
SKOLELEDEREN
Nr. 06 — august 2020 • Fagblad for skoleledelse

Skoleledelse: 
Skap gode ledergrupper

Når barn bryter 
med kjønnsnormen: 
Gi barn trygghet til å være seg selv

skolelederen_06_2020.indd   1skolelederen_06_2020.indd   1 18/08/2020   13:3118/08/2020   13:31



2 06 | 2020

Leder: Vi lanserer lederskolen s 3

Skap bedre ledergrupper  s 4

Aktuelt om skole og forskning s 10

Når barn bryter med kjønnsnormen s 12

Barns rett til å bli hørt   s 20

Alle kan lære matematikk  s 24

Nytt fra Skolelederforbundet  s 26

UTGIVER:
Skolelederforbundet
Øvre Vollgt. 11, 0158 Oslo

POSTADRESSE:
Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf. 24 10 19 00
E-post: post@skolelederforbundet.no
Web: www.skolelederforbundet.no 

Skolelederforbundet er medlem av YS

Ansvarlig redaktør:
Ole Alvik
Tlf. 97 68 92 64
E-post: ole.alvik@skolelederforbundet.no

Trykk:
PoliNor AS

Design:
PoliNor AS

Forsidebilde: Ole Alvik

Opplag: 6729 eks.
33. årgang

ISSN 082-2062

Signerte artikler gjenspeiler ikke 
nødvendigvis forbundets mening, og står 
for forfatterens egen regning.

Annonsesalg:
Anne-lise Fængsrud
Salgssjef
Tlf. 99648546
E-post: anne-lise@lkmedia.no

Utgivelsesplan
 Nr Materialfrist Utgivelse
1  29.01 14.02
2  19.02 05.03
3  18.03 02.04
4  08.05 22.05
5  03.06 18.06
6  12.08 27.08
7  09.09 24.09
8  14.10 29.10
9  03.11 19.11
10 02.12 17.12

s 20 Barn har en selvstendig og ubetinget rett til å bli 
hørt i saker som vedrører dem.

s 24 Det er en myte at noen ikke har hjerne for 
matematikk, mener OsloMet forsker Bjørn Smestad. 

s 04 Gode ledergrupper er viktige, men de fungerer 
ofte ikke godt nok. Hvordan får du ledergruppen til å 
fungere bedre?

Foto: Ole Alvik

s 12 Marion Arntzen har skrevet boken Prinsesse Ivar – om barn og kjønnsidentitet. 

skolelederen_06_2020.indd   2skolelederen_06_2020.indd   2 18/08/2020   13:3118/08/2020   13:31



06 | 2020  3

LEDER

Vi lanserer Lederskolen
God ledelse utøves av ledere med et godt faglig grunnlag. Over flere 
år har Skolelederforbundet vært ledende i sektoren når det gjelder å 
tilby kurs og kompetanseheving både innenfor det å være leder og det å 
være tillitsvalgt. Derfor har vi nylig lansert disse kursene i en ny, samlet 
drakt – Lederskolen i Skolelederforbundet. 

Vi etablerer Lederskolen i Skolelederforbundet fordi vi ønsker å styrke 
våre medlemmers evne til å bygge godt ledede og fremtidsrettede 
organisa sjoner som skaper dannelse og utdannelse av barn, unge og 
voksne. Vår visjon for Lederskolen er å tilby medlemmene oppdatert 
og rele vant kompetanse som de kan bruke i sin daglige jobb som ledere 
og som tillitsvalgte.

Det er ikke mulig å styre alt alene.  Gode ledere skaper en god delega
sjonskultur hvor de ulike nivåer og fagmiljøer i organisasjonen gis 
gode rammer for å utøve sin ledelse og sitt lederskap på en god måte. 
Det gode samspillet mellom de ulike nivåer handler om lederens evne 
til å skape arenaer der en gis mulighet til å diskutere målsettinger og 
intensjoner slik at alle er kjent med hvilken retning organisasjonen 
skal gå – slik at alle kan handle i lys av dette. 

I min forståelse av god ledelse vil en ikke kunne lykkes med dette uten 
å se på hele sin organisasjon som ressursen for å skape denne felles 
forståelsen. En slik tanke krever at vi evner å trekke inn alle de ulike 
lederposisjonene og medarbeiderne i en slik prosess.  Det er jo ulik 
størrelse på våre organisasjoner og de gir ulike modeller for å skape de 
arenaer som en trenger for å kunne sikre en god medinnflytelse i slike 
prosesser. Lederskolen i Skolelederforbundet skal være en faglig over
bygning som bidrar til å gi medlemmene våre en helhetlig forståelse av 
hva det vil si å være leder og tillitsvalgt for ledere i dagens oppvekst og 
opplæringssektor, to forhold som henger tett sammen. 

Skolelederforbundets programdokument er delt i to områder, arbeids
livspolitikk og ledelsespolitikk.  Det å bygge gode, samarbeidende fell
eskap i skole og barnehage er ikke mulig uten en kombinasjon av god 
ledelse og et godt organisert lag rundt opplæringen. Dette fordrer gode 
ledere som evner å samarbeide med alle medarbeidere på en tillitsvek
kende måte. God ledelse er et samspill hvor oppgaver og relasjoner 
skaper en tillitsbase for utviklingen av et sterkt fellesskap til det beste 
for barn og unge. 

Det er dette vi håper Lederskolen i Skolelederforbundet skal gi ins pira
sjon til, og kompetanse på. Lederskolen er vår arena for å dele kompe
tanse og innsikt for å kunne støtte dere alle i deres viktige opp gave som 
ledere. Jeg håper dere alle etter hvert finner frem til våre tilbud og lar 
dere inspirere! 

Skolelederforbundet går nå foran, og med lanseringen av Lederskolen i 
Skolelederforbundet er vår aspirasjon å være en ledende bidragsyter til 
utvikling av lederfellesskapet i oppvekstsektoren!

God skolestart til dere alle!

Stig Johannessen
Forbundsleder
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Det finnes mange gode ledergrupper på norske 
skoler. Ledergrupper hvor medlemmene 
hjelper hverandre til å finne gode løsninger 
på store og små utfordringer, våger å være 
kreative sammen, bruker tiden effektivt – og 
støtter hverandre når det stormer som verst. 
Dessverre finnes det også mange eksempler 
på det motsatte: Gruppens medlemmer rir 
sine egne kjepphester i kampen om knappe 
midler, åpenheten i gruppen er liten fordi 
medlemmene frykter sanksjoner og det legges 
lokk på problemer og konflikter til de har 
vokst seg store og uhåndterlige og misnøyen 
blomstrer. I praksis vil de fleste ledergrupper 
befinne seg et eller annet sted på skalaen mel
lom disse ytterpunktene; de fungerer, men de 
har rom for forbedringer. 

En god ledergruppe er ikke noe man har, 
men noe man skaper og som man jobber for å 
opprettholde over tid etter hvert som nye med
lemmer kommer inn, andre forlater gruppen og 
omgivelser og rammebetingelser endrer seg. 
Men hva er det som gjør at noen ledergrupper 
fungerer godt – mens andre ikke gjør det?

UTFORDRENDE LEDERJOBBER
Jan Merok Paulsen er svært godt kvalifisert 
til å svare på dette spørsmålet. Han er ut
dannet lærer, har en doktorgrad i organisas
jon og ledelse fra Handelshøyskolen BI og er 

professor i skoleledelse tilknyttet OsloMet 
Storbyuniversitetet, hvor han tidligere hadde 
ansvaret for rektorutdanningen. Han arbeider 
i dag primært som selvstendig nærings
drivende i oppdrag for skoler, kommuner og 
fylkeskommuner. Paulsen har forsket mye på 
ledelse i utdanningssektoren og har skrevet 
flere bøker og vitenskapelige artikler om 
temaet. Rektors ledergrupper er et tema som 
i særlig grad har opptatt ham og det er også 
tema for et av kapitlene i hans nyeste bok, 
Strategisk skoleledelse, som ble utgitt på Fag
bokforlaget i 2019. 

I boken skriver du at det er stor variasjon i 
hvorvidt ledergruppens potensiale realiseres. 
Hvorfor er det så vanskelig å få ledergrupper til 
å fungere godt?

– Det er flere årsaker til det. For det første 
er det en kompleks og krevende jobb å være 
leder på en skole. Hverdagen på en skole er 
styrt av en rekke uforutsette hendelser. Det er 
som å være leder for et akuttmottak. De fleste 
«krisene» er små og normale, men ledelsen 
vil hele tiden oppleve at akuttsaker stjeler 
fokus. Man må være litt barsk i kantene når 
man prioriterer hva som skal få ledergruppens 
fokus. Alle ledergrupper jeg har jobbet med 
har hatt litt å hente der. Men når man ser bort 
fra dette, så handler det først og fremst om 
god ledelse og gode gruppeprosesser – eller 
mangelen på dette. 

REKTORS ROLLE
Hva bør rektor gjøre for å skape en god leder
gruppe?

– For det første må rektor forstå sin egen 
rolle. Rektor står i en asymmetrisk maktrela
sjon i forhold til de andre i ledergruppen. Han 
eller hun har en høyere posisjon i det formelle 
hierarkiet og en styringsrett som rektor har 
rett og plikt til å bruke. Denne ubalansen i 
maktforholdet må rektor være seg bevisst i 
samspillet med de andre i ledergruppen. 

Rektor er også avhengig av at de andre i 
ledergruppen har tillit til ham eller henne 
og denne tilliten er ikke noe som rektor kan 
kreve, påpeker Paulsen. 

– Nei, rektor må gjøre seg fortjent til det. 
Han eller hun må vise autentisk lederskapsat
ferd og demonstrere i praksis at rektor etter

lever sine prinsipper og uttalte verdier. 
– Rektor må også vise mellomlederne tillit 

og gi dem handlingsrom for å ta egne initiativ 
og være villig til å ta en for laget når det kreves. 
De som sitter rundt rektors bord skal aldri være 
i tvil om at de har rektors støtte når det trengs. 

SKAP PSYKOLOGISK TRYGGHET
En av de viktigste oppgavene ledergruppen 
står overfor er å etablere, vedlikeholde og 
utvikle et gruppeklima av psykologisk trygg
het. Medlemmene i gruppen må ha en felles 
opplevelse av at de representerer en risikofri 
sone. Det skal føles trygt å ta opp alle former 
for problemer og utfordringer uten at de skal 
oppleve sanksjoner som negativ kritikk, bli 
satt i forlegenhet eller bli isolert i gruppen. 
Rektor er sentral i dette arbeidet, påpeker 
Paulsen. 
– For å skape en trygg sone må man vise at det 
er slik i praksis. Rektor må vise at det er rom 
for meningsbrytninger og åpenhet i leder
gruppen. At alle som sitter rundt bordet opp
lever at de kan komme med sine tanker, ideer 
og frustrasjoner. 
– Hvis den psykologiske tryggheten er lav, vil 
fornuftige gruppemedlemmer velge å tie. Da 
tar de heller diskusjonen utenfor møtet eller 
lufter sine tanker og frustrasjoner med andre. 
Og slik vil man selvfølgelig ikke ha det. 

Jan Merok Paulsen er tidligere ansvarlig 
for rektorutdanningen ved OsloMet.

Ledergruppen bør være en kollektiv 
utviklingsarena for medlemmene i gruppen, 
mener Jan Merok Paulsen. I dette ligger at 
ledergruppen bør:

 » Løse medlemmers individuelle 
lederutfordringer gjennom felles 
prosesser som gruppeveiledning og 
reflekterende team. 

 » Trene på kjente lederutfordringer 
sammen, eksempelvis krevende møter, 
krevende ledersamtaler og krevende 
eksterne prosesser. 

 » Drive egenlæring gjennom felles til
egnelse av forskning og fagkunnskap 
om skoleledelse og skoleutvikling. 

 » Drive innovasjonsprosesser gjennom 
kreativ læring. 

GJØR LEDERGRUPPEN TIL 
EN GOD LÆRINGSARENA

Man må være litt barsk i kantene når man prioriterer 
hva som skal få ledergruppens fokus.
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EN FORUTSETNING FOR GODE 
BESLUTNINGER
Dette er vel den aller mest grunnleggende beting
elsen for å få en ledergruppe til å fungere godt?

– Ja, etter min oppfatning er det en grunn
lagsbetingelse. Men ledergrupper skal heller 
ikke være «kosesoner». Et viktig poeng med 
psykologisk trygghet er at gruppen ikke er 
redd for å ta opp vanskelige tema, selv om 
det kan føre til meningsbrytning og tøffe 
diskusjoner. Man våger å være uenig og 
korrigere hverandre fordi man er trygge på 
hverandre. Derfor er psykologisk trygghet 
avgjørende for at feil, avvik og nødvendige 
forbedringer skal bli tatt opp i ledermøtet. 
Det er igjen en forutsetning for å tette gapet 
mellom ønsket og faktisk arbeidsutførelse 
ved skolen. 

– Det blir bedre beslutningskvalitet i leder
gruppen når ingen av medlemmene behøver å 
holde kortene tett til brystet, gå i selvforsvar 
eller være usikre på om de blir utsatt for sos
iale sanksjoner for sine meninger.

ØKT INNOVASJONSKRAFT
Psykologisk trygghet er også viktig for inno
vasjon i organisasjoner. 

– En gruppe med sterk psykologisk trygg
het vil være mer åpen for nye ideer og å prøve 
dem ut i praksis. Et slikt gruppeklima gir ak
sept for utprøving og feiling og at man lærer 
av feilene. Dette åpner for at små fiaskoer kan 
gi viktig læring som kanskje kan føre til større 
suksess i neste omgang.

– En ledergruppe med psykologisk trygt 
klima kan være en sterk arena for å lede inn
ovasjoner. Den enkelte avdelingsleder kan for 
eksempel prøve ut nye metoder eller ideer 
på sin egen avdeling og bruke ledergruppen 
som analyse og læringsverksted for å trekke 
riktige slutninger av utprøvingen. Det leder 
ofte igjen til ny utprøving i en organisatorisk 
læringssyklus.

MELLOMLEDERE HAR MANGE HATTER
Det er vanskeligere å skape gode relasjoner i 
et lederteam enn i mange andre team på en 
arbeidsplass. Majoriteten av medlemmene, 
mellomlederne, har sitt primære lederansvar 
på avdelingene ute i organisasjonen. Samtidig 

forventes det at de skal bidra til å utvikle sko
lens samlede politikk og strategi og gi innspill 
til en fornuftig fordeling av skolens ressurser.  
Da er det ikke alltid like enkelt å vite hvilken 
hatt man selv og andre har på seg. 

– Ledergruppen er satt sammen av rektor, 
assisterende rektor, stabsledere og andre 
mellom ledere. Alle skal bidra til ledergruppens 
resultater som et team, men samtidig blir 
de målt og vurdert på effektivitetsmål og 
resultater for sine avdelinger. De skal med 
andre ord være både advokat for egen avdeling 
og lagspillere i lederteamet. Da kan det oppstå 
interessemotsetninger, påpeker Paulsen.

KAN FØRE TIL SPLITTELSE I GRUPPEN
Tenker man seg en ledergruppe på en stor 
videre gående skole, er det stor spredning i de 
som sitter rundt bordet. Det er en miks av roller 
og mulige interessemotsetninger som kan 
føre til splittelse og konflikt. 

– Ledergrupper skal fungere som et felles skap 
til skolens beste. Det krever at de tar seg tid til 
nødvendige gruppeprosesser med meningsbryt
ning og meningsdannelse, og jobber seg fram 
til et felles formål for ledergruppen. Men det er 
noe som det dessverre alt for ofte tas for lett på.  
Mange ledergrupper er konfliktarenaer hvor det 
er kamp om ressurser, prosjektmidler, ulike ide
ologier og pedagogiske spørsmål. Det er høyst 
varierende i hvilken grad de lykkes med å ta tak 
i dette. 

EN SAMLING AV LEDERE ER 
IKKE ET LEDERTEAM
Når ledergruppen blir en kamparena, da snak
ker vi ikke lenger om et lederteam. Leder
gruppen blir da en samling med ledere som 
møtes jevnlig til møter, men de jobber ikke 
slik som team skal jobbe. 

– I slike ledergrupper er det påkrevd å dempe 
konkurranseaspektet og arbeide for en større 
grad av teammodus. Et verktøy for å bedre 
situasjonen kan være å sikre at ledergruppen 
jobber med saker der medlemmene trenger 
hverandre. Det vil si at saker som innebærer 
gjensidig avhengighet får en tilstrekkelig 
domin ans i ledergruppens møter og agendaer. 

– Heldigvis kan det synes som om det går i 
riktig retning. Det er en helt annen oppmerk

somhet rundt ledergrupper, og større moti
vasjon for å jobbe med gruppeprosesser, i dag 
enn for bare ti år siden. Det er rett og slett et 
område som har fått større anerkjennelse i 
skoleverket enn det hadde før, sier han. 

MÅ OPPLEVE FELLES MESTRING
Det er viktig at ledergruppen har tilstrek
kelig mestringstro. Det vil si at gruppen har 
tro på at de som gruppe kan mestre utford
ringer knyttet til en rekke ulike saker og 
oppgaver. 

– Mestringstro i ledergruppen stimuleres 
ved å våge å gå inn i vanskelige beslutnings
prosesser og lykkes med dem. Gjennom grup
pens «stamina», det vil si deres felles evne til 
å stå i vanskelige prosesser over noe tid, vil 
sannsynligheten for å lykkes øke. Det vil igjen 
stimulere gruppens mestringstro. 

Hvis ledergruppen skal fungere som et 
team, må medlemmene avklare noen 
grunnleggende spørsmål seg imellom. 
Svarene bidrar til å gi retning og rammer for 
ledergruppens arbeid:

1. Hva er formålet med arbeidet i leder
gruppen?

2. Hvilke resultater skaper vi som skolen 
har nytte av?

3. Hvilken møtestruktur skal vi ha?

4. Hvilke regler skal ledergruppen ha for 
kommunikasjon?

5. Hvilke gjensidige forventninger kan vi ha 
til hverandre?

6. Hvordan skal ledergruppen håndtere 
uenighet på en produktiv måte?

7. Hvordan håndteres konflikter når de 
oppstår?

8. Hvordan frigjøre tid til  og skape klima for 
 læring og utvikling for ledergruppen? 

9. Hvilken læring kan vi bidra til for den 
enkelte i ledergruppen?

10. Hvordan støtte den enkeltes ledelse 
gjennom ledergruppen?

11. Hvordan ta imot nye medlemmer av 
ledergruppen?

12. Hvordan evaluere og vurdere 
ledergruppens progresjon?

12 VIKTIGE SPØRSMÅL
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Artikkelen er basert på intervju med Jan 
Merok Paulsen og på deler av hans bok 
Strategisk skoleledelse som utkom på fag
bokforlaget i 2019. I boken tar han til orde 
for et gruppeorientert syn både på ledelse 
i skolen og på skoleeiers ledelse av sine 
rektorer. Bokens mantra er betydningen av 
samarbeid, gjensidig tillit og koherens fra 
skoleeiernivået og frem til skolens kjerne
virksomhet lokalt på den enkelte skole.

OM ARTIKKELEN
EN VIKTIG LÆRINGSARENA
Rektors ledergruppe er en viktig lærings
arena. Når gruppen har lyktes med å utvikle 
et tilstrekkelig nivå for psykologisk trygghet 
og mestringstro, da ligger mye til rette for at 
ledergruppen kan forbedre seg selv i ledelse. 

– Diskusjonene i ledergruppen kan bidra 
til at medlemmene i ledergruppen mestrer 
lederrollen bedre i sine respektive avdelinger. 
Ledergruppen har også et iboende poten
sial for å utvikle seg til en treningsarena 
for lederferdigheter. Det vil si ferdigheter 
som er viktige for å mestre de utfordringene 
som mellomlederne møter i sitt daglige ar
beid i avdelingene. Jeg mener at lærings og 
trenings aspektet må tydeliggjøres i større 
grad i ledergruppens formål.

Særlig for nye mellomledere kan rektors 
ledergruppe være et viktig verksted for å lære 
ledelse og mestre overgangen til lederrollen. 

– Hvis en ny leder ikke skal lære praktisk 
ledelse i sin egen ledergruppe, hvor skal han 
eller hun da lære det, spør Paulsen retorisk.

GJELDER PÅ BEGGE LEDERNIVÅER
Rektorer deltar i ledergrupper både på skole
eiernivå og på sin egen skole. Det er de samme 
faktorene som forklarer variasjon i effekt ivitet 
og læring i ledergruppene på de to organisas
jonsnivåene.

Du har sagt at betydning av rektorenes leder
gruppe på eiernivå er underkommunisert? 

– Ja, det ligger et enormt læringspotensial 
i en slik gruppe av rektorer. Rektorer har en 
svært kompleks jobb og de er avhengige av 
gode medspillere. Disse medspillerne kan rek
tor finne i disse to lederforaene. De rektorene 
som forstår dette tidlig i karrieren har gode 
muligheter til å sette spor etter seg, avslutter 
Jan Merok Paulsen.

Hvis du er medlem av Skolelederforbundet kan du følge digitale forelesninger om utvikling av 
ledergrupper med Jan Merok Paulsen. Forelesningene finner du ved å logge deg inn på Lederskolen 
på Skolelederforbundet sine hjemmesider: skolelederforbundet.no/medlemsfordeler/lederskolen/

HAR DU LYST TIL Å JOBBE MED LEDERGRUPPEN DIN?

Ulike saker krever ulik metodikk
Lederteamet behandler en rekke ulike saker av høyst ulik karakter. Noen 
saker er kun ment å være til informasjon. Andre saker krever grundig debatt. 
Hvis ulike typer av saker behandles likt, blir ledergruppen lite effektiv. 
Hvis ledergruppen ikke skiller mellom hvil
ke saker som krever diskusjon, og hvilke 
som ikke gjør det, blir gruppen lite effektiv. 
Gruppen bruker for mye tid på uvesent
ligheter og det blir for lite tid til å ta vik
tige diskusjoner på en grundig nok måte. 
Resultatet av å løse alle saker i teammo
dus kan bli at mange saker løses dårlig, 
effektiviteten blir lav og gruppens med
lemmer blir demotiverte som en følge av 
dette. Derfor er det viktig å skille på hvilke 
saker som krever at ledergruppen jobber 
som et team og hvilke som kan behandles 
raskere og bedre på andre måter. 

1. Saker hvor det ikke eksisterer gjen-
sidig avhengighet i gruppen,

Dette kan være informasjonsaker eller 
driftssaker som primært angår en eller 
noen få i gruppen. I tillegg kommer en 
rekke saker der rektor som øverste leder 
har behov for å sjekke status, men ikke 
debattere. For eksempel for å sjekke 
frem driften i en konkret sak. I slike situa
sjoner er poenget å gjennomføre sakene 
med høy grad av effekt ivitet. Mange saker 
i denne kate gorien kan med fordel fases 

ut av leder gruppens møter og løses indi
viduelt. Poeng et er at summen av grupp
ens effekt ivitet er lik summen av enkelt
bidragene, og det genereres ingen synergi 
i gruppen.

2. Saker der det ikke eksisterer gjensidig 
avhengighet, men der ledergruppen 
later som om det gjør det. 

Dette kan være saker av mer driftsmessig 
karakter der en bruker gruppemetodikk i 
behandlingen, uten at det er behov for det. 
Et eksempel kan være hvis man bruker re
flekterende teammetodikk i behandling 
av «årsrapport fra brannvernstjenesten». 
Brannvern er viktig, men det er ikke et 
saksområde der det bør investeres tid og 
oppmerksomhet på teammetodikk. Det vil 
senke motivasjons og energinivået i grup
pen. Gruppens bidrag kan bli mindre enn 
summen av enkeltbidragene. 

3. Saker med sterk gjensidig avhengighet, 
men hvor gruppens medlemmer 
opptrer som en sum av individualister. 

Noen saker krever at ledergruppen job
ber som et team, for eksempel skoleut

viklingssaker, men gruppen tar ikke 
konsekvensen av det og jobber som indi
vidualister.  Dette kan skyldes flere for
hold: Svak møteledelse, uavklarte regler 
i ledergruppen, dårlig samarbeidsklima 
og lav grad av gjensidig tillit mellom 
medlem mene – for å nevne noen mulige 
årsaker. Konsekvensen er at gruppen ikke 
får utnyttet potensialet sitt og det blir 
dess uten liten læring i gruppen. Det kan 
også oppstå konflikter. 

4. Saker med høy gjensidig avhengighet og 
hvor man bruker metoder som spiller 
godt på alle medlemmenes kompetanse. 

Typiske saker som krever godt teamar
beid er blant annet alle skoleutviklings
prosjekter og strategiske satsinger som 
har hele skolens virksomhet som mål 
(avdelingsovergripende satsinger). Dette er 
blant annet saker som handler om visjon, 
mål og verdigrunnlag, krevende personal
saker, strategi for rekruttering, forbedring 
av elevenes læringsutbytte og strategi for 
kompetanseutvikling av lærere. Her bør 
man bruke teamets kompetanse for å skape 
best mulige resultater. 

Vi kjenner alle til hvor mye skolebøker daglig må tåle. Plastforsterkede bokpermer 

fra OrbitArena holder lenger, gjør bøkene sterkere og mindre utsatt for skader.

OrbitArena er den største leverandøren av plastbelagte bøker til skoler 

og bibliotek over hele landet.

Ta godt vare på bøkene – bestill dem ferdig plastet neste gang.

OrbitArena – jobb og muligheter  
www.orbitarena.no  / tlf. 63 94 11 00
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Flere jenter søker 
guttedominerte 
utdanningsprogram

Når sosiale medier blir et 
arbeidsmiljøproblem

Fornøyd med 
rektorutdanningen

Flere tar 
lærerutdanning

Seks av ti skoler måtte 
endre fag- og timefordelingen

Rekordmange jenter søker seg til bygg og anleggsteknikk, elektrofag og 
teknikk og industriell produksjon. Men det er fortsatt store forskjeller i 
søkemønsteret til gutter og jenter. 

Mobbing av ansatte har blitt betraktet som et internt problem i 
organisasjoner. Nå eksisterer ikke disse grensene lenger. 

Gutter dominerer i svært stor 
grad blant søkere til bygg og 
anleggsteknikk, elektrofag 
og teknikk og industriell pro
duksjon. Men det har aldri 
vært flere jenter som søker seg 
til disse utdanningsprogrammene enn for 
skoleåret 2020/21. Antall jenter som søker til 
Vg1 på disse tre utdanningsprogrammene har 
økt med 50 prosent de siste tre årene, ifølge 
Utdanningsdirektoratet. 

– Hvis vi skal oppnå bedre kjønnsbalanse 
i arbeidslivet er det en forutsetning at flere 
jenter og gutter velger utradisjonelt. Der
for er det veldig positivt at flere jenter vil 
gå utdanningsprogrammer som tradisjonelt 
har vært svært dominert av gutter, sier 

kunnskaps og integreringsminister Guri 
Melby.

Mens det fortsatt er stor overvekt av gutt er 
som søker seg til tekniske fag, er det stor 
overvekt av jenter ved flere andre utdannings
program. Dette gjelder blant annet helse og 
oppvekstfag og kunst, design og håndverk. 
Aller størst overvekt av kvinnelige søkere er 
det til det nye utdanningsprogrammet frisør, 
blomster, interiør og eksponeringsdesign, 
med 90 prosent kvinnelige søkere.

Det er naturlig at foreldre og andre diskuterer 
skolen på Facebook og i andre sosiale medier. 
Problemet oppstår når de ikke nøyer seg med å 
diskutere sak, men person – og særlig hvis dis
kusjonen eller ytringene går for langt. For lærere 
og skoleledere kan det oppleves som mobbing 
hvis de blir omtalt negativt i facebookgrupper.

– Foreldre kan være et arbeidsmiljøprob
lem for lærere og skoleledere, sier svenske 
Rebecka Cowen Forssell i en pressemelding 
fra Malmø universitet. Forssell forsker på 
ulike aspekter ved nettmobbing og digitale 
krenk elser i arbeidslivet.

Det er ifølge forskeren uklart hvilken rolle 
skolen som arbeidsgiver har overfor ansatte 
som behandles på denne måten. 

– Foreldre er ikke en del av organisasjonen 
og skolen har derfor færre middel til å be
grense dette, sier Rebecka Cowen Forssell.

ENDREDE RELASJONER
Årsaken til at nettmobbing har blitt mer ut
bredt er ikke bare at bruken av sosiale medier 

har økt, men også at foreldrenes relasjon til 
skolen har forandret seg, mener Forssell. 

– Foreldrene har fått et kundeforhold til 
skolen. I kunderelasjoner er vi opplært til å 
stille krav. Det er i utgangspunktet ikke galt 
å stille krav, men problemet oppstår når det 
krysser en grense og blir en negativ del av 
skoleledere og læreres arbeidsmiljø, sier hun. 

Forssell skal forske videre på digitale 
krenk elser og nettmobbing rettet mot lærere 
og skoleledere. Prosjektet heter ”Digitala 
kränkningar och nätmobbning – en ny arbets
miljörisk inom skolan”. 

Ill.foto: Istockphoto

NTNU Samfunnsforskning og NIFU har 
evaluert den norske rektorutdanningen 
i to perioder (20102014 og 20152019). 
Sluttrapporten for den siste perioden viser 
at deltakerne er fornøyde med studiet, at 
de opplever økt trygghet i rollen og at det 
gir avtrykk i deres arbeid som skoleledere. 
Samtidig rapporterer de om mangelfull til
rettelegging for deltagelse og lite reduksjon 
av arbeidsbelastning i forbindelse med 
studiet, ifølge NIFU.

I 2019 ble det uteksaminert 8 043 kandidater 
fra lærerutdanningene i Norge. Det er en 
økning fra 7 342 kandidater i 2018, viser 
Tilstandsrapport for høyere utdanning.

Statistikk fra Grunnskolens informas
jonssystem (GSI), basert på data som 
skolene selv har rapportert, viser hvilke 
konsekvenser smitteverntiltakene hadde 
for tilbudet til elevene. Statistikken viser 
blant annet:

Etter gjenåpningen har seks av ti 
grunnskoler måttet avvike fra fag og 
time fordelingen. Dette gjelder i størst grad 
de største skolene.

Mange økte bemanningen rett etter 
gjenåpning og 5 000 ansatte uten 
lærerkompetanse fungerte som lærere 
i perioden med rødt tiltaksnivå. Det var 
først og fremst assistenter og spesialped
agoger som måtte tre inn som lærere.

64 prosent av skolene oppgir at de har 
hatt økte kostnader som følge av ned
stengningen og hjemmeundervisning. 
33 prosent av skolene har hatt reduserte 
kostnader.

De fleste grunnskolene gjenåpnet som 
planlagt i mai, men cirka hver tredje skole 
måtte utsette åpningen i inntil fire dager. 
Den vanligste årsaken var plassmangel på 
grunn av smittevernstiltak. 

Ny statistikk viser at smitte
verntiltakene i grunnskolen i vår 
førte til færre timer i enkelte fag 
på seks av ti skoler. 

At flere ungdommer velger et utradis-
jonelt utdanningsløp er viktig for å få 
en bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet, 
påpeker Kunnskaps- og integrerings-
minister Guri Melby. (Foto: Ole Alvik)
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Foreldrebetaling 
i barnehager økte 
med 3 prosent

Gutter bruker 
skolehelse tjenesten 
mindre enn jenter

Barnehagen forbedrer 
skolebarns helse

En gjennomsnittlig norsk husholdning betalte 
drøyt 2 600 kroner i måneden for en barnehage
plass i januar i år. I tillegg krevde barnehagene i 
snitt drøyt 300 kroner for å dekke kostpenger og 
andre utgifter. Det er en økning på 3,0 prosent 
fra året før, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Et 
års fulltidsopphold i norske barnehager, inklud
ert kostpenger og andre tilleggsutgifter, koster 
i snitt litt over 32 100 kroner. SSB presiserer at 
de ikke har estimert hvordan koronasituasjonen 
påvirker årsbetalingen for barnehager i 2020. 

Førsteamanuensis Marie Dahlen Granrud ved 
Høgskolen i Innlandet har forsket på kjønns
forskjeller i bruk av skolehelsetjenesten. I 
forbindelse med sitt doktorgradsarbeid ved 
Karlstad universitet, fant hun blant annet at 
gutter i snitt brukte skolehelsetjenesten 1,32 
ganger i løpet av et år. Jentene brukte den 
1,56 ganger. Det kan være mange forklaringer 
til dette, påpeker forskeren i artikkelen, blant 
annet handler det om kjønn og kultur. Å slite 
psykisk kan bli sett på som et tegn på svakhet 
og gutter kan være redd for å bli sett på som 
feminine. I tillegg påpeker hun at ungdom på 
ungdomsskolen er i en alder der de utvikles 
ulikt; gutter seinere enn jenter.

Ifølge IFAU, som er et forskningsinstitutt om 
arbeid og utdanning under det svenske Arbeids
markedsdepartementet, har barn en positiv 
helsemessig effekt av å være i barnehage. 

Små barnehagebarn (2 – 3 år) er mer utsatt 
for infeksjoner enn andre barn, men samtidig er 
de mindre utsatt for infeksjoner når de kommer 
i skolealder. Forekomsten av psykiske lidelser 
og sosiale og atferdsmessige problemer er også 
lavere blant skolebarn der en høy andel hadde 
gått i barnehage. De positive effektene er størst 
hos barn som har vokst opp i familier med lav 
sosioøkonomisk status. Forskningen ble gjenn
omført før koronasituasjonen. 

Terskelen for å oppsøke helsesykepleier 
kan være høy, særlig for gutter, ifølge 
en forskningsartikkel fra Kilden kjønns
forskning. Det er særlig høy terskel for å 
snakke om psykisk helse. 

Barnehagen har positiv effekt for 
barns fysiske og psykiske helse, viser 
svensk forskning. 

I Danmark består den obligatoriske skole
gangen av en ettårige «børnehaveklasse», 
kalt 0. klasse, og niårig grunnskole. Et dansk 
forskningsprosjekt har undersøkt hvordan 
barn med forskjellig etnisk bakgrunn utvikler 
sosiale relasjoner med hverandre i løpet av 0. 
klasse. Bakgrunnen for studien er at Aarhus 
kommune i Danmark fordeler tospråklige 
barn med behov for ekstra språkstøtte, slik 
at de ikke utgjør mer enn 20 prosent av et 
skole trinn på hver skole. De barna som ikke 
får plass på sin lokale skole, får et skoletilbud 
i et annet skoledistrikt hvor det er færre enn 
20 prosent som har behov for språkstøtte. 

DE VIKTIGSTE VENNSKAPENE 
DANNES RASKT
Skole og integrasjonsforsker Sidsel Vive Jensen 
har forsket på hvordan barna utvikler sosiale 
relasjoner i løpet av sitt første skoleår – og 
spesielt om det oppstår sosial integrasjon mel
lom barn med forskjellig etnisk bakgrunn på 
skoler i Aarhus kommune. Forskningsarbeidet 
er en del av et større forskningssamarbeid som 
studerer de faglige, trivselsmessige og sosiale 
konsekvensene av skolepolitikken i Aarhus. 

Jensen har fulgt barn i to skoleklasser, en 
på en mottakerskole og en på en avsender
skole, gjennom et skoleår. Resultatene viser 
blant annet at barna i begge skoleklassene 
dannet sine viktigste sosiale relasjoner i 
frikvarterene i løpet av det første skoleåret. 

– Vi ser at barna danner det vi kaller 
primære interaksjonsgrupper i friminut
tene. Det vil si barn som hyppig interagerer 
med hverandre og som bare finner naturlig 
sammen i friminuttene, uten å forhandle 
om hvem som er med og hvem som ikke får 
være med, sier Sidsel Vive Jensen. 

Sidsel Vive Jensen observerte en utvikling 
som gikk i samme retning i begge klassene. 

– De gruppene som barna etablerer i start
en av skoleåret er så å si helt ensartet i for
hold til kjønn og etnisk status. De består for 
eksempel utelukkende av etniske minoritets
jenter eller etniske majoritetsgutter, sier hun. 

Hun legger til at gruppene med barn fra et
niske minoriteter til gjengjeld inneholder barn 
som har forskjellig etnisk bakgrunn, for eksem
pel tyrkisk og somalisk. De lokale barna med 
minoritetsbakgrunn danner også grupper med 
de minoritetsbarna som ble henvist til sko
len. Grupperingene skjer på tross av at barna 
med etnisk minoritets og majoritetsstatus er 
sammen på kryss og tvers i friminuttene. 

LEGG VEKT PÅ FELLES OPPLEVELSER
Det er vanskelig å påvirke det enkelte barns 
vennskapsrelasjoner direkte, mener Sidsel 
Vive Jensen. Men at det i liten grad oppstår 
sosial integrasjon mellom barn fra etniske 
minoriteter og den etniske majoriteten, er 
lite ønskelig. Jensen mener at det er mulig å 
styrke den sosiale integrasjonen, men for å 
oppnå dette må skolene skape flere situasjon
er hvor barna opplever en tilhørighet til barn 
utenfor sine primære vennskapsgrupper. 
Det kan for eksempel gjøres ved å bruke mer 
tid på felles lek eller ved å gi klassen felles 
opplevelser som aktiviserer barnas følelser. 

(KILDE: VIVE – DET NATIONALE FORSKNINGS- OG 
ANALYSECENTER FOR VELFÆRD, DANMARK) 

Må arbeide målrettet for å skape 
vennskap på tvers av etnisitet
Barn knytter vennskap med andre barn som har samme etniske 
bakgrunn som dem selv. Sosial integrasjon krever aktiv innsats fra 
skolens side, viser ny forskning. 

Ill.foto: Istockphoto

Sidsel Vive Jensen er 
forsker ved VIVE, som er en 
uavhengig statlig institusjon 
under Sosial- og innenriks-
departementet i Danmark. 
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Marion Arntzen og Harald Sundby 
driver stiftelsen Stensveen på Kapp. 
Det er et ressurssenter for alle som 
har utfordringer knyttet til kjønnsiden
titet  – Vårt bidrag er medmenneske
lighet, forståelse, støtte, motivasjon 
og et nettverk av fagpersoner, for
teller de.

KJØNNSIDENTITET
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Når barn bryter 
med kjønnsnormen:

– Åpenhet bidrar 
til ufarliggjøring
Barn som bryter med kjønnsnormen lærer tidlig å skamme seg for at 
de er den de er. Hvordan disse barna blir møtt i barnehagen og på skolen 
har stor betydning for livskvaliteten.

Tekst og foto: Ole Alvik
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– En lykkelig barndom har du med deg hele 
livet. Det samme gjelder dessverre også for en 
dårlig barndom. I dag er det heldigvis slik at 
barn kan ha en lykkelige barndom selv om de 
bryter med kjønnsnormen. Stadig flere barn 
våger å fortelle om hvem de er og leve slik de 
føler er riktig for dem, sier Marion Arntzen.

Sammen med mannen Harald Sundby driver 
hun Stiftelsen Stensveen i den lille bygda 
Kapp på Toten. Stensveen er et fristed for 
mennesker som opplever kjønnsinkongruens 
og kjønnsdysfori og andre som trenger hjelp til 
å finne ut mer om sin kjønnsidentitet. Mange 
kjenner dem fra dokumentarserien Jentene på 
Toten som gikk på NRK i 2010. Marion Arntzen 

er også kjent som foredragsholder for mange 
som jobber i oppvekstsektoren og hun har 
skrevet flere fagbøker om kjønnsidentitet. 
I fjor utga hun boken Prinsesse Ivar  om 
barn og kjønnsidentitet sammen med Mona 
Renolen som er seniorrådgiver ved Likestillings
senteret. 

– Noen har guttekropp og føler seg som 
jente. Andre har jentekropp og føler seg som 
gutt. Allerede i barnehagen begynner noen 
barn å føle seg annerledes. De kan ha en sterk 
og gjennomtrengende følelse av å tilhøre et 
kjønn som ingen andre ser dem som. Barn 
som er født med en kropp som ikke stemmer 
med kjønnsidentiteten lærer veldig tidlig å 
skamme seg over det og den følelsen kan følge 
dem resten av livet. Derfor er det viktig at de 
blir møtt med forståelse fra voksenpersoner 
tidlig i livet og at man snakker med barnet om 
det. Det som ikke snakkes om oppfatter barna 
som uønsket eller vanskelig, mens åpenhet 
bidrar til ufarliggjøring, sier Marion Arntzen.

MÅ FØLES TRYGT Å VÆRE SEG SELV
Marion Arntzen mener at barnehage ansatte 
har fått betydelig mer kompetanse om 
kjønnsmangfold de siste årene. Likevel bør 
barnehageledere sørge for at temaet settes på 
dagsorden i enda større grad. 

 – Barn som får uttrykke seg og leve som de 
selv ønsker blir tryggere og gladere. Hvis barn 
får bekreftelse på at de er gode nok som de er, 
da blir det lettere for dem å begynne på skole, 
være ungdom og voksen. 

Hvordan skal man vite sikkert at barn har en 
annen kjønnsidentitet?

– Du må observere barnet og snakke med 

det. Det er ikke sikkert at barnet har ord og be
greper for det de opplever, men erfaring viser 
at barna prøver å fortelle hvem de er på forsk
jellige måter og ofte med hint og antydninger. 
Vi vet ikke sikkert hva som er barnets kjønns
identitet før barnet virker harmonisk og glad i 
eget uttrykk. Å ha rom for utprøving på tvers 
av kjønnsnormene kan gjøre dem tryggere 
på seg selv. Derfor må barnehageansatte vise 
romslighet med den kjønnsidentiteten som 
barnet viser og skape trygghet for barnet. 

SYNLIG ELLER I SKAPET
Voksne mennesker med en annen kjønns
identitet forteller at de hadde to mestrings
strategier som barn: Å skille seg ut og uttrykke 
seg som de ønsket  eller gjøre seg usynlige. 

– Hvis de skilte seg ut, ble de sårbare. Der
for spilte de fleste den rollen som omgiv
elsene forventet. 

– Den vanligste feilen vi voksne gjør er at vi 
irettesetter barnet fordi det bryter med nor
men. For eksempel at Ivar får beskjed om at 
han ikke kan være prinsesse fordi han er gutt. 
Selv om stadig flere barn møter åpenhet og 
støtte, erfarer vi at mange fortsatt velger å 
være usynlige i redsel for avvisning. Det gjør 
dem svært sårbare. Det å skjule egen identitet 
i oppveksten kan gi alvorlige konsekvenser 
for livskvalitet og psykisk helse, sier Marion 
Arntzen.

ADRIAN BLIR ANNA
Siiri Olin Myge har skrevet et av kapitlene i 
Prinsesse Ivar. Hun jobber som pedagogisk 
leder og periodevis fungerende styrer for Høt
ten barnehage i Måsøy kommune i Finnmark. 

Kjønnsinkongruens: Mangel på samsvar 
mellom fysisk kjønn og ens egen oppfatning 
om hvilket kjønn man har.

Kjønnsdysfori: Dysfori betyr ubehag. 
Kjønnsdysfori er et svært sterkt ubehag 
ved at opplevd kjønn og fysisk kjønn ikke 
samsvarer.

Kjønnsidentitet: Den personlige oppfat
ningen av hvilket eller hvilke kjønn man 
er. Dette vil si følelsen man har av å være 
mann, kvinne, både mann og kvinne ingen 
av disse eller noe annet. 

Kjønnsuttrykk: Måten man bevisst eller 
ubevisst utrykker sin kjønnsidentitet på, 
slik at omgivelsene oppfatter hvilket kjønn 
mann tilhører.
(Ref: store medisinske leksikon)

NOEN BEGREPSFORKLARINGER

Aksepten for mangfold har økt, men vi er mer preget av kjønns
stereotypier enn vi tror. – Det finnes et kjønnsmangfold blant barn 
som ikke gjenspeiles i det rosa og blå skillet som preger dagens 
oppvekst, sier Marion Arntzen.

Harald Sundby er daglig leder for Stiftelsen Stensveen trygg i 
eget uttrykk.

KJØNNSIDENTITET
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Hun har fordypning i småbarnspedagogikk og 
sitter i barnehageutvalget i Rosa kompetanse 
som er en avdeling innenfor FRI – Foreningen 
for kjønns og seksualitetsmangfold. Siiri er 
mor til Anna. Anna ble født som gutt. 

– Majoriteten viser de første tegn på at de 
har en annen kjønnsidentitet før fylte tre år. 
Men hvis de bryter med det som er normen 
for sitt biologiske kjønn, blir de ofte møtt 
med reaksjoner og sanksjoner på atferden 
sin. Livskvaliteten til disse barna avhenger av 
hvordan de blir møtt hjemme, i barnehagen, 
på skolen og andre steder.

Da Adrian gikk i barnehage var det tydelig 
allerede på småbarnsavdelingen, før han var 
tre år, hvilken identitet han hadde, forteller 
Siiri Olin Myge. 

– Han ville ha langt hår med klemmer og 
strikker, kle seg i kjole og leke med jentene. Vi 
prøvde å legge restriksjoner på ham. Vi klippet 
håret kort og tok fra ham kjolene. Da ble han 
urolig og begynte å bite og rive i håret til an
dre barn. Etter to uker fikk han tilbake kjolene 
og strikkene. Da ble han rolig og trivselen steg 
betraktelig. 

Det er forskjell fra barnehage til barnehage 
hvordan de forstår og møter barn som viser en 
annen kjønnsidentitet, men Siiri opplevde at 
Adrian ble godt ivaretatt. 

– I Adrians tilfelle opplevde jeg at han all
tid ble møtt med respekt fra alle de voksne 
og barna i barnehagen, selv om enkelte av 
person alet fortalte at de ikke forsto det helt. 

Anna har levd fullt ut som jente siden 2013. 
Da var hun sju år. Før det gikk hun under 
navnet Adrian. Siiri Olin Myge referer derfor 
til Adrian for perioden frem til og med fylte 
sju år, og Anna etter fylte sju år. 

EN LÆRINGSPROSESS
Mange voksne er i tvil om hvordan de skal for
holde seg til et barn som bryter med kjønns
normene. Både foreldre og barnehageansatte 
kan være bekymret for hvilke konsekvenser 
det vil få for barnet. Siiri Olin Myge syntes 
også at det var vanskelig å vite hva som var 
riktig å gjøre. Hun ville gjøre det som var best 
for barnet sitt, men hva var egentlig det? Som 
fagperson kan hun mye om barn, men det ble 
en læringsprosess også for henne.

– Da han var fire prøvde jeg å omvende ham 
til å bli en skikkelig guttegutt. Jeg pakket ned 
alle kjolene hans, alle Hello Kittytrusene, alle 
«jente»lekene og alle prinsessefilmene.  Han 
måtte gå i gutteuttrykk hvis han skulle ut for 
å leke. Jeg fysisk tvang på ham en shorts, for
teller hun.

Fireåringen viste tydelige tegn på å være 
trist, skamfull og sviktet. Han ville ikke vise seg 
for andre og han ble innesluttet. Siiri valgte 
å gi ham handlingsrom til å uttrykke sin iden
titet. Anna fikk lov til å være den hun var og gå 
i de klærne hun ville.

– Jeg bestemte meg for at jeg aldri mer 
skulle tvinge ham til å være noe han ikke 
ønsket å være, forteller hun. 

GÅ I ROLIG DIALOG MED BARNET
Hva bør barnehagene gjøre for å møte barn med 
en annen kjønnsidentitet på en god måte?

– Det første de må gjøre er å senke skuld
rene og legge fra seg bekymringene. Dernest 
er det viktig å gjøre seg bevisst hvilket verbalt 
språk og kroppsspråk man bruker rundt disse 
barna. 

Gjennom bøker og samtaler kan man gi barn forståelse av at alle er for
skjellige og at det er fint. Det har kommet ut flere barnebøker som handler 
om barn og kjønnsidentitet. Noen eksempler er den prisbelønte “Julian er 
en havfrue” av amerikanske Jessica Love, den nye boken “Prinsesse Ivar 
og vennene på fest” som er skrevet av Marion Arntzen og «BarbieNils og 
pistol problemet» av Kari Tinnen.

GODE BØKER FOR BARN

Siiri Olin Myge er pedagogisk leder i Høtten barnehage i Måsøy. På bildet er hun sammen 
med to av sine egne barn. Hun er også mor til en jente som ble født som gutt. (Foto: Privat)

Steensveen ligger helt nede ved Mjøsas 
bredd og har sitt eget vikingskip, Balder, 
som brukes hyppig. Skipet har også en sen
tral plass i boken Prinsesse Ivar  barn og 
kjønnsidentitet. (Foto: Privat)
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Målgruppen for boken er alle som jobber med barn og unge, men boken er 
særlig rettet til alle som jobber i barnehager. Forfatterne av boken, Marion 
Arntzen og Mona Renolen, holder også kurs og foreles ninger som er bygd 
på boken på skoler og barnehager over hele landet. 

PRINSESSE IVAR 
– OM BARN OG KJØNNSIDENTITET

Barn som går på tvers av kjønn har en van
skeligere kjønnsreise enn barn som opplever 
seg som det kjønnet kroppen bekrefter, på
peker hun. 

– Kjønnskreative barn vil hele tiden måle 
omgivelsene sine og være i alarmberedskap i 
tilfelle de skulle oppleve at barn eller voksne 
i barnehagen reagerer negativt. De kan derfor 
ofte oppleve at de må legge bort deler av barn
dommen for å kunne passere, og dette er noe 
som skulle være helt unødvendig for et lite 
menneske å ta stilling til. 

– Gjennom mine år som pedagog har jeg 
møtt usikkerhet hos ansatte som ikke vet 
hvordan de skal forholde seg rundt de kjønns
kreative barna. De reagerer gjerne med kom
mentarer som «Dette vokser de av seg», «Dette 
er en fase», «Nå må vi sette grenser», eller 
kanskje de ler og rister på hodet – det bagatel
liseres og latterliggjøres, oftest ubevisst. Da er 
man ikke bevisst sitt kroppsspråk, og man kan 
skylde det på for lite kunnskap på området. Av 
denne grunn lider de kjønnskreative barna seg 
gjennom en barnehagehverdag hvor de ikke 
kan passere fullt og helt som det kjønnet de 
opplever seg som.

Som ansatt i barnehagen bør man gå inn i 
rolige dialoger med barnet når det passer seg 
og vise interesse for denne delen av iden
titeten, påpeker hun. 

– Man skal sørge for at barnet opplever at 
det blir tatt på alvor, at kjønnskreativiteten 
ufarliggjøres og at barnet får en opplevelse av 
at det får fritt spillerom for sin identitet. Det 
er også viktig at man synliggjør overfor bar
net at hvis noen skulle komme med slengbe
merkninger så tar man selvsagt barnet i fors
var. 

Et annet viktig punkt er samarbeidet mellom 
barnehagen og hjemmet. 

– Det er viktig med god dialog for å sikre at 
barnehagen og foreldrene spiller på lag slik at 
man kan legge gode føringer for trygge ram
mer – også for de barna som går på tvers av 
kjønn.

KUNNSKAP SKAPER FORSTÅELSE
Fram til 2. klasse på barneskolen levde Anna 
et liv med dobbel identitet. Hjemme var hun 
Anna. På skolen var hun Adrian. Forskjellen 
mellom hvem hun var ute og hjemme var stor. 

– Det hemmelighetsfulle spillet var slitsomt 
for et barn og den innestengte jenta hadde det 
svært vondt, forteller Siiri Olin Myge.

I begynnelsen var skolen skeptisk da Anna 
også ville være Anna på skolen, men økt 
kunnskap førte til økt aksept og forståelse. 

– Det var ukjent for dem og de forsto det 
ikke helt. De mente at jeg burde forklare 
barnet at hun kunne gå med kjole hjemme, 
men at det ikke passet på skolen. Men et
ter hvert forsto de alvoret i situasjonen og 
tilegnet seg mer kunnskap. Mannen min og 
jeg ble også invitert til å holde et innlegg 
på et foreldremøte. Det ble et veldig fint 
foreldremøte som resulterte i økt aksept og 
forståelse. 

DET ER SAMFUNNET SOM MÅ TILPASSE 
SEG – IKKE BARNET
Noen voksne vil tenke at man må beskytte 
barna mot seg selv i fare for mobbing. Dette 
er ikke et legitimt argument, mener Siiri Olin 
Myge.

– Både barnehager og skoler er forpliktet 
til å stanse mobbing. At noe rokker ved våre 
følelser, holdninger og fordommer gjør det 
ikke legitimt å sanksjonere et barn. Samfun
net skal tilpasse seg disse barna, ikke om
vendt. Anerkjennelse er nøkkelen til et full
verdig kjønnskreativt liv. 

Stedet som ekteparet Marion Arntzen 
og Harald Sundby driver på Kapp på 
Toten er et fristed for mennesker som 
opplever kjønnsinkongruens og andre 
som trenger hjelp til å finne ut mer om 
sin kjønnsidentitet eller sitt kjønns
uttrykk. De driver en rekke tjenester 
rettet mot denne gruppen og Stensveen 
er også sosialt møtepunkt med mang
foldskafé, kurs og seminarer. Marion og 
Harald har mottatt YS’ likestillingspris 
for sitt arbeid.

OM STIFTELSEN STENSVEEN  
– TRYGG I EGET UTTRYKK

Marion Arntzen ble kjent med mange som 
bryter med kjønnsnormen da hun job
bet med tilpasning av brystproteser. Det 
skapte et engasjement som har ført til 
etableringen av Stensveen ressurssenter, 
dokumentarserien Jentene på Toten og en 
rekke fagbøker og foredrag. 

KJØNNSIDENTITET
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– Gi barn trygghet 
til å være seg selv
Tonje Lygre vokste opp i en tid hvor kjønnsidentitet var et 
ikketema. Nå er hun 68 år og har valgt å leve som den hun er. 
Tekst og foto: Ole Alvik

Det er rolige tider på Stensveen når vi besøker Marion Arntzen og 
Harald Sundby i slutten av april. På grunn av koronasituasjonen er alle 
arrangementer avlyst Det er kun en gjest som bor på senteret. Hun heter 
Tonje Lygre og gjennom et langt liv har hun skjult hvem hun er. På 
Stensveen kan hun være seg selv. 

– Jeg er tilfeldigvis en kvinne som er født i en mannskropp, sier hun 
når vi møter henne i dagligstuen på Stensveen. Hun sier det ikke non
chalant eller lettvint. Det er riktigere å si at hun konstaterer det for seg 
selv, for journalisten og for resten av verden. Den lange, slanke kvin
nen har levd mesteparten av livet som mann. Inntil nylig har hun kun 
hatt et kvinneuttrykk når hun har vært hjemme alene. Nå har hun valgt 
å leve resten av livet som den hun er. 

– Jeg er snart 69 år og endelig ute av skap et. Det har vært et mørkt, 
trangt og veldig ensomt skap å være i. Jeg har vært redd for å bli 
fordømt, for å bli sett ned på og latterliggjort hvis jeg viste folk hvem 
jeg var. Jeg var også redd for å såre mine nærmeste dersom jeg viste 
meg offentlig som meg selv.

VIKTIG Å BLI SETT SOM DEN DU ER
For et halvt år siden var hun på besøk hos Stiftelsen Stensveen for 
første gang. Når vi møter Tonje Lygre er hun der for tredje gang.

– Stensveen har vært alfa og omega for meg i denne prosessen. Det 
er utrolig viktig å møte andre og få bekreftelse på at det er greit å være 
slik. Marion og Harald har hjulpet meg til å finne den tryggheten jeg har 
manglet, sier hun.

– Jeg er en stor person av vekst som har tatt liten plass fordi jeg ikke 
har kunnet være synlig som den jeg er. Skammen har lagt som en tung 
bør på skuldrene mine. Nå føler jeg endelig at jeg kan gå ut på gaten 
som meg selv og gjøre det uten redsel for å bli avslørt. Jeg føler meg 
endelig trygg som kvinne, sier Tonje.

– Det er fremdeles utfordrende, for all del, men nå har jeg alltid et 
kvinneuttrykk og jeg vil si at jeg har et godt liv.

GI BARN TRYGGHET OG AKSEPT
Tonje har vært i full jobb fram til hun gikk av med pensjon for et år 
siden. Hun har vært gift og har barn og barnebarn. 

Hvordan var det å ha en annen kjønnsident itetda du var barn?
– Jeg visste at det som var inni meg ikke stemte med kroppen min. 

Jeg husker at jeg prøvde på meg min mors klær når jeg var alene 
hjemme. Men den gang var ikke dette noe vi snakket om. Det var helt 
utenkelig. Jeg var alltid livredd for at noen skulle forstå at jeg egentlig 
ønsket å fremstå som jente. 

Hvilke råd vil du gi til de som jobber med barn i barnehager og skoler?
– Mitt viktigste råd er: Gi barn trygghet til å være seg selv. Opplever 

dere at barn bryter med kjønnsnormen, så sørg for at de blir møtt på en 
god måte som den de er. Vis at det er akseptert og at det ikke er noe å 
skamme seg for. Ikke stigmatiser dem fordi de er annerledes. Og så skal 

man huske at det også er en del barn som har foreldre, besteforeldre 
eller søsken med en annen kjønnsidentitet. 

Hvordan forklarer man til et barn at man er født mann, men opplever 
seg som kvinne?

– Da jeg fortalte det til det ene av mine barnebarn tegnet jeg to strek
tegninger. Jeg tegn et en rød dame og en blå mann. Så tegnet jeg en til, 
men denne hadde blå kropp og rødt hode. Slik er jeg, sa jeg, og så forklarte 
jeg hvordan jeg hadde det. Reaksjonen var; Åh, var det bare det du skulle 
fortelle? Jeg merker at barn kan se på meg med undring, men det er slik 
barn gjør. Nå når jeg lever som åpen, ser jeg at barn har en spørrende og 
naturlig tilnærming til dette.

Tonje Lygre har i mange år skjult at hun er kvinne. Hun håper at dagens 
barn kan vokse opp uten å bli stigmatisert fordi de er annerledes. 

Jeg er tilfeldigvis en kvinne som er født i
en mannskropp,
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Lina er superrektor 
og rollemodell  
– For å bli akseptert valgte jeg å leve et indre og et ytre 
liv. Hele oppveksten spilte jeg et spill for å bli akseptert. 
Tekst: Ole Alvik

Lina Axelsson Kihlblom er jurist, foredrags
holder, forfatter, lærer og en svært anerkjent 
skoleleder i Sverige. Hun jobber i dag som 
leder for barn og utdanningsforvaltningen i 
Nynäshamns kommune, noen mil sør for Stock
holm. Hun ble en kjent skoleleder i Sverige da 
hun deltok i dokumentarserien Rektor ererna 
på SVT. Serien fulgte arbeidet hun gjorde for å 
forbedre elevenes resultater ved Ronnaskolen. 
I løpet av hennes tid som rektor økte ande
len elever som søkte seg til videregående 
skole med mer enn 40 prosent. Hun fikk også 
mye oppmerks omhet da hun i 2015 ga ut sin 
selvbiografi «Kommer du tycka om mig nu?  
en berättelse om identitet». Lina ble født som 
gutt. I boken forteller hun om hvordan det var 
å vokse opp med en annen kjønnsidentitet og 
prosessen med å endre dette. 

– Det er ikke slik at jeg har byttet identitet. 
Dette handler om kjernen i hvem man er, i sjel 
og hjerte, og det må man få lov til å være, sier 
Lina Axelsson Kihlblom.
Veldig få visste at du var født som gutt før du sto 
fram for hele Sverige og Norge på Skavlan i 2015. 
Hvorfor var det viktig for deg å være åpen om det?
– Jeg kunne ikke fortelle elevene at de skulle 
våge å være den de er, hvis jeg selv skjemtes for 
sider av meg selv. Jeg ville ikke gå rundt og være 
redd for å bli avslørt. Jeg ville være autentisk. 
– I boken bruker jeg mine egne erfaringer for 
å vise hva utenforskap gjør med oss og hvor 
viktig det er at skolen er seg sitt ansvar bevisst 
og ikke stempler elever. 
Hva bør skoleledere gjøre for at barn som har 
en annen kjønnsidentitet enn den de er født med 
skal få en bedre skolehverdag?

– Finn løsninger som fungerer i hverdagen. 
Hovedsaken er at eleven kommer til skolen 
og deltar etter beste evne. Om eleven ikke 
bryr seg om svømmeundervisning, idrett eller 
annet må være sekundært. Ta tiden til hjelp 
og vær åpen for at livet iblant er komplisert, 
men at det ofte blir veldig bra. 
Hva er dine viktigste råd til lærere som får et 
barn i klassen som har en annen kjønnsidentitet 
enn det er født med? 
– La eleven bestemme hvilken identitet 
hen vil ha. Våg å lytte og vær konsekvent i 
hvordan du tiltaler eleven. Lat som om det 
er det naturligste i verden. Lærere er for
bilder. Jeg skulle ønske at jeg hadde hatt 
voksne som hadde tatt meg på alvor og 
forstått og hjulpet meg til å gi meg selv en 
ny identitet. 

«Kommer du tycka om mig nu?» er en 
fortelling om hvordan hun har gått fra å være 
født i feil kropp til å bli den kvinnen som hun 
alltid har følt at hun er. Det er en selvbiografi, 
men hun bruker aldri sitt døpenavn som gutt. 
Hun beskriver sitt liv ved å bruke fire ulike 
identiteter: La, Lina, Marjatta og Jag – og denne 
fortellerformen fungerer svært godt. La er 
barnet i fortellingen. I det følgende sitatet fra 
boken, oversatt fra svensk, er La seks år:

La har forstått at man kan be. Det føles godt å 
få si det man vil. Hun ligger med foldede hender 
under dynen i mørket. Ber og håper. Tegner 
en tegning til Gud. Later som om hun skriver. 

Kysser brevet og ber om og om igjen: Vær så 
snill å forandre meg. Hun åpner vinduet og 
kaster ut sin tegnede bønn fra andre etasje og 
håper at arket ikke skal lande på bakken, men 
gå rett opp til himmelen. La ser for seg hvordan 
Gud leser brevet og retter opp det som har blitt 
feil. Dag en etter ligger det et vått papir i opp
kjørselen. La lurer på om Gud har lest brevet og 
sluppet det ned igjen? 

Boken er også en personlig fortelling om hvor
dan hun, som var den svakeste eleven i klassen, 
klarte å ta en akademisk grad som jurist, lære 
seg fem språk flytende og bli superrektoren 
som motiverte lærere og elever til endring. 

KOMMER DU TYCKA OM MIG NU?

I sin selvbiografi beskriver Lina Axelsson Kihlblom hvor
dan hun tidlig følte på et utenforskap og hvordan hun 
klarte å snu dette til en kamp for retten til sin identitet. 
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Apeltun Primary School in Norway. This state-of-the-art school, with an open, modern architecture, provided 
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Lina Axelsson Kilhblom ble kjent i Sverige da 
hun deltok i dokumentarserien Rektorerna på 
SVT. (Foto: Gothia Fortbildning)

KJØNNSIDENTITET
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of methods to use within schools, both in classrooms and during teacher collaboration time.”   
Elisabeth Rudi Lund – Norwegian Principal

Kristi Odeen
Kristi has served as a school leader for more than 20 years. Between 2007 and 2015, Kristi was the principal of 
Apeltun Primary School in Norway. This state-of-the-art school, with an open, modern architecture, provided 
opportunities for students to learn in untraditional ways. Further, the physical structure allowed for school-wide 
collaboration and team teaching that led to strong professional learning, including a number of study tours to 
other schools and countries to learn together about history, art and pedagogy. In recognition of excellence, the 
school won the Queen Sonja’s School Award.

Since 2015, Kristi, as a member of the Directorate of Education Team in the Supervisory Corps, has been focused 
on supporting local board administrators in efforts to implement organizational change and improve student 
achievement. Specifically, she assists in a continual improvement process that involves analyzing needs, seeking 
opportunities to address the needs, setting goals, taking action and evaluating the outcomes.

Improving student learning with changes in instructional practices has been an academic focus during her Master’s 
degree and a central focus of her leadership as a school leader.  

www.internat ional school leadership.com
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FNs barnekonvensjon er sentral når det gjelder 
utviklingen av synet på barn og barns posisjon 
i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt. 
Barnekonvensjonen hviler på det grunnsyn at 
barn er egne rettssubjekter med selvstendige 
rettigheter. Den inneholder en rekke bestem
melser(artikler) om barns rettig heter. Barne
konvensjonen skal sees i sammen heng som en 
helhet, og forstås i lys av fire generelle prin
sipper nemlig; ikkediskriminering (artikkel 
2), barnets beste (artikkel 3), retten til liv og 
utvikling (artikkel 6) og barn ets rett til å bli 
hørt (artikkel 12). 

Barnekonvensjonen ble vedtatt av FNs 
general forsamling i 1989 og trådte i kraft i 1990. 
Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991. 
Barnekonvensjonen er inkorporert i norsk 

lov. Det betyr at barnekonvensjonen går foran 
annen norsk lov dersom denne kommer i strid 
med barnekonvensjonen. I denne artikkelen 
vil jeg konsentrere meg om barnets rett til å 
bli hørt. Hvordan barnet kan/bør høres kan 
være tema for en ny artikkel.

BARNEKONVENSJONEN
Barnekonvensjonen artikkel 12 lyder: 

1. Partene skal garantere et barn som er i 
stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, 
retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter 
i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge 
barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med 
dets alder og modenhet.

2. For dette formål skal barnet særlig gis an
ledning til å bli hørt i enhver rettslig og admin

istrativ saksbehandling som angår barnet, enten 
direkte eller gjennom en representant eller et 
egnet organ, på en måte som er i samsvar med 
saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

Barn har en selvstendig og ubetinget rett 
til å bli hørt i saker som vedrører dem. I det 

Barns rett til å bli hørt
Samfunnets syn på barn og barndom har endret seg radikalt i løpet av noen 
generasjoner. Barn i dag er ikke foreldrenes «eiendom», og det er ikke slik 
lenger at barn skal sees, men ikke høres. Barn har rett til å bli hørt. 
Av Hilde Pettersen, jurist i Skolelederforbundet

Hilde Pettersen er forhandlings
leder og jurist i Skolelederfor
bundet. Dersom du er medlem 
i Skolelederforbundet og har 
juridiske spørsmål i tilknytning 
til ditt arbeidsforhold, kan du 
kontakte henne på epost: 
hilde.pettersen@skolelederfor
bundet.no 

OM FORFATTEREN

skolelederen_06_2020.indd   20skolelederen_06_2020.indd   20 18/08/2020   13:3118/08/2020   13:31



06 | 2020  21

ligger det også et krav om at barnet har rett 
til å medvirke.

Barns selvstendige og ubetingede rett til 
å bli hørt innebærer at barnet skal ha rett til 
å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som 
berører barnet, og at barnets synspunkter skal 
tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder 
og modenhet. I barnekonvensjonen artikk el 
12 nr. 2 er det understreket at denne retten 
også gjelder i rettssaker og forvaltningssaker. 
Retten til å bli hørt innebærer at barnet skal 
få anledning til å uttale seg, bli lyttet til og bli 
tatt hensyn til. Barnet må ikke nødvendigvis 
ha meninger om hvordan en sak skal løses for 
å uttale seg, det som er viktig er å gi barnet 
anledning til å komme med sin mening. Det 
er heller ikke slik at retten til å bli hørt betyr 
at det er barnet som bestemmer. Barnets syn 
vil være en del av beslutningsgrunnlaget. Her 
kommer barnekonvensjonen artikkel 3 inn. 
I alle handlinger som berører barn skal man 
vurdere hva som er barnets beste. At barnet 
blir hørt er nødvendig for å vurdere hva som 
er til barnets beste. 

Bestemmelsen i barnekonvensjonen 
artikkel 12 gir uttrykk for et generelt prinsipp. 
Det er opp til statene som har ratifisert barne

konvensjonen å presisere og konkretisere be
stemmelsen på de forskjellige saksområdene. 

Inkorporeringen av barnekonvensjonen 
i norsk lov har medført tilpasninger og en 
rekke endringer i norsk lov for å tydeligg
jøre barns rettigheter. Videre ble Grunnloven 
endret i 2014, og da fikk vi en egen bestemmelse 
i Grunnloven § 104 som er i tråd med de fire ge
nerelle prinsippene i barnekonvensjonen.

Barnets rett til å bli hørt er en selvstendig 
rettighet for barnet. Det er ikke nødvendig 
med samtykke fra foreldrene før barnet høres. 
Videre er det slik at det er en rettighet, ikke en 
plikt for barnet. Dersom barnet ikke ønsker å 
bli hørt er det barnets valg.

For ordens skyld er det greit å presisere at 
man juridisk sett er barn (mindreårig) fram til 
fylte 18 år. Dette følger av vergemålsloven § 8.

VIKTIGE BESTEMMELSER 
Barns rett til å bli hørt er presisert i flere 
lover.  For ansatte i oppvekstsektoren er det 
særlig viktig å være klar over bestemmelsene 
i barne loven, forvaltningsloven, barnehage
loven og opplæringsloven.

Foreldreansvaret: Barneloven § 30 regu
lerer innholdet i foreldreansvaret. Foreldre
ansvaret innebærer at barnet har krav på 
omsorg og omtanke fra de som har foreldre
ansvaret og at foreldrene har rett og plikt til 
å bestemme for barnet i personlige forhold. 
Foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets 
interesser og behov. Foreldrenes bestem
melsesrett er imidlertid begrenset av offent
ligrettslige regler og av barnets rett til med
bestemmelse og selvbestemmelse. Dersom 
barnevernet har omsorgen for barnet, er det 
særskilte regler knyttet til foreldrenes bes
temmelsesrett. (Se opplæringsloven § 156).

Utgangspunktet er at alle barn skal høres. 
Barneloven §§ 3133 gir regler om barns rett 
til å bli hørt og at det skal legges vekt på barn
ets alder og modenhet. Et barn som er fylt syv 
år, og yngre barn som er i stand til å danne 
seg egne synspunkt, skal få informasjon og 
anledning til å si meningen sin før det blir tatt 
avgjørelse om personlige forhold for barnet, 
f.eks. om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo 
fast og samvær. Når barnet er 12 år, skal det 
legges stor vekt på barnets mening. Etter fylte 

15 år har barnet selvbestemmelsesrett når det 
gjelder spørsmål knyttet til egen opplæring. 
Dette anses å være i tråd med barnekonven
sjonen artikkel 12. Foreldrene skal gi barnet 
stadig større selvråderett med alderen og fram 
til det fyller 18 år. 

Forvaltningsloven og barnet: Barnets 
rett til å bli hørt innebærer at barnet skal få 
anledning til å bli hørt i enhver rettslig og ad
ministrativ saksbehandling som angår barnet.  
Barnets uttalelser vil kunne bidra til å opplyse 
saken og sikre vedtak og beslutninger som er 
til barnets beste. 

Barns rett til medvirkning ivaretar barnas 
rettssikkerhet. Barns rett til å bli hørt er pres
isert i forvaltningsloven § 17, som er en del 
av saksbehandlingsreglene som gjelder ved 
enkeltvedtak. I oppvekstsektoren skal saks
behandlingsreglene selvsagt følges når det 
skal fattes enkeltvedtak. Etter denne bestem
melsen har alle forvaltningsorganer plikt til å 
påse at mindreårige parter har fått mulighet til 
å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand 
til å danne seg egne synspunkter på det saken 
gjelder. For at barns rett til medvirkning skal 
være reell, må barna få informasjon om saken 
som er tilpasset alder og modenhetsnivå. 
Barnehagen og skolen har ansvar for å legge 
til rette for at barn kan få mulighet til å uttale 
seg på en måte som passer det enkelte barn.

Nyttig veiledning 
fra Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en 
veiledning til bruk av barnekonvensjonen. 
Du finner veiledningen på direktoratet sine 
hjemmesider: Udir.no

 
 
 

Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i 

saksbehandlingen 

Støtte til fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet 

-  høring av barn og barns beste-vurderingen 

Fotograf Jannecke Sanne Normann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn har en selvstendig og ubetinget rett til å bli hørt i 
saker som vedrører dem.

Ill.foto: iStock photo
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Barn i barnehagen: Det følger av barne
hageloven at barnehagen skal ivareta barnas 
rett til medvirkning. Barnehagen kan gjøre 
dette ved å legge til rette for og oppmuntre til 
at barna har mulighet til å gi sitt syn på barne
hagens daglige virksomhet.

I barnehageloven § 1, lovens formålsbe
stemmelse, heter det i andre ledd siste setning: 

«De skal ha rett til medvirkning tilpasset 
alder og forutsetninger.»

I barnehageloven § 3 om barns rett til med
virkning heter det:

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk 
for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse 
i planlegging og vurdering av barnehagens virk
somhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i 
samsvar med dets alder og modenhet.»

Barn har ulike uttrykksformer. Barnehagen 
må derfor tilrettelegge for medvirkning slik 
at det tilpasses barnas alder og behov. Også 
de aller yngste barna – selv de som ikke kan 
snakke enda  har rett til medvirkning ut fra 
egne forutsetninger. 

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i 
samsvar med deres alder og modenhet. Barna 
skal ikke overlates et ansvar de ikke er modne 
nok til å ha.

Barn i skolen: Retten til å bli hørt og til 
å medvirke gjelder fullt ut i saker på skolen, 
både i saker som gjelder den enkelte elev og 
det som gjelder klassen eller alle elevene ved 
skolen.

Jeg vil trekke fram enkelte særlig viktige 
sak er i skolesammenheng. 

I saker etter opplæringsloven kapittel 9A 
er elevens subjektive vurdering av om skole
miljøet er trygt og godt sentralt. For at en sak 
etter kapittel 9A skal kunne behandles på en 
forsvarlig måte, må skolen høre eleven slik 
at skolen vet hvordan eleven selv oppfatter 
skolemiljøet sitt. Dette er slått fast i opplær
ingsloven § 9 A4 femte ledd:  
«Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir 
høyrde. Kva som er best for elevane skal vere 
eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.» 

Det samme gjør seg gjeldende i saker om 
tilrettelagt undervisning og spesialunder
visning etter opplæringsloven kap. 5. Barnets 
egen oppfatning av lærevansker og behov for 
hjelp, er viktige opplysninger. 
Barneombudet utga i 2017 rapporten «Uten mål 
og mening» om elever med spesialundervisning 
i grunnskolen.  Rapporten gir et nedstemmende 
bilde av hvordan barns rett til å bli hørt opp
fylles i skolen. På side 42 i rapporten står det: 

«Elevene forteller oss at de ikke medvirker til egen 
læring. De fleste elevene vet ikke hva medvirkning til 
læring er, og de har heller ikke opplevd det i praksis. 
De får ikke hjelp eller anledning til å ta del i av
gjørelser som gjelder dem. Få av elevene har en klar 
oppfatning om hva retten til medvirkning går ut på. 
Mange er litt usikre på hva de skal svare når vi spør 
om de får være med å bestemme. Det er nesten som 
spørsmålet er litt dumt. Læreren har sitt opplegg. 
Det å ikke bli lyttet til skaper frustrasjon hos noen, 
og avmakt og likegyldighet hos andre.» 

Det er å håpe på at det har skjedd en end
ring etter 2017 og at barns rett til å bli hørt 
blir bedre ivaretatt.

BARNETS BESTE 
Hensynet til barnets beste er en rettighet 
for det enkelte barn. Hensynet til barnets 
beste skal vurderes i all saksbehandling som 
gjelder barn, og det vil være en saksbehan
dlingsfeil dersom det ikke foretas en «barnets 
beste»vurdering. I en slik vurdering vil bar
nets oppfatning være sentral, men det er ikke 
alltid at barnets vurdering av hvordan en sak 
skal løses vil være til barnets beste.

MENNESKERETTIGHETER 
OG RETTSSIKKERHET 
I og med at Norge ratifiserte barnekonvens

jonen i 1991 skulle man tro at de fire generelle 
prinsippene (se over) var godt kjent og inn
arbeidet. Slik er det likevel ikke, og det går i 
noen tilfeller på bekostning av barns rett
sikkerhet. Det er derfor viktig at ansatte og 
ledere i oppvekstsektoren kan og praktiserer 
barnekonvensjonens bestemmelser, og gjør 
seg kjent med de reglene som er gitt i aktu
elle lover. I forslaget til ny opplæringslov, 
NOU 2019:23, er barnekonvensjonens regler 
grundig omtalt og det kan være nyttig å sette 
seg inn i det som står der. I rapportens pkt. 4.1 
heter det bl.a.: 

«Grunnloven og barnekonvensjonen legger 
overordnede føringer for beslutninger som 
vil ha direkte betydning for barn og unge. 
Kjernen er at lovgivning og andre regler som 
retter seg mot barn, må bygge på prinsippet 
om barnets beste og på vurderinger av hvilke 
konsekvenser reglene har og kan få for barn. I 
dette ligger det også en forpliktelse om å høre 
barn og unge i spørsmål som gjelder dem, og 
om å legge vekt på deres meninger.»

I Barnekonvensjonens artikkel 3 heter det:

1. Ved alle handlinger som berører barn, 
enten de foretas av offentlige eller 
private velferdsorganisasjoner, dom
stoler, administrative myndigheter eller 
lovgivende organer, skal barnets beste 
være et grunnleggende hensyn.

2. Partene påtar seg å sikre barnet den 
beskyttelse og omsorg som er nødvendig 
for barnets trivsel, idet det tas hensyn til 
rettighetene og forpliktelsene til barnets 
foreldre, verger eller andre enkeltper
soner som har det juridiske ansvaret 
for ham eller henne, og skal treffe alle 
egnede, lovgivningsmessige og adminis
trative tiltak for dette formål.

3. Partene skal sikre at de institusjoner og 
tjenester som har ansvaret for barns 
omsorg eller beskyttelse, retter seg etter 
de standarder som er fastsatt av de kom
petente myndigheter, særlig med hensyn 
til sikkerhet, helse, personalets antall og 
kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn.

BARNEKONVENSJONEN 
ARTIKKEL 3

Hva er FNs barnekonvensjon?
Barnekonvensjonen er den første internas
jonale menneskerettighetskonvensjonen 
som gir barn en spesiell juridisk status. Den 
stadfester at barn har menneskerettigheter, 
og krav på spesiell beskyttelse. Alle stater 
som har sluttet seg til barnekonvensjonen 
må følge det som står i den. Konvensjonen 
slår fast at alle mennesker under 18 år er 
barn, og omfattes av barnekonvensjonen. 
Alle land i verden, unntatt USA, har sluttet 
seg til barnekonvensjonen. FNs barne
komité overvåker hvordan barn har det i 
landene som har sluttet seg til avtalen, og 
kommer med anbefalinger om hvordan de 
kan bedre barns rettigheter. 
(Kilde: FN-sambandet)

Retten til å bli hørt og til å medvirke gjelder fullt ut i saker 
på skolen, både i saker som gjelder den enkelte elev og 
det som gjelder klassen eller alle elevene ved skolen.
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– Det er en myte at noen ikke har 

hjerne for matematikk
I det nye matematikkfaget, innført fra 2020, er vekten enda større på å 
forstå og forklare matematikken. Elevene må lære at det er lov å gjøre feil. 
Det er feilene som tar oss videre, påpeker OsloMet forsker Bjørn Smestad.
Tekst: Sonja Balci

– Hvis du ikke har god selvtillit i faget mate
matikk, så trenger du en god lærer for å få tro 
på deg selv. Det er ikke så lett å lære mate
matikk alene når du mangler selvtilliten, sier 
OsloMetforsker Bjørn Smestad ved Fakultet 
for lærerutdanning og internasjonale studier.

– Foreldrene må også være med på laget for 
å skape matematikkglede.

Han har selv møtt elever som sier at «ingen 
i vår familie kan matematikk».

– Det er jo et veldig dårlig utgangspunkt å 
gå inn i faget med en slik holdning: «Nei, jeg 
kan det sikkert ikke, for ingen av foreldrene 
mine kan matematikk.»

– Egentlig burde det jo vært omvendt. At det 
er ekstra gøy å få til noe som foreldrene ikke kan.

Men mange elever gir opp.
– Det er en myte at enten så kan du mate

matikk eller så kan du det ikke.

TRENGER SELVTILLIT I FAGET
Han forteller at det mange elever sier når de 
skryter av læreren er: «Han hadde alltid tro 
på meg.»

– Det er mange måter å være en god lærer 
på. Flere er langt framme med å få elevene til 
å være aktive og kreative, og så er det andre 
som ikke er det, sier han.

Smestad er opptatt av at elevene får den 
selvtilliten de trenger i faget, slik at de kan gå 
løs på en oppgave selv om de ikke er helt sikre 
på hvordan den skal løses. Utforsking må være 
en viktig del.

Mange opplever matematikkfaget som en 
lang rekke regler som du skal lære og pugge.

– De er gode til å pugge, men så kommer 
det et tidspunkt for de fleste hvor det ikke 
lenger holder å pugge. Du må ha forståelsen 
bak.

LÆRER AV Å GJØRE FEIL
 En utfordring for lærere er at det er så frist
ende å gå videre til neste oppgave med en 
gang noen har et svar, mener Smestad.

– Men det er ikke bare den som er raskest, 
som skal få lov til å gjøre oppgaven ferdig. En 
del elever opplever dessverre dette, og da mis
ter de motivasjonen.

Det er bedre å tenke lurt enn å tenke fort. 
Matematikk er ikke noe som skal foregå på tid, 
sier han.

Smestad er opptatt av at det ikke skal være 
noe flaut å gjøre feil.

– Elevene må forstå at alle gjør feil, og at 
det er feil vi lærer av og som tar oss videre, 
sier han og legger til:

– I alt for mange klasserom skyves feil under 
teppet, mens i andre klasserom heies elevene fram 
når de tør å prøve selv om de ikke er helt sikre.

Ill.foto: Istockphoto
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Han er også skeptisk til at en del lærere all
tid skriver opp målet på tavlen før timen.

– Det åpner ikke opp for fabulering og at 
man får lyst til å utforske noe annet spenn
ende. Jeg synes det virker så programmert og 
stivt, sier Smestad.

Han mener det er alt for mye av at lære
ren først viser hvordan noe skal gjøres, og så 
settes elevene til å kopiere læreren etterpå.

ARBEIDSLIVET KREVER MER MATEMATIKK
Skoleforskeren framhever at matematikk blir 
viktigere og viktigere innen alle yrker. Fram
tidens sykepleiere må for eksempel forholde 
seg til tall og teknologi hver dag. Journalister 
må analysere statistikk.

Og fortsatt må snekkere og elektrikere 
være trygge på at huset blir stående og at 
sikringene holder. Da må de ha kontroll på 

dimensjoner, måleenheter, feilmarginer og 
mye annet.

Smestad mener at det å knekke matematik
koden handler om å se at ting henger sammen. 
Strategier fra et område kan vi bruke på andre 
områder.

– Og det er viktig å forstå at matematikk er 
et redskap vi mennesker har laget for å finne 
ut av ting vi lurer på ute i samfunnet. Det er 
ikke en bunke regler vi må pugge fordi noen 
har sagt det.

Smestad har fem råd for hvordan 
elever kan knekke matematikkoden.

1. Ikke tro på at det finnes noen som ikke kan 
matematikk og at du ikke kan lære det.

2. Det er bedre å tenke lurt enn å tenke fort. 
Matematikk er ikke noe som skal foregå 
på tid. En del elever sliter med nettopp 
dette. De får egentlig aldri til noen ting, 
for så fort de har begynt med noe så er 
det noen andre som er ferdige. Og da går 
læreren videre.

3. Matematikk er et fag hvor du må kunne 
drodle litt og prøve deg fram. Stol på dine 
egne metoder.

4. Prøv å forstå andres løsninger.

5. Slutt aldri å spørre. Hvorfor er det slik? Alt 
henger sammen, og alt har forklaringer.

FORSKERENS RÅD

Artikkelen er basert på forskning ved Fakultet 
for lærerutdanning og internasjonale studier 
(LUI) ved OsloMet. Den er skrevet av Sonja 
Balci som jobber med forskningsformidling 
ved universitetet. 

OM ARTIKKELEN

Bjørn Smestad forsker på matematikkeksamen på 10. trinn. Han er opptatt 
av matematikkhistorie og hvordan historien kan brukes for å motivere 
elevene til å lære mer matematikk. (Foto: Sonja Balci).

Det er bedre å tenke lurt enn å tenke fort. 
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Vi lanserer Lederskolen i 
Skolelederforbundet!
Vi relanserer vår tillitsvalgtopplæring og lederkurs under nytt 
navn – Lederskolen i Skolelederforbundet. 
Etableringen av Lederskolen markerer en økt 
satsing på digitalisering og betyr enda mer 
lederfaglig påfyll til deg som medlem. 

– Vi etablerer Lederskolen i Skoleleder
forbundet fordi vi ønsker å videreutvikle 
tillitsvalgtopplæringen vår samtidig som vi 
styrker våre medlemmers evne til å bygge godt 
ledede og fremtidsrettede organisasjoner som 
både danner og utdanner barn, unge og voksne, 
sier forbundsleder Stig Johannessen.

Sentralstyrets visjon for Lederskolen 
er å tilby medlemmene oppdatert og rel
evant kompetanse som de kan bruke i sin 
daglige jobb som ledere, og som tillitsvalgte 
i Skolelederforbundet, forklarer forbunds
lederen. 

HELHETLIG OPPLÆRINGSTILBUD
Hvorfor er tillitsvalgtopplæringen og de 
lederfaglige kursene slått sammen?

– Årsaken til denne sammenslåingen er 
at Lederskolen i Skolelederforbundet skal 
være en faglig overbygning som bidrar til å 
gi medlemmene våre en helhetlig forståelse 
av hva det vil si å være leder og tillitsvalgt 
for ledere i dagens oppvekst og opplærings
sektor. Disse to tingene henger tett sammen, 
sier Johannesen. 

Forbundslederen begrunner etablering en 
av Lederskolen i Skolelederforbundet i at 
Skolelederforbundets programdokument 
er delt i to områder, arbeidslivspolitikk og 
ledelsespolitikk. 

– Å bygge gode, samarbeidende felleskap 
i skole og barnehage er ikke mulig uten en 

kombinasjon av god ledelse og et godt org
anisert lag rundt opplæringen. Dette fordrer 
gode ledere som evner å samarbeide med alle 
medarbeidere på en tillitsvekkende måte. Det 
er dette vi håper Lederskolen i Skolelederfor
bundet skal gi inspirasjon til, og kompetanse 
på, sier Johannessen. 

– Vi lanserer Lederskolen i Skolelederfor
bundet ved å tilby medlemmene en serie digi
tale forelesninger om bygging av gode leder
grupper. Vår samarbeidspartner Jan Merok 
Paulsen, professor og tidligere ansvarlig for 
rektorskolen ved OsloMet, står bak opplegget 
– som også inneholder oppgaver og reflek
sjonsnotater. Opplegget er perfekt for å drive 
utvikling i egen organisasjon der man jobber, 
sier Johannessen. 

DET BESTE FRA TO VERDENER
Gjennom 2020 og 2021 skal Lederskolen i 
Skolelederforbundet gradvis rulles ut. Digital
isering av etablerte kurs og utvikling av helt 
nye lederfaglige kurs og innhold, vil prege 
den første tiden i utviklingen av Lederskolen i 
Skolelederforbundet, påpeker forbundslederen. 

– Våre medlemmer er travle og miljø
bevisste og etterspør fleksibilitet i kurstilbu
det. Derfor er det for å imøtekomme medlem
menes ønske at vi nå går for mer digitalisering. 
Flere av Leder skolens kurs skal selvsagt fort
satt foregå fysisk. Det er avgjørende viktig å 
beholde gode, fysiske arenaer for nettverks
bygging og samhold i organisasjonen. Leder
skolen skal bli det beste fra to verdener, sier 
forbundsleder Stig Johannessen.

Les i neste utgave av Skolelederen

Hva gjør du hvis en medarbeider sliter med rusmisbruk?
Mange yrkesaktive sliter med rusavhengighet. Det gjelder også i skole 
og oppvekstsektoren. Anne Kristine Norum Dahl er ansatt på heltid 
som Akankontakt for Osloskolen. Hennes jobb er blant annet å gi råd 
til ledere om hvordan de skal følge opp ansatte som har et rusprob
lem og hjelpe dem til å stå i en situasjon som ofte kan bli langvarig. Vi 
har også møtt rektor Katrine Sølvberg som selv har fulgt medarbeidere 
gjennom Akanopplegg og spurt henne om hvilke råd hun har til andre 
skoleledere som skal gjøre det samme. 

Kommunikasjons og markedsansvarlig Modolf Moen i Skolelderforbundet er en av kursholderne i Lederskolen.

Bildetekst: Anne Kristine 
Norum Dahl 
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Kjære forelder!
Alle elever har rett til et læringsmiljø som fremmer  

helse, trivsel og læring. Som forelder kan DU bidra til et  

inkluderende skolemiljø for barna. Sjekk FUGs tips om  

hva du kan gjøre for å forebygge eller hindre mobbing. 

• Lær barnet ditt at ikke alle mennesker er like, men at alle  

er like mye verdt.• Vis at du ser og hører barnet.
• Bli kjent med de andre foreldrene og barna i klassen.  

Tenk på hvordan du kan inkludere nye elever og foreldre.

• Inkludering betyr at hjem og skole må samarbeide.

• Opprett en god dialog med læreren.

• Engasjer deg i barnets skolehverdag – vis at du er interessert  

i hva som skjer på skolen.
• Vær et godt forbilde. Vis omtanke for og snakk positivt om  

andre barn, deres foreldre, skolen og lærerne.

• Samarbeid med de andre foreldrene om felles «regler» for  

bursdager og andre fester. Ikke aksepter at noen holdes utenfor.

• Vær åpen for at også ditt barn kan plage andre.

• Kontakt skolen hvis du er urolig for ditt eget, eller andres barn.

• Snakk med barnet ditt om nettbruk og mobbing.  

Hjelp barna med å gjøre kloke valg også på skjerm.

Voksne har ansvar for å legge til rette for vennskap. 

Nytt skoleår er i gang 
med nye elever og nye 
foreldre. FUG har laget 
en inkluderingsplakat 
som dere kan gi til  
nye foreldre. Lykke til 
med samarbeidet!

Hilsen Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
fug.no, Postadresse: Postboks 29, 3833 Bø i Telemark

Ny podkast:
Hvem skal lede skolen i fremtiden?
I den nyeste episode av podkasten #viktigsteleder debatterer kunnskapsminister Guri 
Melby og forbundsleder Stig Johannessen om ledelse av skolen i fremtiden.  

Podkasten Viktigsteleder er en nysatsning fra Skolelederforbundet. 
Den første episoden ble innspilt i mai i år og handlet om ledelse av 
skoler under samfunnsmessige kriser. Siden da er det blant annet 
lansert episoder om barnehageledelse i krisetider og gruppebasert 
ledelse med fokus på team. Nå er det kommet en ny episode hvor 
kunnskaps og integreringsminister Guri Melby og forbundsleder Stig 
Johannessen i Skolelederforbundet debatterer hvem som skal lede 
skolen i fremtiden. En god skole er avhengig av god skoleledelse. Derfor 
er det viktig å rekruttere og beholde dyktige skoleledere. Men mange 
opplever at skolelederjobben er preget av høy arbeidsbelastning og 
et krysspress mellom administrative kortsiktige arbeidsoppgaver og 
langsiktig pedagogisk utvikling. Det viste også rapporten “Fra gallions
figur til alt mulig mann” som Fafo utarbeidet for Skolelederforbundet 
i 2019. Så hva kan gjøres for å bedre forholdene for de som skal lede 
skolen i fremtiden?
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Boliglån fra

1,39% Dine medlemsfordeler 
hos Nordea Direct!
Som medlem i Skolelederforbundet får du knallgode 
bankfordeler hos medlemsbanken i tillegg til ekstra lave 
boliglånsrenter.

Dette får du som medlem:
 • Boliglånsrente fra 1,39 % nom rente
 • Ingen etableringskostnad på boliglån
 • Medlemspris på billån hos Nordea
 • Forsikringsfordeler i Gjensidige Forsikring

 
Gå inn på nordeadirect.no og les mer om alle fordelene 
dine, her kan det være mange tusen kroner å spare hvert 
eneste år.

Priseks.: Boliglån inntil 50 % av verdigrunnlag, eff. rente 1,45 %, 2 mill., o/25 år,  
totalt: 2 383 732,-. Gjelder YS-medlemmer. Pris pr. 01.06.20 for nye lån og kan bli endret. 

Billån,: Eff.rente 4,36 % kr 150 000 65% finansiering o/5år. Etabl.geb. kr 2 000,00. Terminge-
byr kr 60. Totalt kr 166 800. ,-. Gjelder YS-medlemmer.  
Pris pr. 11.06.20 for nye lån og kan bli endret.
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