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Vi skal fortsette arbeidet med å sikre 
ledere gode lønns- og arbeidsvilkår  
I det dere leser dette har jeg nylig fått fornyet mitt verv for 
fire nye år! Jeg takker landsmøtets for tilliten og ser frem til 
å fortsette mitt arbeid for våre medlemmer med et fornyet 
politisk grunnlag!  

De fire foregående årene som forbundsleder har vært preget av 
en rekke endringer i vår sektor. I disse har jeg gitt stemme til 
vår politikk. Mitt fokus har vært å fremme våre perspektiver 
på ledelse av det profesjonelle fellesskapet. Skal ledere evne 
å lykkes med dette må det både være gode rammevilkår for å 
utøve ledelse, samt lønns- og arbeidsvilkår som står i forhold 
til ansvar, kompleksitet og de vi er satt til å lede. 

I den perioden vi legger bak oss har forbundet jobbet aktivt 
for å få frem et bedre kunnskapsgrunnlag, slik at vår politikk 
kan finne sin forankring i et godt forskningsbasert fundament. 
Landsmøtet vedtok den 19.11 et nytt politisk program for 
perioden 2022 – 2025. Dokumentet har fire hovedområder; 
Rammevilkår for utdanningssektoren, vilkår for ledere, ledere 
og utøvelse av ledelse og profesjonsfellesskapet. 
Jeg er av den oppfatning at skal vi som organisasjon for 
ledere fremme gode synspunkter og argumenter,  må vi stå 
støtt i begge våre politiske hovedben; ledelse og lønns- og 
arbeidsvilkår.  

Det politiske påvirkningsarbeidet vil være et viktig område for 
oss i neste periode. Her er min ambisjon at vi skal profesjon-
alisere dette gjennom å støtte slikt arbeid også lokalt. Det er 
lokalt i kommune og fylkeskommune at rammer og vilkår for 
våre medlemmer settes. Vi må derfor skape strukturer for å 
bidra og støtte dette viktige arbeidet. 
Et viktig steg i denne retningen er landsmøtets vedtak om å 
forsterke sentralstyrets mulighet til deltakelse i de politiske 
prosessene nasjonalt, regionalt og lokalt.
Gode opplæringsaktiviteter i forbundets regi er et viktig ele-
ment i dette. Etableringen av lederskolen er et sterkt signal 
om at vi har ambisjoner for våre medlemmer. Korona perioden 
har utfordret oss og vi har digitalisert tilbud som er blitt godt 
tatt imot. Ambisjon for lederskolen må være at porteføljen 
skal vokse innen begge våre hovedområder, slik at vi fremstår 
som den organisasjonen som har søkelys på lederne i vår sek-
tor, i forhold til viktige områder for ledere og tillitsvalgte for 
lederne. Dette kombinert med et sterkt sekretariat som støtter 

fylkeslag og enkeltmedlemmer vil etter min vurdering skape et 
godt grunnlag for å fortsette den gode veksten av nye medlemmer 
vi ser i forbundet.  

Grunnlaget for mitt engasjement og motivasjon for å gå inn 
i en ny periode som forbundsleder, er de gode retninger som 
forbundet har trukket opp gjennom denne perioden og som 
landsmøtet vedtok i november.  
Jeg vil også som i forrige periode prioritere det å treffe enkelt-
medlemmer gjennom ulike arrangementer. Det er i disse 
møtene jeg henter informasjon og inspirasjon, det er i møtet 
med enkeltmedlemmer vi vokser i sak og påvirkningskraft 
sentralt. Jeg vil derfor fortsette denne prioriteringen. Det er 
gjennom å styrke vår stemme at vi skaper gode arbeids- og 
utviklingsforhold for våre skole – og barnehageledere.
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Stig Johannessen
Forbundsleder
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Stadig flere unge i Norden velger vekk 
yrkes utdannelse. Samtidig fører bransje-
regulerende grensehinder til at mange 
fagutdannelser bare er gyldige i det landet 
man er utdannet. Den samlede konse-
kvensen er en gjennomgående mangel 
på faglært arbeidskraft i hele Norden. 
Fortsetter utviklingen mener f.eks. den 
danske fagbevegelse at Danmark vil 
mangle nær 100 000 faglærte arbei-
dere innen 2030. En rapport fra norske 
Statistisk sentralbyrå i 2019 anslo at 
Norge vil mangle 90 000 fagarbeidere i 
2035. Nordisk råd starter nå et prosjekt 
som skal utarbeide strategier for å gjøre 
det mer attraktivt for unge mennesker 

å søke seg til yrkesutdannelser. Målet 
med prosjektet er å bringe alle relevante 
parter sammen for å belyse problemet 
fra alle vinkler og identifisere konstruk-
tive og realistiske løsninger med bred 
oppbakking. Nordisk råd tenker seg at 
man skaper en ad hoc tenketank som skal 
bestå av utdanningsinstitusjoner, fag-
foreninger, arbeidsgiverorganisasjoner, 

ungdomsorganisasjoner og politikere. 
Resonans Nordic skal lede prosjektet og 
fasilitere møtene. Tenketanken skal ha 
sitt første møte i januar. Det skal lede 
til et såkalt whitepaper med forslag til 
konkrete tiltak og politiske løsninger. 
Dette skal igjen danne grunnlaget for 
en større konferanse om temaet i 2022, 
ifølge Nordisk råd.

Forsikring gjennom  
jobben er ofte ikke nok

Lurer du på hvilke forsikringer du har gjennom arbeids
giver og hvilke du selv bør ha i tillegg? Da kan du avtale 
 telefon- eller videomøte med en av  Gjensidiges råd-
givere. Sammen kan dere  vurdere  økonomien din, familie-
situasjonen og  ønskene dine, slik at du får forsikringene 
som passer for deg. Som medlem i Skolelederforbundet 
kan du blant annet kjøpe YS  Livsforsikring og YS Uføre-
forsikring Pluss til svært lav pris. Se gjensidige.no/ys

Avtal video- eller telefonmøte med en av rådgiverne våre 
på  gjensidige.no/radgivning eller ring oss på 915 03100.
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AKTUELT

Ny app skal gi varige effekter på 
ordforrådet

Yrkesutdannelse i Norden må bli mer attraktivt

Ifølge en pressemelding fra Det 
utdannings vitenskapelige fakultet ved 
Universitetet i Oslo, har forskere ved 
fakultetet utviklet en ny språkapp som 
skal være effektiv for ordforrådet. 

– Språket har mange små bygge steiner 
med egen betydning, såkalte morfemer. 
Eksempler på morfemer er ‘bar’ i ‘brenn-
bar’ og ‘mis’ i ‘misforstå’. Disse bygge-
steinene går igjen i mange ord, og kan 
gi elevene fleksibel kunnskap som kan 
brukes i møte med mange nye ord, for-
klarer Janne von Koss Torkildsen.

Hun er professor ved Institutt for 
spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 
og har ledet forskerteamet som har ut-
viklet appen Kaptein Morf. Målet med 
appen er å styrke ordforrådet hos barn 
i småskolen. Morfemkunnskap er særlig 
viktig for barn i skolealder, da det viser 
seg at de fleste nye ordene barn møter i 
skolen består av flere morfemer.

– Det finnes mange apper som skal 
lære barn å koble bokstaver og lyder, 
men nesten ingen apper som fokuserer 
på innholdssiden av språket. Men det 
å kunne forstå betydningen av ordene 
er sentralt for læring i alle skolefag, sier 
Torkildsen.

I studien ble 717 andreklassinger 
tilfeldig fordelt til enten å jobbe med 
Kaptein Morf eller en matematikk-app 
i 8 uker. Da forskerne kartla elevenes 
ferdigheter på tredje trinn, fant de effek-
ter av app-arbeidet både i ordkunnskap, 
altså evnen til å forklare og forstå ord 
som besto av flere morfemer, samt lesing 
og staving av denne typen ord. Forskerne 
undersøkte også om det var noen spesielle 
elevgrupper som hadde mer utbytte av 
appen enn andre. Resultatene viste imid-
lertid at elevene hadde omtrent like mye 
framgang fra sitt individuelle utgangs-
punkt, uavhengig av den kunnskapen de 
hadde da de begynte tiltaket.

 Professor Janne von Koss Torkildsen, 
Institutt for spesialpedagogikk, UiO 
(Foto: Colvin / UiO)

Språk-appen Kaptein Morf fokuserer på små deler av ord som ‘gjen’ i 
gjenbruk. Ifølge forskerne som har utviklet appen er metoden svært 
effektiv for skolebarns læring.

Det må bli mer attraktivt for unge å 
velge yrkesfag og det må bli lettere 
for fagutdannede å arbeide i hele 
Norden, mener Nordisk råd. Nå vil de 
samle alle parter i arbeidslivet for å 
arbeide fram forslag til løsninger.

Den største utgiften er lønnskostnader. 
I grunnopplæringen går 74 prosent av 
de løpende utgiftene til lønnsutgifter, 
mot henholdsvis 67 og 48 prosent i vid-
eregående skole og høyere utdanning.

Utgiften per elev er høyest i vid-
eregående skole med en gjennomsnittlig 
utgift på 196 000 per elev. Tilsvarende tall 
i grunnskolen er 140 000 kroner og for en 
student i høyere utdanning er gjennom-
snittsutgiften 190 000 kroner. Den 
gjennom snittlige utgiften for alle elever og 
studenter er 162 000 kroner per elev. 

Norge bruker mer penger over offen-
tlige budsjetter på utdanning enn noen 
andre OECD-land, målt som andel av 
BNP. Tilsvarende ligger Norge helt i 
bunnen hva gjelder private utgifter til 
utdanning.

Hvert år begynner mer enn en av ti 
ungdommer på en folkehøyskole og det 
finnes mer enn 80 slike skoler i Norge, 
fra Svalbard i Nord til Mandal i sør. Siden 
2014 har det blitt godkjent hele seks 
nye folkehøyskoler. Nå skal regjeringen 
opprette et utvalg som skal se på hva slags 
samfunnsoppdrag folkehøyskolene skal 
ha og hvordan man kan sikre god kvalitet 
i utdanningen. Utvalget skal legge fram 
sin rapport i oktober 2022.

Fedre som er lektorer og lærere i høyere 
utdanning tar i gjennomsnitt 68 dager 
med foreldrepenger. Det er 20 prosent 
lengre enn gjennomsnittet, som er 56 
dager. Lærere i grunn- og førskole tok 
i gjennomsnitt ut 61 dager, ifølge SSB.

Gjennomsnittlig utgift per 
elev er 162 000 kroner

Nytt utvalg skal se på 
folkehøyskolene

Lærere tar mest 
pappaperm

Norge bruker 223 milliarder kroner til 
utdanning, ifølge SSB. Det utgjør 7,3 
prosent av bruttonasjonalproduktet. 

Istockphoto

Målet med språkappen Kapten Morf er å 
styrke ordforrådet hos barn i småskolen. 
(Design: EngageLab/Jesus González Torres)

Istockphoto

Istockphoto

Istockphoto

4 08 | 2021 08 | 2021  5



– Vi må levere fagarbeidere 
i verdensklasse

Vegar Sommerstad var i slutten av 30-årene da han byttet 
karrierevei. Ledererfaring fra industrien kommer godt med 

når man er rektor på Raufoss. 

Tekst og foto: Ole Alvik

LEDERINTERVJUET

Industriarbeidsplassene er selve livs-
grunnlaget for Raufoss. Industriparken 
er en av landets største og de rundt femti 
bedriftene som holder til der, omsetter 
for 12 milliarder kroner årlig, sysselsetter 
nærmere tre tusen arbeidstakere og eks-
portandelene er på hele 95 prosent. Det 
stiller store krav til Raufoss videregående 
skole, forteller Vegar Sommerstad som 
har vært rektor ved skolen siden 2016.

–Vår visjon er at vi skal være Norges 
beste yrkesfagskole og levere stolte fag-
arbeidere som holder mål inter nasjonalt 
og som raskt bidrar til verdiskapning i 
arbeids livet eller som studenter, sier han.

Og hvordan klarer dere det?
–Det klarer vi gjennom internt og ek-

sternt samarbeid, ved å være gode voksne 
rollemodeller og ved stadig å utvikle vår 
faglige og relasjonelle kompetanse. 

–Vi er bevisste på å lete etter de gode 
opplevelsene og gi ros for forsterke det 
gode arbeidet. Og vi er opptatt av å 
rekruttere ansatte som gjør de riktige 
tingene. Dessuten er det vesentlig å skape 
yrkesstolthet for de som jobber ved skolen, 
sier han. 

FRA NÆRINGSLIV TIL SKOLELIV
Vegar Sommerstad har en annen bak-
grunn enn de fleste andre rektorer. Han 
er utdannet elektriker og ingeniør og 
var 38 år da han i 2008 bestemte seg 
for å satse på skolesektoren. Da hadde 

han rukket å jobbe både som markeds-
direktør og administrerende direktør i 
industrien, Han kaller karrierebyttet for 
et verdivalg.  

–Det var en beslutning som hadde 
modnet seg fram. Jeg har lyst til å bidra 
til å skape et best mulig samfunn og bidra 
til at velferdsstaten Norge kan fortsette, 
preget av likeverd, inkludering og mang-
fold. Jeg ønsker at alle uansett bakgrunn 
skal finne sin plass og lykkes i arbeidslivet. 
Vi trenger mennesker i alle former og 
kvaliteter skal dette samfunnet fungere 
optimalt, sier han.

Dermed sa han opp direktørjobben, 
startet rådgivningsfirma, begynte å 
jobbe som faglærer ved Raufoss vgs og tok 
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), 
Rektorskolen og Master i utdannings-
ledelse ved siden av jobb. 

NÆRT PÅ NÆRINGSLIVET
På hvilken måte samarbeider Raufoss 
videregående skole med industrien og 
næringslivet i regionen?

–Vi har yrkesfagnettverk ved alle 
fagretninger på skolen. Mot industrien 
består dette nettverket av represen-
tanter fra skolen, opplæringskontoret for 
industri fag Innlandet, og representanter 
fra bedriftene. 

–Men samarbeidet med industrien 
handler i praksis om en rekke for melle 
og uformelle møter nesten hver dag. 

Skoleledelsen har drøftingsmøter med 
ledere i industriparken, der vi blant 
annet snakker om hva som er deres be-
hov og hva de mener er viktig at vi gjør. 
Vi samarbeider også tett når vi følger opp 
elevene ute i praksis og i forbindelse med 
skolekonkurranser, fylkeskonkurranser 
og helt opp til World skills. 

Hvor viktig er dette samarbeidet for 
skolen?

–Det er en forutsetning for at vi skal 
lykkes med vårt samfunnsoppdrag. Hvis 
vi ikke lykkes med å utdanne de beste 
fagarbeiderne til industrien, da har vi 
ikke livets rett som utdanningsinstitusjon 

Skolen har ca. 500 elever og litt under 
100 ansatte. Ledelsen består av rektor 
og fem avdelingsledere med personal-
ansvar, fag og elevansvar innenfor sine 
fagområder. 

Utdanningstilbudet ved skolen er: 
Teknologi- og industrifag, Elektro 
og datateknologi, TAF teknologi- og 
industrifag (4-årig løp som gir fag-
brev og studiekompetanse med 
fordypning i matematikk og fysikk), 
Ambulansefag med studiekompetanse, 
Helse- og oppvekstfag, Restaurant- 
og matfag, og Påbygging til generell 
studiekompetanse.

LITT OM RAUFOSS VGS

I Læringsfabrikken som ligger i Raufoss industripark får 
elevene opplæring på avansert utstyr som brukes i industrien 
i dag. Det bidrar til å gjøre industrifagene mere attraktive, 
mener Vegar Sommerstad. 
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folkene på rett plass for å få ut maksi-
mal energi og retning. Jeg rekrutterer 
ledere og lærere som kan samarbeide, 
som vil være gode rollemodeller og som 
ønsker å utgjøre en forskjell for elevene. 
Nyansettelser er det viktigste virkemid-
delet jeg har for å få de verdiene og den 
kulturen som vi ønsker oss på skolen. 

–For meg er det grunnleggende 
spørsmålet: Hvorfor ønsket du å bli 
lærer? For noen er det tilfeldig at de 
havner i yrket, mens andre har et bren-
nende ønske om å skape en bedre skole-
hverdag for elevene. Det skjer noe med 
forståelsen i felleskapet når vi snakker 
sammen om dette.

FIKK NED FRAFALLET
Frafall i videregående er et problem. 
Ifølge SSB er gjennomføringsgraden på 

yrkesfaglig 68,3 prosent etter fem/seks 
år. Ved Raufoss vgs fullfører 85 prosent 
av elevene på normert tid.

–Målet vårt er at 90 prosent av elevene 
skal gjennomføre på normert tid. 

–For fire år siden startet vi med IKO, 
som står for identifisering, kartlegging og 
oppfølging, og som er en modell for syste-
matisk frafallsforebygging. Målet er at 
alle elever skal bli faglig og sosialt rustet 
til å komme seg videre i utdannings-
løpet. Da må vi reagere raskt når varsel-
lampene blinker og sørge for å få elevene 
på rett kjøl igjen hvis vi ser at de sliter 
faglig eller begynner å få et høyt fravær. 
IKO-metodikken involverer både elev-
tjenesten, lærere og ledelsen og vi samar-
beider om å finne gode løsninger for at 
også disse elevene skal lykkes.

Han anslår at rundt 10 – 15 prosent av 

elevene befinner seg i gruppen som står 
i faresonen for frafall hvis de ikke fanges 
opp. 

–Hvis vi skal nå målet om 90 prosent 
gjennomføring, så må vi ha et system som 
fanger opp disse elevene.

Andelen som føler seg mobbet har også 
gått ned fra seks til to prosent?

–Ja, og det tror jeg har mange årsaker. 
Vårt mål er å skape ett fullt ut inklu-
derende felleskap ved skolen. Det han-
dler om skoleledelse, IKO-metodikken, 
en velfungerende elevtjeneste og tidlige 
bekymrings meldinger. Vi tar tak i det 
som skjer og er tydelige på at vi har null-
toleranse for trakassering og mobbing. 
Jeg tror at dette også fører til at noen 
færre elever slutter.

LAVERE SYKEFRAVÆR
Sykefraværet blant de ansatte har vært 
over 10 prosent. Det er nå nede i 4,5 
prosent. Hva har dere gjort for å få ned 
sykefraværet?

–Sykefraværet gikk ut over både kol-
leger, elever og avdelingsledere som ofte 
måtte finne vikarer. Derfor analyserte 
vi årsakene til sykefraværet og fant at 
noen ansatte hadde et mønster med stort 
sykefravær. Vi hadde individuelle møter 
med disse for å se hva vi kunne gjøre. 
Tillitsvalgte og verneombud deltok på 
møtene hvis den ansatte ønsket det. Etter 
hvert hadde vi også dialogmøter med be-
handlende lege og Nav, samtidig som vi 
også hadde et godt samarbeid med HR i 
fylket. Dette arbeidet startet vi med for 
seks år siden og det er den viktigste år-
saken til lavere sykefravær. 

–I tillegg har vi jobbet aktivt i AMU, 
satt tydelige mål på reduksjon av syke-
fravær der og funnet gode virkemidler 

i denne regionen.
Dere samarbeider også om et prosjekt 

som heter «Jenter i industrien»?
–Ja, dagens industriarbeidsplasser 

passer like godt for jenter som for 
gutter, men industrien er veldig manns-
dominert. Et industrilokale er ikke lenger 
mørkt og møkkete, og det er like viktig å 
ha medarbeidere med datakompetanse 
som muskelkraft. 

Arbeidet med å motivere jenter til å 
søke seg til industrien starter allerede på 
ungdomsskolen, forteller han.

– Vi trenger mangfoldet og vi trenger 
større kreativitet i å finne nye produkter 
som markedet trenger.  Derfor trenger 
vi folk som tør å tenke og prate litt an-
nerledes og vi trenger å få inn de mykere 
verdiene. Det er ingen som ønsker å være 
en fagarbeider i verdens klasse, hvis de 
ikke kan være hele mennesker når de er 
på jobb. 

DEN NYE LÆRINGSFABRIKKEN
Et viktig tilskudd til opplæring av folk 
til industrien på Raufoss, er den nye 
Læringsfabrikken. Det er et lærings-
senter for fagfolk, fagskolestudenter, 
lærlinger og elever fra Raufoss vgs.

Vegar Sommerstad har vært sterkt in-
volvert i prosessen med å opprette denne 
læringsarenaen. På Læringsfabrikken 
får elevene opplæring på en maskinpark 
med avansert teknologi, av den typen 
som brukes i dagens industribedrifter. 
Den totale prislappen på hele senteret 
var 110 millioner kroner, og ble realisert 
som et spleiselag mellom nasjonale myn-

digheter, industrien og fylkeskommunen. 
–Læringsfabrikken bidrar til å gjøre in-

dustrifagene mer attraktive. Det er viktig 
fordi vi trenger industri arbeidere i frem-
tiden også. Selv om digi talisering og ro-
botisering i seg selv gir mindre behov for 
folk, så oppveies dette av at de bedriftene 
som vinner fram får langt større omset-
ning enn tidligere. 

–I Raufoss jobber det 3000 personer 
i bedriftene i industriparken. Da jeg 
jobbet der for 20 år siden, var det også 
3000 ansatte i industriparken. Hvis vi 
skal opprettholde velferdssamfunnet så 
må vi ha eksportindustri for å ta over 
etter oljeeksporten og da trenger vi også 
kvalifisert arbeidskraft.

Raufoss vgs har ikke bare industri-
rettede fag. Ambulansefag og elektro-
fagene er de linjen som har størst søknad, 
og de har også helse- og oppvekstfag, 
restaurant- og matfag og påbygning til 
generell studiekompetanse. Dessuten 
har de TAF, som er et skoletilbud over 
fire år og som gir dobbel kvali fikasjon 
i form av både fagbrev og studiekom-
petanse med fordypning i matematikk og 
fysikk. Mange av TAF elevene fortsetter på 
NTNU og målet er å utdanne ingeniører 
og ledere til industrien.

MÅ HA RETT PERSON PÅ RETT PLASS 
En god skole er avhengig av dyktige 
ansatte, men Sommerstad legger vel så 
stor vekt på personlige egenskaper, verd-
ier og holdninger, som faglige kvalifika-
sjoner når han ansetter nye medarbeiere.

–Det er utrolig viktig at du har de rette 

Hvorfor ville du bli skoleleder?  
Jeg tok et verdivalg da jeg skiftet 
fra næringslivet til skolen. Jeg 
hadde lyst til å påvirke samfunnet 
mer innenfra for å øke utbyttet og 
opplevelsen av skoletiden for alle 
elever. Jeg har en klar ambisjon at 
jeg i min rektorgjerning skal bidra til 
at skolen overlates i en bedre forfat-
ning når ny rektor skal ta over. Dette 
gjelder kvaliteten i læringsmiljø, 
undervisningskvalitet, arbeidsmiljø, 
skolens utforming og generelt måten 
skolens ansatte tenker systemisk 
rundt elevkvalitet i alt arbeid.

Hvordan fyller du energilagrene 
dine? 
Det gjør jeg ved å gå turer og 
skiturer i skog og fjell, fisking, 
lesing, yoga, samt lage og dele gode 
måltider.

Hva er viktigst for deg i livet? 
At jeg har en helse som gjør at jeg 
har energi til å leve livet fullt ut!

Hvilken dag ville du levd på nytt?  
Det er dager med de nærmeste på 
en fjelltur i praktfullt høstvær.

Du skal holde en tale i en 
barnedåp og skal gi et råd for livet. 
Hvilket råd vil du gi?  
Gjør ditt beste både mot deg selv og 
mot andre hver dag.

FEM SPØRSMÅL

LEDERINTERVJUET

Skap forståelse på hva vi skal oppnå: 
1. Snakk om samfunnsmandatet 

til skolen til alle ansatte, og 
det å sikre en god inngang inn i 
arbeids livet for alle elevene.

2. Skap deres visjon og de verdiene/
standardene som skal prege dere.

3. Ta folk i å være gode hvis de 
gjør noe bra, spesielt opp mot 
verdiene og standardene dere 
har laget.

4. Bruk god tid blant de tillitsvalgte, 
slik at gode drøftinger skjer.

Skap en god organisasjon og gode 
team:
5. Lag en forutsigbar struktur i 

organiseringen som hjelper dere i 
nå ønsket retning.

6. Bruk tid på å skape gode team, 
gjennom å skape psykologisk 
trygghet der ærlighet kommer 
frem på en trygg måte.

7. Lag faste agendaer som er 
gjennom gripende i all møte-
aktivitet ved skolen.

8. Ha tydelige forventninger og 
korriger raskt på avvik.

Skap arbeidsglede og stolthet:
9. Skap ett miljø der dere vil 

hverandre vel.

10. Feire seire og skap en kultur der 
det føles trygt å få ros.

TI TIPS FOR Å BYGGE EN GOD SKOLE MED KVALITET I ALLE LEDDVegar Sommerstad begynte sitt 
yrkesliv med å ta fagbrev som elek-
triker og deretter utdannet han seg 
til ingeniør. Deretter jobbet han som 
direktør i næringslivet. I 2008 startet 
han sitt eget konsulentfirma og jobbet 
i skolen ved siden av. Han har også tatt 
PPU (HIAK), Rektorskolen (UiO) og 
Master i utdanningsledelse (BI) sam-
tidig som har jobbet ved Raufoss vgs. 
Slik ser hans skolereise ut:

-Fag/kontakt-lærer på elektro, ved 
Raufoss vgs fra 2008 til 2013

-Avdelingsleder ved Raufoss vgs 2013 
til 2015

-Rektor Dokka vgs 2015

-Rektor Raufoss vgs 2016 til dags dato

-Konstituering som rektor i fire 
måneder på Hadeland vgs i 2016

VEIEN FRA ELEKTRIKER 
TIL REKTOR

Den teknologiske utviklingen går raskt, og elevene på linjen for teknologi og industrifag får opplæring på 
moderne utstyr. (Foto: Raufoss vgs)

Elevene på Elektro og datateknologi lærer blant annet om elektriske anlegg, 
alarmanlegg og styring av industrianlegg og roboter. (Foto: Raufoss vgs)

Læringsfabrikken er et læringssenter som gjør at fagfolk, fagskolestudenter, 
lærlinger og elever fra Raufoss vgs får opplæring på moderne og kostbart 
utstyr av den typen som brukes i industrien i dag. Øysten Enger er koordinator 
på læringsfabrikken.
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LEDERINTERVJUET

gjennom strategidokumentet vårt for et 
godt arbeids miljø, slik at folk kan glede seg 
til å gå på jobb og kjenne på lagfølelsen. 

HELE LEDERGRUPPEN SKAL VÆRE MED
Når Vegar Sommerstad har ledermøter, 
forventer han hundre prosent opp-
slutning. Hvis ikke absolutt alle er med, 
utsetter eller justerer han møtet. 

–Min erfaring er at det å finne 
løsninger på forskjellige utfordringer 
ofte er en modningsprosess. Skoleledelse 
innebærer at vi ofte har krevende utfor-
dringer uten en tydelig fasit. Men når 
vi drøfter det over noen uker, så ser vi 
plutselig hva som er naturlig å gjøre fordi 
løsningen har modnet seg fram. Derfor er 
det viktig at hele ledergruppen er med i 

hele prosessene.
–Hvordan er du som leder når løsninger 

kan modne seg fram i en ledergruppe?
–Ja, hvordan er jeg som leder. Jeg er 

nok en leder som ønsker å finne balanse-
punktene i saker og er god til å lytte. Det 
er det viktigste hjelpemiddelet jeg har. 
Uansett om det er konflikter vi skal løse 
opp i eller om det er strategiske vurderinger 
om hvor vi skal hen, så er det å lytte min 
inngang til å klare å manøvrere i landskapet 
av komplekse problemstillinger. 

–Ellers er nok min styrke som skole-
leder en strukturert arbeidsform og at jeg 
ikke gir meg før oppgaver er løst.

SJEKKER RESULTATER MOT STRATEGI
DOKUMENTET
Når man som leder skal motivere med-
arbeiderne til innsats, må man trekke 
fram det de gjør bra – både som 
lag og som individer – mener Vegar 
Sommerstad.

–Vi har blant annet et fast punkt på 
agendaen på ledermøtet hver uke; hva 
har vi lykkes med i forhold til strategi-
dokumentet vårt i løpet av den siste 
uken. Det gjør oss litt mere stolte, bevis-
ste og motiverte, tror jeg. 

–En strategiplan må være levende og 
dynamisk. Retningen og visjonen er den 
samme som da vi lagde den for fire år 
siden, men det er den stadige knaingen 
og de små endringene som er viktige for 
at folk skal synes at det er relevant og 
spennende å jobbe med strategien. 

VIKTIG MED TILLIT PÅ ALLE NIVÅ
Tillit er et mye brukt ord i skolepolitikken 
for tiden, jamfør tillitsreformen og tillits-

basert ledelse. Hvilket forhold har du til 
tillitsbegrepet? 

–Tillit betyr for meg at vi er gode på 
forventningsavklaringer, men at medar-
beiderne mine har full tillit og myndighet 
til å gjøre det de skal gjøre i hverdagen.

–Vi må ha mål, analyser og harde fakta 
på den ene siden, men samtidig skape en 
forankring og forståelse i organisasjonen 
om hvordan vi skal nå målene – og gi 
medar beiderne inspirasjon og lyst til å 
være med på prosessen for å nå dem. 

–Dette gjelder også i forholdet mellom 
skoleeier og den enkelte skole. Skoler er 
forskjellige, og det er viktig at skoleledere 
får tillit til å løse oppdraget på den måten 
som er best for den enkelte skole. Det er 
vel det jeg legger i tillitsreformen; at det 
må være målstyring med gode drøftinger 
mellom skoleeier og skoleledere, og at det 
gis tillit til at virksomheten styres lokalt. 

UTFORDRINGER FRAMOVER
Hva ser du som de største utfordringen 
fremover?

–Det er flere. Det ene gjelder selve hen-
sikten med den offentlige skolen. Jeg 
mener at målet ikke bare er å skape gode 
elever, men gode og trygge mennesker 
som skal takle livet og samfunnet bedre 
etter endt skolegang. Jeg er usikker på om 
vi klarer å endre elevperspektivet fullt ut i 
norsk offentlig skole. 

–I dag faller for mange fra og opplever 
ikke utvikling og vekst som menneske 
gjennom en for skolsk innramming 
av skolehverdagen etter min mening. 
Avtaleverket er for stivt og ikke tilpasset 
ulikhetene i oss mennesker. Spesielt mot 
praktikerne og yrkesfag.

–Ledernes vilkår i skolen er også en 
utfordring. Det å få politisk aksept for 
skoleledelsens betydning i skolene, av å få 
til systemisk utviklingsarbeid, kjenner jeg 
er krevende å få frem i dag. Økte ressurser 
i dette perspektivet må fortsatt løftes opp 
politisk hvis vi skal lykkes med samfunns-
oppdraget vårt.

Han synes også at begrensninger i 
skolenes handlingsrom kan være en 
utfordring.

–Det er med bekymring jeg ser på det 
offentliges muligheter til å hjelpe ung-
dom og mennesker i en vanskelig tid. 
Hjelpen blir nå for ofte stoppet opp 
grunnet hensyn til taushetsplikt og 
person vern. For eksempel hva gjelder å 
sikre gode overganger mellom skoler og 
politiets mulighet til forebyggende arbeid 
med henhold til rus og vold, sier han. 

Restaurant og matfag krever at man er praktisk anlagt og liker å jobbe både selvstendig og sammen med 
andre. (Foto: Raufoss vgs)

1. Oversetter: Som rektor har jeg 
brukt mye tid på å oversette det 
akademiske språket til et praktisk 
forståelig språk som alle ansatte 
kan forstå og få et eierforhold til.

2. Struktur: Skoleansatte er etter 
min erfaring veldig flinke til å 
være fleksible og få driften til å 
gå. Det å lage en struktur og plan 
for utviklingsarbeidet og at alle 
vil følge strukturen i hverdagen er 
mye mer krevende.

3. Tidsaspektet: Vilje til samarbeid, 
endringer på ferdighetsnivå og 
ny helhetlig kompetanse hos 
alle ansatte ved skolen, tar år å 
utvikle.

HVA ER DINE TRE VIKTIGSTE 
ERFARINGER SOM 

SKOLELEDER?
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AKTUELT

Vil gi barnehagelærer- 
utdanningene mer handlingsrom

Barn på Oslo vest deltar oftere i fritidsaktiviteter

Rammeplangruppa for barnehagelærer-
utdanningen har levert sin slutt rapport. 
Gruppa har hatt som mål å gjøre ramme-
planene for norsk og samisk barne-
hagelærerutdanning mer overordnet og 
mindre styrende. Rammeplangruppas 
hovedanbefalinger er:

PEDAGOGIKKENS PLASS
Begrepet pedagogikkfaget knyttes til 
oppgaver som skal ivaretas av ansatte 
ved institusjonenes pedagogikk-
seksjoner. Gruppen foreslår videre å gi 
pedagogikkfaget en sammenbindende 
rolle, men vil fjerne kravet om at faget 
skal inngå i alle kunnskapsområdene i 
utdanningen.

FLEKSIBILITET I OG MELLOM 
KUNNSKAPSOMRÅDER
Det foreslås å fristille de 20 studie-
poengene som i dag er avsatt til å for-
sterke ett eller to av de seks kunnskaps-
områdene i norsk barnehagelærer-
utdanning. Det vil gi institusjonene 
økt handlingsrom, også til å ivareta 
lokale forhold. Av samme grunn 
foreslår gruppa å fjerne angivelsen i 

merknadene, om at en studiepoeng-
givende enhet må være minst 15 studie-
poeng. I stedet gis det føringer på 
tverr faglighet og integrering av teori 
og praksis.

GJENNOMGÅENDE TEMA
Rammeplangruppa foreslår også å 
erstatte punktet i §1 i rammeplanen 
om vektlegging av økt mangfold, økt 
andel barn under tre år, flere barn med 
særskilte behov og flere flerspråklige 
barn med at utdanningen skal vekt-
legge en helhetlig pedagogisk tilnærm-
ing til lek, omsorg, læring og danning. 
Tidsaktuelle tematiske satsinger kan 
vurderes i arbeidet med nasjonale 
retningslinjer.

STUDIEPOENG I FAG PÅ KANDIDATENS 
VITNEMÅL
Rammeplangruppa foreslår at studie-
poengene i de enkelte lærerutdannings-
fagene kan føres opp på kandidatenes 
vitnemål. Det vil kunne gi arbeidslivet 
bedre informasjon om innholdet i 
studiet, og gi bedre mulighet for opptak 
til videreutdanning. 

Forskere ved Nova, som er et samfunns-
vitenskapelig forskningsinstitutt ved 
OsloMet, har nylig publisert Ung i Oslo 
undersøkelsen. Den viser at barn i Oslo 
stort sett synes at de har det bra, selv om 
de sosiøkonomiske forskjellene kan være 
store mellom ulike bydeler. De fleste 
barna opplever å ha et godt liv, med 
trygge relasjoner til både foreldrene sine 
og lærerne på skolen. Nesten alle barna 
har også noen å være sammen med på 
fritida og i friminuttene. Det er imidler-
tid ett område som skiller seg ut og det 
handler om hvor mange barn som deltar 
i organiserte fritidsaktiviteter.

FORSKJELLER MELLOM BYDELER
Totalt er tre av fire barn i Oslo med på 
faste fritidsaktiviteter, men det varierer 
mellom ulike bydeler. For eksempel del-
tar de fleste barna i bydel Nordre Aker  
på en eller flere faste fritidsaktiviteter, 
mens det kun gjelder halvparten av barna 
i Stovner bydel. Både innvandringsbak-
grunn og familiens sosioøkonomiske sta-
tus har mye å si for deltakelsen. Barn i 
de mest ressurs rike byområdene er også 
oftere med i kulturorienterte fritids-
aktiviteter som teater og dans. 

SKADER SEG OFTERE
Deltakelse i organisert idrett og andre 
fritids aktiviteter har mange positive 
effekter, både med hensyn til helse, 
sosialisering og læring. Men en del 
idretter medfører også en viss risiko. 
Den svenske legen Erik Hedstrøm har 
forsket på årsaker til benbrudd hos barn, 
i forbindelse med sin doktorgrad ved 
Umeå universitetet. Han finner blant 
annet at benbrudd er vanligere blant 
barn i familier med god inntekt enn i 

familier med lav inntekt. Årsaken til dette 
er også barnas aktivitetsnivå. Barn i fami-
lier med god økonomi har oftere trampo-
liner, ski, sykler og andre ting som gjør at 
de kan skade seg - og dessuten deltar de 
som nevnt i flere organiserte aktiviteter. 
Ifølge Store medisinske leksikon opplever 
halvparten av alle mennesker et benbrudd 
i løpet av barndommen, og Hedstrøm 
finner at fotball og ischokey er de aktivi-
tetene som oftest fører til benbrudd hos 
gutter i Sverige. Blant jenter er det riding. 

Danske Vive (Det nasjonale forsknings- 
og analysesenteret for velferd) skriver på 
sine nettsider at studenter fra familier 
med ufaglærte foreldre, har markant 
større risiko for å falle ut av studiene 
enn studenter fra akademikerhjem. Av 
alle dansker som begynte på en bach-
elor i 2006, sluttet 31 prosent av dem 

som kom fra hjem med lav utdanning 
før de fullførte bacheloren. Tilsvarende 
for studenter fra akademikerhjem var 
15 prosent. Selv når det tas høyde for 
karakterer fra videregående skole, kjønn 
og minoritetsbakgrunn, er det langt flere 
som slutter uten å fullføre studiene hvis 
foreldrene har lite utdanning. 

Caroline Ingvarsson underviser ved 
Mälardalens högskola i Sverige og forsker 
på hva digitaliseringen vil bety for frem-
tidens arbeidsforhold. Fenomenet med 
digitale nomader har vokst fram det siste 
tiåret. 

–Vi ser at digitale nomader er en vok-
sende gruppe mennesker på arbeids-
markedet. De har ofte universitets-
utdanning og er i slutten av 20-årene og 
30-års alderen, sier hun.

Digitaliseringen er en forutsetning 
for at den digitale, nomadiske livs stilen 
skal være mulig og at de har en arbeids-
situasjon som gjør det mulig å arbeide 
uten å være fysisk til stede på en arbeids-
plass. Under koronapandemien har 
reiseaktiviteten blitt vanskeligere, men 
pandemien har ført til en norm endring 
som støtter opp om de digitale nomadenes 
livsstil.  

– Koronapandemien har tatt oss over 
en ganske stor terskel. Det har blitt enklere 
og mere akseptert at man ikke er fysisk til 
stede på arbeidsplassen.  For mange har 
det siste året blitt et bevis på at det er 
mulig å jobbe og lede på avstand. 

Det moderne arbeidslivet vokste fram i 
forbindelse med industrialiseringen, men 
nye tider og muligheter endrer hvordan 
vi ser på yrkeslivet. Dels handler det om 
en forskyvning i forhold til hvordan man 
jobber og dels om hvilke mål man for-
venter at jobben skal innfri. 

–Digitale nomader har valgt å bytte 
karriere for å få et mer balansert arbeids-
liv og for å få større frihet til selv å styre 
jobben, sier hun. 

Disse normendringene får også stor be-
tydning for ledelse.

–Ledere må i enda større grad lede 
mennesker som de møter veldig sjelden, 
og de må vurdere gjennom hvilke 
kanaler de kan opprettholde hvilken 
kommunikasjon. 

Digitale nomader utfordrer 
normene i arbeidslivet

Flest studenter fra akademikerhjem 
fullfører universitetet

Digitale nomader er et begrep som 
brukes om personer som har full 
geografisk frihet og fleksibilitet i arbeids-
livet med hjelp av digitale hjelpemiddel 
– og de er en voksende gruppe.   
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form og størrelse på gruppa. De må ha 
fokus på praksis og reelle problemstil-
linger som skal løses. Det er også viktig 
å lytte til elevens stemme. Deltakerne er 
mindre avhengig av en ovenfra-ned 
byråkratisk autoritet, men mer avhengig 
av hverandre. De har en felles tro på at 
de kan utgjøre en forskjell med hensyn 
til elevens læring, og de føler et felles 
ansvar. 

– Nettverksgrupper er også viktig for 
ledere. De kan selvfølgelig ikke bare 
være opptatt av hvordan andre skal 
samarbeide, understreket professorene. 

Å lede endringer fra midten 
– Det er ikke all ovenfra-ned-ledelse 
(top-down) som er dårlig ledelse. Når 
målene dine er enkle, kan det fungere. Det 
fungerer ikke når det er komplekse mål, 
sier Andy Hargreaves. 

Det å bygge opp kompetanse og øke 
ressursen på lokalt administrasjonsnivå er 
viktig i forhold til leading from the middle. 

Utviklingsprosessene skal verken ledes 
ovenfra eller nedenfra. Derfor må en sørge 
for tilstrekkelig kompetansebygging 
lokalt og få til sammenheng i systemene. 
Ledelse må handle om å skape en utvik-
ling på individuelt nivå, men også i for-
hold til skolen og skolesystemene. – Når 
du leder fra midten, leder du sammen med 
de du er ansvarlig for. Du starter på en 
måte i sentrum, i kjernen, og så vokser 
treet og grenene utover etter hvert, forkla-
rer Hargreaves.  

Hargreaves og Shirley tok for seg noen 
prinsipper i forhold til «ledelse fra midt-
en». Det er viktig at en tar utgangspunkt 
i lokale behov. En må være åpen for det 
mangfoldet som finnes og støtte alle grup-
per av elever. Profesjonelle læringsfelles-
skap tar ansvar for at alle elevene lykkes. 
På lokalt nivå analyserer man elevdata, og 
lærere samarbeider med spesialister 
innenfor forskjellige områder slik at en 
kan utvikle hjelp til alle grupper elever 
med forskjellige lærevansker.

Det handler ikke om mange initiativ 
og forslag, men mere om initiativ og enga-
sjement. Man tar et felles grep om 
utfordring ene og utvikler strategier for å 
møte dem. Det er naturlig å knytte seg 
opp mot sentrale prioriteringer, for eksem-
pel forbedring av lesing eller det å utjevne 
sosiale forskjeller med hensyn til presta-
sjoner.

I disse prosessene lærer alle av hveran-
dre – også skoler i mellom. Strategier og 
resultater deles med sikte på å forbedre 
læring for den enkelte elev. 

*Bøkene det refereres til er:
Dennis Shirley: The New Imperatives 
of Educational Change (translated into 
Norwegian), 2018;
 
Andy Hargreaves & Michael O’Connor, 
Collaborative Professionalism, Corwin,  mars-
april 2018;
 
Andy Hargreaves & Dennis Shirley, Leading 
from the Middle, Not Taking it from the Top, 
Routledge, sent i 2018

Omar Mekki, som representerte arrangøren 
IMTEC, var glad for å kunne presentere 

velrennomerte internasjonale forskere som 
Hargreaves og Shirley på turne i Norge.

Mange spennende måter å samarbeide 
på og løse oppgaver sammen på når 
Andy Hargreaves holder kurs!

6 | 2018  Skolelederen    15

forplikter seg til å bidra aktivt i de fellespros-
esser og tiltak som partnerskapet beslutter og 
til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler 
for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing 
og krenkelser. Kunnskaps-spredning om 
rettig hetene for barn og unge og pliktene til 
barnehager, skoler, barnehageeiere og skole-
eiere inngår også. 

FRIENDS
Det nordiske nettverket oppstod i fjor – etter 
initiativ fra organisasjonen Friends i Sverige. 
Det skal holdes et årlig møte. Det kan nevnes 
at Friends også har tatt initiativ til World Anti 

Bullying Forum som i år holdes i Dublin. 
Friends har vokst seg store i Sverige siden 

Sara Damber tok skjeen i egen hånd og dan-
net organisasjonen i 1997. Hun begynte med 
å reise rundt på skoler i Sverige for å snakke 
om mobbing basert på egne erfaringer. De har 
blitt en stiftelse, fått med seg nærinsglivs-
sponsorer – og gjennom det fått navnet sitt 
på hovedarenaen i fotball (Friends Arena). De 
har opprettet et forskningssenter og har kon-
takt med forskningsmiljøene på flere univer
sitet der de initierer forskningsprosjekt relat-
ert til mobbing og diskriminering. 

– Vi jobber tverrvitenskapelig med ut-

gangspunkt i forskning og praksiserfaring. Vi 
skaper møteplasser og driver et omfattende 
opinionsarbeid, forteller Lisen Bergquist. Ut-
danning og rådgivning hører også til arbei-
det. Skolen er selvfølgelig en viktig arena: 
– Friends støtter skoler i hele Sverige i arbei-
det mot mobbing og krenkelser. Vi kan hjelpe 
med alt fra kartlegging, elevtreff, og fore-
byggende strategier til utdanning av sko-
lens ansatte, teaterforestillinger og konkrete 
arbeids verktøy, forklarer Bergquist.

Marlen Faanesen, prosessveileder fra KS konsulent, og Frode Restad, sekreteriatsleder av Partnerskap mot mobbing, står på hver sin side av de nordiske deltakerne.
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Barn i Oslo har det stort sett veldig 
bra – men flere barn i ressurs-
sterke bydeler deltar i faste fritids-
aktiviteter.
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SKOLELEDELSE

Hva kjennetegner små kommuner 
med gode skoleresultater over tid? 

Skoleutvikling kan være utfordrende i små kommuner med begrensede ressurser. 
Løsningen kan være et tettere samarbeid på tvers av kommunegrenser. 

Tekst og foto: Ole Alvik 

Hilde Forfang er PhD-stipendiat ved 
Senter for praksisrettet utdannings-
forskning (SePU) ved Høgskolen i 
Innlandet. I sitt doktorgradsarbeid har hun 
blant annet undersøkt hvordan samar-
beid på tvers av kommunegrenser kan 
legge til rette for organisatorisk læring 
i skoler. Hun har studert tre små nabo-
kommuner som ligger i et ruralt område 
på Østlandet. De tre kommunene, som 
hun kaller Triaden, har levert skole-
resultater som er like gode eller bedre 
enn landsgjennomsnittet over lang tid. 
Dette skiller dem ut fra de andre kom-
munene i distriktet, som ikke har like 
gode resultater på for eksempel nasjonale 
prøver og grunnskolepoeng som de tre 
samarbeidskommunene. 

–Jeg har undersøkt hvordan kom-
munene legger til rette for skoleutvikling 
gjennom læringsprosesser, eksternt sam-
arbeid og pedagogisk infrastruktur. I til-
legg har jeg studert hva som kjenne tegner 
sam handlingen mellom kommunale 
skole eiere og skoleledere i en rural region 
i Norge, sier hun. 

Alle de tre kommunene er typiske jord-
bruk- og skogbrukskommuner og de har 
til sammen 1 200 elever fordelt på 10 
skoler, 160 lærere og 13 skoleledere. 

MANGLER RESSURSER
En utfordring for skolesektoren i små, 
rurale kommuner er at kommunene ofte 
mangler ressurser til å drive med organi-
satorisk læring. Dette handler både om 
økonomiske ressurser og om manglende 
kapasitet på skoleeiernivå til å støtte og 
veilede skolelederne, ifølge Forfang. 

–Det er mange små kommuner som 
ikke har skolesjef eller skolefaglig rådg-
iver.   Kommunedirektøren er den eneste 
som jobber med skole i tillegg til skole-
lederne, sier hun. 

Utfordringene forsterkes av at det ofte 

er hyppige jobbskifter blant skoleledere i 
de små kommunene. 

–Lederjobbene blir springbrett til an-
dre skolelederstillinger på større skoler. 
Samtidig er det vanskelig å rekruttere 
kvalifiserte rektorer i stillingene til de 
som slutter. Hyppige jobbskifter, både 
blant rektorer og lærere, gjør det utfor-
drende å bygge en god skolekultur. 

Lange avstander til universitets- og 
høyskolemiljøer gjør det dessuten van-
skeligere med etter- og videreutdanning, 
samtidig som lange avstander til nabo-
skolene fører til liten grad av læring på 
tvers av skoler. 

–Dette gjør at kompetanseutvikling 
kan bli nedprioritert og føre til en profe-
sjonell stagnasjon.  

Forskning har påvist at ledelse både på 
eiernivå og skolenivå er en viktig faktor 
for å forbedre elevenes læringsresultater, 
påpeker hun.

–Og både nasjonale og internasjonale 
studier viser at strategier som vektlegger 
sammenheng og samhandling mellom 
ulike nivåer i en organisasjon kan bidra 
til å heve kvaliteten i skolen. 

EN INFRASTRUKTUR SOM FUNGERER
I sitt forskningsarbeid har hun studert 
hva som kjennetegner samarbeidet og 
samhandlingen mellom skolelederne 
og skoleeierne i de tre kommunene i 
Triaden. Hva er det de gjør som skaper 
gode resultater over tid? 

Hilde Forfang har funnet flere kjenne-
tegn ved kommunene som kan være for-
klaringer på dette. Et av dem er at de har 
en infrastruktur som fungerer etter hen-
sikten. Med infrastruktur tenker de fleste 
på den fysiske infrastrukturen vi omgis 
av, for eksempel telenettet, veier og tog-
forbindelser. Men i denne sammenheng 
handler det i minst like stor grad om den 
organisatoriske infrastrukturen; for eks-

empel hvilke systemer man har for kom-
munikasjon, ressursstyring, makt struktur 
og ansvarsstrukturen i organisasjonen 
– og om hvilke verdier man styrer etter 
og hvilke grunnleggende profesjonelle 
normer man skal jobbe etter. 

Ikke alle skoler har en organisatorisk 
infrastruktur som fungerer, men i Triaden 
er dette i stor grad på plass.

–I kommunene jeg har studert har det 
gjennom flere tiår blitt etablert en or-
ganisatorisk infrastruktur med planer, 
prosedyrer, normer, regler og rammer 
som gir en retning for samhandling og 
praksis i skolene. De har blant annet felles 
strategier for etter- og videreutdanning 
av lærere og felles mål for skoleutvikling. 

–Når infrastrukturen rettes mot å 
styrke skolens kjernevirksomhet, kan 
dette bidra til at elevene lærere mere 
og dermed opp når kommunene bedre 
skoleresultater. 

BYGGEKLOSSER I EN ORGANISATORISK 
INFRASTRUKTUR. 
Kommunene i triaden ble tidlig klar over 
betydningen av en god, felles infrastruk-
tur. Arbeidet startet allerede tidlig på 
90-tallet, forteller hun. 

–Da vedtok de å samlokalisere stat-

lige og lokale midler til kompetanse- og 
skoleutvikling. Istedenfor at de tre små 
kommunene skulle sitte med hver sin lille 
pott, la de alle midlene i en pott og plas-
serte det i én kommune. Fordi de samar-
beider og har felles opplegg, får de mere 
ut av pengene. Økonomi har derfor ikke 
vært en begrensende faktor for å drive 
skoleutvikling i denne regionen. 

Bakgrunnen for samarbeidsavtalen 
var blant annet kravet om skolefaglig 
kompetanse på skoleeiernivå. Avtalen 
innebærer at to av kommunene i triaden 
kjøper tjenester i form av skolefaglig 
kompetanse, veiledning og oppfølging fra 
skolesjefen i den tredje kommunen. De to 
kommunene er altså med på å finansiere 
en stab rundt skolesjefen i den tredje 
kommunen og har på den måten et felles 
skolekontor. 

–Videre er skolesjefen et knutepunkt 
i den triadiske infrastrukturen og til-
rettelegger blant annet for interorgani-
satorisk læring. Skolesjefen inviterer for 
eksempel skoleledere til felles møter og 
legger til rette for å dele kunnskap og er-
faringer på tvers av kommunegrenser og 
mellom rektorer og skoleeiere. 

ULIKE DIMENSJONER FOR NÆRHET
De tre kommunene i Triaden er nabo-
kommuner og de korte avstandene letter 
samhandling og kunnskapsoverføring. 

–Naboskapet har vært en fordel ved 
utformingen av infrastrukturen. Det har 
også gjort det enkelt å samle lærere i pro-
fesjonelle læringsfellesskap på tvers av 
skoler og på tvers av kommuner.

Men Forfang påpeker at det finnes 
flere dimensjoner av nærhet som er 
viktig med hensyn til samhandling, 
kunnskapsoverføring og innovasjon. 
Dette er for eksempel teknologisk nærhet 
i form av felles teknologisk løsninger og 
nærhet i form av felles målsettinger og 
organisasjonskultur.

INTERORGANISATORISK LÆRING
Organisatorisk læring foregår på flere 
nivåer; på individuelt nivå, gruppenivå 
og organisasjonsnivå. Interorganisatorisk 
læring skiller seg fra organisatorisk 
læring ved at det inkluderer interaksjoner 
mellom to eller flere organisasjoner. I 
skolesektoren kan det omfatte samarbeid 
mellom skoler i samme kommune eller 
på tvers av kommunegrenser. I triaden 
foregår interorganisatorisk læring både 
innad i kommunene, det vil si mellom de 
ulike skolene i kommunene, og på tvers 
av kommunegrensene. 

–De tre kommunene kjennetegnes 
av utstrakt bruk av nettverk på alle 
nivåer. Det er etablert nettverk mel-
lom skoleledere, nettverk for lærere 
som jobber i fådelte skoler, nettverk for 
ulike fag, nettverk knyttet til nasjonale 
satsninger og nettverk knyttet til lokale 
utviklingsprosjekter. 

–Nettverkene er en viktig bestand-
del i triadens infrastruktur. Aktiviteten 
i disse nettverkene kan være alt fra fag-
dager, workshops, kunnskapsdeling og 
vei ledning. I tillegg samarbeider triaden 
systematisk med universiteter, høyskoler 
og forskningsinstitusjoner. 

HIERARKI OG NETTVERK
En tradisjonell hierarkisk struktur er 
preget av klare avdelingsgrenser, rene 
autoritetslinjer, detaljerte rapporterings-
mekanismer og formelle beslutnings-
prosedyrer. Det kan føre til organi-
satoriske siloer; med ansatte som 
utfører oppgavene sine innenfor isolerte 
enheter og avdelinger. Et godt nettverks-
samarbeid, som kommunene i triaden er 
et eksempel på, egner seg bedre enn hier-
arkiet når det gjelder å legge til rette for 
læring og overføring av kunnskap. 

Skolesjefen for de tre kommunene 
spiller en viktig rolle for nettverkene. 

–Skolesjefen er den vi kan kalle en 
grenselos i denne nettverksstrukturen. 
Skolesjefen er viktig både for å skape 
tillit innad i kommunene og på tvers av 
kommunegrenser og også viktig når det 
gjelder å binde sammen læring, erfar-
ing og aktører innenfor den etablerte 
nettverksstrukturen. 

SYSTEMLEDELSE 
Systemledelse er et relativt nytt konsept 
innen utdanningsledelse. Systemledelse 
refererer til en felles forpliktelse til å 

forbedre læring og undervisning på tvers 
av systemer. I triaden er det skolesjefen 
som er systemleder. Dette er en konse-
kvens av rollen, ikke en formell tittel.

Skolesjefen er først og fremst skolesjef 
for skolene i sin egen kommune. Samtidig 
leder skolesjefen samarbeidet i triaden, 
og koordinerer nettverksamarbeidet i re-
gionen. Skolesjefen er også bindeleddet 
til statsforvalteren og utdanningsdirek-
toratet for regionen. I tillegg er skole-
sjefen sterkt involvert i skoleutvikling og 
kompetanseheving i hele regionen. 

–Skolesjefen deler ledelsen av skole-
lederne i triaden med kommune-
direktørene. Det vil si at kommune-
direktørene har personalansvaret og 
skolesjefen har den skolefaglige opp-
følgingen av rektorene. 

RELASJONER OG SAMARBEID MELLOM 
SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE 
Hilde Forfang har også undersøkt hvor-
dan skolelederne i Triaden vurderer sin 
egen utvikling, tilfredshet og samarbeid 
med skoleeier.   Skolelederne skårer seg 
selv høyt både når det gjelder utvikling 
og tilfredshet. De utrykker også at det 
er et godt samarbeidsklima mellom 
skoleledere og skoleeiere. 

–Hvis vi sammenlikner skoleledere i 
Triaden med andre skoleledere i samme re-
gion, når det gjelder samarbeid med skole-
eier, så skårer Triadens skoleledere høyere 
enn de andre skolelederne i regionen. 

Den positive relasjonen går begge 
veier. Skoleeierne er også fornøyde med 
skolelederne.

–I intervjuene med skoleeierne ba jeg 
dem beskrive kvaliteter ved skolelederne 
sine. En skoleeier utrykte det slik: Vi har 
veldig dyktige rektorer. De er ulike, men 
de er ambisiøse. Og i jobben som rektor 
bruker de ikke bare hodet, men også 
hjertet. Det synes jeg var veldig fint sagt 
og det sier noe om det forholdet som 
skoleeierne har til rektorene sine. 

–Om det er den organisatoriske infra-
strukturen, nærheten, og de gode rela-
sjonene mellom skolesjefen og skole-
lederne som positivt påvirker elevenes 
læring, har jeg ikke grunnlag for å påstå. 
Men det ser ut til at noen av utfordrin-
gene for rurale kommuner kan minimeres 
gjennom samarbeid over kommune-
grenser, ved blant annet å dele ledelsen, 
ressurser, erfaringer og kunnskap.

Hilde Forfang er PhD stipendiat ved SePU og forsker 
på ledelse av læring i skoleverket.  
(Foto: Ole Alvik)
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Skolens betydning når 
barn er pårørende 

Skolene utgjør en viktig omsorgsbase for barn og et sted som kan 
gi tilgang på struktur, sosial kontakt og en meningsfull hverdag. 
Gjennom emosjonelt nærvær, klok tilrettelegging og kunnskap 

om pårørende barns reaksjoner og behov, kan skolene bidra til å gi 
støtte og fellesskap for barna i en vanskelig og sår tid. 

Av psykologspesialist Heidi Wittrup Djup

De største mulighetene for mestring, til-
hørighet og håp er å finne på de are-
naene hvor barn og unge lever sine liv. 
Det betyr at skoler og barnehager får en 
uvurderlig rolle i barns liv når hverdagen 
slår sprekker og livsbelastninger griper 
inn i familiene. 

Nylig gav jeg ut en bok om hvilken be-
tydning barnehagen kan ha når de yngste 
barna er pårørende. Selv om boken er 
tilpasset de yngste barna og den rollen 
barnehagen spiller, er bokens hoved-
budskap relevant også for skolene: Barn 
er avhengige av kloke voksne når livet 
er vanskelig. Barn henter sin forståelse 
fra omgivelsene, og kan ikke uten videre 
forholde seg til eller håndtere store 
utfordringer i livet uten hjelp og ivare-
takelse fra dem rundt. De trenger hjelp til 
å forstå sine egne og andres reaksjoner, 
tilpasninger i hverdagen som gir støtte 
og mestring i faglige og sosiale sammen-
henger, og trygghet i at de ikke er alene i 
møte med det som gjør mest vondt. 

SKOLEN FYLLER FLERE ROLLER
Selv om familien ofte vil være det 
viktigste stedet for barna å søke til, må 
vi huske på hvilken betydning venner 
og skole har for barn. Skolen er ikke 
bare et sted for læring, det er et sted for 
tilhørighet, identitets utvikling og felles-
skap. Ikke minst kan det være et svært 
viktig fristed som gir pause fra det som 
er sårt og vanskelig hjemme. Det er viktig 
å opprett holde så mye rutiner og nor-
malitet som mulig, slik at noe oppleves 

konstant og uforandret i barnets liv. Men 
selv et fristed trenger å være informert og 
i stand til å møte barnas vansker. Barn 
legger ikke fra seg sine bekymringer, 
tanker, konsentrasjonsvansker og indre 
smerte hjemme. Dette tar de med og 
bærer på gjennom skolehverdagen, og da 
er det viktig at skolen evner å forholde 
seg til elevens ulike behov på en klok og 
forberedt måte. Det har jeg selv erfart at 
skolene kan, hvis de blir gitt muligheten. 

MIN EGEN ERFARING MED SKOLENS 
BETYDNING 
Det var to hovedårsaker til at jeg ønsket å 
skrive en bok om pårørende barn. For det 
første har jeg gjennom mitt arbeid som 
psykolog møtt mange familier i stor krise 
og sorg. Jeg har sett hvor betydningsfullt 
det er for dem at omgivelsene trer frem 
med et emosjonelt mot og makter å bære 
smerten sammen med dem. Jeg har også 
sett hvor viktig det er at omgivelsene 
klarer å gjøre seg tilgjengelige for de 
rammede når de trenger en pause fra det 
vonde, en plass å høre til, og et håp om 
at det finnes noe der ute som fortsatt er 
godt. En hverdagsarena som enda kan gi 
en form for normalitet og forbindelse til 
et liv de en dag skal ta del i igjen. Skolene 
og barnehagene er etter min mening 
blant de viktigste arenaene vi kan spille 
på i arbeidet for å skape forutsigbarhet, 
mening og sammenheng for barna. 

For det andre har jeg selv erfart hvordan 
det er å være pårørende barn. Da jeg var 
14 år gammel døde min far av kreft. Selv 

om jeg visste han var syk og at forsøket 
på behandling var avsluttet, følte jeg meg 
likevel helt uforberedt da han døde. Jeg 
kjente ikke et annet liv enn det hvor han 
inngikk. Jeg forstod ikke hvordan jeg 
skulle klare å legge meg om kvelden, når 
det ville medføre at jeg måtte våkne til en 
virkelighet som aldri mer skulle inkludere 
ham. Jeg satt på kjøkkengulvet og talte 
pusten min – inn – ut – mens jeg stirret 
på kalenderen. Jeg kunne ikke begripe 
hvordan tiden skulle fortsette å gå. At 
verden kunne være så brutal at den ville 
fortsette som før, uten ham. Det føltes 
som om livsgrunnlaget mitt forsvant. At 
deler av meg døde med ham. Jeg har aldri 
vært så redd som da jeg innså at jeg måtte 
leve resten av livet mitt uten ham.

Jeg husker veldig godt hvordan jeg 
forsøkte å holde det vonde på avstand. 
Jeg brukte mye energi på å late som 
om ingenting var galt, jeg smilte og 
lo, var med venner og fortsatte tilsyne-
latende som før. Men inni meg var det 
et enormt kaos. Jeg var livredd for hva 
som ville skje med ham, med meg, med 
familien. Jeg fikk ikke sove om nettene 
og klarte ikke konsentrere meg på skolen. 
Jeg måtte knipe sammen øynene så ingen 
tårer skulle slippe ut. Stillhet i timene var 
uutholdelig. Jeg klarte ikke sitte rolig og 
måtte distrahere meg selv. Jeg hadde all-
tid en plan om hva jeg skulle snakke om 
eller hvordan jeg skulle avlede situasjoner, 
i tilfelle noen kom til å si noe om pappa 
eller sykdommen, eller jeg selv skulle bli 
altfor trist. 

Det gav meg en betydelig ro da en av 
lærerne mine plutselig en dag sa at han 
visste jeg hadde det vondt. Da trengte jeg 
ikke lenger late som. Jeg kunne slappe av, 
jeg visste de forstod. Jeg fikk anledning 
til å ta pauser gjennom dagen, kravene 
til meg ble justert og jeg hadde venner 
i ryggen hver gang jeg måtte løpe ut på 
gangen og gråte. Etter pappa døde, visste 
jeg at klassen hadde en markering der 
de snakket om det som hadde hendt og 
uttrykte omtanke. En gruppe medelever 
kom på døren med kort og Bamsemums, 

Heidi Wittrup Djup er psykolog-
spesialist og daglig leder ved Klinikk 
for krisepsykologi. Hun jobber blant 
annet som barnefaglig sakkyndig, 
foredragsholder og veileder, og gir 
oppfølging til familier, arbeidsplasser 
og lokalsamfunn rammet av kriser 
og alvorlige hendelser. Heidi har en 
bistilling som universitetslektor ved 
Senter for krisepsykologi, Universitetet 
i Bergen. Hun er også medlem av Norsk 
psykologforenings menneskerettighets-
utvalg, Tilsynsrådet for Trandum og 
SOS-Barnebyers fagråd.

OM FORFATTEREN

Jeg brukte mye energi på å late som 
om ingenting var galt, jeg smilte 
og lo, var med venner og fortsatte 
tilsynelatende som før. Men inni 
meg var det et enormt kaos.
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og jeg følte meg ikke lenger alene. 
Da jeg kom tilbake på skolen en tid 

etter dødsfallet, følte jeg meg inkludert 
og ivare tatt, uten å være fremmedgjort fra 
de andre. Skolen var et fristed, ja, men det 
var samtidig et sted hvor det var mulig for 
meg å være hele meg. Og hele meg bestod 
nå også av savn, lengsel, konsentrasjons-
vansker og all den smerte sorg fører med 
seg. Mine medelever tålte det, og da tålte 
jeg det også. Skolen ble helt avgjørende 
for meg på min vei tilbake til meg selv. 

Min historie er ikke unik. Det finnes 
enorme muligheter for psykososial støtte 
i barnas skolehverdag. De mulighetene 
må vi gripe. Men da trengs kunnskap om 
pårørende barn, hvordan de kan reagere 
og hva de har behov for. 

HVORDAN REAGERER BARN OG UNGE NÅR 
DE ER PÅRØRENDE? 
Barn som pårørende vil påvirkes ulikt, 
blant annet avhengig av alder, erfaringer, 
personlighet og hvilke ressurser som finnes 
i barnet selv, familien og i barnets nær miljø. 
Det vil også ha stor betydning hvordan 
situasjonen eventuelt rammer foreldrenes/
den friske forelderens omsorgskapasitet, og 
i hvilken grad situasjonen gjør det van-
skeligere for barna å delta på den sosiale 
arena og opprettholde sine hverdagslige 
rutiner.

Det finnes ikke ett spesifikt sett av 
vansker som tilkjennegir seg når barn er 
pårørende. De kan reagere ulikt, og noen 
reagerer tilsynelatende ikke i det hele tatt. 
Man kan se at barn blir mer engstelige, 
ukonsentrerte, urolige eller triste, og 
de kan klage på symptomer som mage-
smerter, hodepine, søvn- og spise vansker. 
Noen kan få sosiale og relasjonelle vansker, 
som irritabilitet, økt sinne eller tilbake-
trekning, og det kan observeres atferds-
endringer for eksempel på skolen eller i 
hvordan barnet opptrer i familien og i sitt 
øvrige sosiale miljø. Noen blir mer klen-
gete og kan virke mer uselvstendige enn 
de tidligere har vært, mens andre barn 
kan trekke seg mer unna og lukke seg 
inne. Særlig ungdom kan forsøke å skyve 
unna det som gjør vondt eller vegre seg 
fra å snakke om det som foregår. 

De fleste barn som er pårørende klarer 
seg godt og får nok støtte og oppfølging til 

at de kan tilpasse seg og håndtere situa-
sjonen. Når det er sagt, er barn som lever 
med sykdom og belastninger i hverdagen 
en sårbar og utsatt gruppe. De kan bli 
redde for å miste sine nærmeste, være 
redde for at de selv blir syke, eller bekymre 
seg for at andre som står dem nær også 
skal bli rammet. Noen barn opplever å 
få oppgaver i hjemmet eller et ansvar de 
ikke er modne nok til å håndtere, eller de 
kan påta seg en for krevende rolle for å 
kompensere for at omsorgspersonen er 
svekket.

Avhengig av hvilken situasjon familien 
står i, kan barn også kjenne på ulike for-
mer for skam, skyld og selvbebreidelser. 
De kan få dårlig samvittighet over å selv 
være frisk, særlig dersom et søsken er sykt 
eller svekket. Det er vanskelig å gå ut og 
leke med vennene i nabolaget dersom ens 
kjære bror eller søster må bli igjen syk 
hjemme.

Barn kan også bli svært stresset og eng-
stelige. Dersom de ikke forstår hva som 
skjer rundt dem, kan de bli overlatt til 
sin egen fantasi – som noen ganger kan 
være verre enn virkeligheten. De kan lage 
sine egne forklaringer eller forestillinger 
av det som skjer, og sitte igjen med et 
uriktig bilde av sykdommens omfang, 
dens konsekvenser, hvilken helsehjelp 
som gis og hvordan dette potensielt kan 
ramme dem og deres nærmeste. Hvis de 
ikke får hjelp til å forstå og danne seg et 
bilde av situasjonen, blir de overlatt til seg 

selv for å mestre noe de ikke har strategier 
for å takle. Å tåle det vonde helt alene er 
vanskelig for oss alle, men det er enda 
vanskeligere for barn. Det er de voksnes 
ansvar å sørge for at barna blir inkludert i 
fellesskapet og at de får den informasjon 
og ivaretakelse som de trenger. 

HJELP TIL BARNA OG FAMILIENE 
De fleste foreldre gjør alt de kan for å 
ivareta sine barn, men enkelte foreldre 
sliter seg ut fordi de ikke samtidig ivaretar 
seg selv eller får tilstrekkelig avlastning 
og støtte. God hjelp til barn vil derfor ofte 
handle om å gi god hjelp til foreldrene. 
I visse tilfeller vil likevel foreldres syk-
dom eller psykiske lidelse kunne redusere 
deres evne til å gi god nok omsorg til 
barna, slik at omsorgssituasjonen ikke 
er forsvarlig for et barn å leve i. Dette er 
viktig å være oppmerksom på, slik at nød-
vendige tiltak kan settes inn i hjemmet 
for å beskytte barna eller kompensere for 
og avhjelpe vanskene.

Mye av oppfølgingen barn og familiene 
mottar, skjer innenfor helsetjenestene. 
Fra 2010 er helsepersonell pliktet til å 
ivareta barn av pasienter med psykiske 
lidelser, rusmiddelavhengighet eller 
alvorlig somatisk sykdom. Målet er å 
forebygge at barna får problemer og sikre 
at de får hjelpen de trenger for å mestre 
livssituasjonen de står i. Det skal også 
være egne barneansvarlige i spesialist-
helsetjenesten. De pårørende barnas 

rettigheter ble ytterligere styrket i 2018, 
slik at også pårørende til søsken og barn 
som er etterlatte ble inkludert. Gjennom 
å styrke barnas 
rettig heter, har 
helsetjenestene i 
dag både mer fokus 
på og kunnskap 
om hvordan barn 
som pårørende kan best ivaretas. Barnas 
behov blir i større grad forstått og tatt på 
alvor, og de voksne og tjenestene rundt 
evner å lytte, undre seg og gi barna nød-
vendig informasjon og støtte. Slik får 
barn bedre forutsetninger til å håndtere 
at familien er rammet av sykdom og 
andre vansker.

Noen ganger trenger barna selv profe-
sjonell hjelp i form av støttesamtaler eller 
terapeutiske metoder som kan avhjelpe 
de vansker og reaksjoner som har gitt 
seg til kjenne. Andre ganger er det til-
strekkelig å sikre at barna får sannferdig 
og alderstilpasset informasjon om syk-
domsforløpet, hendelser som har rammet 
og hvilken helsehjelp som nå blir gitt. 
Dette gir barna viktig kunnskap om hva 
som har hendt og hva som skjer videre, 
og ikke minst gir det dem forståelse for 
at det ikke er deres skyld eller ansvar. De 
får også hjelp til å forstå at egne og andres 
reaksjoner er forståelige og naturlige i lys 
av det de opplever.

Ofte vil foreldreveiledning være en 
viktig del av arbeidet, slik at foreldrene 
selv settes i stand til å kommunisere 
med sine barn om det som skjer. Mange 
foreldre er usikre på hvordan de kan 
snakke med barna sine, de ønsker å drøfte 
hvorvidt barnas reaksjoner er normale 
eller bekymringsfulle, eller de trenger 
råd og veiledning rundt hvordan de skal 
ivareta og følge opp barna i hverdagen. 
I slike sammenhenger kan det være nok 
å styrke foreldrene slik at de selv settes 
i stand til å møte barna sine på en måte 
som oppleves trygg og støttende for dem. 
Andre ganger vil slike samtaler foregå 
med foreldre og barn sammen, eventuelt 
sammen med hele familien.

Det er likevel viktig at vi ikke skyver 
alt ansvaret over på foreldrene, som ofte 
selv befinner seg i en stor krise og kan 
være både preget og sliten av det som 

har rammet. I slike tilfeller er det viktig 
å lete etter ressurser i familiens nettverk, 
og se etter hvilke støttespillere som kan 

være med og av-
laste foreldrene, 
støtte barna, bidra 
til å skape pauser 
og positiv aktivi-
tet for dem, samt 

kompensere for konsekvensene krisen 
medfører. Nettverket vil veldig ofte ønske 
å tilby hjelp og støtte til familiene, men 
de vet ikke alltid hvordan de skal forholde 
seg. De er ofte redde for å være til bry, inva-
dere familiens private sfære, si noe dumt 
eller gjøre vondt verre. Intervensjoner 
som inkluderer nettverket, kan derfor 
være viktige, slik at nettverket selv får 
informasjon om hvordan familien er 
rammet. I nettverksmøter kan familie og 
nettverk i fellesskap drøfte måter å støtte 
på. Ofte vil praktisk hjelp, som handling, 
kjøring til barnas aktiviteter og lignende 
være viktig, slik at hverdagen går rundt og 
barna kan opprettholde sin deltakelse på 
sosiale og hverdagslige arenaer. 

SKOLENS ROLLE OVERFOR FAMILIER I 
KRISE
Det er naturligvis ikke meningen 
at skolene skal påta seg oppfølgings-
ansvaret for familier i krise. De oven-
nevnte eksemplene på tiltak som settes 
inn når barn er pårørende, skal ikke legges 
på skolens bord. Samtidig har mange 
barn et veldig nært og betydningsfullt 
bånd til én eller flere lærere, og det er 
som sagt også på skolen de kan oppleve 
sosial tilhørighet og at noe fortsatt gir 
normalitet, forutsigbarhet og rutiner i 
en ellers krevende tid. Det vil derfor 
ofte være viktig å inkludere skolene i 
det arbeidet som gjøres, slik at lærerne 
er informert og dermed i stand til å 
forstå hva barnet måtte streve med. Jeg 
oppfordrer ofte foreldre til å være ærlige 
med lærerne og fortelle om situasjonen 
hjemme, slik at lærerne bedre kan forstå 
og møte elevens reaksjoner og behov. 
Gjennom et godt samarbeid mellom hjem 
og skole kan man også utforske hvorvidt 
det er behov for tilpasninger i hverdagen, 
og man kan i samråd med barnet selv dis-
kutere hvordan barnet ønsker å bli møtt 

og om det er ønskelig å informere andre 
elever og deres foreldre. 

Utgangspunktet for å kunne støtte 
barna, er at det opprettes en trygg dia-
log med foreldrene om barnas situasjon, 
reaksjoner og behov. Siden barn kan stille 
spørsmål eller ha behov for for klaringer 
fra de voksne, er det nyttig for skolene å 
vite hva foreldrene har sagt og hvilke ord 
de har brukt, slik at man er forberedt og 
godt rustet i en slik samtale. Videre er det 
viktig å snakke med foreldrene om hva som 
kan bidra til at barnet opplever sammen-
heng og forutsigbarhet i hverdagen. Her 
må man lete etter – og frem heve – barnets 
og familienes ressurser og mulig hetene 
som ligger i et godt samar beid. Det kan 
være klokt å diskutere hvordan kommu-
nikasjonen mellom skole og hjem kan 
styrkes i denne tiden, både når det gjelder 
praktiske forhold og hvordan informasjon 
om barnet og hjemme situasjonen kan ut-
veksles. Det er tilrådelig med åpenhet om 
hvorvidt og på hvilken måte sykdom og 
eventuell behandling har skapt endringer 
i barnets hverdag, slik at skolen kan forstå 
hvordan ulike perioder påvirker barnet og 
hvilken støtte det er behov for. Det er også 
viktig med gjensidighet i dialogen, slik at 
skolen kan tilbakemelde til hjemmet om 
hvordan barnet har det i hverdagen og 
hva som eventuelt viser seg av reaksjoner 
og behov. 

Ikke minst er det viktig at skolen klarer 
å være raus i møte med barnets reak sjoner. 
Tenk gjennom hvordan barnets behov for 
rutiner og stabilitet kan møtes, om det 
er behov for faglig tilpasning og tettere 
voksenkontakt, samt hvordan barnet kan 
få hjelp til å opprettholde meningsfulle 
aktiviteter og et sosialt fellesskap på og 
utenfor skolen. I denne sammenheng er 
det viktig å inkludere den unge selv, slik 
at barnet kan medvirke til hvordan hver-
dagen organiseres. Avhengig av hva som 
har hendt og hva familien selv ønsker, kan 
det være fint å inkludere også de andre 
barna og øvrige foreldre. På den måten 
kan omgivelsene settes i stand til å tilby 
støtte og hjelp. 

Husk at det finnes store muligheter for 
mestring, tilhørighet og håp i barnas hver-
dagsliv og vante omgivelser på skolene. 
De mulighetene må gripes. 

Heidi Wittrup 
Djup utga 
i år boken 
«Barnehagens 
betydning 
når barn er 
pårørende» på 
Fagbokforlaget. 
Skoler og 
Barnehager har 

en viktig rolle når familier rammes 
av sykdom, død og andre livsbelast-
ninger. Gjennom forutsigbare og trygge 
rammer kan barn oppleve tilhørighet 
og deltakelse i hverdagen, og de kan få 
hjelp til å oppleve mening og sammen-

heng i en vanskelig tid. I boken redegjør 
hun blant annet for hvilke reaksjoner 
og behov som kan tilkjennegi seg når 
barn er pårørende, hvordan personalet 
kan ivareta barnet i hverdagen, samt 
hvordan det kan kommuniseres med 
barn og voksne om såre og vanskelige 
tema. Hun påpeker også hvor viktig det 
er at ansatte ivaretar seg selv og får 
nødvendig støtte fra kolleger og ledelse. 
Det er meningsfullt å arbeide med barn 
og familier som har det vanskelig, men 
det kan også gjøre vondt – og det å ta 
vare på andre, handler også om å ta 
vare på seg selv.

NY BOK OM BARN SOM PÅRØRENDE

Å tåle det vonde helt alene er van-
skelig for oss alle, men det er enda 
vanskeligere for barn.
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NYTT OM FORSKNING

Overgangen til ungdomsskole 
er positiv for de fleste 

Dette må fremtidens lærere kunne

Ungdomsskolen betyr karakterer, flere prøver og større frihet. I tillegg gjennomgår 
kroppen en stor biologisk utvikling. Til tross for dette opplever de aller fleste 

overgangen til ungdomsskolen som noe positivt, viser forskning fra NTNU.

Godt faglig innhold på lærerutdanningen er ikke nok for å utdanne profesjonelle lærere.

Overganger er 
en naturlig del 
av livet, men 
o v e r g a n g e n 
fra barneskole 
til ungdoms-
skolen er det 
lite forsket på 
i Norge.

– Mange 
tenker kanskje 

umiddelbar t 
på overgangen 

til ungdoms trinnet som et skolebytte, 
men i realiteten handler det om mye mer 
enn en fysisk overgang. Det er jo heller 
ikke slik at alle elever bytter skole, noen 
går på 1–10 skoler, men likevel vil det skje 
konteks tuelle endringer som utløser en 
overgang også for dem, sier førsteaman-
uensis Gro Marte Strand ved Institutt for 
lærer utdanning ved NTNU.

Strand står bak en undersøkelse der 
elever, foreldre, lærere og skoleledere for-
teller som sine opplevelser og perspektiver 
på overgangen fra barne- til ungdoms-
skole. Undersøkelsen er basert på tre 
kvalitative delstudier og litteraturstudier.

EN SPESIELT KOMPLEKS OVERGANG
Det som gjør overgangen til ungdoms-
skolen spesielt kompleks, er at overgangen 
skjer samtidig med at 12–13 åringene 
gjennomgår en biologisk overgang.

– Puberteten bringer i seg selv med 
seg fysiske, sosiale, personlige og emo-
sjonelle endringer. Summen av de fysiske, 
sosiale, faglige, kulturelle, emosjonelle, 
bio logiske og personlige overgangene, på-
virker hverandre og kan bidra til at over-
gangen til ungdomstrinnet kan oppleves 
som spesielt kompleks, sier Strand.

Hun er opptatt av å fremheve at til tross 

for alt dette, så meldte de aller fleste 
elevene i hennes undersøkelse om at de 
opplevde overgangen som noe positivt.

VENNSKAPETS ENORME BETYDNING
Ungdommene forteller at det å oppleve 
vennskap og støtte fra jevnaldrende har 
stor betydning, og at det er viktig at de 
opplever tilhørighet.

– Motsatt er utenforskap og mobbing 
en av de mest sentrale årsakene til at noen 
elever får en dårlig overgangsopplevelse.

Undersøkelsen til Strand viser at det er 
viktig at elevene vet at ønsket deres om å 
ha med seg en venn i den nye klassen på 
ungdomsskolen, blir i ivaretatt.

Dersom elevene i tillegg opplever at 
de er forberedt på hva som møter dem 
og har positive forventninger, så er det 
gode forutsetninger for at de får en god 
overgang.

–  Det er en stor fordel om elevene har 
litt innsyn i hva som kommer til å møte 
dem på ungdomsskolen. Det eksisterer 
mange uriktige myter om ungdoms skolen, 
så det er viktig at barneskolelærerne 
faktisk kjenner til den ungdomsskolen 
eleven begynner på, slik at elevene blir 
riktig forberedt, sier Strand.

HVA GJØR OVERGANGEN UTFORDRENDE?
For elevene betyr ungdomskolen intro-
duksjon av karakterer, økt læringstrykk, 
flere prøver og mer krevende under-
visning. Fra skolen møter de også for-
ventninger om at de tar mer ansvar for 

lekser og skoleutstyr.
Elevene opplevde at lærerne på barne-

skolen ikke var forberedt på hva som 
faktisk ville møte elevene, og at det var 
lite dialog mellom skolene.

Lærerne bekrefter at de på sin side også 
opplever at barne- og ungdomsskolen 
burde hatt et bedre samarbeid. Slik kunne 
man unngått flere av utfordringene elevene 
møtte etter skolestart.

I undersøkelsen forteller foreldrene, 
lærerne og elevene selv at de opplever at 
de vokser inn i ungdomsskolen. Dette er 
en positiv opplevelse til tross for eventuelle 
utfordringer.

Elevene har følt at de er for store for 
barneskolen og at de har behov for noe 
nytt. På ungdomsskolen setter de pris 
på større frihet, at de selv har ansvar for 
å være på riktig sted til riktig tid med 
riktige bøker, og at de har valgfag.

Dette er en endring og overgang fra 
barneskolen som de opplever som posi-
tiv og gir ungdommene i undersøkelsen 
følelsen av å være ungdommer.

– Lærerne jeg intervjuet sa noe veldig 
klokt som jeg tenker alle bør ta med seg: 
Elevene ER ikke ungdomsskoleelever den 
dagen de begynner på ungdoms trinnet. 
De skal BLI det. For overgangen til 
ungdoms trinnet omfatter også å lære seg, 
forstå og bli en del av ungdomsskolen, 
og det tar tid. Da må elevene også få den 
tiden og overgangsstøtten de har behov 
for over lang tid, også etter skolestarten i 
8. trinn, sier Strand.

– Det er en misforståelse at godt faglig 
innhold på lærerutdanningen i norsk, 
matematikk og pedagogikk eksempelvis, 
er tilstrekkelig for å utdanne gode lærere. 
Det krever mer enn som så, sier professor 
Monica Johannesen, som har lang erfaring 
fra grunnskolelærerutdanningen. 

Hun mener at fremtidens lærere 
trenger kompetanse på noen fagover-
gripende områder i tillegg. 

– Digital kompetanse, kompetanse om 
mangfold og forsknings- og utviklings-
kompetanse er eksempler på områder vi 
mener blir viktig når du skal jobbe som 
lærer i tiden som kommer.

Sammen med dosent Bjørn Smestad 
leder hun forskningsprosjektet Teacher 
Qualification for the 21st century - teach-
ers professional competence (TEQ21). 
Prosjektets mål er å finne ut hva læreres 
profesjonelle kompetanse innebærer, 
og få en bedre forståelse av hvordan 

lærerstudenter kan utvikle viktige kom-
petanser for framtiden.

Lærerutdanningen er omfattende, kom-
plisert og satt sammen av en rekke ulike 
fag. Studentene blir derfor eksponert for 
mange ulike syn på kunnskap i løpet av 
utdannelsen.

– Utdanningen består av mange fag-
disipliner, men hva slags kunnskap og 
erfaring er det lærere trenger på tvers 
av det faglige? Dette søker forsknings-
prosjektet å finne noen svar på, sier 
Johannesen.

KOMPETANSE PÅ TVERS AV FAG
– Forskerne har identifisert tre fag-
overgripende områder som viktige for 
prosjektet. Disse tre er digital kom-
petanse, kompetanse om mangfold og 
forskning- og utviklingskompetanse. 

Forskningsprosjektet undersøker hva 
slags forståelse lærerutdannere på cam-
pus, lærerutdannere i praksis og lærer-
studentene har av disse tre.

– Vi må få grep om hva disse gruppene 
legger i de fagovergripende kompe-
tansene og sørge for at de er mer i samsvar 
med hverandre. Vi tror det blir viktig for 
å kunne skape en bedre lærer utdanning, 
sier Bjørn Smestad.

LÆRERES HVERDAG ER KOMPLEKS
– Mye forskning på skolen og på læreres 
kompetanse er preget av forskere som har 
bestemt seg for at lærere må ha én spe-
sifikk kompetanse, for eksempel kunne 
bruke et teknologisk verktøy eller hånd-
tere mangfold på en bestemt måte. 

– Det undersøkes om lærere og 
lærerstudenter har denne avgrensede 
kompetansen, og så konkluderes det ofte 
med at de ikke har den, sier Smestad. 

Han er bekymret for at det fører til en 
uheldig oppdeling av forskningsfeltet.

– Forskning på læreres kompetanse 
forut setter en mer helhetlig tilnærming og 
vi må forstå at lærerens hverdag er kom-
pleks. Hvis en lærer ikke vektlegger en 
ferdighet eller kunnskap i en skoletime, så 
er det fordi situasjonen krever at vedkom-
mende vektlegger noe annet akkurat da.

GODE HOLDNINGER ER IKKE NOK
Mangfold er i dag mer omfattende 
enn hvordan det brukes i læreplanen 
for grunnskolen og rammeplanen for 
lærerutdanningen. 

– Tradisjonelt har mangfold ofte vært 
synonymt med det flerkulturelle, men be-
grepet er i endring. Nå inkluderer mang-
fold all type forskjellighet, fra politisk 

Artikkelen er skrevet av Monika S. 
Nyhagen som er kommunikasjons-
rådgiver ved Institutt for lærer-
utdanning, NTNU. Artikkelen er 
tidligere publisert i NTNU og Sintefs 
forsknings avis Gemini.
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Larsen, seniorrådgiver ved OsloMet, 
Fakultet for lærerutdanning og inter-
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førsteamanuensis ved Institutt 
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ståsted til kjønnsidentitet, utdyper 
Smestad. 

Mange forskerne har intervjuet mener 
at så lenge en lærerstudent har gode 
holdninger, så lærer de det de trenger om 
mangfold gjennom yrkesutøvelsen.

– Et interessant funn vi har gjort så 
langt er at lærerstudentene ser ut til å 
mene at kompetanse om mangfold er noe 
de innehar kun i kraft av hvilken gener-
asjon de tilhører. For dem er mangfold 
normalen.

– En ting er å håndtere mangfold som 
person, men hva er det man i tillegg må 
kunne for å handtere mangfold som 
lærer? Man trenger kunnskap, verktøy og 
strategier for å skape et godt læringsmiljø 
og undervise elevene i mangfold, under-
streker Smestad. 

Tilbakemeldingen fra prosjektskolene 
er at man på lærerutdanningen burde 
jobbe mer med ulike caser og øve på å 
spille ut ulike potensielle vanskelige sce-
narioer som kan oppstå i et klasserom. 

– Det er viktig at studentene får en be-
fatning med hva de kan komme til å møte 
i jobben som lærer. Da vil de erfare at det 
ikke alltid er lett å improvisere og at gode 
holdninger til mangfold ikke automatisk 
gir svarene på hvordan takle krevende 
situasjoner.

HVA SKILLER LÆRERKOMPETANSE FRA 
HVERDAGSKOMPETANSE?
Funnene så langt avdekker at lærer-
studentene også tenker slik om digital 
kompetanse. De rapporterer at de er 
digitalt kompetente fordi de er født inn i 
den tiden de er.

– Studentene har en oppfatning av at 
hverdagskompetanse er det samme som 
lærerkompetanse. De mener de er digitalt 
kompetente fordi de kan bruke teknolo-
giske verktøy og har håndtert teknologi 
fra veldig ung alder, sier Johannesen.

– Det at de ikke eksplisitt tenker på hva 
som skiller lærerkompetanse fra personlig 
kompetanse er noe av det som bekymrer 
oss i dataene så langt, sier Johannesen.

Forskerne i prosjektet har observert 
skoletimer som benytter vanlig teknologi 
og teknologisk infrastruktur, og studert 

hva skolene gjør med den teknologien de 
har tilgjengelig. Teknologien varierer, og 
det er veldig forskjellig hva studentene 
blir eksponert for når de er ute i praksis.

Uavhengig av kvaliteten på tekno-
logien som skolene besitter så observerer 
forskerne at der skolene involverer stu-
denten i skolens egen teknologiske infra-
struktur og gir studentene tilganger akku-
rat slik læreren har, så får studentene en 
helt annen praksisopplæring.

– Derfor blir det viktig å legge til rette 
for at studentene selv håndterer den tek-
nologien skolene benytter når de er ute 
i praksis. Det tror vi kan øke den digital 
kompetanse i lærerutdanningen, sier 
Johannesen.

FORSKNING PÅ EGEN PROFESJON OG 
PRAKSIS
FoU-kompetanse handler blant annet 
om at lærerstudentene forsker på sin 
egen profesjon og praksis, blant annet 
gjennom oppgaver studentene må skrive. 
Når lærerstudentene blir spurt om hva 
de forstår med FoU-kompetanse preges 
svarene av usikkerhet. 

– Det er nok vanskelig for nye studenter 
å se, men de skal i løpet av studiet lære 
teknikker for å observere og reflektere 

over hva de gjør i praksis. Hvordan ut-
vikler de seg faglig og hvordan tenker de 
videreutvikling av sin egen kompetanse 
som lærer? sier Johannesen.

Studentene starter på lærerutdanningen 
med et bilde av hvordan det er å være 
lærer, og det bildet er i stor grad basert på 
egen erfaring som elev. 

– Som elev ser du ikke lærerens forsk-
nings- og utviklingskompetanse, for 
det dreier seg om ting som stort sett 
foregår utenfor elevenes synsvidde. 
Utviklingsarbeid som skolene gjør kan være 
et eksempel på dette, utdyper Smestad.

Det er en tendens til at studentene skal 
skjermes fra det kompliserte som skjer «i 
kulissene» på skolen og konsentrere seg 
om det som skjer i klasserommene. Men 
som en del av utdanningen bør lærer-
studentene få mer innsikt i hva som skjer 
av viktig utviklingsarbeid på skolen, mener 
forskerne.

– Gjennom å studere disse tre fag-
overgripende områdene har vi fått inn-
sikt i hvordan de som møtes i lærer-
utdanningen – studenter, praksislærere 
og lærerutdannere – har ulike syn. Slike 
forskjeller i syn er det viktig å være opp-
merksomme på og diskutere i utdannin-
gen, avslutter Smestad.

Monica Johannesen er professor ved Fakultet 
for lærerutdanning og internasjonale studier ved 
OsloMet. (Foto: Sonja Balci / OsloMet)

Bjørn Smestad er dosent ved Fakultet for 
lærerutdanning og internasjonale studier ved 
OsloMet. (Foto: Sonja Balci / OsloMet)
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Når jeg snakker med lærere og andre som 
jobber med barn og unge i opplæringen, 
er det mange som stiller spørsmål om 
hvordan de skal få stille elever til å 
snakke. Og kanskje er det ikke så rart at 
de spør om nettopp dette. Muntlig akti-
vitet er fremtredende i overordnet del 
og i flere av fagplanene i Læreplanverket 
for Kunnskapsløftet 2020 (LK20). En 
ytterligere vektlegging av muntlig akti-
vitet blir det på ungdomstrinnet og i 
videregående skole. Jeg skjønner godt 
at lærerne stiller dette spørsmålet. Det 
er vanskelig å skulle vurdere og sette 
karakterer i muntlig, når elevene ikke 
snakker i klassen/gruppen. 

Satt på spissen kan en derimot si at 
dette spørsmålet egentlig handler om 
hvordan skolen skal kunne endre noen 
elever slik at de passer bedre inn, og 
inn frir de forventningene som stilles til 
elever i dagens skole. Og videre, slik at 
gitte ferdigheter erverves og at mål i de 
ulike fagplanene nås. 

ALLE SKAL IKKE VÆRE EKSTROVERTE
Som nevnt over er muntlige ferdigheter 
fremtredende i LK20. I tillegg er munt-
lige ferdigheter betraktet som en av de 
grunnleggende ferdighetene (LK20). 
Fagplanen i norsk og matematikk 
fremskriver for eksempel allerede fra 
2. trinn viktigheten av muntlige fer-
digheter. Observasjoner i ulike klasse-
rom fra 1. trinn og oppover viser også 
at elevene er forventet å være muntlig 
aktiv og deltakende i muntlige aktiviteter. 
I tillegg har flere skoler det de gjerne 
kaller samlingsstunder for hele skolen 

eller for småtrinnene og mellomtrinnene. 
Samlingsstundene er ofte organisert slik 
at de ulike trinnene eller klassene har 
ansvar for underholdning på omgang. 
Underholdningen er gjerne i form av 
sang eller skuespill på skolens scene. Det 
å være frempå, by på seg selv, være synlig 
og ta plass er med andre ord kvaliteter 
som skolen i de fleste settinger kommu-
niserer er viktige og riktige kvaliteter å 
inneha. Implisitt i denne kommunika-
sjonen ligger også denne beskjeden; er du 
stille og innadvendt bør du endre deg. Du 
bør på en eller annen måte erverve deg 
kvalitetene med å være frempå, by på deg 
selv og være muntlig aktiv.  Med andre 
ord, du bør bli utadvendt. 

Det er ikke bare i skolen at denne be-
skjeden om å bli utadvendt er gjennom-
gående. Dette finner en også igjen i 
andre kontekster i samfunnet. Blant 
annet for å bli attraktiv på jobbmarkedet 
ser det ut som de utadvendte kvalitetene 
er de en må ha. Et raskt blikk på ulike 
stillingsannonser innen ulike yrker viser 
at evne til samarbeid, komme i kontakt 
med andre, muntlig kommunikasjon og 
å bidra til et positivt arbeidsmiljø trekkes 
frem som viktige og ønskede egenskaper. 
Det ser også ut som dette er egenskaper 
som er koblet til det å være utadvendt. Det 
tenkes med andre ord at skal et firma, en 
institusjon eller en bedrift gjøre det bra 
så trengs det utadvendte medarbeidere i 
de fleste ledd. Er du stille og innadvendt, 
er det neppe noen vits å i det hele tatt 
levere inn en jobbsøknad. Nettopp dette 
var tema hos jobb eksperten i adressa.no 
11. november 2019. Her stilte en inn sender 

følgende spørsmål til jobb eksperten: 
«Hvorfor velges alltid de ekstroverte 
(også kalt utadvendt, min kommentar) 
til jobbene?» Svaret kan i bunn og grunn 
kokes ned til at du bør bli ekstrovert og 
utadvendt for å vise at du kan samarbeide 
og bidra til et hyggelig arbeidsmiljø. Da, 
og først da, vil du bli attraktiv på jobb-
markedet. Med andre ord, har du stille 
og innadvendt atferd er det lite trolig at 
du kan samarbeide eller skape et hyggelig 
arbeidsmiljø. En innadvendt person inn-
frir for det første ikke forventningene 
og målene i skolen.  Ei heller er denne 
personen slik samfunnet og arbeidslivet 
ønsker. Igjen, er du innadvendt må du bli 
utadvendt – det er eneste løsning. 

Jobbeksperten som svarte på spørsmålet 

Hvordan skal vi møte de 
stille elevene?

Jeg får ofte følgende spørsmål fra lærere: Hvordan skal vi få stille elever 
til å snakke. Men er det der vi skal ha fokuset? Skal introverte elever 
absolutt oppføre seg som om de er ekstroverte – eller bør vi heller 

trygge dem på at de er gode nok som den de er? 

Av AnneLise Sæteren

Anne-Lise 
Sæteren er 
førsteamanu-
ensis i spesial-
pedagogikk ved 
Institutt for 
lærerutdanning 
ved NTNU. Hun 
underviser og 
veileder i temaet 

stille atferd, og andre temaer innenfor 
sosiale og emosjonelle vansker, lese- 
og skrivevansker og spesialpedagogiske 
perspektiver og utfordringer. Hun tok 
doktorgraden i spesialpedagogikk i 
2016 og avhandlingen har tittelen 
«Dealing with children with withdrawn 
behavior».

OM FORFATTEREN

Implisitt i kommunikasjonen ligger 
denne beskjeden: Er du stille og 
innadvendt bør du endre deg.

om hvorfor det alltid er de utadvendte som 
får jobbene kan ikke klandres. Hun svarte 
på hva som er ønskelig på de fleste arbe-
idsplasser og hva som etterspørres i de 
fleste stillingsannonsene. Det forunder-
lige, og kanskje skuffende, er at med slike 
tanker om hva som er viktig i arbeidslivet, 
er det mange gode kvaliteter hos menne-
sker som ikke blir løftet frem eller forklart 
viktigheten av. 

BEHOV FOR ULIKE EGENSKAPER
For at noen skal kunne ta plass, være 
den som snakker mest på møter eller gir 
mest av seg selv, så vil det i enhver gruppe 
avhenge av at det er noen som ikke krever 
så stor plass, som ikke snakker når de 
andre vil ha ordet, som ikke gir så mye 
av seg selv. Om alle vil snakke og være i 
sentrum blir det kaos. På enhver arbeids-
plass trengs det balanse mellom ulike 
kvaliteter og egenskaper hos de ansatte. 
Det samme gjelder på alle trinn og i alle 
klasser og grupper i skolen.  Det trengs 
et mangfold av individer. Det trengs 
noen som snakker, men også noen 
som lytter. Det trengs noen som er 
impulsive og får ting til å skje. Det 
trengs noen som roer ned tempoet, 
dveler ved ideer og gjør dypdykk 
og grundige undersøkelser.  Det 
trengs noen som er effektive 
og noen som er langsomme, og 
det er ikke alltid slik at det er de 
utadvendte som er impulsive og 
effektive. Også personer som er 
stille og innadvendte kan være 
svært effektive og få ting til å skje. 
Antakelsen min er den at det ikke 
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alltid er atferdsuttrykket, om du er utad-
vendt eller innadvendt, som bestemmer 
de andre kvalitetene og egenskapene du 
har som person, som elev og senere som 
arbeidstaker. 

MÅ EN STILLE OMSORGSPERSON VÆRE 
SNAKKESALIG?
For en tid tilbake kom en mor til meg. 
Sønnen hennes har selektiv mutisme, og 
klarte ikke å snakke da han var elev på 
grunnskolen. Da moren hans tok kontakt 
med meg hadde han startet på videre-
gående skole, og han hadde et ønske 
om å bli hjelpepleier. Snart var lærling-
perioden som hjelpepleier over. Mor 
hadde fått beskjed om at han ikke kom 
til å få fagbrev, men heller et praksisbrev. 
Begrunnelsen var at han snakket for lite. 
Han snakket litt med brukere og kolle-
gaer, men altså ikke nok. Det å avslutte 
skolegangen uten fagbrev og heller ende 
opp med et praksisbrev har konsekvenser. 
Først og fremst er det vanskeligere å få 
jobb når en kun har praksisbrev, og ikke 
fagbrev. I tillegg vil en med praksisbrev få 
lavere lønn enn kollegaene med fagbrev 
får. Noe som på sikt kan skape vanskelig-
heter for å komme inn på boligmarkedet 
for eksempel. Hjelpepleieryrket er et 
viktig yrke, og hjelpepleierne er omsorgs-
personer for de som trenger ekstra støtte 
og hjelp. Som syk- og pleietrengende kan 
en tenke seg at det ikke alltid er ordene 
pleierne sier som er viktig for at en føler 

omsorgen, men det er heller handlin-
gene de som pleier utfører som gjør at 
en føler seg trygg og ivaretatt. I en stab 
med hjelpe pleiere bør det derfor være 
rom for den snakkesalige, den stille og 
den som snakker litt av og til. Noddings 
(2005) skriver i sin teori om omsorg at 
omsorg handler om å være oppmerksom 
på den andre og handle ut fra den andres 
behov. Det viser at det er rom for stille 
omsorgspersoner, for det er handlingen 
som teller, ikke ordene. Det er med andre 
ord ingen sammenheng mellom det å 
være muntlig aktiv og gjøre en god jobb 
som hjelpepleier.  Det er heller ingen klar 
sammenheng mellom å være utadvendt 
og dyktig, det er heller andre faktorer 
som spiller inn i hvor dyktig den enkelte 
er i sin jobb. 

SKAL VI FÅ DE STILLE ELEVENE TIL Å 
SNAKKE?
Så tilbake til det innledende spørsmålet; 
hvordan skal vi få de stille elevene til å 
snakke? Selv om dette spørsmålet, som 
vist over, handler om hvordan enkelte 
elever kan endres for å passe bedre 
inn, så er det også mye omsorg i dette 
spørsmålet.  For det gjenspeiler et ønske 
om å ruste også disse elevene til å «opne 
dører mot verda og framtida» som det 
står i Opplæringsloven, §1-1. 

Et naturlig spørsmål i forlengelsen av 
hvordan vi skal få de stille elevene til å 
snakke er: skal vi få de stille elevene til 
å snakke? Og jeg tror vi må begynne der.

Det er mange argumenter for å skulle 
få de stille elevene i tale, få dem muntlig 
aktive og gjøre dem mer deltakende i 
muntlige aktiviteter som pågår i skolen. 
Som allerede nevnt, skal elevene vurde-
res også muntlig, og i ungdoms skolen og 
videregående skole er det flere fag hvor 
det også gis muntlig karakter. Dette kan 
være argumenter for at disse elevene 
må snakke i klassen. Samtidig står 
det, i kapitlet om menneskeverd i over-
ordnet del av læreplanen, at «Skolen 
skal ta hensyn til mangfoldet av elever 
og legge til rette for at alle får oppleve 
tilhørighet i skole og samfunn. Vi kan 
alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner 
oss annerledes. Derfor er vi avhengig av 
at ulikheter anerkjennes og verdsettes» 
(Kunnskapsdepartementet, 2017). Å 

presse stille elever til å snakke i skolen, 
blir etter mitt skjønn i strid med dette.  

Dersom en presser stille elever til å bli 
muntlig aktive står en i fare for å impli-
sitt kommunisere til de stille elevene, og 
andre elever i skolen, at ulikheter ikke 
anerkjennes eller verdsettes. Et press 
eller stress med at de stille elevene skal 
begynne å snakke og være muntlig aktive i 
klassen, viser også at skolen ikke tar hen-
syn til mangfoldet. Ei heller kan en si at 
skolen da legger til rette for at alle skal 
føle tilhørighet. Press om at disse elevene 
må endre seg for å passe inn blir derimot 
en framskriving av at likhet er viktig, og at 
det er viktig at alle passer inn og er akkurat 
slik det passer skolen best. 

Presses de innadvendte elevene til å bli 
utadvendte, kommuniseres det at det er 
viktig å ikke skille seg ut. Det passer dårlig 
når faktorer som tilhørighet og aksept er 
sentralt for å oppnå inkluderende opp-
læring. Å presse til endring kan på denne 
måten virke mot sin egen hensikt. Blant 
annet sier Bae (1992) at mangel på aner-
kjennelse kan svekke muligheten for læring. 

LÆRER AT DE IKKE ER GODE NOK SLIK 
DE ER
På den annen side, læring blir ofte definert 
som endring i kunnskap, forståelse og 
atferd. Blant annet skriver Skaalvik og 
Skaalvik (2005) at læring er «endringer 
som skjer i det enkelte individ» (s. 18). 
Sånn sett kan en si at all skolegang og 
utdanning er et forsøk på å endre elev-
ene. Men når det kommer til læring og 
utdanning handler endringene først og 
fremst om endring i innsikt, kunnskap, 
refleksjoner og forståelse. I forlengelsen 
av dette, særlig dersom en støtter seg 
på behavioristisk teori, tenker en at det 
også kan skje endring i atferd. Læring 
og utdanning handler om å endre eller 
«fylle på» med erfaringer som utvider 
kunnskap hos den enkelte elev.  

I skolen og annen læring skal en ikke 
søke å endre elevens personlighet eller 
den eleven er. Bortsett fra når det kom-
mer til elever som er stille eller innad-
vendte. Da kommer ønsket om å endre 
dem, gjøre dem muntlige aktive i fokus. 
Gjennom å forsøke å endre eleven og 
gjøre han eller henne til noe annet enn 
de i utgangs punktet er, så gis eleven 

erfaringer med at «du er ikke god nok»! 
Erfaringer som eleven selvsagt lærer noe 
av, men han eller hun lærer ikke det som 
er målet eller ønsket med opplæringen, 
nemlig å bli i stand til å åpne dører mot 
verden og fremtiden, ha positive tanker 
om seg selv og tilegne seg kunnskap 
og kompetanse. Som det så fint står i 
Opplæringsloven og LK20. Endringer 
av personen og det eleven er, og for-
midling av at «du er ikke god nok slik 
du er», kan være med på å gi eleven et 
negativt selvverd. Elever med negativt 
selvverd og kanskje også etter hvert neg-
ativ selv oppfatning vil vanskelig komme 
i posisjon til å lære og tilegne seg den 
kunnskapen og kompetansen en trenger 
i voksenlivet (e.g. Uthus, 2017)

ET TRYGT LÆRINGSMILJØ – FOR ALLE
Et annet argument for å få de stille 
elevene muntlig aktive er, som vist over, 
at dette er egenskaper som verdsettes i 
arbeidslivet. Samtidig som skolen skal 
forberede barn og unge på arbeidslivet, 
skal skolen jobbe slik at hver enkelt elev 
utvikler et positivt selvverd. Og dette 
har vist seg å bli enda viktigere slik sam-
funnet er nå. I Overordnet del står det 
blant annet: «I barne- og ungdomsårene 
er utvikling av et positivt selvbilde og 
en trygg identitet særlig avgjørende». 
Presses stille, tilbaketrukne elever til å bli 
muntlig aktive, gis de dårlige muligheter 
for å utvikle et positivt selvbilde og en 
trygg identitet. Dersom skolen utsetter 
disse elevene for press til å endre den de 
er, jobber skolen på en måte som kommer 
i konflikt med å lage et trygt lærings-
miljø hvor eleven trives, utvikler positivt 
selvbilde og tro på egne evner – i verste 
fall kan et slikt press få konsekvenser for 
elevens psykiske helse. Utvikler eleven neg-
ativ psykisk helse vil det kunne begrense 
mulighetene til å åpne dører mot verden. 
En skal derfor tenke nøye gjennom hvilke 
erfaringer en ønsker at alle elever, men 
kanskje særlig de elevene som viser stille 
atferd, høster i skolen. 

EVNEN TIL Å LYTTE ER EN UNDER
KOMMUNISERT EGENSKAP
Videre i Overordnet del står det at dialog 
er «sentralt i sosial læring, og skolen 
skal formidle verdien og betydningen av 

en lyttende dialog for å takle motstand» 
(Kunnskapsdepartementet, 2017). For å 
kunne skape en lyttende dialog er en 
avhengig av at noen snakker og at noen 
lytter. Når skolen skal formidle verdien og 
betydningen av en lyttende dialog finnes 
det en unik mulighet til å fremsnakke 
egenskapene som er sentrale for å kunne 
lytte. Å lytte innebærer å være stille når 
den andre snakker, men samtidig gi 
non-verbale bekreftelser på at du lytter, 
gjerne i form av nikk eller øyekontakt. 
Skal vi tro det som står i Overordnet del 
er dette viktige egenskaper å ha med seg 
videre i livet. Blant annet for å hånd-
tere motstand og konfliktfylte situa-
sjoner. Under sosial læring og utvikling 
i Overordnet del står det også at det «Å 
lære å lytte til andre» er en viktig egenskap 
(Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Samtidig som lytting er løftet frem som 
viktige egenskaper i Overordnet del, ser 
det ut til at disse egenskapene underkom-
muniseres videre i læreplanen, særlig når 
en ser på de ulike fagplanene og hva som 
vektlegges som vurdering. I skolen får 
elever ofte positive tilbakemeldinger på at 
de har gode svar. Det tilhører sjeldenheten 
at noen får positive tilbakemeldinger på 
at de er gode lyttere. Elevene får tilbake-
melding på at de er dyktige fordi de er så 
muntlig aktive, mens de som er mer stille 
får tilbakemelding om at de bør delta mer 
og være mer muntlig aktive. Kanskje bør 
dette snus på? Kanskje bør det heller gis 
tilbakemelding på hvor flinke noen er til 
å lytte? Og kanskje bør muntlig karakter 
suppleres med en karakter i lytting i de 
enkelte fagene? Da unngås det forhåpen-
tligvis at kvalitetene i å være stille og 
lyttende forsvinner i viktigheten av 
muntlig deltakelse og de mer utadvendte 
egenskapene som alltid og alle steder 
blir løftet frem som de viktigste for at det 
skal gå en godt i livet. Kanskje skal vi ikke 
starte med å endre elevene som er stille, 
men endre synet på hva som er viktige 
egenskaper og hva som er viktig å vurdere 
og sette karakter på? I en verden som 
snakker 24/7 er det lett å glemme ess-
ensielle mellommenneskelige kvaliteter 
som lytting og stillhet. Og det er ingen 
motsetning mellom disse egenskapene og 
det å kunne skape et godt arbeidsmiljø. 
I enkelte yrker er disse egenskapene 

vel så viktige som å være utadvendt og 
snakkesalig. 

VIS AT DU BRYR DEG, SER DEM OG VIL 
DEM VEL
For at samfunnet skal fungere trengs 
det mange typer mennesker. Samfunnet 
trenger de som tenker gjennom ting 
to-tre ganger, de som handler umiddel-
bart, og disse ytterpunktene trengs i kom-
binasjon. Det blir derfor lite hensikts-
messig at skolen jobber eksplisitt for at 
elever som er stille skal begynne å snakke. 
Første steg må være å jobbe slik at disse 
elevene opplever at det er helt greit å ikke 
ta så mye plass, gi dem følelsen av at de 
er gode nok som de er. Voksne som møter 
de elevene som er stille og innadvendte 
skal gjennom måten de møter dem på 
vise at de bryr seg, ser dem og vil dem vel. 
For det andre skal skolen vise nettopp 
det Overordnet del peker på, at lytting er 
en viktig og verdsatt egenskap. Og sist, 
men ikke minst, skal skolen jobbe slik at 
når den stille atferden er et uttrykk for 
at eleven har det vondt, så skal eleven 
få den hjelpen han eller hun trenger. 
Dersom skolen jobber med dette som 
utgangspunkt i møte med elever med 
stille atferd, så legges det et godt grunn-
lag for at elever med stille atferd opplever 
skolen som et godt sted å være og at det 
er greit å være slik en er. Det første målet 
kan altså ikke være muntlig deltakelse. 
De aller første målene må være å skape 
trygge rammer, tillit til de voksne og 
utviklingsstøttende relasjoner. 

Anne-Lise 
Sæteren ga i 2018 
ut boken Læreren 
i møte med elever 
med stille atferd 
på Gyldendal 
Akademisk. Boken 
retter søkelyset 
mot elever som 
utviser stille og 

tilbake trukket atferd i klasserommet. 
Boken løfter frem og drøfter hva lære-
ren kan gjøre for at disse elevene skal 
oppleve mestring, læring, utvikling og 
en skolehverdag hvor også deres bidrag 
oppleves som verdifulle.
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VINNERE AV PUTSJPRISEN 2021

Ovens balanse-bonanza
Av Julia Sørensen

JANUAR 2021
«Det er genialt, Nadya!» Ropte Arthur, 
og viftet med alle arkene han akkurat 
hadde vist fram. «Helt genialt, jeg lover 
deg.» Nadya sukket, og så seg rundt 
i rommet, før hun sa «Men hvordan 
har du tenkt at dette skal gå? Hvordan 
skal du få alle med på det? Og, hva kan 
liksom jeg gjøre?» Arthur så på henne. 
«Hørte du ikke at jeg sa det, du sitter 
på Stortinget, ikke sant, da kan du bare 
komme med idéen, fortelle nøye om hvor 
fantastisk den er, og plutselig vil hele 
verden gjøre om valutaen sin!» Nadya 
reiste seg plutselig, tok med seg veska, og 
gikk noen skritt mot døra. «Det vil ikke 
gå. Jeg har uansett ikke makt til å gjøre 
det. Dessuten: Vi greier oss fint. Klimaet 
har alltid endret seg. Kanskje det ikke er 
noen ordentlig krise i det hele tatt.» Med 
det åpnet hun døra, og gikk ut i vinter-
været. Arthur ble stående å stirre på den 
mørke døra, og satte seg ned. Hva skulle 
han gjøre nå? Om ikke engang Nadya 
ville høre på ham, hvordan i alle dager 
skulle han få idéen ut i live da?

AUGUST 2021
FN varsler kode rød for menneskeheten, 
dersom vi ikke gjør noe nå, vil ekstrem-
været vi har sett i det siste bli den nye 
normalen. Det er sent, men ikke for sent.

Ordene Nadya hadde sett hele dagen 
nå, spant rundt i hodet hennes: klima-
endringer, klimaendringer, krise, krise. 
Det måtte handles, og det måtte handles 
nå. Alle sa det, avisene, talerne, alle. Men 
hva skulle handlingen være? Diskusjonen 
hadde gått fram og tilbake hele dagen, og 
til slutt virket det ikke som om de noen-
sinne skulle bli enige, de trengte noe nytt.

Akkurat da kom hun på det. Arthur! 
Lynraskt dro hun mobilen opp fra lomma 
si, og ringte, mens hun prøvde å huske, 
hva var den idéen, som han hadde kalt 
så innmari god? Mens duringen fra tele-
fonen fortsatte med jevne mellomrom, 
klarte hun å komme på det hele. Penger. 
Penger er bare noe mennesker har funnet 
på, hadde Arthur sagt. «Hvorfor ikke gi 

penger en ny betydning? Vi har en krise, 
men folk gidder ikke å prioritere miljø, 
så lenge de taper penger på det. Vi skulle 
ha slått sammen de to, penger og miljø, 
la klimagassutslipp bli den nye valutaen, 
få hele verden til å måle ting i utslipp, 
og ikke i menneskelagde papirlapper. Gi 
folk lønn i CO2 utslipp, la betaling gå på 
CO2 utslipp, la kortreist mat koste lite, 
fordi det har mindre CO2 utslipp.» Gjøre 
utslipp til den nye valutaen! Det var det 
Arthur hadde sagt, det var den geniale 
idéen.

«Hallo?» Arthur tok endelig telefonen, 
og Nadya gikk rett på sak. «Jeg tar tilbake 
alt jeg sa i vinter, idéen kan fungere, den 
kan bli sentral! Jeg kan prøve å gi deg 
taletid på Stortinget!» Det ble stille en 
stund, hun kunne nesten høre skepsisen 
hans, før han godtok tilbudet.

SEPTEMBER 2021
«Er du klar?» Spurte Nadya vennlig, 
prøvde å skjule sin egen frykt. Selv om 
hun hadde brukt de siste ukene til å 
forberede folk på idéen, var hun redd 
ingen ville høre, det var tross alt en helt 

vanlig mann, uten noe spesiell kunnskap, 
uten noen spesielle evner, som skulle 
legge fram et nokså banebrytende forslag. 
Arthur nikket, og ikke lenge etter sto han 
der plutselig, med 169 skeptiske politikere 
foran seg.

«Hei. Som det akkurat ble sagt, har jeg 
fått lov til å drøfte et forslag, et forslag 
jeg håper dere kan ta godt imot.» Det var 
musestille i salen, og ti minutter senere 
var hele idéen ferdig fortalt. Om hvordan 
«penger» spesielt i offentlig sektor, skulle 
få en ny betydning. Hvordan man kunne 
begynne å betale med CO2 utslipp, slik at 
alle ble «nødt» til å ta miljøvennlige valg 
hele tiden. På toppen, hvis dette fungerte 
for Norge, ville andre land ta etter, og 
man ville aldri krangle mellom miljø og 
økonomi lenger, fordi det ville praktisk 
talt være det samme.

Salen klappet, og Arthur ble ledet ned 
fra talerstolen. «Det gikk jo kjempebra!» 
Smilte Nadya, «Nå gjenstår det bare å se 
hva det blir til.» De nikket til hverandre. 
«Har du trua, da?» spurte han. Nadya 
tenkte seg om i noen få sekunder. «Ja, 
faktisk. Jeg tror dette kan ordne seg.»

Fra oven kom en stemme.
På magisk vis en stemme.
Fra oven.
Ovenfra,
fra lufta,
fra himmelen,
fra verdensrommet der hvor alt og ingen 
kan puste og stillheten regjerer.
Fra universet,
Fra underbevistheten din, min og alle 
sin,
Kom det en stemme.
Fra det stedet jeg i denne historien har 
valgt å kalle for Oven.
Oven, der hvor alle mennesker, dyr, 
planter, trær og elementer på macro-nivå 
henger sammen.
Der hvor alle i bunn og grunn er helt 
like,
Av samme materie,
Med samme historie,
I samme verden.
Der hvor alle tankene bor.
Fra Oven.
Fra oven kom en stemme og sa:
«Se da!»
Og viste mennesket et bilde av jorda.
Den helt ærlige planeten vår,
Så uendelig vakker,
Men full av kjøttsår.
«Hør her! Jeg har noe å si»
Sa Oven, og tunet seg inn i menneskets 
tankebaner.
Mennesket stoppet opp og lyttet.
For første gang i livet,
Lyttet til noe større enn seg selv.
«Leken var god og det var gøy så lenge 
det varte!»
Ingen av menneskene svarte.
«Jeg skal omsider komme med et godt 

råd, eller to.
Husk å stoppe mens leken er god.
Dere fikk lov til å være med på livets lek.
Dere ble invitert i universets bursdag, 
dere ble bare invitert.
Dere fikk være en del av alt,
En liten del,
Hvor reglene var at dere skulle 
linedanse-balansere i det 
økosirkulære-systemet.
Men så gikk tiden,
Tiden den gikk.
Dere glemte reglene,
glemte de på veien.
Lykke-smed-veien,
Den søte rus-veien
Vekst-rus,
Vekst-veien.
Programmert til å vokse, vil ha profitt, 
utbytte,
Vokse fortere og fortere,
Vekst-jag,
Vekst-strømmen,
Den store vekst-drømmen,
Den totalt overveldende vekst-despera-
sjonen, som ikke vil se enden på regla.
Konkurranse-verden,
Hvor den som har mest
Vinner.
Ja, jeg er bare ærlig.
Jeg har sett på hele tiden.
Men, hei!
Vi kan snu i dag,
Jeg har et forslag,
Men dere må gjøre det sammen.»
Mennesket snudde seg mot sidemannen 
og nikket.
Så sidemannen inn i øyene.
Mennesket tok sats, som om hele 
menneskeheten var programmert til og 
plutselig gjøre det
samme.
Som om Oven trykket på en knapp eller 
dro i nødbremsen.
Menneskeheten,
Hoppet plutselig i takt, så verden gikk ut 
av bane,
Så verden gikk ut av spiralen mennesket 

hadde dyttet verden inn i.
Mennesket ble et vi,
Ble en fellesnevner,
litt mer som en flokk,
Som en maurtue,
Som et dreamteam med den ultimate 
planen, som ble ønsket velkommen inn i 
alles hjerner.
Inn i alle overtanker og undertanker.
Inn i alles tanker.
Og det var så enkelt! Hvorfor hadde ikke 
mennesket tenkt på dette før?
Mennesket samlet troppene
Og sa,
VI er like du og jeg - jeg kan relatere,
Plutselig,
Se da, vi trenger ikke noe mere!
Vi trenger ro, gå et skritt tilbake eller to.
Tilbake til fremtiden, jeg vet ikke jeg
Men hvis du er jorda,
Så er jorda deg.
Sirkel-tanke,
velkommen skal du være,
hundre prosent naturlig hvor alle farger 
får like mye plass i universets svære.
LA OSS LAGE BALANSE-BONANZA
Alle vi som kan puste.
Vi gir det vi får,
Tid er ikke penger lenger, tid er noe som 
går
Tid er noe vi har,
Noe vi er,
Noe vi setter pris på.
Hvis livet og lykken er like konstant som 
tiden, og livet er en sirkel,
da finnes kanskje Utopia.
Utopiske utopia, verden ALLE skal få en 
bit av.
Vi har et regnskap og det skal gå i null,
Og fra bunnen av hjertet, menneskelig, 
fra meg til deg,
Skal vi se de andre.
Se hverandre,
Se og bli sett.
Oven gjorde ord om til handling.
På magisk vis sa det klikk.
Og det startet med deg og meg.
Men sett fra oven.

Putsjprisen er en 
skrive konkurranse 
som ble opprettet i 
2014 etter initiativ fra 
Skolelederforbundet. 
Juryen består av repre-
sentanter fra Natur 
og Ungdom, Putsj og 
Skolelederforbundet. 
Formålet er å spre 
kunnskap og engasje-
ment om miljørelaterte 
spørsmål blant ungdom. 
Tittel på årets konkur-
ranse var: Vendepunktet 
verden ventet på. Vi 
ønsket oss tekster som 
belyser konsekvensene 
av klima krisen på kon-
struktive måter. Vi fikk 
mange gode svar. Herved 
har vi gleden av å presen-
tere bidragene til årets 
vinnere; Marit Gissinger 
og Julia Sørensen. 

ÅRETS VINNERE AV 
PUTSJPRISEN ER 

KÅRET Vinner i kategorien 
17 - 25 år: 
Julia Sørensen,  
25 år. 

En genial idé
Av Marit Gissinger

Vinner i kategori 
12-16 år:  
Marit Kvåle Gissinger, 
14 år

Illustrasjon: Jone Skjærpe
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FORBUNDSSIDEN SPØRRESPALTEN

Ansattes ytringer i sosiale medier
Noen ansatte velger å ytre seg kritisk om arbeidsgiver i sosiale medier. 
Er dette greit? Eller kan arbeidsgiver sette visse begrensninger for hva 

ansatte kan gå ut med? 

For Skolelederen
Lene Marita Saint-Sollieux
Seniorrådgiver/jurist
Visma SmartSkill

Ytringsfriheten er det klare utgangspunktet. Alle har 
rett til å ha egne meninger og dele meningene sine 
med andre, også gjennom sosiale medier. Det finnes 
likevel noen begrensninger i ytringsfriheten til en 
arbeidstaker.

YTRINGENE MÅ VÆRE FREMSATT PÅ ARBEIDSTAKERS 
EGNE VEGNE
For det første er det en forutsetning at ytringen 
er arbeidstakers egen personlige mening. Det må 
komme klart frem at arbeidstaker ytrer seg på egne 
vegne, og ikke på arbeidsgivers vegne. Oppfattes 
det som at arbeidstaker uttaler seg på arbeidsgivers 
vegne, uten at dette stemmer, kan arbeidsgiver slå 
ned på det. Ved usikkerhet må det avgjørende være 
hvordan uttalelsen oppfattes av allmennheten.

YTRINGENE MÅ IKKE STRIDE MOT LOVGIVNING
Lovgivningen setter enkelte begrensninger for 
ytringsfriheten, herunder straffelovens bestemmelser 
om ærekrenkelser og bestemmelsene om taushets-
plikt. For eksempel vil det ikke være greit å gå ut på 
sosiale medier med taushetsbelagte opplysninger om 
enkeltpersoner. 

LOJALITETSPLIKTEN I ARBEIDSFORHOLD
Lojalitetsplikten innebærer at arbeidstaker skal 
opptre på en måte som ivaretar interessene til 
arbeidsgiver. Hvis en arbeidstaker ytrer seg illojalt 
overfor arbeidsgiver i sosiale medier, kan det være 
et brudd på lojalitetsplikten. Dette kan igjen føre 
til advarsel, oppsigelse eller i verste fall avskjed for 
arbeidstaker. Spørsmålet blir: Hva kan slås ned på 
som illojalt, og hva er være vernet av ytringsfriheten?

Svaret beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. 
For at ytringen skal være et brudd på taushetsplikten 
må ytringen medføre

 � En åpenbar risiko for skade på arbeidsgivers 
legitime og saklige interesser

Flere momenter vil være av betydning her. Dreier det 
seg om helt grunnløse påstander eller grove beskyld-
ninger som åpenbart er usanne? I så fall vil ytringene 
kunne anses som brudd på lojalitetsplikten. Videre 
vil helt usaklige og harselerende uttalelser lettere 
innebære lojalitetsbrudd enn uttalelser med mer 
saklig preg. Et annet viktig moment er i hvilken grad 
tillit til videre arbeidsutførelse vil være brutt som 
følge av ytringene, både tilliten fra arbeidsgiver og 
omverdenen for øvrig.

OPPSUMMERING
Det skal generelt mye til for at lojalitetsplikten i 
arbeids forhold skal kunne trumfe ytrings friheten 
til arbeidstaker. Dette henger sammen med at 
lojalitetsplikten er et ulovfestet prinsipp, mens 
ytringsfriheten er en menneskerettighet beskyttet 
av Grunnloven og EMK. Det er arbeidsgiver som må 
bevise at en ytring påfører eller kan påføre arbeids-
giver skade.
Så lenge ytringen er uttrykk for arbeidstakers egen 
mening og taushetsplikten overholdes, vil ytringen 
normalt være lovlig. Det gjelder også ytringer som 
arbeidsgiveren oppfatter som uønskede, uheldige 
eller ubehagelige. Ytringene kan skape “uro”, uten 
at det dreier seg om lojalitetsbrudd av den grunn. 
Ansatte har et vidt spillerom, både i form og innhold, 
for offentlig å gi uttrykk for sin mening, også om eget 
arbeidsområde og egen arbeidsplass.

Nytt sentralstyre i Skolelederforbundet   
Tre nye styremedlemmer ble valgt inn i sentralstyret da Skolelederforbundet avholdt sitt 
landsmøte i november. 

– Jeg takker landsmøtet for tilliten! Vi står 
foran mange spennende muligheter som 
fagforbund fremover, sa Stig Johannessen 
da han ble gjenvalgt som forbundsleder 
for Skolelederforbundet i november. 

Anne-Merete Mærli Hellebø ble gjen-
valgt som 1. nestleder og Mona Westlie 

Søbyskogen som 2. nestleder. Jon Isebakke 
og Henning Aastvedt ble gjenvalgt som 
styremedlemmer.  I tillegg har sentral-
styret fått tre nye styremedlemmer: Kari 
Eide, Robert Flataas og Dorothea Blix. 

Kari Eide er assisterende rektor på 
Mailand vgs i Løren i Viken, Dorothea Blix 

er avdelingsleder på Bodin videregående 
skole i Bodø og Robert Flataas er rektor 
ved Huseby ungdomsskole i Trondheim.

Varamedlemmer til sentralstyret er 
Jorunn Gilje Blomvik, Trond Otto Berg 
og Hans Gøran Bjørk. 

Stig Johannessen ble gjenvalgt som forbundsleder 
for fire nye år på Skolelederforbundets landsmøte. 
(Foto: Ole Alvik)

AnneMerete Mærli 
Hellebø, 1. nestleder. 
(Foto: Håkon Eltvik)

Jon Isebakke, 
styremedlem.  
(Foto: Håkon Eltvik)

Henning Aastvedt, 
styremedlem  
(Foto: Håkon Eltvik)

Dorothea Blix, 
styremedlem  
(Foto: Tore Johan Valle)

Robert Flataas, 
styremedlem  
(Foto: Ole Alvik)

Kari Eide, 
styremedlem  
(Foto: Ole Alvik)

Mona Westlie 
Søbyskogen,  
2. nestleder.   
(Foto: Håkon Eltvik)

Det nye sentralstyret består av (f.v) Henning Aastvedt, Jon Isebakke, Kari Eide, Dorothea Blix, Stig 
Johannessen, AnneMerete Mærli Hellebø, Mona Westlie Søbyskogen og Robert Flataas. (Foto: Morten 
Sælensminde)

Ny podcast 
Under koronakrisen har mange 
skole- og barnehageledere jobbet 
mye ekstra uten kompensasjon. 
For mange har dette vært en stor 
belastning. Nå har enkelte kom-

muner fått på plass en kompen-
sasjonsordning for lederne. I neste 
episode av Skolelederforbundets 
podcast #Viktigste Leder forteller 
rektor Kathrine Malme fra Jar Skole 

i Bærum om hvordan ordningen fun-
gerer i hennes kommune. Lenke til 
Skolelederforbundets podcaster 
finner du på våre hjemmesider 
Skolelederforbundet.no. 
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