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Lærerne: Fra profesjon til målstyrt funksjonær?

Den norske læreplanen har en generell del. Den angir de overordne-

de perspektivene for skolen. Mye handler om læreren.

 

Den gode lærer kan sitt fag - sin del av vår felles kulturarv. Slik 

fagkunnskap kan en ikke vente at barn og unge skal utvikle på egen 

hånd. [….] En lærer må derfor beherske faget godt, både for å kunne 

formidle med kyndighet og møte de unges vitelyst og virketrang.

Lærere må kjenne kunnskapens grenser og muligheter - også for å 

holde seg à jour og vokse i kompetanse når ny viten vinnes gjennom 

faglig utvikling eller forskning. En lærer som skal fungere godt, må selv 

ha mulighet for å komme videre i sin egen utvikling gjennom etter- og 

videreutdanning. 

Slik beskrives den myndige og kyndige læreren i nesten litterære ven-

dinger. Man aner en person bak teksten, og signaturen er ministeren 

selv. Dette ble skrevet av Gudmund Hernes i 1993, i forkant av 

90-talls-reformene, ofte omtalt som Reform 94 og Reform 97. Hernes 

hadde utvilsomt sine egne lektorer fra Trondheim Katedralskole i 

tankene. Det å være lektor i det norske gymnaset sto høyt i kurs for 

den unge generasjonen av filologer og realister. Ja, mange med topp 

karakterer valgte skolen framfor en framtid som forsker. Min far var en 

av dem. Han var en av lektorene på Trondheim Katedralskole. 

Den generelle del av læreplanen kan få lærere til å rette ryggen, 

se seg i speilet og gå stolt til sin gjerning. Men nå vil Høyre/

FrP-regjeringen sette strek over denne planen, de vil erstatte den 

med noe mer tidsriktig, heter det. Antakelig et bedre "styringsin-

strument". Og da hjelper det ikke at denne planen antakelig er det 

eneste dokumentet som lærerne liker, og til og med leser med 

glede og kanskje begeistring. 

Tidligere fagplaner, altså planer i de enkelte fagene, kunne av 

og til være skrevet på en måte som kunne inspirere lærere. De 

inneholdt i alle fall en form for faglig og didaktisk argumentasjon 

for at noe fagstoff var viktig og sentralt. Da var fagplanene skrevet 

med tanke på lærerne som skulle bruke dem. I Kunnskapsløftet er 

ikke planene skrevet for å begeistre og motivere lærere, men for 

å fungere som styringsdokumenter. Da skal de leses av jurister, 

også fordi kompetansebeskrivelsene i planene har formell status 

som forskrift. Det er mange eksempler på at faggruppenes 

læreplanforslag ble endret i Utdanningsdirektoratet av folk som 

slett ikke var fagfolk, men jurister, kanskje også økonomer. Ingen 

vet, planene ble bare endret, og de lojale fagfolkene måtte bite 

det i seg.

Lærerstreik i Norge, 2014
I Norge startet dette skoleåret med en lærerstreik. Den første på 

mange, mange år. Det ble en vekker for mange, ikke minst for 

lederne i Utdanningsforbundet, den klart største fagforeningen for 

norske lærere. Foreningens ledelse hadde anbefalt en tariffavtale 

med motparten, Kommunenes Sentralforbund, KS. Men mer 

enn 70 % av medlemmene i Utdanningsforbundet stemte Nei til 

denne avtalen – og så var streiken et faktum. Foreningens ledere 

var ute av takt med det store flertallet av medlemmene. Streiken 

dreide seg ikke om lønn, men om lærernes arbeidsforhold, først 

og fremst om KS-kravet om fast arbeidstid på skolen. Lærerne 

skulle rett og slett være på jobben, som alle andre arbeidere, 

mente KS, nå også kalt "skoleeierne". Andre ansatte i kommunen 

har regulert arbeidstid, så hva er spesielt med lærerne, undret 

KS. Folk i vannverk og parkvesen har fast arbeidstid, så hvorfor 

skal lærerne ha spesialbehandling? De må jo "levere", de  

som alle andre.
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Den generelle del av norsk læreplan, utgitt på mange språk.  

Elsket av lærere og alle andre. Nå moden for "fornyelse"? 



Men, som alle nå vet, sympatien var på lærernes side, både i media, 

blant foreldre og elever, og blant "folk flest". Etter noen uker var strei-

ken over, og lærerne hadde i realiteten vunnet. Lærernes misnøye 

dreide seg altså ikke om penger, men om profesjonens integritet og 

identitet. Det hadde ulmet lenge, og mye av misnøyen dreide seg 

om at lærerprofesjonen var truet på så mange måter. Økende krav til 

dokumentasjon, mange tester, stadige rapporter og evalueringer. 

Det verste var kanskje et mediebilde som igjen og igjen fortal-

te at norsk skole var middelmådig, til og med elendig. Ikke bare 

ledere i NHO, men selv forskningsjournalisten i Klassekampen 

hevdet (og hevder?) standhaftig at norsk skole er på u-landsni-

vå. Slike "myter" var skapt gjennom flere runder med PISA-sjokk. 

Dette sjokket ble nokså bevisst skapt av Kristin Clemet, som var 

utdanningsminister da resultater fra den første runden med PISA-

resultater kom i 2001. Da hadde hun akkurat overtatt ministerposten 

i Kunnskapsdepartementet. PISA-sjokket "ble en flying start for en 

Høyre-regjering", skriver Clemets statssekretær Helge Ole Bergesen 

i sin svært lesverdige memoarbok med den noe brautende tittelen 

Kampen om kunnskapsskolen (2006). I realiteten var Norge temmelig 

midt blant de rike OECD-landene på PISA-testen, men likevel ble det 

oppfattet som en nasjonal tragedie. I Norge er vi vant til å være på 

toppen av alle rangeringer, alt annet måtte forstås som en katastrofe 

for "verdens rikeste land". 

Resten er historie. PISA-sjokket ble utgangspunktet for 

Kvalitetsutvalget, som i en slags felles sjokktilstand la grunnlaget for 

en rekke reformer i norsk skole. Høyre var pådriveren, men de andre 

partiene fulgte med på lasset. Selv med SV i ministerposisjon fra 2005-

2013 ble politikken og reformene i store trekk videreført. Det er neppe 

dristig å antyde at dette er noe av årsaken til at SV nesten ble utradert 

ved valget i 2013. Lærerstanden var kjernevelgerne til SV, og de følte 

seg sveket. 

Vi fikk et såkalt Kunnskapsløft fra 2006, og vi fikk etter hvert også 

nasjonale prøver, begge direkte legitimert av PISA og andre internasjo-

nale tester, spesielt TIMSS og PIRLS. Språk og grunnbegreper i både 

Kunnskapsløftet og de nasjonale prøvene følger i stor grad PISAs 

grunnbegreper og rammeverk (Sjøberg 2007, 2014).

Etter hvert ble kommunene seg mer bevisst sin rolle som "skoleei-

ere" og arbeidsgivere, og har begynt å oppføre seg som nettopp 

"Beruset av sin "styringsrett" har mange kommuner fulgt opp de nasjonale 

føringene med sine egne systemer for rapportering, kontroll og evaluering."
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bedriftseiere. Streiken viste at vi i Norge nå har 428 kommunale utdan-

ningsdepartementer, og at Staten nærmest har abdisert. Ministeren, 

lærersønnen Torbjørn Røe Isaksen, hadde frontet Høyre som kunn-

skaps- og skoleparti i valgkampen. Under streiken måtte han nokså 

beskjemmet innrømme at regjeringen ikke kunne blande seg inn i 

konflikten. Staten var ikke part, for nå er skolen i hovedsak kommune-

nes anliggende. (Men alle ante at lærerne hadde ministerens sympati, 

og både far og mor var vel blant de streikende.)

Beruset av sin "styringsrett" har mange kommuner fulgt opp de 

nasjonale føringene med sine egne systemer for rapportering, kontroll 

og evaluering. Som del av målstyringen er de dessuten forpliktet til å 

lage tilstandsrapporter til statlige myndigheter. Oslo er nok den mest 

styringsvillige av alle. De har blant annet sin egen Oslo-prøve og mange 

andre måleredskaper der alt og alle blir veiet og tallfestet. Situasjonen i 

Oslo er beskrevet av Simon Malkenes i boka med den klare tittelen Bak 

fasaden i Oslo-skolen (2014). Her gir Oslo-lektoren en grundig drøfting 

av den offisielle retorikken, samt realitetene "bak fasaden". Empirien i 

boka er fullt på høyde med det vi finner i PhD-avhandlinger, og ana-

lysen er basert på retorisk teori og vitenskapsteori. Boka fortjener en 

plass på leselista for akademiske studier. 

Også Sandefjord laget sitt eget intrikate og detaljerte system for vurde-

ring av elevers faglige måloppnåelse. De var for øvrig godt hjulpet av 

konsulentselskaper, spesielt Conexus, som nå har fått hele kommu-

ne-Norge som bestillingsvillige kunder. Men to modige lærere, Marius 

og Joakim, satte foten ned. De gikk til en form for sivil ulydighet, og ble 

truet med oppsigelse for ordrenekt. Saken fikk stor oppmerksomhet, 

og både lærere og foreldre støttet opprørerne. Utdanningsforbundet ga 

også full støtte. Saken endte med at kommunen bøyde unna. I januar 

2015 fikk de to lærerne Zola-prisen for fremme av ytringsfrihet og sivilt 

mot, der det i begrunnelsen heter at 

Marius Andersen og Joakim Volden … viste et forbilledlig engasjement 

og sivilt mot da de skjønte at ordningen med halvårige evaluerings- 

skjemaer med 70 kryssalternativer virket nedbrytende på elever, lærere, 

foreldre og skolemiljøet. De forsto at skjemaene kommunen ville innføre 

på barnetrinnet, var verre enn karakterer og ville føre til større forskjeller 

og flere tapere i skolen.

Politikerne i kommunen kan ikke forstå at lærerne fikk denne prisen, 

meldes det i media. Det stemmer nok, og det er noe av problemet. 

Mye av alt dette nye har kommet det siste drøye tiåret, og uroen blant 

lærerne er nok i stor grad knyttet til det økende test- og kontrollregi-

met, som de oppfatter som en måte å undergrave deres profesjonelle 

rolle som myndige og kyndige lærere. Magnus Marsdal har i to bøker 

(2011, 2014) gitt lesverdige dokumentasjoner av det som skjer i Oslo, 

Sandefjord og mange andre steder. Tittelen på den siste boka er en 

kortversjon av hans poeng: Kunnskapsbløffen. Skoler som jukser, barn 

som gruer seg. 

Det foregår en dobbeltkommunikasjon fra myndighetene overfor norske 

lærere. På den ene siden en ustanselig ros og påpekning av at de har 

verdens viktigste yrke. På den annen side stadig mer mistro, kontroll, 

rapportering, ønske om fastere arbeidstid, mer testing etc. Mye av dette 

ble trigget av PISA-sjokket. Og mye likner på en utvikling man ser i for 

eksempel USA, slik det ble beskrevet i siste nr. av Pedagogisk profil. 

Konflikt: Ikke bare Norge
For et drøyt år siden var også danske lærere i konflikt. Først streik, 

deretter lockout fra skoleeierne, som også der er kommunene. Også i 

Danmark sto kampen om arbeidsforhold og arbeidstid, ikke om lønn. 

Denne konflikten tapte danske lærerne. De måtte krype til korset, og 

tilbake til skolen. Som i Norge, har også Danmark innført nasjonale 

tester og andre reformer, det meste begrunnet i svake PISA-skårer. 

Etter konflikten har mange danske lærere sluttet i skolen, og rekrut-

teringen til lærerutdanninger er enda mer problematisk enn den 

allerede var. Den danske statistikkprofessoren Svend Kreiner mener 

at PISA er på ville veier også når det gjelder bruken av statistikk. Han 

skriver: "Jeg kan ud fra Pisas materiale få Danmark til at ligge nummer 

to, men jeg kan også få Danmark helt ned på en 42. plads." Han 

skriver også at "Den mest slående effekt som Pisa har haft, er, at det 

systematisk er lykkedes for politikerne og Pisa-forskerne at nedbry-

de respekten for folkeskolen og lærerne i Danmark" (Svend Kreiner, 

kronikk i Politiken 10. desember 2013) 

"Hvis det er sant at alle partier øn-

sker en sterk offentlig skole, og hvis 

de virkelig mener at læreryrket er det 

viktigste, må de også innse at dagens 

politikk med mål- og resultatstyring, 

standardisering, privatisering, kom-

mersialisering, frie skolevalg, testing 

og rangering er i ferd med å under-

grave de idealene som har preget 

norsk skole."
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I svensk skole er situasjonen også prekær. Folkpartiets Jan 

Björklund var utdanningsminister i en 8-års periode, og hans angrep 

på svensk skole og svenske lærere skapte en lite hyggelig stemning. 

Også i Sverige var det internasjonale studier, spesielt PISA, som ga 

ammunisjon til kampen. I en lang periode gjorde Sverige det svært 

bra på internasjonale tester, og det var faktisk Sveriges skolenestor 

Torsten Husén som tok initiativ til slike tester allerede for mer enn 50 år 

siden. Tanken var at man skulle bygge skolen på "vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet", og internasjonale sammenlikninger kunne gi 

både inspirasjon og ny kunnskap. Helt fram til slutten av 1990-tallet lå 

Sverige nærmest på topp i alle slike tester, og ble av mange oppfattet 

som et slags forbilde, også på grunn av sine idealer om skolen som et 

instrument for å fremme likestilling og sosial utjevning. De tider  

er forbi. 

Nå faller Sverige dramatisk på mange internasjonale studier, og man 

ser også at ulikhetene øker, både mellom skoler og på grunn av 

ulikhet i elevenes sosioøkonomiske bakgrunn. Det er interessant at de 

svenske PISA-forskerne i sine rapporter legger mest vekt på de øken-

de ulikhetene i Sverige, både mellom skoler og på grunn av elevens 

sosioøkonomiske bakgrunn. Det snakkes åpent om "Kris i skolan", 

og skolepolitikken var et hovedpoeng ved Riksdagsvalget siste høst. 

Det er nedsatt krisekommisjoner, og det synes å være enighet om at 

dagens krise i stor grad skyldes at svensk skole ble kommunalisert 

(10 år før den norske). Lærerorganisasjonene krever sterkere nasjonal 

styring av skolen. 

Det pekes også på at privatiseringen av skolen har tatt helt av i 

Sverige, og at privatskoler er blitt millionforetak. De store skolekonser-

nene kan innkassere hele statsstøtten, og kan også ta ut profitt. En 

hard målstyring minner også om det som er i ferd med å skje i norsk 

skole. Tidligere karakterer i skolen, og et utall av "nationella prov". 

Samme semester som de svenske elevene tar PISA-testen har de hele 

12 nasjonale prøver. Svensk skole blir av mange nå oppfattet som en 

skole i krise. Hvem vil jobbe i et yrke som ustanselig blir kritisert, og 

der hverdagen preges av testing og kontroll? Det er ingen overraskel-

se at rekruttering til læreryrket svikter også i Sverige. 

Framtida. Hva nå?
Det ulmer i norsk skole. Det gjør det også i Sverige og Danmark. 

Men i alle tre skandinaviske land er noe er i ferd med å skje med den 

offentlige debatten om skolen og lærernes rolle. Mange lærere er for-

bannet, og det er foreldre som slutter seg til kritikken. De store avisene 

har begynt å så tvil om den type målstyring som nå preger skolen. På 

facebook og twitter går bølgene høyt. Kritiske journalister har begynt å 

grave, og mange reportasjer kommer med opplysninger som kanskje 

kan forandre både opinionen og politikernes standpunkter.

Skal man gjenreise skolen, og spesielt læreren, med idealer 

som man finner i den generelle læreplanen, må denne kampen 

lykkes. Hvis det er sant at alle partier ønsker en sterk offentlig 

skole, og hvis de virkelig mener at læreryrket er det viktigste, må 

de også innse at dagens politikk med mål- og resultatstyring, 

standardisering, privatisering, kommersialisering, frie skolevalg, 

testing og rangering er i ferd med å undergrave de idealene 

som har preget norsk skole. Ellers vil vi oppleve flukt fra et 

yrke der man allerede nå har underdekning, og vi vil forsterke 

dagens rekrutteringskrise.

Gi skolen tilbake til profesjonen. La lærere gjøre det de kan, 

nemlig undervise. La dem slippe å være revisorer  

og underoffiserer. 
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