andre siden er det viktig å understrekes at det ikke er 

en forskjell i utdanningens verdigrunnlag ved innføringen av Overordnet del (LK20). Det er 

fordi LK20 viderefører verdigrunnlaget til LK06. Ved å se de overordnede 

læreplandokumentene (LK06 og LK20) opp mot hverandre, kan det argumenteres for at det er 

enklere å forholde seg til LK20 som et bruksdokument, ved at dette dokumentet er tydeligere i 

oppbygging og språk. Sammensettingen av LK20 gjør det enklere for leseren å følge innholdet 

i læreplandokumentet. Det er fordi hvert kapittel kun tar for seg ett tema. For eksempel heter 

underkapittel 2.2. Kompetanse i fagene. Det uthevede «skal»-punktet sier at Skolen skal se 

opplæringen i fag i lys av de verdiene og prinsippene som hele opplæringen bygger på 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b, s. 10). Avsnittene under fokuserer kun på denne tematikken. 

«Fortellingene» rundt skolens oppgaver er ikke videreført fra LK06, som også fremhever «skal» 

og «må» punktene i dokumentet. Gjennom analysen kan vi se at begge dokumentene er gode 

på hver sin måte, men at Generell del (LK06) ikke lenger representerer utviklingen i dagens 

samfunn.  

 

Sivesind (2019) påpeker i sin analyse Læreplanen og det bedre samfunnsmandatet at offentlige 

skoler «må forpliktes på noe som er felles, og at det derfor lages lover og læreplaner som 

rammer inn prinsipper og verdier som skal ligge til grunn for skolens virksomhet» (Sivesind, 

2019, s. 92). Lover angir normer og rettsregler for ledelse av skolen, mens læreplanene har 

utformet mål og innhold som retter seg mot skolens praksis og hva elevene skal lære. 
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Sjangermessig har både LK06 og LK20 samme status, og er fastsatte forskrifter. Gjennom 

analysen har jeg vist at hverken LK06 eller LK20 svarer på regjeringens krav om utforming av 

en forskrift. Dette er sammenlignet opp mot forvaltningsloven (1967) §38 om forskrifter, og 

veiledningen Lovteknikk og lovforberedelse. Overordnet del (LK20) samsvar til dels med 

forvaltningsloven (1967) og veiledningen ved at dokumentet eksplisitt sier at Overordnet del 

(LK20) har hjemmel i opplæringsloven §1-5, at dokumentet er fastsatt ved kongelig resolusjon, 

at Overmodnet del (LK20) har status som forskrift, og at dokumentet har en gjengivelse av 

formålsparagrafen. Dette er en stor motsetning til Generell del, som ikke samsvarer med noen 

av bestemmelsene i forvaltningsloven (1967) eller regjeringen veiledning, ved videreføringen 

til Kunnskapsløftet (LK06). Her må vi huske på at den originale Generelle delen som kom med 

Reform 97 hadde en introduksjon som eksplisitt koblet strukturen til dokumentet opp mot 

målformuleringene i formålsparagrafen. Introduksjonen viste også til ulike formål fra flere 

lovverk og hadde en liste med nøkkelformuleringer som skulle kobles opp mot de ulike 

menneskedimensjonene. Analysen viser at ved å løsrive Generell del på denne måten og sette 

den inn i Kunnskapsløftet (LK06), så mistet dokumentet den tydelige koblingen til lovverket 

og verdiløftet i skolen. «Opplæringsloven er et sentralt virkemiddel for at nasjonale 

myndigheter skal kunne sikre at elevene skal få et likeverdig opplæringstilbud, og det er 

gjennom lov og forskrift at statens forventninger til lokale skolemyndigheter defineres» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017a, s. 12). I tillegg ble Prinsipper for opplæringen lagt til 

dokumentet, for å skape en bedre sammenheng. Som vist i analysen skulle disse dokumentene 

virke som et helhetlig dokument, noe det ikke gjorde. Her kan det stilles spørsmål ved om det 

var en riktig avgjørelse å videreføre Generell del ved innføringen av et nytt læreplanverk. Hva 

om det hadde blitt laget en ny generell del til LK06? Ville diskusjonen handlet om et verdiløft 

i skolen, på lik linje som iverksettelsen av fagfornyelsen gjør i dag? Det kan også stilles 

spørsmål om hva forskriftsjangeren egentlig betyr. Som vist med analysen er det store 

utformingsforskjeller mellom LK06 og LK20, hvor vi ser at det ikke er gitt hvordan 

læreplantekster skal se ut. Det betyr at læreplanen er sosiale konstruksjoner som blir utformet i 

den situasjonen den befinner seg i. Dette er ikke spørsmål jeg vil svare på i denne diskusjonen, 

men det er spørsmål som er verdt å merke seg når vi ser på læreplanverket som en forskrift og 

et lovpålagt dokument for skolene.  

Sivesind (2012) påpeker at læreplanens publisering er en viktig ramme for å skape sammenheng 

i arbeidet med læreplanverket. «I Norge er det tradisjon for å publisere læreplanene i hefte- eller 

bokform, distribuert på samme tidspunkt til alle skoler over hele landet» (Sivesind, 2012, s. 18). 
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Som vist i analysen er Kunnskapsløftets (LK06 og LK20) læreplanverk publisert på 

Utdanningsdirektoratets nettsider, uten å bli trykket i hefte- eller bokformat. I følge Sivesind 

(2012) gjør den elektroniske publiseringen det mulig å finne raskt frem i læreplanen, og se 

sammenhengen mellom læreplanverkets ulike deler. I min analyse har jeg vist at det er mulig å 

finne raskt frem til læreplanverkets ulike deler, men at det ikke er en god oversikt over hvordan 

læreplanene er bygget opp. I analysen av LK06 påpekte jeg at jeg måtte søke opp både Generell 

del og Prinsipper for opplæring for å finne hele den overordnede læreplanteksten til 

Kunnskapsløftet. På nettsiden til Generell del (LK06) kunne det vært en link til Prinsipper for 

opplæringen, som enkelt førte deg til teksten. Det kunne også vært en klar og tydelig tekst som 

forklarte at denne teksten tilhører Generell del (LK06). På denne måten gjør det digitale 

systemet det vanskelig å se læreplanverk i sin helhet. Dette påpeker også Sivesind (2012) i sin 

synteserapport. Digitaliseringen av læreplanverket kan også vises til teknologisk utvikling, hvor 

informasjon skal være lett tilgjengelig for ansatte på skolene. I tillegg vil det være enklere å 

revidere læreplanverket hvis det skulle være behov for dette.  

Engelsen og Karseth (2007) forklarer at det ikke er uvanlig at læreplaner angir pedagogisk-

praktiske prinsipper for hvordan lærere og elever skal jobbe. Denne delen av diskusjonen 

omhandler Goodlads (1979) andre fremtredelsesform: den formelle læreplanen, og vil berøre 

hvordan dette kan påvirke fremtredelsesform 4 – den operasjonaliserte læreplanen og 

undervisningen i klasserommet. Sivesind (2019) påpeker at læreplaner ikke kan standardisere 

skolen, men at læreplanene kan angi standarder for vurdering av skolens virksomhet. Denne 

standardiseringen viser igjen tilbake til et av GERM sine prinsipper. Standardisering av skolen 

handler om at læreplanen er strukturert rundt felles målbare kjernestandarder. Dette handler om 

at alle elever skal utdannes ut ifra de samme ambisiøse målene. «Dersom bruk av 

læreplanstandarder forutsetter utøvelse av profesjonelt skjønn som bygger på et substansielt 

erfaringsgrunnlag, har vi med «myke standarder» å gjøre» (Sivesind, 2019, s. 92). Hudson 

(2011) forklarer at «myke» indirekte styringsformer er nye måter å regulere utdanningen på, og 

de kan være like kraftige og mer tvangsmessige enn tradisjonelle metoder for dirkete kontroll. 

Wahlström og Sundberg (2018) forklarer at myk styring ved hjelp av retningslinjer, 

anbefalinger og støttemateriell har hatt en betydelig innvirkning på lærernes læreplanarbeid og 

undervisningspraksis. Når vi leser Overordnet del på nettet, kan vi finne støttemateriell til 

hvordan skolen kan jobbe med verdigrunnlaget i Overordnet del, til sosial læring og 

inkluderende læringsmiljø, filmer om kompetansebegrepet, dybdelæring og sammenhengen 

mellom kompetansebegrepet og dybdelæring, samt film om profesjonensfellesskap og 
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skoleutvikling. Dette støttemateriellet er laget for å hjelpe praksisfeltet med implementeringen 

av fagfornyelsen, men hvis arbeidet blir for utfordrende for lærere, kan støttemateriellet legge 

grunnlaget for undervisningen. «Innstrammingen av ulike deler av læreplanen (f.eks. styrke 

samsvaret mellom ulike faginnholdsområder og vurderingskriterier) har vært en del av en 

koordinerende diskurs om hvordan man skal anvende og implementere læreplanen» 

(Wahlström & Sundberg, 2018, s. 177). Wahlström og Sundberg (2018) forklarer at den økte 

standardiseringen av kontroll imidlertid er dobbeltsidig. «På den ene siden oppfatter lærere at 

økt kontroll skaper klarhet i deres oppdrag, legitimerer undervisningen på grunnlag av 

læreplanen og fokuserer lærerens faglige innhold» (Wahlström & Sundberg, 2018, s. 177). «På 

den andre siden uttrykker lærere en konflikt mellom styring og profesjonalitet» (Wahlström & 

Sundberg, 2018, s. 177). Læreren har fått mindre plass enn eleven i Overordnet del (LK20), 

men det er et kapittel som skiller seg ut fra Generell del (LK06). Det er kapittelet om 

profesjonsfellesskap. I kapittel 4.4. om analytiske begreper ble det forklart at en profesjon 

representerer en særegen kompetanse som krever yrkesutøvere som er motiverte, og som ønsker 

å videreutvikle sin egen kompetanse. Det ble vist til at skolen og lærerne skal ytre tjenester på 

et individnivå og på et kollektivt og samfunnsmessig nivå. I St.meld.11 (2008-2009) blir det 

også formidlet at lærerrollen kan deles inn i tre hovedområder: 1) læreren i møte med elevene, 

2) læreren som en del av et profesjonelt fellesskap, og 3) læreren i møte med foreldrene og 

andre aktører rundt skolen. Disse hovedområdene kan vi finne igjen i Overordnet del (LK20). 

«Det faglig-profesjonelle ansvaret er også direkte relatert til skolens samfunnsmandat og 

knyttet til tilliten og handlingsrommet som lærerne tradisjonelt har blitt gitt gjennom læreplanen 

på bakgrunn av deres profesjonskunnskap» (Skedsmo & Mausethagen, 2017, s. 171). Skedsmo 

og Mausethagen (2017) forklarer at det å ta et faglig-profesjonelt ansvar handler om at 

profesjonsutøvere som jobber i skolen følger faglige og etiske normer i sitt arbeid. Dette knyttes 

også til at ansatte ved skolen er personlig ansvarlige for å realisere det verdigrunnlaget som de 

anser som viktig. Vi kan knytte dette til to av hovedprinsippene i GERM, nemlig 

desentralisering og ansvarliggjøring. Vi kan her se at med reformen Kunnskapsløftet (LK06 og 

LK20) ble beslutningsnivået flyttet fra sentrale myndigheter til lokale myndigheter. «Det 

faglig-profesjonelle ansvaret forvaltes dermed både av den enkelte profesjonsutøver og av 

profesjonen som et faglig fellesskap, og ved at de er personlig og kollektivt ansvarlige for både 

en kunnskapsbase og et verdigrunnlag» (Skedsmo & Mausethagen, 2017, s. 171). Samtidig blir 

det iverksatt nasjonale tiltak, slik at myndighetene kan kontrollere og styre lokale 

utviklingsprosesser. Skedsmo og Mausethagen (2017) påpeker at på den ene siden kan det 

hevdes at den prestasjonsorienterte ansvarliggjøringen har fått en norsk «touch», ved at det er 
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et samspill mellom det faglig-profesjonelle ansvaret og tillit til lærerprofesjonen. «På den andre 

siden kan man spørre om den nasjonale diskursen har en innebygd mistillit, som skaper både 

spenninger og paradokser i formuleringen av styringssignaler i politiske dokumenter» 

(Skedsmo 2009, referert i Skedsmo & Mausethagen, 2017, s. 176). Gjennom analysen kan vi 

se at Overordnet del (LK20) legger tydelige føringer for arbeidet i skolen, gjennom «skolen 

skal…» punktene. Dokumentet beskriver også klart og tydelig forventingene myndighetene har 

ovenfor lærernes og skolens ansvar. Denne ansvarliggjøringen kan vi forstå som en følge av 

den internasjonale reform New Public Management (NPM) og globale trender i 

læreplanutviklingen. Hudson (2011) forklarer at det har skjedd en overgang fra normbasert 

ledelse til ledelse etter mål, noe som krever kvalitetssikring og resultatstyring. Med NPM har 

det blitt lagt vekt på å kontrollere kvalitetsmekanismer for å forbedre effektivitet, ansvarlighet 

og ytelse i utdanningen. Hudson (2011) påpeker at dette letter sammenligningen mellom skoler, 

ikke bare lokalt eller nasjonalt, men også internasjonalt. Dette fører til at «education is judged 

via a constant, competitive comparison for improvement» (Hudson, 2011, s. 674). «Under dette 

ligger også lærernes ansvar for elevenes skoleresultater, hvor vurdering av elevenes ferdigheter 

står sentralt» (Hudson, 2011, s. 672). Her påpeker Skedsmo og Mausethagen (2017) at vi kan 

stille spørsmål om slik skoleledelse gjør at lærere blir mer opptatt av å sette i gang rutiner og 

strukturelle tiltak, for å vise det høyere nivået i skolesystemet at skolen følger opp 

elevresultater. Disse tiltakene kan bli gjennomført på bekostning av tolkningsfellesskap, faglige 

diskusjoner om elevresultatenes betydning, undervisningen og elevenes læring. 

Resultatstyringen i skolen kan være motstridene med lærerens syn på undervisning og læring, 

faglig skjønn og etablerte normer og etikk for lærerprofesjonen. Skedsmo og Mausethagen 

(2017) forklarer at dette kan skape spenninger mellom det faglig-profesjonelle ansvaret, 

prestasjonsorientert ansvarliggjøring og personlige dilemmaer for skoleledere og lærere.  

LK20 viser stor tillit til lærerne ved at de får et profesjonelt handlingsrom i sin undervisning, 

ved at det ikke legges direkte føringer for hvordan undervisningen skal foregå. Likevel gir 

kapittelet om profesjonsfellesskap lærerne en profesjonell ansvarlighet, hvor læreren er 

ansvarlig for elevens læring og utvikling. Ved å legge til dette kapittelet er det 

lærerprofesjonens autonomi som blir fremhevet, og ikke den enkelte lærer. Dette fører til at 

Overordnet del (LK20) stiller krav til lærernes faglige kompetanse. Kunnskapsløftet (LK06 og 

LK20) er en målstyringsreform, og lærernes undervisning skal føre til at elevene når de fastsatte 

målene. Det er denne forventingen som kommer frem i Overordnet del (LK20), gjennom de 

ulike «skolen skal…» punktene. På den andre siden kan vi se at LK06 viser til sluttmålet med 
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opplæringen. Dette kommer ikke frem i LK20, som kan føre til at lærerne må tolke hvilke 

prosesser og resultater myndighetene forventer at opplæringen skal føre til. Kapittelet legger 

altså implisitt frem forventninger om hva lærerne og skolen skal oppnå med opplæringen. 

Sivesind (2019) hevder at Overordnet del (LK20) fremstår som et styrende verdi- og prinsipp 

dokument. Hun bruker begrepet «forventningsstyring» for å forklare hvordan Overordnet del 

(LK20) er som styringsdokument. Dette samsvarer med det jeg har funnet i min analyse, ved at 

Overordnet del (LK20) legger frem forventinger til skolen og lærere. Videre hevder Sivesind 

(2019) at dette er karakteristiske trekk ved internasjonale reformer i skole og utdanning. Bruk 

av konkrete «skolen skal…» formuleringer i Overordnet del (LK20) gjør at dokumentet kan bli 

et instrument for skolen. På denne måte kan Overordnet del (LK20) bli bruk av skoleledelsen 

for å styre lærerens undervisning. Kunnskapsløftet (LK06) skulle gi lokalt handlingsrom, men 

denne måten å formulere den overordnede læreplanteksten på, kan stramme inn lærernes 

handlingsrom.  

I LK20 skal læreren være en «rollemodell» og «skape trygghet» og «veilede» elevene gjennom 

opplæringen. I følge Gjærevold (2019) er en rollemodell nålevende, fiktive eller historiske 

personer som vi beundrer eller identifiserer oss med. Tidlig i livet er det de som står oss nærmest 

som er de viktigste rollemodellene, slik som foreldre og lærere. «Den typiske måten små barn 

lærer på, er at læring skjer uten at de selv eller de voksne er klar over det» (Gjærevold, 2019). 

Forfatteren forklarer videre at barn hovedsakelig lærer holdninger, normer og verdier gjennom 

sosial og kulturell samhandling med voksne – gjennom det de vokse gjør og sier. «Å se opp til 

noen er en del av sosialiseringsprosessen, den prosessen som former oss som mennesker og 

lærer oss hvordan vi skal innrette oss i fellesskapet» (Gjærevold, 2019). Barn prøver å likne 

mest mulig på foreldre og andre voksne, hvor de kopierer atferd, talemåte, holdninger, uvaner 

og tankesett. Gjærevold (2019) forklarer at denne kopieringen kan danne atferdsmønstre som 

kan være vanskelig å endre senere i livet. At læreren skal skape trygghet og være en god 

rollemodell for elevene, setter krav til lærernes oppførsel i undervisningen. Han/hun må hele 

tiden være bevisst på at elevene kan plukke opp hans/hennes holdninger, og legge til seg disse 

atferdene. Dette er en liten motsetning til LK06 hvor læreren skulle være et forbilde som en 

«robust voksen». Her kan man få inntrykk av at elevene skal få lyst til å strekke seg etter 

læreren, å bli som han/henne. Med LK20 er det lagt mer vekt på at elevene skal tilegne seg gode 

holdninger gjennom sosial samhandling med læreren. 

«Den overordnede delen framstår som et styrende verdi- og prinsippdokument. Den er rettet 

mot elevene, lærerne, skolen og alle som er involvert i opplæringen» (Sivesind, 2019, s. 103). 
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I likhet med LK06 har elevene en sentral plass i Overordnet del (LK20), men de blir ofte omtalt 

som en gruppe. Enkelteleven er lite fremtredende, men dokumentet påpeker at alle har rett på 

tilpasset opplæring. Elevene relateres ofte til læreren, skolen eller hjemmet, men det er ikke 

denne relasjonen som er fokuset i teksten. I likhet med LK06 blir elevene for det meste relatert 

til hva de skal lære gjennom opplæringen. Det å relatere elevene til læring, kan gi et inntrykk 

av at elevene er statiske og kun tilegner seg det læreren underviser, uten egne vurderinger. Det 

er dette som kalles overflatelæring, hvor elevene lærer faktakunnskap uten at de setter 

kunnskapen i sammenheng med annen tilegnet kunnskap. Dette står i kontrast til fagfornyelsens 

vektlegging av dybdelæring, som betyr at «elevene gradvis og overtid utvikler sin forståelse av 

begreper og sammenhenger innenfor et fag» (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 14). «Elevenes 

læringsutbytte øker når de gjennom dybdelæring utvikler en helhetlig forståelse av fag og ser 

sammenhengen mellom fag, samt greier å anvende det de har lært, til å løse problemer og 

oppgaver i nye sammenhenger» (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 14). Som vist i analysen, 

blir de statiske elevene nedtonet av at elevene skal være aktive deltakere i egen læring og at 

elevmedvirkning har fått en sentral plass i Overordnet del (LK20). Aktiv læring og 

elevmedvirkning viser at elevene har er potensiale for utvikling, slik at de kan ta gode valg for 

egen læring og utvikling. Myndighetene formidler med dette at elevene skal bli i stand til å ta 

bevisste valg, som også er positive for fellesskapet. Både i LK06 og i LK20 fremstilles det at 

skolen skal forme elevene til gode samfunnsborgere, hvor Overordnet del (LK20) vektlegger at 

elevene skal rustes for en ukjent fremtid. Dette handler om at samfunnet stadig er i utvikling, 

hvor globale trender trer inn i elevenes liv. Det handler om at elevene skal lære å være kritiske 

samfunnsborgere, som kan ta gode valg for egne liv og samfunnet. Den ukjente fremtiden 

referer til at det hele tiden skapes nye arbeidsplasser, og at elevene må tilegne seg kunnskap 

som gjør at de kan tilpasse seg nye miljøer. Dette er en liten motsetning til Generell del (LK06) 

som også fremstiller elevene som påvirkelige, men at skolen – gjennom de syv mennesketypene 

– skal forme elevenes personlighet. Sivesind (2019) påpeker likevel i sin analyse at ordbruken 

og strukturen i Overordnet del (LK20) viser at skolens mandat spenner vidt og dypt, og at dette 

også angår elevenes identitetsutvikling og læring på flere felt og områder. «Dette kan igjen 

kobles til lærerens fremtredelse som elevenes rollemodell, hvor verdier, læring og 

kunnskapsutvikling er vesentlige sider ved praksisen» (Sivesind, 2019, s. 104).  
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6.2 Er LK20 fundamentalt annerledes fra LK06, og dermed en 

reform med stor R? 

Innledningsvis startet jeg med å forklare det makrososiologiske utgangspunktet, som hevder at 

læreplanreformer følger globale mønstre, og at læreplaner beveger seg i samme retning når det 

gjelder verdigrunnlag og fagkonstruksjon i skolene. Det makrososiologiske utgangspunktet 

hevder også at det er en global mal som viser hva som skal vektlegges i en læreplan, og at det 

eksisterer en global læreplanmodell som blir akseptert. Over diskuterte jeg mine funn fra 

analysen for å vise hvilke globale reformtrender Overordnet del (LK20) speiler. Denne 

diskusjon vil ta utgangspunkt i Cubans (1988) teori om conseptions of change – med first- and 

second-order change – som ble presentert i kapittel 3.1. 

LK20 ble presentert som en fornyelse av Kunnskapsløftet (LK06) hvor endringene ikke skulle 

være reformerende for utdanningssektoren. Myndighetene ønsket å beholde de eksisterende 

målene og strukturene ved utdanningen, men de ønsket å skape en bedre sammenheng mellom 

læreplanverket og skape et verdiløft i skolen. Dette kan ses opp mot en inkrementell reform, og 

Cubans (1988) first-order change, og dermed det vi kan kalle en reform med liten r. Grunnen 

til dette er at fagfornyelsen skulle være en justering av Kunnskapsløftet (LK06) som en allerede 

iverksatt reform. Likevel har jeg gjennom min analyse vist at Overordnet del (LK20) speiler 

flere globale reformtrender. Jeg har pekt på at det var dårlig sammenheng mellom 

læreplanverkets ulike deler i LK06, der LK20 skal løse dette problemet. Denne begrunnelsen 

kan ses opp mot Cubans (1988) second-order change, hvor fagfornyelsen kan ses som en reform 

med stor R. I tillegg er det et ønske at Overordnet del (LK20) skal bli brukt av lærere i 

undervisningen, som vil si at dokumentet skal føre til en endring i praksis. Vi kan også trekke 

disse funnene tilbake til Brunsson (1993) forklaringer om at beskrivelsene av en reform ofte er 

sterkt forenklet. Ved å se på forandringene som har kommet med LK20 kan vi se at 

«fornyelsen» var mer kompleks enn det endringen ble fremstilt som. Likevel ble det valgt å 

beholde prinsippene og verdiene fra LK06, som gjør at ansatte ved skoler kan arbeide likt med 

LK20 som LK06. Ved kun å analysere Overordnet del (LK20), kommer det frem at Overordnet 

del er annerledes fra Generell del (LK06). Ved å se funn fra analysen opp mot diskusjonen om 

globale reformer, vil jeg hevde at Overordnet del (LK20) representer en reform. Dale et al. 

(2011) minner oss på at læreplanendringer ofte handler om kosmetiske endringer, uten at disse 

endringene påvirker grunnsynet i utdanningen. Vi ser også dette i LK20, ved at Overordnet del 

skal bygge på samme verdigrunnlag som LK06. Samtidig er Overordnet del (LK20) blitt 
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utformet som et sterkere styringsdokument med klare forventninger til skolen, lærerne og 

elevene.  

 

7 Konklusjon 

Problemstillingen for denne oppgaven var: Hva kjennetegner den overordnede læreplanteksten 

for Kunnskapsløftet (LK20) sammenlignet med den overordnede læreplanteksten for 

Kunnskapsløftet (LK06), og hvordan speiler disse tekstene globale reformtrender? Gjennom 

analysen og diskusjonen løftet jeg frem flere likheter og forskjeller mellom LK06 og LK20, og 

hvilke globale reformtrender disse speiler. Tabell over dette vises i vedlegg 4. Analysen viser 

at den overordnede læreplanteksten for Kunnskapsløftet (LK06) kjennetegnes av å beskrive 

verdigrunnlaget til skolen. LK06 er en fastsatt forskrift, som ikke inneholder henvisninger til 

forvaltningslovens (1969) bestemmelser om en forskrift. Det overordnede læreplandokumentet 

er en lang tekst som består av to ulike dokumenter: Generell del og Prinsipper for opplæringen. 

Dette er to ulike dokumenter som skal fungere som et overordnet læreplandokument. Generell 

del speiler et poetisk og romantisk språk, mens Prinsipper for opplæringen har en mer 

byråkratisk stemme. Evalueringer av Kunnskapsløftet (LK06) viste at det var manglende 

konsistens mellom det overordnede læreplandokumentet og læreplaner for fag. Det har blitt 

gjennomført en revidering av læreplanverket for grunnskolen og videregående opplæring, hvor 

Kunnskapsløftets (LK20) nye overordnede læreplandokument skal føre til bedre sammenheng 

mellom de ulike delene av læreplanverket og et verdiløft i skolen. LK20 er også fastsatt 

forskrift, men dokumentet er kortet ned og har fått et mer byråkratisk og styrende språk. Det 

kan argumenteres for at Overordnet del (LK20) er utarbeidet for å ligne mer på læreplaner for 

fag. Flere av forvaltningslovens (1969) bestemmelser er skrevet inn i dokumentet, inkludert 

Opplæringslovens formålsparagraf, som tydelig viser til det rettslige grunnlaget i skolen. LK20 

har et eget kapittel om profesjonsfellesskap, som gjør at dokumentet stiller krav til lærernes 

profesjonelle kompetanse. Det er også profesjonens autonomi som blir fremhevet og ikke den 

enkelte lærer. Overordnet del (LK20) relaterer i hovedsak elevene til hva de skal lære, og 

dokumentene består av klare forventinger til skolen. Det er uthevede «skolen skal…» punkter 

som viser til skolens oppdrag ovenfor elevene. På den andre siden viser ikke Overordnet del 

(LK20) til sluttmålet med opplæringen, som gjør at lærerne må tolke seg frem til hva 

myndighetene forventer som resultat.  
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Ut ifra min analyse og diskusjon vil jeg konkludere med at Overordnet del (LK20) representerer 

en reform med stor R. Overordnet del (LK20) har klare referanser til globale reformtrender som 

standardisering, desentralisering, ansvarliggjøring og at læreplandokumentet er kortet ned. I 

tillegg speiler dokumentet det makrososiologiske utgangspunktet, hvor språket er blitt mer 

konkret og geografiske trekk og nasjonale kjennetegn som vi fant i LK06 er dempet. 

Dokumentets utforming er også helt annerledes fra Generell del (LK06), hvor Overordnet del 

(LK20) ligner mer på læreplaner for fag, og det er blitt et sterkere styringsdokument med 

tydelige «skolen skal…» punkter. Dette gjør at dokumentet også kan endre praksis i skolene. 

Gjennom analysen ble det også påpekt at verdigrunnlaget fra LK06 videreføres med LK20. Her 

ligger det også et danningsbegrep i Overordnet del (LK20) som ikke speiler globale 

reformtrender, men nasjonale tradisjoner og tenkemåter. På denne måten representerer 

fagfornyelsen – gjennom den nye overordnede delen – større endringer enn fornyelse og 

forbedring av læreplanverket. Hvor fundamental endringene med LK20 faktisk er, og hvordan 

dette vil få betydning i praksis, vil ikke vises før LK20 iverksettes.  

 

7.1 Avsluttende refleksjoner rundt oppgaven 

Jeg har i oppgaven gjennomført en kvalitativ sammenlignende innholdsanalyse, hvor jeg har 

nærlest Kunnskapsløftets overordnede læreplantekster (LK06 og LK20). For å avgrense 

oppgaven valgte jeg å bli inspirert av kritisk diskursanalyse, hvor analysen vektla noen 

tematikker fra denne analysemetoden. Som vist i kapittel 3, er det både fordeler og ulemper ved 

både innholdsanalyse og kritisk diskursanalyse. Denne oppgaven har endret seg mye underveis, 

hvor nye tematikker har blitt trukket frem og andre har falt fra. I denne oppgaven kunne det ha 

vært en fordel å gjennomføre intervjuer med for eksempel lærere, for å få et bredere innblikk i 

hvordan de opplever at lærerne og profesjonen blir fremstilt i Overordnet del (LK20). Siden det 

også er lærerne som skal bruke dette dokumentet, kunne det også vært interessant å finne ut av 

om lærerne foretrekker ett av Kunnskapsløftets overordnede læreplandokumenter (LK06 og 

LK20) ovenfor det andre, og hvorfor? I analysen, kunne det også ha vært interessant å trekke 

frem høringsuttalelser for å se på om for eksempel skoleeiere, skoleleder og lærere mener at 

Overordnet del (LK20) speiler store endringer i utdanningssektoren.  

Til videre forskning kan det være interessant å undersøke om fagfornyelsen og LK20 har ført 

til en bedre sammenheng mellom læreplanverkets ulike deler, og om dette har skapt et verdiløft 
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i skolen. Grunnet endringene som er gjennomført med fagfornyelsen (LK20) kan det også være 

interessant å undersøke om hele læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK20) speiler (andre) 

globale reformtrender, og om Kunnskapsløftet (LK20) på denne måten representerer en reform 

med stor eller liten R.   
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Utdanningsforskning Karseth, B. Læreplanen som kunnskaps- og 

kulturbærer i dagens utdannings- og 

samfunnskontekst 

2019 

 Hall, J. B. Processes of reforming: The case of the 

Norwegian state school inspection policy 

frameworks 

2018 

 Aasen, P.,  Prøytz, T. & 

Rye, E.  

Nasjonal læreplan som 

utdanningspolitisk dokument 

2015 

 Røvik, K. A. Reformideer i norsk skole. Spredning, 

oversettelse og implementering 

2014 

 Bakken, A. & Eldstad, J. 

I.  

Kunnskapsløftet og sosioøkonomiske 

forskjeller i skoleresultater 

2013 

 Karseth, B. & Engelsen, 

B. U. 

Læreplanen for Kunnskapsløftet: 

Velkjente tråkk og nye spor 

2013 

 Karseth, B., Møller, J. & 

Aasen, P. 

Opptakten 2013a 

 Karseth, B., Møller, J. & 

Aasen, P. 

Reformtrakter – Kunnskapsløftets 

komposisjon 

2013b 

 Møller, J., Prøytz, T., 

Rye, E. & Aasen, P. 

Kunnskapsløftet som styringsreform 2013 

 Hudson, C. Evaluation - the (not so) softlysoftly 

approach to governance and its 

consequences for compulsory education 

in the Nordic countries 

2011 

 Engelsen, B. U. Et forskningsblikk på skoleeiere i 

implementeringen av Kunnskapsløftet og 

LK06 

2009 

 Karseth, B. & Sivesind, 

K. 

Læreplanstudier – perspektiver og 

posisjoner 

2009 

 Hopmann, S. T. On the evaluation of curriculum reforms 2003 

 Datnow, A. Can We Transplant Educational Reform, 

and Does It Last? 

2002 

 Nespor, J. Neworks and contexts of reform 2002 

 Cuban, L.  Constancy and change in schools (1889s 

the present) 

1988 
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Globale 

reformbevegelser 

Fuller, K. & Svenson, H. Global education reform: understanding 

the movement 

2019 

 Verger, A., Parcerisa, L. 

& 

Fontdevila, C. 

The growth and spread of large-scale 

assessments and test-based 

accountabilities: a political sociology of 

global education reforms 

2018 

 Sahlberg, P. The Global Educational Reform 

Movement 

2016 

 Desimone, L. How Can Comprehensive School Reform 

Models Be Successfully Implemented? 

2002 

 Nespor, J. Neworks and contexts of reform 2002 

 Hall, P. Policy paradigms, social learning, and 

the state: The case of economic 

policymaking in Britain 

1993 

 Jones, L. R., & 

Thompson, F. 

Incremental vs. Comprehensive Reform 

of Economic Regulation: Predictable 

Outcomes and Unintended Consequences 

1984 

Statsvitenskapelig 

litteratur 

Christensen, T., Egeberg, 

M., Lægreid, P. Roness, 

P. G., & Røvik, K. A. 

Organisasjonsteori for offentlig sektor 2015 

 Brunsson, N. & Olsen, J. 

P. 

Makten att reformera 1993 

Annen litteratur Hansen, T. Inkrementalisme 2019 

 Halvorsen, A. Hvorfor Nav-reformen ble som den ble u.å. 
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Vedlegg 2 

Oversikt over innhentede politiske bakgrunnsdokumenter til Kunnskapsløftet (LK06) og fagfornyelsen (LK20), 

som er brukt gjennom oppgaven 

 

  

Politiske dokumenter Navn på dokument Utgivelse 
LK06 Generell del og Prinsipper for opplæringen 1997 
NOU 2002:10 Førsteklasses fra første klasse 2002 

NOU 2003:16 I første rekke. Forsterket kvalitet i grunnopplæringen for alle. 

Statens forvaltningstjeneste 

2003 

NOU 2014:7 Elevens læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag 2014 
NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. 2015 
St.Meld..20 (2012-2013) På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen 2013 
St.Meld.28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av 

Kunnskapsløftet 

2016 

St.meld.21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen 2017 

LK20 Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen 2017 
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Vedlegg 3 

Kartlegging av enkeltord i LK06 og LK20, opp mot relevante aktører 

Aktører i teksten LK06 

Antall nevnte ganger i teksten* 

LK20 

Antall nevnte ganger i teksten 

Barn 46 16 

Elev 152 171 

Foreldre 15 5 

Foresatte 3 4 

Hjem/hjemmet 11 5 

Instruktør 11 1 

Lokalsamfunn/lokalmiljø 8 1 

Lærer 57 47 

Myndighet 2 0 

Opplæring(en) 96 99 

Profesjon 0 16 

Rektor 0 0 

Skole(n) 84 124 

Skoleeier 0 0 

Skoleleder 0 2 

Utdanning(en) 18 6 

Veileder 5 0 

(*Antallet treff i LK06 inkluderer både Generell del og Prinsipper for opplæringen med Læringsplakaten) 
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Vedlegg 4: 

Tabell over forskjeller og likheter mellom LK06 og LK20, og hvilke globale reformtrender LK20 speiler. 

Likheter 

 

 

Forskjeller 

 

LK06 

 

 

LK20 

Globale 

reformtrender LK20 

speiler 

• Samme verdigrunnlag • Manglende konsistens 

mellom de ulike delene 

av læreplanverket 

 

• Skal skape tydelig 

sammenheng mellom de 

ulike delene av 

læreplanverket 

• Skape et verdiløft i 

skolen.  

• Skal samsvaret med den 

nye formålsparagrafen 

som kom i 2009 

• Kritikk av LK06, 

reformer som 

løsning på 

problemet 

• GERM: 

standardisering av 

læreplanen 

• Status som forskrift • Nevner ingen av 

bestemmelsene fra 

forvaltningsloven §38 

• Nevner eksplisitt at 

dokumentet har hjemmel 

i opplæringsloven §1-5, 

og fastsatt ved kongelig 

resolusjon 

• Har en gjengivelse av 

formålsparagrafen 

• Viser til det 

makrososiologiske 

utgangspunktet 

• Utgitt digitalt på 

Utdanningsdirektoratets 

nettsider 

• Lengre dokument på 28 

sider 

• Opprinnelig utgitt i 

bokformat med 

illustrasjoner og 

henvendelser til 

lovverket med Reform 

97. Illustrasjonene ble 

fjernet ved 

videreføringen til 

Kunnskapsløftet (LK06) 

• Kortere dokument på 19 

sider 

• GERM: kortere 

læreplantekster 

• Digitalisering  

• Heterogene tekster, 

som består av 

forklarende og 

instruerende teksttyper 

• Består av 

språkhandlingene 

 

 

 

 

• Består av romantisk og 

poetisk skrivemåte 

• Et kort avsnitt som 

inneholder den 

beskrivende teksttypen 

 

• Et mer byråkratisk og 

befalende språk 

• Globale endringer 

av læreplanspråket, 

geografiske trekk 

og nasjonale 

kjennetegn er 

dempet 
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konstativer, direktiver 

og klassifiseringer 

• Inneholder noen 

vanskelige og «store» 

ord, som kan gjøre 

teksten utydelig for 

leseren 

• GERM: mer 

konkret språk i 

læreplanen 

• Omtaler elevene som 

en gruppe, enkelteleven 

blir lite fremtredende  

• Påpeker viktigheten av 

tilpasset opplæring 

• Elevene skal bli gode 

samfunnsborgere 

• Den aktive elev og 

elevmedvirkning 

• Lærerens rolle er 

mindre fremtredende 

enn elevens 

• Vektlegger å beskrive 

hva elevene skal tilegne 

seg gjennom 

oppfostringen  

• Skolen skal påvirke 

personlighetsutviklingen 

til elevene 

• Viser til den aktive elev 

• Har noen kapitler som 

tar for seg lærerens rolle 

i undervisningen og 

deres faglige 

kompetanse 

• Ansvarliggjør læreren – 

fremhever lærerens 

autonomi 

• Vektlegger å beskrive 

hva elevene skal lære 

gjennom opplæringen 

• Ruste elevene til en 

ukjent fremtid, og et 

samfunn som er i stadig 

utvikling 

• Elevmedvirkning er 

sentralt i dokumentet 

• Et eget kapittel om 

profesjonsfellesskap  

• Ansvarliggjør 

lærerprofesjonen – 

fremhever profesjonens 

autonomi 

• Stiller større krav til 

lærerens profesjonelle 

kompetanse 

• Sterkere 

styringsdokument 

• GERM: 

desentralisering, og 

ansvarliggjøring 

• NPM 

 


