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Kan skolen reddes fra
politikere og direktorat?
Intervju med Knut Dannevig
Stange, Hedmarken, 12. mars 2020
av Christian Egge

2
BAKGRUNN - og kjernespørsmålet
Christian Egge: Knut Dannevig, du er utdannet skogtek-

Astoria sigarett-fabrikk i Stuttgart, utfoldet han samtidig et

niker og barneverns-pedagog, og du har studert

stort offentlig engasjement for tanken om selvforvaltende

steiner-pedagogikk i Sveits. Du har tydelig omtanke både

frihet i åndslivet / kulturlivet. Dette skulle ikke bare gjelde

for naturen og mennesket, noe man kan se i dine mange

denne nye skolen, som den gang ble kalt Waldorfskolen,

artikler i tidsskriftet Libra. Yrkesmessig var du først miljø-

men gjelde alle skoler i egenskap av at de er pedagogiske

terapeut. Så har du arbeidet som lærer i 31 år i steiner-

institusjoner. Denne nye skolen skulle kunne vise fruktbar-

skolen. Du var også en av grunnleggerne av Steinerskolen

heten av prinsippet om frihet i kulturlivet. Frihetsidealet er

på Hedemarken.

det ene av de tre grunnidealene fra den franske revolusjon.
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De to andre idealene fra revolusjonen tilordnet Steiner
Jeg har et veldig klart utgangspunkt for dette intervjuet

samfunnets to øvrige sektorer på denne måten: brorskap

med deg, nemlig din artikkel med tittelen Stat mot lærer i

og solidaritet som en nødvendighet i økonomisk sektor og

Libra nummer 3, 2016. Innholdet treffer midt i blinken i det

likhet for loven som nødvendig i politisk sektor.

temaet jeg arbeider med i prosjektet Skole og utdanning
i tider av AI, digitalisering og New Public Management. Et

I din artikkel trekker du i større grad inn norske samtidige

stort tema her er lærernes frustrasjon over det man kan

tenkere som Rune Slagstad og Hans Skjervheim – som

kalle ytrestyring. Det handler om den politiske og byråkra-

ikke hører hjemme i det antroposofiske kulturfellesskapet.

tiske styringen av skolen som mer og mer gjør lærerne til

Dette kan vi komme tilbake til. Du har selv vært med på å

utførere av direktiver utenfra, eller ovenfra. De blir en slags

praktisere intern pedagogisk selvforvaltning i mange år i

funksjonærer. Et stikkord er New Public Management

steinerskolen – med de utfordringer dette innebærer, og

(NPM), et styringsregime med inspirasjon fra næringslivet,

har skrevet inngående om dette. 3 I vårt intervju skal temaet

men innført og opprettholdt av våre regjeringer i omtrent

være hele skoleverkets mulige selvforvaltning.

20 år - uaktet politisk farge.
For å si det kort: Du foreslår i din artikkel å legge ned
Jeg har intervjuet den svenske filosofen Jonna Bornemark

Utdanningsdirektoratet – og bygge opp et Lærerinstitutt,

om dette; hun gir en dyptgående analyse av fenomenet.

et institutt for lærere og av lærere. Dette instituttet skulle

Jeg har også intervjuet lektor Anne Grønlie ved Drammen

kunne overta det meste av direktoratets, eller målstyrings-

videregående skole om temaet. Hun gir en rekke tydelige

byråkratiets oppgaver. Du forestiller deg en helt ny situasjon

eksempler på hvordan situasjonen er for lærerne under

der skolen har blitt befridd fra (…) ”Utdanningsdirektoratet,

dette regimet – og naturligvis indirekte for elevene.

en styringsteknokratisk nøkkelinstitusjon som leder an i den
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byråkratiske fremmedgjøringen av skolen”. 4
Anne Grønlie vil at lærerne skal få eller ta tilbake makten
over sin egen yrkessituasjon. Hennes anliggende likner

Vil du utdype, eller forklare hvorfor du vil se en slik utvikling?

svært mye på det du skriver i din artikkel i Libra. Libra er

Hva er tankegangen bak et slikt radikalt forslag? Og hvordan

et antroposofisk tidsskrift, og blir for det meste lest av

skulle det kunne se ut?

folk som er interessert i antroposofi, steinerskolen eller
andre områder som henter inspirasjon fra Rudolf Steiners

Knut Dannevig: Først: Direktoratets juridiske oppgaver, alle

tanker. Da jeg leste din artikkel tenkte jeg at den burde ha

oppgaver av mer formal karakter, må da føres tilbake til

stått i andre fora enn i Libra - som mest blir lest av dine

departementet. Det er utviklingen av skolen som lærerne og

meningsfeller. Det du sier berører jo alle lærere, ikke bare

skolesamfunnet må ta tilbake til seg selv, og det må bygges

steinerskolelærere. På hvilken måte?

nye organer for dette. Det er akkurat som en organisme:
dens utvikling må komme innenfra og skje i et samspill med

Da Rudolf Steiner ble bedt om å grunnlegge en tolvårig

omgivelsene. Det er utviklingen av skolene et slikt Lærernes

allmennskole for barna til fabrikkarbeiderne ved Waldorf

Praksisinstitutt må kunne ivareta – hvis man vet hva man vil.

1 http://libra.antropos.no/index.html

3 Steinerskolenes samfunnsoppdrag i Libra - Tidsskrift for antroposofi

2 En forkortet versjon av intervjuet med Jonna Bornemark ble trykket i

nr. 4, 2019

Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 1-2020

4 Libra nr. 3, 2016, s. 15
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Det er ikke bare jeg som har foreslått å legge ned

for å gjøre arbeidet var meget kort. Etter bare et drøyt års

Utdanningsdirektoratet. Jon Hustad gjorde det i boken

intensivt fordypningsarbeid i fellesskap hadde de utarbeidet

Skolen som forsvann. 5 Der gir han direktoratet en ganske

en plan. Mens de arbeidet oppdaget Wilhelm verdien av

saftig kritikk - om dets unytte. Ut fra en spesiell friskolepo-

kollegialitet. Han oppdaget det moderne akademiske

sisjon hadde jeg gjennom mange år en god del å gjøre med

kollegiets potensiale for idéutveksling og erkjennelse - i

både departement og direktorat. Kontakten med departe-

dialoger som føres i fullstendig frihet mellom likestilte som

mentet var som regel opplysende og konstruktiv. Brevene

representerer hver sine innsikter, men samtidig respekterer

fra direktoratet kunne man bare riste på hodet av.

hverandre. De visste at ansvaret var deres og ikke andres.
Deres innsats var en bragd.

EN HISTORISK BAKGRUNN WILHELM VON HUMBOLDT

Så kom denne planen. En grunntanke var den livslange
læring. Livslang læring gjaldt alle mennesker i alle

Men la oss begynne et annet sted. Hva det dreier seg om

samfunnslag. Gjennom en god folkeskole skulle hele befolk-

er skolens, alle skolers og hele skoleverkets behov for tillit,

ningen gis anledning til livslang læring. Ideen om livslang

et strukturelt beskyttet frihetsrom til å utøve det daglige

læring var ikke formulert som et slagord. Et slagord er på en

ansvar, et ansvar som bare lærerne kan bære. Kampen for å

måte å forflate ideen. En ekte ide er alltid uferdig. Den kan

frigjøre skoleverket fra en omfattende plikt til å underordne

alltid fordypes og knoppskyte videre.

seg statens behov og ønsker kan i alle fall spores 211 år
tilbake. Til Wilhelm von Humboldt i Berlin 1809. Følger vi

Det neste var at eleven skulle lære å lære. Vi kjenner igjen

dette sporet åpner det seg et viktig historisk perspektiv når

dette, men det var faktisk Wilhelm von Humboldts formu-

det gjelder ideen om skolenes selvstyre.

lering. Det var lærerens daglige oppgave å lære elevene å
lære seg å lære. Det skulle ligge i skoleplanen. Ideen var

Wilhelm von Humboldt var skolereformator. Han var bror

at også de som etter folkeskolen ikke kunne gå videre på

av den berømte geografen og oppdageren Alexander von

skole, men måtte ut i arbeidslivet, de skulle ha et grunnlag

Humboldt. De var sterkt forbundet. Som studenter knyttet

og en impuls med seg som motiverte dem til å være

de varige bånd til Goethe og Schiller. Alexander gjorde

lærende mennesker livet ut.

Goethe til ledestjerne gjennom livet. Friedrich Schiller ble
for Wilhelm en veiviser til humanistiske dannelsesideer som

Von Humboldts tanke var at hele mennesket måtte utvikles

han bygget videre på. Han ble allsidig utdannet og endte

til et samstemt hele. Alle menneskets evner må utvikles

tilslutt opp som humanist, språk- og kulturforsker.

i avveid samspill. Skolen skulle derfor ikke være ensidig.
Den gangen hadde de en puggeskole. Det ville ikke von

I 1809 kom plutselig den prøyssiske regjering på at man

Humboldt videreføre. Hans inspirasjon og tanker om

ville fornye skolevesenet, ja, hele undervisningsvesenet

undervisningskunsten bygget på de impulser Schiller hadde

– fra barnetrinnet opp til og med universitetet. Fordi de

gitt ham. Det dreier seg om dannelse; om menneskehetens

mente at nasjonen, kongeriket Preussen, lå etter i europeisk

oppdragelse: Verdien av dannelsen består ikke i alt du kan

sammenheng. Wilhelm von Humboldt fikk oppgaven å

reprodusere av kunnskaper, men hva kunnskapsstoffets

utarbeide en enhetlig plan for et undervisningssystem

innhold gjør med deg som menneske.

for hele utdanningsløpet. Han sa (fritt gjengitt): Jeg kan
gjøre det – på ett vilkår: at jeg får full frihet, at jeg får velge

Skolens mål skulle aldri være å forme elevene slik staten

mine medarbeidere selv, og at vi får arbeide selvstendig og

bestilte og dikterte. Skolen skulle gjøre det mulig at hver

uforstyrret uten noen form for byråkratisk innblanding.

elev som modnende, individuelt menneske kunne bli ført
til seg selv og bli seg selv. Skolen måtte føre elevene til

På dette grunnlag satte han sammen et kollegium av

samspill med verden i betydningen samspill med det sosiale

kompetente og engasjerte personer. Fristen de hadde fått

fellesskap og til kunnskap og innlevelse i ”verdensinnholdet”

5 Hustad, J.: Skolen som forsvann – Eit essay om krisa i den norske skolen,
Samlaget, 2002
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- ikke minst kulturhistorien, men også naturen. Alt dette var

Når det gjelder skoleverket er von Humboldts tanker fortsatt

en frukt av den tyske idealismen som her hadde en historisk

fremtidsrettet. På undervisningsområdet kan velmenende

mulighet til å finne sin virkeliggjørelse i samfunnet.

politisk innblanding i skolen kombinert med byråkratiets
ensidig rettsliggjørende logikk bare gjøre stor skade og
fordrive alle ildsjeler – hvilket har vist seg. Her pirker vi

Men plutselig ble hele dette arbeidet som von Humboldt

borti behovet for en demokratisk systemrevisjon. Hvis

og hans kolleger hadde gjort og formulert parkert på et

undervisning, kultur og helse fikk styre seg selv, kunne

sidespor. Regjeringen bestemte brått at von Humboldt

staten nøye seg med å finansiere ut fra visse rammer.

måtte ha med seg en regjeringsoppnevnt kommissær som

Statens egen kapasitet og ansvar kunne økes tilsvarende

skulle ”hjelpe ham” – altså: en kontrollør! Dermed avbrøt

på andre områder – som miljø- og klimakrisen. Men vår

han det hele, løste opp kollegiet og trakk seg. Slik endte det.

tids stater har et til-kort-kommende system hvor regjering

Napoleons-krigene fortrengte de humanistiske impulsene.

etter regjering unisont kan unnvike og tildekke de største

I flere skrifter argumenterte von Humboldt kategorisk for at

og alvorligste utfordringene. Dette bekymrer titusener av

oppdragelse, utdannelse og opplysning i en nasjon ikke kan

ungdommer. Derfor går de i tog og demonstrerer.

lykkes hvis dette blir statens ansvar. Det dreier seg om et
felt som må være forbeholdt åndslivet selv, hvor de aktive

CE: Dette historiske perspektivet er interessant og viktig å

utøverne må ha frihet til å virke ut fra undervisningens eget

kjenne til. Mange av oss har ikke et slikt stort perspektiv.

inspirasjonsområde: «Staten må bli seg bevisst at den ikke

Et spørsmål melder seg: Har von Humboldts ideer blitt tatt

kan bevirke noe. Det vil alltid være et hinder når staten blander

opp igjen innen skoleverdenen? Fins det tross alt en strøm

seg inn. Uten statens innblanding på dette feltet vil det gå

av disse ideene eller denne måten å tenke på innenfor

uendelig meget bedre.» Dette betød ikke at ikke staten skulle

pedagogikken?

beskytte skolene og sikre finansieringen.
KD: Hvis disse ideene er sanne eller fruktbare, så vil de
CE: Men vi har da ennå Humboldt-universitetet i Berlin og en

senere dukke opp igjen av seg selv hos flere. Og det gjør

lang tradisjon etter ham innenfor universitetsverdenen?

de. Cirka 100 år etter von Humboldts innsats er vi i 1919.
Da kommer erkjennelsesfilosofen Rudolf Steiner opp med

KD: Ja, men for skolens del ble planen satt til side og

den første Waldorfskolen - som vi kaller steinerskole her i

impulsen ble glemt. Folkeskolen skulle tjene statens

landet. Han kalte den for Freie Waldorfschule - nettopp på

interesser og ble ganske snart militarisert. Barna skulle,

grunn av ideen om en fri, selvforvaltende skole kollegialt

enkelt sagt, lære å dø for fedrelandet. Guttene skulle

ledet eller ”styrt nedenfra”. Det betyr at lærerne skal velge

marsjere…det ble etterhvert ”prøysserånden” som overtok.

sine egne ledere, og at skolen er fri fra statlig styring.

Bedre gikk det for universitetet. Vi fikk det nye universitetet

Waldorf-skolen skulle vise at hvis skolen fikk forvalte

i Berlin, grunnlagt på von Humboldts dannelsesideer. Det

og utvikle seg selv, da ville den bekrefte fruktbarheten i

fikk navnet Humboldtuniversitetet. Der ble ”universitetets

disse grunntankene om selvstyre – gitt at den virkelig fikk

idé” søkt etterstrebet med forskningens frihet og med det

praktisere denne friheten.

selvstendige, rådslående kollegium. På universitetet skulle
studentene fra første stund møtes av lærerne med kollegia-

Steiner mente at hele skolevesenet i Europa skulle oppnå

litet og respekt. Det skulle være et stort, frisinnet fellesskap.

frihet fra stat, ikke bare denne nye Waldorfskolen. Her til

Disse idealene ble tatt bort fra skolen, men fikk en mulighet

lands har betydningen av Steinerskolens 100-årsjubileum

til å leve videre på universitetet. Idealene har blitt sett opp

blitt oversett i det offentlige rom, og steinerskolenes felles

til helt frem til vår tid, og de refereres til ennå. Wilhelm von

representanter gjorde jubileet til en temmelig intern feiring.

Humboldt hadde gitt seg selv et valgspråk som han søkte å

Et hederlig unntak var Steinerskolen på Hedemarken som

leve etter: «Utdann deg og utvikle deg selv; virk så på andre

arrangerte en bred offentlig paneldebatt om skoleverkets

gjennom det menneske du selv har blitt!»

samfunnsoppdrag i vår tid.
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I Europa oppnådde skolene først frigjøring fra kirkens

fruktbart? I bevisstgjøringen på dette ligger hele grunnlaget

styring. Deretter overtok staten kirkens plass. Nå, mente

for skolenes behov for selv-forvaltning. I den grad skolen

Steiner, var tiden inne for at skoleverket, hele undervisnings-

er full av liv og ikke bare rutine, øker nødvendigheten for

sektoren, skulle bli herrer i eget hus. Dette var i 1919. Nå

pedagogisk selvstyre.

har det gått 100 år igjen. Waldorfskolene med deres vitalitet
har bekreftet fruktbarheten med ideen om selvstyre. Og

Det er dessuten grunnleggende viktig at lærerne selv hele

steinerskolene har hatt en relativt gunstig frihet fra stat.

tiden er i utvikling, for elevenes deres er jo det. Derved kan

Her i Norge kom målstyringen, som jo gjelder for alle skoler,

det oppstå en identifikasjon som gir elevene noe langt ut

for snart 20 år siden med statlig godkjente, obligatoriske

over skoletiden. Dette skjer gjennom lærernes interesse

og ofte abstrakt ambisiøse kompetansemål, med krav om

for elevenes utvikling og gjennom ekte interesse for

standardisering av fagene og hva de skal føre frem til. Som

fagene. Fagene har mange, mange dimensjoner, de må ikke

om dette skulle dreie seg om varer på et konkurrerende

reduseres bare til informasjon. Det er å håpe at flest mulig

skolemarked - som igjen skal konkurrere på et internasjonalt

lærere selv er inne i den livslange læringen. Og at de selv har

rangeringsmarked!

oppdaget gleden ved å lære! Slik kan lærerne nesten komme
på høyde med de småklasse-elevene som har blitt skole-

Denne rangeringsambisjonen ble uttalt i valgkampen 2013:

modne: de vil jo lære og det med hele seg! Hvordan føre

at Norge skulle få verdens beste skole. Skulle vi virkelig

elevene videre, hvis ikke lærerne er besjelt av lærelyst slik

gjøres om til «Pisaskole nr. 1” i verden? Det skulle altså

som elevene? Dette er den mest grunnleggende forutsetning

regjeringen sørge for gjennom sin måte å styre skoleverket

for en god skole på alle trinn. Spør bare de eldre elevene

på. Det er der vi er nå, midt i denne ambisjonsprosessen.

om hva som vekket deres interesse - og hør hva de svarer.

Heldigvis fastslo Kristin Clemet i sin tid som minister

Lærere er i en privilegert situasjon hvor livslang læring kan

lærernes rett til pedagogisk metodefrihet, men denne

bli både en inspirasjon og en livsstil. Her kaster målstyrings-

friheten hun ga er lite verd. Den kan vanskelig utøves

rutinenes formynderskap og testregimet sine mørke skygger

under fullt målstyringspress med bindende, ofte abstrakte

over inspirasjonen.

kompetansemål, hyppige tester og lydig, løpende oppfølging
av pålagte dokumentasjonsprosedyrer. Fremtiden er svært

Så kan vi se på den enkelte skole. I møtet mellom lærere

usikker med hensyn til forholdet til de sentrale myndig-

og elever oppstår det et samfunn, stort eller lite. Elever på

hetene for alle slags skoler. Vi må håpe på bedre tider.

alle trinn er kunnskapssøkende. Som jeg sa, de vil lære. De

Noen må også ha til oppgave å fokusere aktivt på skole-

vil forstå verden, og de vil etter hvert også forstå seg selv.

politikk på kort sikt. Jeg skulle ønske at langt flere lærere

Ungdommene er ikke tomme krukker som skal fylles opp til

engasjerte seg her og nå! Jeg som pensjonist prøver bare

randen - eller opp til et visst mål… Skolesamfunnet dannes

å se på utviklingen med hensyn til noen sentrale prinsipper

gjennom et læringsfellesskap ledet av lærerne hvor like

gjennom de lange tidsspenn, ikke bare bakover, men også

mye lærerne som elevene utvikler seg gjennom de sosiale

fremover.

prosessene. Og elevene vil gjerne utfordres: de vil ha utfordringer ikke bare med hensyn til kunnskapsstoff, men også

LÆRERGJERNINGEN I DAG

når det gjelder å bruke seg selv.

CE: Om lærerne nå skulle få eller ta tilbake innflytelsen over

Kunnskap er som grener på et tre, det forgrener seg og

skolens utvikling – hva kreves det av dem? Vil du si noe om

forgrener seg. Husk det arkaiske bildet av «Kunnskapens

dagens lærergjerning i lys av dine ideer og erfaringer?

tre». Prosessen er ikke noe som noen gang blir ferdig,
kunnskapen utvider seg videre hele tiden. Og det er

KD: Inspirert av møtet med elevene er det naturlig at lærerne

forstokket å tro at utdypningen av kunnskap bare går én vei.

vil noe med skolen sin, og dessuten at de mener noe seriøst

Barn og ungdom tilfører kunnskapen noe i skolesituasjonen.

og tydelig om alle de rammevilkårene som nå påvirker

Som lærer kan du ofte merke at et barn foregriper noe som

skolehverdagene deres. Hva er fruktbart - og hva er ikke

skal komme. Barn og unge foregriper saker og ting ut fra
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seg selv. Det kan oppstå en felles billeddannelse i den grad

videre. Som jeg forstår deg nå, og ut fra din artikkel, så

stoffet lever, og ut fra dette kan de unge ofte intuitivt tilføre

er det lærerne som selv må forme utviklingen av skolen

noe nytt og verdifullt. Det er ikke noe kunstig å gjøre stoffet

innenfor vide, fundamentale rammer hvor lærerne blir gitt

levende på en saklig måte, hentet ut fra stoffet selv. Saken

selvstyrerom for sitt samfunnsoppdrag. Du refererer en del

er den at stoffet i seg selv egentlig er levende. Det kreves

til filosofen Hans Skjervheim i artikkelen, og til begrepet

bare litt ekstra for å komme til denne innsikten. Læreren

”det instrumentalistiske mistaket” som han preget. Det

med sin bakgrunn er en igangsetter, uavhengig av all

virker på meg som at din inspirasjon fra Rudolf Steiner

verdens abstrakte, påtvungne kompetansemål.

finner en samklang med Skjervheims tenkning. Vil du si
noe om dette?

Innholdet i fagene må komme tilbake som verdier i skolen.
Fagene blir til konkrete kunnskapsverdier fra og med det

KD: Det er riktig, for det er jo ingen som eier idéene. Hans

øyeblikk de er undervist - hvis det er god undervisning da.

Skjervheim så hva som kom allerede på 1970-tallet.

Etter min mening virker de tvungne kompetansemålene

Hans livsverk ble avbrutt av en alt for tidlig død. Men

helt og holdent reduserende og avsporende. Det er elevens

han opplevde begynnelsen på New Public Management.

omgang med kunnskapsverdiene som bør evalueres. Derfor

Det ble en livsoppgave for ham å tilbakevise disse nye

bør de tvungne målene, som tidligere, bare bli veiledende.

styringsreformene. Kritikken hans handler om styrings-

Da rakner dessuten hele målstyringssystemet innenfra.

situasjonen - både i deler av helsevesenet og i under-

Lærergjerningen vil kunne bli oppgradert tilsvarende.

visning. Tjenestene er ikke varer på et marked. Det
handler alltid om et toveis forhold mellom mennesker

I læringen, mellom lærer og elev, er det stadig noe som trinn

som alle er forskjellige, om gjensidighet. Det handler ikke

for trinn lyses opp, det er små og store aha-opplevelser: Ja

om ”bestilling av standardiserte varer”. Kvalitet er noe

slik er det! Dette er pedagogiske øyeblikk! Det skjer i alle

man må ha i alt man utfører, ja, men det er et ”mistak” å

skoler, selvfølgelig ikke bare i steinerskoler. I dette ligger

standardisere tjenesten som om det er snakk om varer -

lærer-gjerningens oppgave: Å skape disse prosessene i

og slik se bort fra at det alltid er en naturlig medvirkning

det tredimensjonale, fysiske rom, i klasserommet. Dette

fra mottakeren: fra eleven, studenten, pasienten, klienten.

er lærenes kjerneområde; det er et meget sårbart område.

Det er alltid et samspill. Jeg vil legge til at det skal oppstå

På forskjellige måter har lærerne arbeidet med dette,

en ”tone” mellom de berørte parter. Denne tonen er viktig,

men satt forskjellige ord på det. Her skjærer det seg med

og tonen kan ikke styres, den er hver gang unik.

den påtvungne målstyringen, hvis man da ikke klarer å
”sabotere” den.

Med målstyringen standardiseres alle målene med
henblikk på at det skal kunne testes og poengsettes.

Gjennom de siste tretti år har lærerne akseptert i stadig

Målingen i seg selv blir det egentlig styrende målet!

økende grad å bli avsatt i eget klasserom. Avsatt av

Derved presses faginnholdet vekk fra å fordype noe og

politikerne og av det nye skolebyråkratiets rettsliggjørende

over til det som i uttørket form egner seg for måling.

føringer. I den byråkratiske rettsliggjøringen av skolen er

Mange lærere klarer å trosse dette, men noen presses

den perfekte, løpende dokumentasjon blitt langt, langt

av en rektor. Skjervheim påviser at undervisning ikke

viktigere enn virkelighetens faktiske liv og kvaliteter. Dette

betyr ”å sette et avtrykk”. Mottakeren er deltaker i

er tragisk!

prosessen. Dette er helt tydelig i all undervisning.
Undervisningsteorier og praksis som er kompatible med

HANS SKJERVHEIM -

målstyring; nemlig atferdspsykologi, atferds-pedagogikk,

”DET INSTRUMENTALISTISKE MISTAKET”

atferdsstyring og atferdsteknologi fikk en teoridominerende stilling, fordi dette tilbød kontrollerbar under-

CE: Antagelig vil våre myndigheter hevde at det er de som

visning - slik politikere ville ha det. Skjervheim påviste

hjelper lærerne til å være i en livslang læring – gjennom alle

hvilket forenklet bilde dette gir av menneskets vesen og

nye reformer, eller påbud om utvidet lærer-utdanning og så

av pedagogikken. Før mange andre så han faren ved at
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dette kom - og at det kom sammen med den teknologiske

målstyringens tilhørende måte å tenke og handle på i

bølgen. Og han preget da uttrykket ”det instrumentalistiske

sin tillærte undervisning: mål, delmål, tiltak, og så videre.

mistaket”.

Hvor blir det da av kravet fra Hans Skjervheim: å aktivt
øve refleksjon over refleksjonen? Altså stille spørsmål til

Skjervheim forutsa at målstyringen vi driver med bare vil

systemet og dets ensidighet og fatale begrepsfattigdom.

fungere så lenge de målstyrte ikke oppdager systemet. Når

Lærer-seminarene burde vekke studentene til skarp

de oppdager systemet vil de innrette seg deretter – altså

refleksjon over dette systemet!

omgå systemet - og systemet vil uthules. Dette er i den
siste tid blitt bekreftet og dokumentert av Simon Malkenes6,

Så har vi det vi kan kalle for lærernes abdikasjon: at

Magnus Marsdal 7 og andre. Det er vel ikke noe tema som

kunnskap kun reduseres til elevenes raske informasjons-

har blitt diskutert mer i norsk offentlighet gjennom flere år

oppslag i Wikipedia. Ikke minst mange yngre er innstilt på

nå enn akkurat dette – uten at politikerne har snudd!

dette som den daglige undervisningsmetode for ungdom.
Den danske Folkeskolereformen fra 2014 er helt basert på

Skjervheim sier med tanke på atferdsteoriene, men også

den slags. Kommer dette hit? Ja, man kan finne mengder

generelt, at hvis vitenskapsresultater ikke drøftes, kritiseres

med detaljert stoff på nettet. En utrolig oppslagskilde, men

og avveies mot den erfarte virkelighet gjennom den sunne

dette betyr ikke det samme som å ha lært noe av verdi om

fornuft, common sense, da er vi på ville veier. Han vektlegger

et større tema. Helhetsbildet og forståelsen må læreren selv

refleksjon over refleksjonen. Han sa det slik:» Utan tvil er det

bygge opp. Men da må læreren selv være lærende. Dette er

viktig at vi ikkje har så stor tillit til kva vitenskapen kan gjera,

ikke et ork, men et privilegium!

at vi heilt mister tilliten til kvarandre. Gjer vi det, er vi ille ute
alle saman.»

Hvis lærerne ikke transformerer informasjonsoppslagene fra
nettet til pedagogisk omformede helhetsbilder, som læreren

Lærerne står der med sine elever, sine daglige erfaringer

selv står inne for, så havner man i lærerkompetansens

og sin kompetanse. En forskningsretning, for eksempel

abdikasjon. Lærerskolestudentene bør bli bevisstgjort på

teoriene bak NPM, New Public Management, dette teoriinn-

at den humanistiske grunntradisjon i skolen er truet og at

holdet, vil være første trinn på refleksjonsnivået. Deretter

de har et ansvar. Den humanistiske grunntradisjon er en

kommer neste trinn: den selvstendige, individuelle reflek-

strøm som har gått og som går fra lærer til lærer gjennom

sjonen over gyldigheten i alt dette. Refleksjon over reflek-

generasjoner. Tilpasning til det målstyrende systemet,

sjonen: hva er sannhetsgehalten i disse teoriene? Denne

forsterket av den elektroniske teknologibølgen, truer i sum

kritikk er det filosofiens oppgave å bedrive. Men ikke bare

verdigrunnlaget.

filosofiens oppgave, det er fremfor alt lærernes oppgave.
Lærerne må utføre refleksjon over refleksjonen – primært

I dag blir vi vekket gjennom noen få enkeltlærere som

over målstyringen, hvordan lærerne blir styrt. Ganske enkelt

protesterer i det offentlige rom. Heldigvis har vi noen.

ikke godta hva som helst!

Derved tydeliggjøres klart og tydelig den humanistiske
grunntradisjon gjennom disse få som protesterer. Vi må

LÆRERSKOLESTUDENTENES SITUASJON

håpe at lærerskole-studentene ser noen forbilder her.

CE: Hvor tror du at lærerskolestudenter befinner seg i forhold

Slike uttrykk som «den humanistiske tradisjon» kan bli til

til alt dette og i forhold til tanken om at lærene selv bør stå

symbolprat fra min side. La meg derfor til slutt svare helt

inne i den livslange læringen?

konkret på spørsmålet om lærerutdannelsen og motivasjonen for pedagogisk selvstyre. Det følgende kan virke

KD: Det er ikke lett å svare på dette. Vi hører av og til

som en omvei, men jeg mener at det ikke er det; det handler

om lærerskolestudenter som friksjonsløst har lært seg

om lærerens utvikling av kreativitet, selvstendighet og

6 https://no.wikipedia.org/wiki/Simon_Malkenes
7 https://manifesttankesmie.no/vare-ansatte/
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evne til kommunikasjon med elevene. Det bør høre med

atferdsregulerende forskning, og munnet ut i et nytt

til all praktisk pedagogutdannelse at lærerne igjen lærer

totalkonsept for skolens planer og metoder - alt rammet

å fortelle fritt og frontalt til elevene sine. Selv mange

inn av skjerpet målstyring. Andre pedagogiske forsknings-

førskolepedagoger har ikke øvd seg opp til å fortelle små

retninger ble nedprioritert tilsvarende. Denne forsknings-

fortellinger fritt, ansikt til ansikt til sine barnehagebarn. Man

retningen fikk en politisk monopolisert posisjon, og de

må leie inn fortellere til en god timepris. Å kunne fortelle

designet oppskriften på hvordan skolen skulle omformes

regelmessig, i det minste av og til, er i praktisk form å føre

gjennom økt offentlig kontroll av lærerne i en heldigita-

den humanistiske lærer-tradisjonen fra Grundtvig videre med

lisert skole. Undervisningsinnholdet, særlig det kulturelle,

det talte ords kultur. Egnede temaer er eventyr, sagn, saga,

hadde fått sterkt redusert plass. Elevene skulle primært

religion, historie, noe fra litteraturen, naturfag og helt opp til

lære og øve formelle logiske operasjoner i håndtering og

samfunnsfag for ungdommen. Den lærer som praktiserer

analyse av informasjon som de lærte selv å finne på nettet.

dette en stund vil også utvikle flere pedagogiske evner i seg

Kunnskapsinnholdet hadde mindre betydning, alt lå på

selv. Ved at lærerstudenter lærer å bruke seg selv fullt og

nettet. Skolens mål var å fremme konkurranse og effekti-

helt på den mest opprinnelige måte, vil de vel også se behov

vitet for slik å trene elevene til møtet med konkurransemar-

for mer romslige rammer rundt skolehverdagene enn det

kedet i storsamfunnet. Da mange lærere gjorde opprør, kom

som byråkratene kaller et system for resultatmålstyring. De

det krav om skjerpet lederskap og sterkere lydighetspress

vil også kunne oppdage gleden ved den livslange læring.

mot opponentene. Peter Kemp skriver at elevene skulle
omgjøres til konkurransesoldater i den danske konkurran-

Tenk på fortellertradisjonen, den er like gammel som

se-statens tjeneste!

menneskenes bruk av ilden. Fortellertradisjonen gjelder
menneskeslektens forståelse av seg selv, og det gjelder

Dette minner om det som von Humboldt opplevde i

utviklingen av et rikt og levende språk. Fortellertradisjonen

Preussen for 200 år siden. Pedagogisk frihet blir av regje-

er like gammel som leirbålet. Skulle denne tradisjonen

ringen plutselig sett på som en fare - som så griper inn

da forkastes fordi om kommunens rådmann, i rollen som

etter sin egen politiske tenkemåte.

skoleeier, har kommet på å kjøpe nettbrett til hver elev til
jul, ja til og med til barnehagebarna? Rådmannen kunne

Det vi ser nå er at hele den offentlige sektor digitaliseres.

isteden ha kjøpt boken «Digital demens» som julegave til

Med det kommer neste trinn: Målstyringssystemet kan

alle kommunestyremedlemmene.8

overvåkes gjennom AI, kunstig intelligens. Lærernes
dokumentasjons- og rapporteringsplikt med alle mulige

”DEN PERFEKTE MÅLSTYRINGEN”

skjemaer skal digitaliseres. Slik vil hele deres undervisning
og yrkespraksis kunne bli kontinuerlig overvåket gjennom

CE: I artikkelen din nevner du den danske folkeskolere-

kunstig intelligens. Alt kan testes hele tiden. Lærerne kan

formen (2014) som et stort atferdsteoretisk eksperiment.

bli en slags systemoperatører – overvåket og evaluert

Her ble hele skoleverket omstilt og underkastet innskjerpet

av overordnede maskin-roboter, og deres rapporter kan

målstyring mot de fleste læreres vilje. Vil du si noe mer om

sendes til rektorer og skoleledere på høyere plan. Man vil ha

dette?

løpende tilbakemeldinger. Derfor mener jeg: Om vi ikke får
avviklet målstyringen, og dermed Utdanningsdirektoratet nå,

KD: En av dem som skrev et kampskrift mot dette var Peter

så vil dette komme.

Kemp, filosof og professor emeritus ved Danmarks Institutt
for Pedagogikk og Uddannelse ved Århus Universitet, i

CE: Du snakker om ”den perfekte målstyringen” – fullkom-

boken «Løgnen om dannelse» (2015). Folkeskolereformen

mengjort gjennom AI?

var da et fullbyrdet faktum. Det hadde allerede oppstått
et veritabelt kaos i skolene med mange rasende lærere

KD: Ja, slik kan det bli. Dette blir neste skritt. Og det vil

og foreldre. Reformen var spesialdesignet ut fra ny

presse seg frem. Da vil vi til og med etter hvert ”slippe”

8 Spitzer, Manfred: digital demens, Pantagruel, 2014
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skjemaveldet, for alt går jo av seg selv… Vidunderlig verden,

den inkompetanse de alle har gjennom sitt utenforskap til

ikke sant? Og det vil også alltid være noen som synes at

pedagogikken og klasserommet.

dette er helt ok.
Jeg vil ikke si et vondt ord om statsminister Erna Solberg
CE: Det du sier minner om hva historikeren Yuval Harari

som menneske, som privatperson. Men da valgkampen

snakker om når han sier at ”algoritmene kjenner deg bedre

startet i 2013, så var parolen at partiet Høyres fremste

enn du gjør selv” Etter hvert kan disse algoritmene (se note

satsingsområde skulle være skolen. Dette kom på nyhetene

nederst) gjøre beslutninger for deg bedre enn du selv kan

i morgen-sendingen; det var et avspark for valgkampen. Jeg

gjøre det, for ”de kjenner hele deg” – over lang tid. De tar på

husker det veldig godt. Jeg tenkte: herregud, hva møter oss

en måte over, kontrollert eller ukontrollert…

nå – når et parti gjør skolen til sitt viktigste satsningsobjekt?
Dette systemet er feil! Det er galt! Dette skjer mens verden

KD: Ja, de kan gi deg råd og påminnelser og advarsler om

ellers roper på politisk styring på områder som virkelig

du ikke følger MPI-skjemaet: 9«bip, bip, this is your personal

trenger det. Klimaet er kanskje det viktigste området. Hele

coach, bip…»

miljøsituasjonen med tilhørende fagområder, økonomisk
sektor med finanskriser - mye grunnet den ekspanderende

AVPOLITISERING AV SKOLEN

abstrakte finansøkonomien - alt dette roper på politisk
nytenkning. Og så fikk vi dette med skolen som det fremste

CE: For å muliggjøre en annen utvikling vil du altså at det

satsningsområdet! Politikerne unnviker den harde virkelighet

opprettes et institutt for og av lærere – samtidig som at det

og velger seg ut samfunnets myke områder, slike områder

pedagogikkstyrende byråkratiet bygges ned. Ditt håp er at

som kunne klart seg selv.

vi da vil få en mer menneskelig utvikling – med tillit, frihet
og ansvar. Vil du forklare hvordan dette instituttet skal se ut

Erna Solberg kunne ha sagt: Ja, nå skal vi virkelig satse på

rent strukturelt?

skolen – ved å gi skolen friheten tilbake! Den friheten som
Kristin Clemet fratok skolen, en prosess som Gudmund

KD: Et slikt institutt må erstatte det meste av dagens skole-

Hernes egentlig innledet. Han avviklet jo lærerkollegiene. Og

politikk og bedrive et langsiktig utviklingsarbeid. Målet

han gjorde rektorene til representanter for skoleeier. Noen

er at skolen avpolitiseres til fordel for noen overordnede,

uker i forveien sendte departementet et rundskriv til norske

nasjonale ordninger for indre selvstyre, ordninger som

skoler om ”mer demokrati i skolen” – og noen uker deretter

må utvikles. Skolen er omringet og prisgitt politisk

kom et nytt dekret om at lærerrådet er avskaffet i norsk

retorikk. Samtidig handler det om å vinne neste valg.

skole!

Skoledebattene er fylt av partiprestisje og motparten skal
rammes.

CE: Kom det som et dekret?

Selvfølgelig kan også politikere ha gode forslag når det

KD: Ja, lærerrådene skulle avvikles i offentlig skole gjennom

gjelder skole, men slike gode forslag kvalifiserer dem

endrede forskrifter. Signaturen var tydelig: Strammere

ikke til å styre skolens utvikling og skolens indre særpreg.

politisk styring. Vi snakker om innledningen til Reform

Denne destruktive politiske retorikken gjør at når engasjerte

94. Mange dyktige lærere sluttet da og omskolerte seg.

mennesker eller skolefolk utfordrer politikerne, stiller

Myndighetene skal kun beskytte skolen. Jeg skulle ønske

spørsmål til politikerne, så får man de samme retoriske

at politikerne nå kunne beskytte skoleverket mot politikerne

svarene. Politikerne har gjort sine lekser, og mange blir

selv!

trimmet av konsulentfirmaer i retorikk. Den skolepolitiske
retorikken er en stor ulykke for skolen! Det gjør vondt å

”LÆRERNES PRAKSIS-INSTITUTT”

måtte lytte til den. Riktignok har det vært tverrpolitisk
enighet om NPM de siste 20 årene. Dette mener jeg viser
9 Message Passing Interface, se for eks.: https://computing.llnl.gov/
tutorials/mpi/

Derfor er det nå behov for et ”Lærernes Praksisinstitutt”.
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Først må det foregå en idéutveksling. Tilstrekkelig mange

til kooptering; de føler ufrihet på grunn av avhengigheten av

må jo ville noe i denne retningen. Det man må frem til er en

staten. Vi har til en viss grad sett noe lignende fra steiner-

ivaretagelse av skolens selvstyre. Et lærerinstitutt kunne

skolenes interesseorganisasjon.

bli en seriøs plattform for en oppbyggende utvikling for å
erstatte den kortsiktige, fremmed-gjørende styringspoli-

CE: Kan du gå nærmere inn på hvordan du tenker deg at et

tikken som har økt presset sitt gjennom de siste tjue års

slikt lærerinstitutt skal kunne komme i gang?

tiltagende byråkratiske styring. Vi har jo i mange år hatt et
frittstående Folkehelseinstitutt som gir myndighetene råd.

KD: Et slikt institutt ville kreve at det kom et nytt tverrpo-

Her har vi kanskje et forbilde?

litisk paradigme, hvor man var enige om at selv om staten
skal beskytte og finansiere skolene, så skal den gå over

CE: Blir Utdanningsforbundet uaktuelt, eller kan det ha en

til å utøve passivt eierskap - så sant ikke ekstraordinære

oppgave ved siden av det nye lærer-instituttet?

forhold skulle kreve noe annet. Først må den pedagogiske
selvstyreideen vekkes til live hos lærerne selv. Problemet

KD: Utdanningsforbundet er skeptisk til det påtvungne

er at mange har resignert. Det bør komme en bred offentlig

målstyringsregimet, men har hatt muligheter i alle år til å

diskurs. Noen må samle seg og sammenfatte et konsen-

protestere skarpere på ytre-styringen enn de har gjort. I

susdokument hvor intensjoner og visse viktige grunntrekk

boken Kunnskapens Hus beskriver Rune Slagstad hva som

fremgår. Så kunne man håpe på en NOU som var skrevet

hendte under Gudmund Hernes´ tid som statlig intervene-

av og om lærere og ideen om et «Lærernes praksisin-

rende undervisningsminister. Hernes hadde målstyringen på

stitutt». Men det vil ikke være nok å opprette et institutt.

tegnebrettet, men kom ikke så langt selv. Slagstad skriver

Lærerrådene må gjeninnføres i skolene, og de må i det

ganske morsomt om dette, jeg siterer:

minste ha mandat til å ha reell innflytelse over profilen på
egen skole, foruten å ivareta elevenes beste. Lærerrådene

«Det paradoksale var at Hernes på den ene side holdt opp

vil kunne samspille med et Institutt - og sammen vil de

den myndige og kyndige personlighet som sitt lærerideal,

kunne utgjøre et helhetlig system.

slike lærere som statsråden hadde møtt på sin egen skolevei.
På den annen side ble lærerne av sin statsråd behandlet

Så er det ennå en «reparasjon» som det haster med å

som en gruppe som måtte holdes under kontinuerlig oppsyn

foreta. Sammen med etableringen av selvstyreordninger

av styrings-teknokratene. Den identitetsskapende lærerper-

må kommunenes og fylkenes nåværende eierskapsrolle

sonlighet skulle bli gjenstand for en styring og kontroll i et

tilbakestilles dit den var før Hernes og Clemet dukket opp.

omfang som hittil hadde vært ukjent i norsk skole, og som var

Den gamle eierskapsrollen besto nettopp i å beskytte,

alt annet enn identitets-dannende. Byråkratene ble plassert

finansiere, hjelpe og støtte. Dette var et konstruktivt passivt

som forvaltere av det heles vel til forskjell fra lærerne som

eierskap. Nå kommer rådmenn og formannskap med

først og fremst tenkte på sitt eget ve og vel. (…)» 10

metodedefinerende innspill og vedtak over hodet på lærerne
det gjelder. Like ille er det når kommuneadministrasjonen

Slagstad beskriver det vi kaller kooptering, i betydningen at

noen ganger prøver å «arrestere» lærere som påtar seg

en institusjon som er avhengig av å bli finansiert av staten til

å være varslere mot det nye systemets følger. Her er det

slutt underkaster seg statens logikk. Han er opptatt av at de

mørketall. Skolelederrollen må også omdefineres og

forskjellige samfunnsområdene som stat, marked og kultur

forankres på en mer fleksibel måte.

har hver sin logikk. Utdanningsforbundet er ikke tilhengere
av målstyringen, men har foreløpig ikke tatt sjansen på en

CE: Har du selv noen tanker om grunntrekkene i et slikt

full konfrontasjon. Deres primære oppgave, som fagfo-

institutt?

rening, er jo lønns- og arbeidsvilkår – ved siden av å representere lærernes interesser i den allmenne samfunnsde-

KD: Ja, men da må jeg ta sjansen på ren høyt-tenkning.

batten. Disse ulike hensynene, eller oppgavene, leder raskt

Først må det være en grunnleggende idé. Så må

10 Slagstad, R.: Kunnskapens Hus, Pax Forlag A/S, Oslo 2006, side 249
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dette instituttet ha forankring i en generalforsamling

politiske styringen av skolen, det er et mål i seg selv. Dette

av delegerte lærere, som velges av landets lærerråd.

må ikke isoleres fra belysende dialogiske prosesser innad i

Generalforsamlingen må være instituttets høyeste

skoleverket.

myndighet. Forsamlingen må vedta sin egen funksjon og
velge sitt styre og gi det mandat. Et slikt styre må kunne

Et slikt ”Lærernes Praksisinstitutt” må ha kapasitet til å

gjøre som Wilhelm von Humboldt og si: «Vi vil trekke til

bygge ut dialognettverk, noen på ad hoc basis, andre mer

oss de beste av like-menn / kvinner, det vil si; vi må kunne

permanente. Dette kan motvirke at skolen lukker seg inne

supplere oss selv med et visst maks antall «frie» styre-

med seg selv. Dette er noe Rune Slagstad allerede advarte

medlemmer; lærere som vi anser som de rette: engasjerte,

mot i sin bok «Kunnskapens Hus». Instituttet bør ha dialog-

praktiserende lærere.» Da kan man få med seg kompetente

nettverk direkte til skolers lærerråd etter behov. Å opprette

individer - som til og med er «ildsjeler». Kun ildsjeler kan

egnede dialognettverk overfor de eldste elevene og overfor

overvinne den byråkratiseringstendens som en hver stor

foreldre er viktig, samt dialognettverk overfor forskere og

organisasjon alltid kan ende opp i! Dette er allerede påvist

forskningsmiljøer, og sist men ikke minst overfor institu-

av sosiologer. Hvis ikke denne side av saken erkjennes som

sjoner som mottar elevene etter ungdomsskole og etter

et seriøst problem, vil et slikt lærerinstitutt pånytt kunne

videregående.

bli en stat i staten, en ny byråkratisk institusjon. Det må
overvinnes på forhånd.

Å kjempe for lærernes ytringsfrihet og stor takhøyde i skolen
vil være en viktig og vedvarende oppgave. På skoler hvor

Styremedlemmene må ha et mandat, men likevel adekvat

det regelmessig er et punkt på dagsorden hvor lærere fritt

individuell frihet. Hvis de ikke er individuelt ubundet, vil de

kan ytre seg om sterke og svake sider ved egen skole på en

fort bli hindret i å komme til konsensus med hverandre. Man

saklig måte, der vil neppe noen måtte påta seg rollen som

må samle og ikke splitte. Verken styret eller en slik repre-

varsler.

sentativ generalforsamling som vi her snakker om, må fylles
opp av for mange skoleledere eller rektorer. Det må være

Å drive dette instituttet ut fra lærernes behov må være

en kvoteringsordning, ellers vil man med sikkerhet få et

selve fundamentet. Man må kunne begynne beskjedent.

slags «rektorat” på høyere nivå - og deretter en påfølgende

Dialogene kan utformes som symposier og konferanser,

byråkratisering som vil komme inn bakdøra.

heller mange små enn få store. Man bør løfte opp Hans
Skjervheims krav om å utføre refleksjon over refleksjonen.

CE: Nå har du skissert noen mulige rammer og strukturer; kan

Hele tiden må noen praktiserende, interesserte lærere

du utdype litt om innholdet i et slikt praksisinstitutt?

representere lærerstanden i disse aktivitetene, i tillegg til
instituttets egne medarbeidere. Det må lages løpende publi-

KD: Instituttets hovedoppgave vil være å løfte lærernes

kasjoner med referater.

mangfold av praksiserfaring opp til bevisstgjøring og til
klargjøring, både individuelt, lokalt og nasjonalt. Denne

Særlig i begynnelsen må det være fornuftig å ta fatt på

bevisstgjøringen må et slikt institutt føre videre til dialogisk

de spørsmål som samler og ikke saker som splitter. Først

belysning i nettverk med adekvate miljøer, og tilslutt føres til

bør man kartlegge skolens tilstand sett med lærernes

konklusjoner av både uformell og formell art. Styret må etter

og elevenes øyne. Hvordan er situasjonen med tanke på

behov trekke de formelle konklusjoner ut fra det mandat

inspirasjon, motivasjon og mentalhygiene i hverdagen fra

det har - men det er bare én side av saken. Gjennom

første klasse og ut videregående? Instituttet må kunne

dialogisk arbeid i nettverk kan et slikt institutt arbeide frem

knytte til seg forskere. Man kan lære meget for eksempel av

et skoleforankret grunnlag for å fremme skolesamfunnets

sosiologenes kartleggingsarbeid gjennom deres kvalitative

egen utvikling innad. Utad kan den slags arbeid bli det nye

metoder. Resultatet av en slik kartlegging kunne bli grunn-

utgangspunktet for prinsipielle råd overfor departementet

leggende for de råd som dette instituttet senere kan gi til

og de myndigheter som har skoleeierrolle. At disse rådene

departementet, og ikke minst som impulsgiver til lærernes

formelt blir tillagt så stor vekt at de avløser den sentraliserte

eget arbeid i klassen og i skolesamfunnet.
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CE: Om du nå skulle sette frem denne idéen offentlig;

kultur på god møteledelse kan man styre unna den slags.

hvem ville du invitere til samtale eller rådslagning om

Kollegiet må bevisst ledes til å øve belysende dialoger.

dette?

Likevel hører uenighet med til en saks mange sider. I saker
med stor uenighet kan man på forhånd velge en eller to

KD: Det vil først være lærerne på videregående trinn og

som får til oppgave å konkludere i fred og ro litt senere,

barnehagepedagogene, da disse to gruppene spesielt

etter avsluttet belysning. Det er jo politikkens kampre-

har markert seg med tydelige stemmer i det offentlige

torikk med vinnere og tapere som vi skal bort fra. Da må vi

rom gjennom lengre tid.

ikke havne i samme blindgate selv! Dette er et tema som
jeg har gått inn på i detalj i min siste artikkel i Libra som

AVRUNDING

handler om intern selvforvaltning ved den enkelte skole.11
Dette var en oppfølger av artikkelen Stat mot lærer.

CE: Vil du si litt om hvorfor du engasjerer deg så sterkt i
disse spørsmålene?

Helt til slutt vil jeg gjerne si noe om lærernes
samfunnsansvar. Kulturhistorien viser at det alltid har

KD: Det har vært som å begynne med en tynn tråd og

eksistert lærere og elever. Når vi sitter i Universitetets

så nøste opp videre og videre. Det begynte med at jeg

Aula i Oslo med ansiktet vendt mot Munch´s store

engasjerte meg i en gruppe lærere som arbeidet med

solpanorama, så ser vi på venstre side granittklippen

hvordan steinerskolenes nesten ukjente, hundreårige

ut mot havet med den gamle mannen og gutten. De

kultur på selvforvaltning kunne forbedres og utvikles

befinner seg under eiketreet, ”historiens tre”, hvor

videre i stedet for å fanges opp av mainstream og

røttene går ned i grunnen. Den gamle mannen sitter

tilpasses det sterke presset som er i tiden fra myndig-

liksom og skuer innover i seg selv mens han forteller

hetene til fordel for rektorstyre og sentrale føringer. For

til gutten. Ingen vil høre på ham lenger… men gutten vil!

meg gikk denne tråden ganske snart i retning av det

Mannen, du kan si læreren, er glad for dette. Det kunne

norske skoleverket som sådant. Ingen lever for seg

like godt ha vært en eldre kvinne som satt der. Gutten

selv alene. De reformene som begynte med Hernes og

eller jenta vil gjerne lytte. For den unge vil gjerne samle

Clemet omfattet også de frittstående skolene, om enn

mot og kraft for den fremtid som venter. Læreren vil

på en noe annen måte enn i de offentlige skolene. De

gjerne bidra med sitt. Hvis han får lov.

lærere i offentlig skole som har stilt opp til protest mot
målstyringen og umyndiggjørelse av lærer-posisjonen

Lærere på ethvert trinn skaper et lite samfunn i

ble mine helter. På denne måten ble disse temaene

klasserommet. Et skolesamfunn av verdier. Verdier er

vi har snakket om til et engasjement. Først i det stille.

ikke noe som kan læres teoretisk, de må praktiseres.

Jeg fikk heldigvis en god venn som var en dyktig og

Lærerne praktiserer et humanistisk verdisyn. Utenfor

engasjert lærer i offentlig skole som jeg kunne utveksle

skolegården eller utenfor skoletiden har vi en verden

tanker med.

som utvikler seg i en ekstrem fart; vi lever i fartens
tidsalder. Samfunnsfellesskapet er helt avhengig

CE: Er det noe du har på hjertet som du gjerne vil avslutte

av gode lærere, motiverte lærere som ikke er resig-

dette intervjuet med?

nerte. Og barn og unge har krav på håp. Det håpet må
realiseres i klasserommet gjennom kunnskap, gode

KD: Det er to ting jeg har på hjertet. Først litt om

samtaler og gode fellesskap. Rune Slagstad sier i

lærerrådets oppgaver. Disse må dreie seg om pedago-

Kunnskapens Hus:

giske spørsmål og erfaringer og om elevenes utvikling,
ikke om skolens drift og administrasjon. Det jeg særlig

”I et samfunn som går opp i limingen, er skolen

har på hjertet, er det kollegiale samarbeid i lærerrådet.

samfunnets lim. En hovedstrid vil i de kommende

Lærerrådene må ikke havne i kampretorikkens blindgate,

år stå om skolen som fellesskapsproduserende

noe som oftest skyldes mangelfull møteledelse. Med

institusjon, med lærerne som dannelsesagenter.”
11 Steinerskolenes samfunnsoppdrag i Libra - Tidsskrift for antroposofi nr.
4, 2019
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Han sier videre:
”Og lærerne må bli synlige igjen i det offentlige
samfunnsrom – lokalt som nasjonalt, stå frem som
lærere – som kunnskapsformidlere og som verdibærere.
Det er en strid, en åndskamp om samfunnets
etiske basis.”
Dette er en essens av den samfunnsoppgaven som lærerne har
– og som politikere kan snakke pent og vakkert om i bordtaler,
programmer og paroler. I virkeligheten har lærerne blitt
degradert, deklassert og satt på sidelinjen av alle partier.
Når vil lærerne stå opp for sin egen og for skolens sak?
*
Knut Dannevig, født 1945, er utdannet skogtekniker
og barnevernpedagog. Han studerte senere steinerpedagogikk ved Goetheanum i Dornach, Sveits. Han har
yrkeslivserfaring først som miljøterapeut, senere 31 år
som steinerskolelærer. Han var en av grunnleggerne av
Steinerskolen på Hedemarken / Hamar.

Note: Begrepet algoritmer er blitt vanlig i forbindelse med
datavitenskap. Hva betyr ordet? I boken Tecken att tänka med
av Pehr Sällström, Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1991 på side
175 kan man lese følgende avsnitt om begrepet: ”Astronomen
Muhammad ibn Musa Abdallah al-Khwarizmi al-Madjusi al-Qutrubulli, eller ”Al- Korizmi” kort og gott, skrev på 800-talet en
bok som (i latinsk översättning) introducerade det indisk-arabiska positionssystemet och tillhörande räknesätt i Europa.
Beräknings-metoder som leder fram till ett resultat genom att
man strikt följer givna regler – utan att förstå vad man gör,
eller varför det blir rätt – kallas efter honom för ”algoritmer”.
(Kursivering av Egge)
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en svensk magisterexamen i teoretisk filosofi
inkludert fagene fransk og religionshistorie.
5-årig utdannelse i resitasjon og drama.
Mangeårig arbeid med undervisning av
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2011 og Menneske først og fremst - Innblikk i
Camphill-landsbyene i Norge, Kagge 2016.

