DE NORSKE BASESKOLENE
En kritisk analyse av diskurser og argumenter tilknyttet
debatten rundt, og utbyggingen av, de norske baseskolene

Erlend Vinje
Institut for Læring og filosofi
Det Humanistisk Fakultet og Samfundsvidenskabelige Fakultet
Avhandling for graden Ph.D
Aalborg Universitet

Takk til:
I løpet av de årene jeg har jobbet med denne avhandlingen har jeg vært tilknyttet to ulike
institusjoner. Jeg har vært tatt opp ved Ph.D-programmet «Uddannelse, læring og filosofi»
ved Universitetet i Aalborg (AAU). Jeg har samtidig vært ansatt i stipendiatstilling ved
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i hele perioden. Denne stillingen har vært et samarbeid
mellom Fakultet for lærerutdanning og det tverrfaglige Storbyprogrammet.
Lektor Hanne Dauer Keller fra AAU har vært min hovedveileder, mens Kaare Skagen
og Karl Georg Høyer fra HiOA har fungert som biveiledere. Karl Georg gikk dessverre bort
høsten 2012. Jeg ønsker å takke dem alle for grundig og innsiktsfull veiledning gjennom hele
arbeidet med avhandlingen. De har alle tre vist stor interesse for mitt prosjekt og vært gode
støttespillere og veiledere gjennom hele prosjektperioden. Jeg har også fått verdifulle bidrag
fra andre personer. Forsker Joar Skrede og stipendiat ved HiOA, Sølvi Mausethagen, har
gjennom hele prosjektperioden gitt meg gode og kritiske tilbakemeldinger – og vært
tilgjengelige for faglig diskusjon. Fra HiOAs Storbyprogram har det vært mange nyttige
samtalepartnere. Fra kroppsøvingsseksjonen ved HiOA, hvor jeg jobbet i
undervisningsstilling før stipendiatperioden, har mange vært nysgjerrige og jeg har fått
presentert forskningen min fortløpende for disse kollegaene. Dette har igjen ført til
konstruktive spørsmål og nye ideer for videre arbeid med prosjektet. En spesiell takk går til
seksjonslederen ved kroppsøvingsseksjonen; Calle Bergsjø. Ved siden av stor interesse for
prosjektet har han også sørget for å legge til rette for at mitt pliktarbeid i stipendiatperioden
har vært meningsfullt og gitt positiv energi til arbeidet med avhandlingen.
Jeg vil også rette en stor takk til alle de 11 personene som er intervjuet som del av
datamaterialet i avhandlingen: Kristin Clemet, Knut Myhrer, Gro Elisabeth Paulsen, Harald
Øvland og de syv (anonymiserte) lærerne ved Tradisjon og Basetoppen skole. Videre har
Vibeke Bjarnø og Joakim Caspersen, begge fra HiOA, hjulpet meg med ulike sider av det
kvantitative datamaterialet. Min far, Inge, og min bror, Sindre, har også vært gode
bidragsytere når det gjelder kritisk gjennomlesning og konstruktive kommentarer gjennom
arbeidets gang.
En stor takk også til Marte, resterende familie og gode venner som både har vist
interesse for prosjektet, og ikke minst bidratt til å gi overskudd og energi til dette krevende
arbeidet.

(Foto forside: Erlend Vinje)

3

Resumé
Denne afhandling har som hovedformål at udføre en kritisk analyse af diskurser og
argumenter tilknyttet debatten om, og udviklingen af, de norske baseskoler med åbne
læringsarealer. Det har været vigtigt at afdække, hvordan forskellige diskurser og argumenter
bestemmer forskellig skolearkitektur i relation til lærerens undervisning på den ene side og
elevernes læring på den anden.
Artikel 1 har som hovedformål at se på tilrettelæggelsen af en ny type skolebyggeri i
det offentlige igennem et konkret eksempel. Derved vil artiklen vise, hvilke diskurser og
argumenter der bliver lagt til grund fra det offentliges side i forbindelse med baseskolebyggeri
– hvilket er et centralt underspørgsmål til problemstillingen. I artiklen udfører jeg en kritisk
diskursanalyse af teksten «Baser» fra den nationale rådgivningstjeneste for skolebyggeri.
Teksten, som bliver publiceret via en af Uddannelsesdirektoratets internetsider, bliver
analyseret i lyset af to konkurrerende diskurser. Disse er hhv. medbestemmelses- og
individdiskursen, som støtter en argumentation for baseskoler, og den traditionelle diskurs,
som forsvarer den traditionelle klasserumsskole. Analysen viser, hvordan teksten med ensidig,
forenklet og af og til selvmodsigende argumentation nærmest udelukkende trækker på den
førstnævnte diskurs. Artiklen konkluderer, at den analyserede tekst «skitserer og definerer
skolens rum og lokaler på en måde, som gør at en agenda om at styrke baseskolernes stilling
bliver åbenlys, selv om det forskningsmæssige belæg for et sådant standpunkt er svagt eller
ikke-eksisterende».
Artikel 2 giver et grundlag for at forstå den offentlige mediedebat, som er kommet i
kølvandet på dét, at stadig flere skoler er blevet bygget som baseskoler med stor vægt på åbne
læringsarealer. I artiklen er der en kritisk diskursanalyse af et strategisk udvalg af 50
netmedietekster, som alle er knyttet til den såkaldte «baseskoledebat». Dette giver et grundlag
for at indfri problemformuleringens krav om et oversigtsbillede af, hvilke diskurser og
argumenter der i højest grad benyttes i den norske baseskoledebat. Analysen af mediebilledet
i denne debat viser, at det i langt overvejende grad er skoleledere og skoleejere, der fremmer
argumentationen for de nye baseskoler, imens lærere, forældre og forskere fremmer
argumentation for den traditionelle klasserumsskole. Artiklen konkluderer også, at den
offentlige diskurs rundt omkring på baseskolerne har vært præget af en svag relation til
forskning - specielt i forbindelse med argumentationen for baseskoler. Analysen konkluderer
endvidere, at der er gode argumenter for, at udbygningen af baseskoler kan skyldes
strukturelle strategier for at drive administration af skolerne dels mere enkelt og dels billigere.
Ændringer i lærerrollen i retning af en mere individualiseret undervisning af eleverne bliver
også lanceret som en forklaringsmodel.
I artikel 3 går jeg dybere ind i forklaringsgrundlaget for, hvorfor baseskolebyggeriet
skød fart i Norge, og giver hermed læseren et grundlag for at udvikle en bredere forståelse af
historik og konfliktlinjer i denne proces. Knyttet til problemformuleringen, vil jeg her kunne
belyse sandsynlige årsager til: 1) Hvorfor forskellige diskurser og argumenter bliver benyttet,
2) hvorfor de bliver vægtet forskelligt og 3) hvorfor de vurderes forskelligt af forskellige
aktører i baseskoledebatten.
Datamaterialet er baseret på fire dybdeinterviews med personer, som alle har gode
forudsætninger for at forklare forskellige sider af historikken bag satsningen på de nye
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baseskoler. Disse er: tidligere forsknings- og undervisningsminister, Kristin Clemet,
hovedverneombud for Oslo-lærerne, Knut Myhrer, leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth
Paulsen og Harald Øvland, skoleanlægsdirektør i Utdanningsetaten. Disse fire stemmer
forklarer, med udgangspunkt i forskellige diskurser, hvem der ønsker baseskolerne
velkommen, hvorfor baseskolerne var ønsket velkommen, hvem der opponerede imod
baseskolerne og derudover hvorfor der blev opponeret imod baseskolerne. Kvartetten belyser
også i hvilken grad ”Kundskabsløftet” kan siges at legitimere baseskolerne og endvidere i
hvilken grad lærerne har været med på at udforme de nye skolebygninger. De fire stemmer
fremmer forskellige forklaringsmodeller og diskurser, når de gør rede for centrale sider af
historikken bag baseskolebyggeriet i Norge. Samlet set viser analysen af interviewene tre
centrale forklaringsfaktorer og samtidig kilder til konflikter, der var i den proces, som ledte til
satsningen på baseskoler. Disse er: 1) Koblingen til det svenske skoleprojekt; Skola2000, 2)
forståelsen af formuleringerne af «ettalstyranniet» fra Stortingsmeldingen «Kultur for læring»
og 3) eventuel økonomisk motivation bag valg af baseskolemodellen. Analysen viser, hvordan
specielt skoleanlægsdirektør Øvland benytter en pædagogisk moderniseringsdiskurs for at
forsvare forskellige sider af baseskolebyggeriet, mens Myhrer og Paulsen placerer sig i en
magt- og kontrolkritisk diskurs i sin kritik af det samme byggeri.
De tre første artikler har således givet en grundlæggende forståelse af den proces, der
lå bag udbygningen og satsningen på baseskolerne. Derudover har de givet en grundlæggende
forståelse for, hvordan denne proces blev aktivt støttet af den nationale rådgivningstjeneste for
skoleanlæg og hvordan skillelinjerne i den offentlige debat har været imellem skoleejerne og
skoleledere på den ene side og især lærerne på den anden. De to sidste artikler giver et bidrag
til forskningsbaseret viden om relationerne imellem forskellige typer af skolebyggeri,
lærerens undervisning og elevens læring. Dette giver videre et udvidet grundlag for, at svare
på problemformuleringens underspørgsmål om på hvilken måde diskurserne og argumenterne,
som benyttes i baseskoledebatten, kan og bør vurderes som forskningsbaserede.
I artikel 4 præsenterer jeg et oversigtsbillede af, hvordan lærerne i Oslo vurderer at
forskellige typer skolebygninger påvirker deres mulighed for at drive læringsfremmende
undervisning. I artiklen viser jeg også, hvilke præferencer lærerne har til hhv. baseskoler og
traditionelle klasserumsskoler. Analysen af spørgeundersøgelsen viser at lærerne fra de
traditionelle klasserumsskoler, i langt højere grad end kollegaerne fra baseskolerne,
rapporterede at de fysiske rammer i skolen var et godt udgangspunkt for at udøve god og
læringsfremmende undervisning. De lærerkompetencer, der er vigtig for læringsfremmende
undervisning, er valgt fordi international forskning har konkluderet at disse lærerkompetencer
er vigtigst med tanke på at fremme elevernes læring. Videre viser analysen, at et klart flertal
af lærerne ønsker, at skolerne skal bygges ud fra en traditionel model. Dette var også tilfældet
blandt lærerne, som arbejdede i baseskolerne.
I artikel 5 har jeg gjort et nedslag i to forskellige skoler med forskellig skolearkitektur:
en traditionel klasserumsskole og en baseskole. Skolerne er udvalgt på baggrund af, hvordan
lærerne udtrykte enighed om en påstand, som blev fremmet i spørgeundersøgelsen (som bliver
præsenteret i artikel 4). De to udvalgte skoler, Basetoppen og Tradition, viste sig at have de
lærere, som indenfor hver af kategorierne var mest tilfredse med, hvordan skolearkitekturen
på den skole, som de arbejdede på, fungerede ift. organisering af en undervisning, der passede
til deres eget pædagogiske grundsyn. Hovedsagligt blev interview med lærerne, men også
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observation, brugt som datamateriale. Samlet set giver resultaterne grundlag for at sige, at
skolerne var præget af forskellige tilgange til differentieret undervisning. Da lærerne satte ord
på, på hvilken måde de mente skolearkitekturen ved deres skole var et godt udgangspunkt for
at drive undervisning i overensstemmelse med deres eget pædagogiske grundsyn, henviste de
i interviewene til tre centrale områder. Det første område handlede om, hvilken form for
differentiering, der blev lagt vægt på, på skolen, og hvordan de fysiske rammer ved skolen var
tilrettelagt efter den aktuelle differentieringsform. Lærerne fra Tradition tog udgangspunkt i
pædagogisk differentiering indenfor fællesskabet, og var godt tilfredse med, hvordan de
fysiske rammer var tilrettelagt efter dette. Lærene fra Basetoppen lagde vægt på
organisatorisk differentiering med meget tid i niveau- og mestringsgrupper, og også disse
lærere var godt tilfredse med, hvordan skolearkitekturen lagde op til dette. Det andet centrale
område, som blev fremhævet ift. samspillet mellem arkitekturen og pædagogikken, var reel
arealtilgang som udgangspunkt for varieret undervisning. Her var lærerne ved
klasserumsskolen langt mere tilfredse end lærerne ved baseskolen. Det tredje og sidste
fokusområde handlede om, hvordan de fysiske rammer var tilrettelagt ift. en ønsket balance
imellem tætte samarbejdsrelationer og autonomi i planlægnings- og undervisningssituationer.
Ift. dette fokusområde, var lærerne ved begge skoler godt tilfredse, men de havde forskellige
præferencer for, hvor tyngdepunktet i denne balance skulle ligge.
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Abstract
The main purpose of this dissertation is to undertake a critical analysis of the discourses and
arguments in connection with the debate on and the construction of the Norwegian open plan
schools. It has been important to uncover how different discourses and arguments set up
school architecture in relation on the one hand to the teacher’s instruction and on the other
hand to the pupils’ learning. Five articles lay the foundation for achieving this goal. Article 1
looks at how the public sector, through a concrete example, promotes a new type of school
building. The article will thus be able to show which discourses and arguments are employed
by the public for the building of open plan schools, which is a central concern of the
dissertation. In the article, I undertake a critical discourse analysis of the text ”Baser” from
den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg (the National Consultant Service for
School Buildings). The text, which is published on one of the websites of the Ministry of
Education, is analysed in light of competing discourses. These are discourses of participation
and individualisation which support the argument for open plan school, and the traditional
discourse which defends the traditional classroom school. The analysis shows how the text,
with biased, oversimplified and at times self-contradictory argumentation, relies almost solely
on the first mentioned discourse. The article concludes that the analysed text draws and
defines the space and the locality of the school in such a way that the agenda to advance the
position of the open plan school is apparent. This despite that there does not exist researched
based evidence supporting such a claim.
Article 2 provides a basis for understanding the
public and media debate which came in aftermath of the construction of more and more open
plan schools with a great deal of open space for learning. The article gives a critical discourse
analysis of 50 strategically selected net media texts, all of which are part of the “open plan
school debate”. This provides a basis to meet the demands of this investigation; to present an
overview of the discourses and arguments that are most often used in the debate over open
plan schools. The analysis of the media picture in this debate shows that it is mainly school
leaders and school owners who advance the argumentation for the new open plan schools,
while teachers, parents and researchers promote the argumentation for the traditional
classroom school. The article also concludes that the public discourse on open plan schools
has been characterised by a tenuous relation to research, especially concerning the
argumentation for open plan schools. Furthermore, the analysis also concludes that good
arguments made for the construction of open plan schools are founded in structural strategies
that simplify the running of schools administratively and reduce costs as well. The changing
of the role of the teacher in the direction of more individually adapted teaching is also put
forth as an explanation.
In article 3, I dwell deeper into the explanatory foundation for why the pace of the
construction of open plan schools in Norway increased and give the reader a background for
developing a broader understanding of the history and the trajectory of contention in this
process. In connection with this research question, I shed light on possible causes for the use
of different discourses and arguments and how these arguments are weighted and evaluated
differently by contending participants in the open plan school debate. The debate material is
based on four in-depth interviews with persons who are all in a good position to explain
different sides of the story of the promotion of the open plan schools. These are: former
7

Minister of Education, Kristin Clemet; the main ombudsman for teachers’ working conditions
in Oslo, Knut Myhrer; the leader of Norsk Lektorlag (the union for teachers with a masters’
degree), Gro Elisabeth Paulsen; and Harald Øvland, the Director of School Buildings in Oslo.
The four voices explain, from different discursive positions, who welcomed the open plan
schools, why open plan schools were welcomed, who spoke out against open plan schools and
why. This quartet also shows the extent to which the Kunnskapsløftet (the Ministry of
Education’s “Knowledge Promotion Scheme”) can be said to have legitimated the open plan
schools and the extent to which teachers influenced the formation of the open plan schools.
The four voices put forth different explanatory models and discourses in their discussion of
different aspects of the story of the construction of open plan schools in Norway. All in all,
this analysis of the interviews reveals three central explanatory factors, and, at the same time,
sources of conflict, in the process that lead to the promotion of open plan schools. These are:
the linking up to the Swedish school project, Skola 2000; the understanding of the
formulations of “ettallstyranniet” (“The tyranny of one”) from the Stortingsmelding “Kultur
for læring” (the parliamentary publication, “Culture for learning”); and possible economic
incentives behind the choice of the open plan school model. The analysis shows how
especially the Director for School Buildings, Øvland, employed a modernisation discourse to
defend various aspects of the construction of open plan schools, while Myhrer and Paulsen
positioned themselves in a power and control critical discourse in their criticism of open plan
school building.
The first three articles have thus provided an important understanding of the process
which lay behind the promotion and construction of open plan schools, how this process was
actively supported by the National Consultant Service for School Buildings and how the split
in the public debate ran between school owners and leaders on the one hand, and especially
teachers on the other hand.
The two last articles contribute to research-based knowledge on the relationship
between different school buildings, teachers’ instruction and pupils learning. This provides
further a foundation to answer the sub-question of the research design concerning the degree
the discourses and arguments used in the open plan school debate can and should be evaluated
as research-based. In article 4, I present an overview over how teachers in Oslo address the
question of how different types of school buildings influence their opportunities to provide
teaching that promotes learning. In the article, I also show which preferences teachers have in
regard to open plan schools and traditional schools respectively. The analysis of the
questionnaire shows that the teachers from the traditional class room schools reported, in a
much greater degree that colleagues from open plan schools, that the physical factors of the
school provided a good foundation for the enhancement of important teachings qualities.
These qualities, or teachers’ competencies, have been chosen on the background of
international research that concludes that it is these competencies which are most important in
promoting pupils’ learning. Further, the analysis shows that a clear majority of the teachers
wanted the school building to be constructed along a traditional model. This was also the case
among teachers who worked at open plan schools.
In article 5, I have taken a deep dive into two schools with different school
architecture: a traditional classroom school and a open plan school. The schools have been
selected strategically on the basis of how the teachers expressed agreement to a statement in
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the questionnaire (that was presented in article 4). As it turned out, the two selected schools,
Basetoppen and Tradisjon, had the teachers who, within each of the categories, were most
satisfied with how the school architecture at their school provided teaching opportunities that
suited their own educational platform. Mostly interviews with teachers, but also observation,
were used as data. Together the results give reason to conclude that the schools were
characterised by different approaches to the principles of individually adapted teaching. When
the teachers expressed views on what degree the school architecture at their school provided a
good physical environment to teach in accordance with their own educational philosophy,
three central areas emerged in the interviews.
The first area concerned the form for differentiation that was emphasised at the school,
and how the physical factors at the school enhanced the specific form for differentiation. The
teachers from Tradisjon were grounded in a position of pedagogical differentiation within the
community of the classroom and were very satisfied with how the physical factors played into
this kind of differentiation. The teachers from the Basetoppen practiced differentiation with
much time in level and mastery groups, and these teachers were also very satisfied with how
the architecture of the school promoted their kind of differentiation. Another central area in
the interaction between architecture and education that teachers pointed out was real spatial
access as a factor for differentiated teaching. Here the teachers at the classroom school were
much more satisfied than the teachers at the open plan school. The last area of focus
concerned how physical factors could play a role in achieving a desired balance between close
collaboration relations and autonomy in planning and teaching situations. Here the teachers at
both schools were very satisfied, but they preferred different positions as to where the balance
should lay.
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Kapittel 1: Introduksjon
Da jeg startet i stipendiatstillingen den første dagen i januar 2010, var svaret på
problemformuleringen jeg om kort vil presentere, allerede etterlyst av svært sentrale
politikere. Statsminister Jens Stoltenberg holdt 1.januar 2008 nyttårstalen til det norske folk.
Han ordla seg på denne måten om utfordringene i skolen:
Heldigvis er det mye godt i skolen i Norge, med flotte lærere som jeg har stor respekt for. I
Norge er vi vant til å ligge på toppen i internasjonale sammenlikninger. Men for en knapp
måned siden fikk vi en internasjonal rapport på bordet, som viste at norsk skole på viktige
områder ligger langt fra toppen. Ja, vi ligger under gjennomsnittet. Dette er et alvorlig varsel.
Regjeringen har oppfattet beskjeden. Vi vil gå grundig gjennom de reformene som er
gjennomført i skolen de siste årene. Har vi gått for langt i å løse opp de faste rammene rundt
undervisningen? Har vi lagt for mye ansvar over til hver enkelt elev og de foresatte?
(Statsministerens Kontor, 2008)

Stoltenbergs første spørsmål, om vi har gått for langt i å løse opp de faste rammene rundt
undervisningen vil få stor oppmerksomhet i denne avhandlingen. Daværende
utdanningsminister Bård Vegard Solhjell fulgte, en drøy uke etter nyttårstalen, opp
Stoltenbergs bekymring. Han etterlyste forskning på sammenhengen mellom skolebygg,
organisering og elevenes læringsutbytte (Moe, 2008). Min avhandling er et forsøk på å svare
på begge etterlysningene: både Solhjells etterlysning av forskning på sammenhengen mellom
skolebygg, organisering og elevenes læringsutbytte, og Stoltenbergs etterlysning av svar på
spørsmålet om vi har gått for langt i å løse opp de faste rammene rundt undervisningen.
Tilstanden til landets skoleanlegg og de tilhørende økonomiske implikasjonene gjør svaret på
de to etterlysningene spesielt interessante.
En rapport utarbeidet for Kommunenes sentralforbund viste at det vil koste anslagsvis
64,6 milliarder kroner å pusse opp skolebyggene i Norge (Multiconsult & PWC, 2008).
1.oktober 2008 lanserte landets medier nyheten om at regjeringen lovet rentefrie lån på 15
milliarder kroner i en periode over åtte år, for å stimulere kommunene til oppføring av nye
skoleanlegg og til rehabilitering, opprusting og tilrettelegging av eksisterende skoleanlegg.
(Hoaas, 2008). Derfor er det rimelig å anta at det vil bli brukt store beløp på både å endre og
bygge nye skolebygg de kommende årene. Når så store summer skal investeres i skoleanlegg,
vil det naturligvis være fordelaktig at sentral kunnskap om sammenhengen mellom
skoleanlegg, organisering, lærerens undervisning og elevenes læringsutbytte er forsøkt
kartlagt. Fremveksten av såkalte baseskoler, som ikke lenger tar utgangspunkt i det
tradisjonelle klasserommet, gjør kunnskap om disse sammenhengene spesielt interessant.

1.1: Problembeskrivelse
Stoltenberg stilte spørsmålet om vi har gått for langt i å løse opp de faste rammene rundt
undervisningen. Solhjell etterlyste forskning på sammenhengen mellom skolebygg,
organisering og elevenes læringsutbytte. Både Stoltenbergs spørsmål og Solhjells etterlysning
kan ses i sammenheng med den baseskoledebatten som har rast i Norge siden årtusenskiftet.
Baseskoler med utstrakt bruk av åpne undervisningsareal, som ikke lenger tar utgangspunkt i
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det tradisjonelle klasserommet, har fått en renessanse i Norge det siste tiåret. Renessanse,
fordi utformingen av disse skolene i sterk grad minner om de åpne skolene som hadde sin
storhetstid i Norge på 1970-tallet. Definisjonen på de åpne skolene ble i 1973 formulert på
følgende måte av Forsøksrådet for skoleverket:
Med åpne skoler mener vi skoler som er planlagt bygd med åpent landskap i sitt romprogram i
den hensikt å gi et mer fleksibelt undervisningstilbud, med mulighet for arbeid i små og store
grupper, horisontalt og vertikalt organisert, og slik at flere elever kan undervises samtidig i
samme rom. Karakteristisk for den åpne skolen er også et utstrakt samarbeid lærerne i mellom
(team-teaching) (Aarnes, 1991:47)

Det er ingen formuleringer i denne definisjonen som gjør at den ikke kan passe inn i en
beskrivelse av dagens baseskoler. Hvorfor snakker vi da om en renessanse for baseskolene?
Hva er grunnen til at denne formen for skolearkitektur ikke slo rot og utkonkurrerte det
tradisjonelle klasseromskolene? Det samlede ettermælet for 70-tallets åpne skoler i Norge
oppsummeres kort i en forskningsrapport fra SINTEF Byggforsk. Der uttrykkes det at denne
innovasjonen ikke fungerte optimalt i forhold til det som var tenkt, og at det var spesielt støy
og gjensidige forstyrrelser som var årsaken til dette (Jerkø & Homb, 2009:3). Skoleforskeren
Arne Aarnes konkluderte med at behovet for moderasjon og beherskelse i
undervisningssituasjonen for å ta hensyn til andre elevgrupper i samme rom, gikk på
bekostning av ønsket om spontanitet og utfoldelse i undervisningssituasjonen (Aarnes,
1991:49). Erfaringene førte til at det ble satt opp vegger og undervist i mer tradisjonelle
arealer ved de fleste av de åpne skolene i løpet av 80-tallet (Jerkø & Homb, 2009:3).
Trenden med å bygge skoleanlegg med utstrakt bruk av åpne læringsarealer, som ikke
lenger tar utgangspunkt i det tradisjonelle klasserommet, er nå tilbake. Betegnelsen «åpne
skoler» er byttet ut med «baseskoler». SINTEF Byggforsk undersøkte syv baseskoler i Oslo i
2009, og slo da fast at baseskoler «(…) innebærer en planløsning med et hovedrom for en
større elevgruppe enn de tidligere klassene (normalt 60-100 elever). Hovedrommet fordeler
også trafikk til grupperom av varierte romstørrelser» (Jerkø & Homb, 2009:3). Ulike kilder
kan tyde på at anslagsvis 11-12 % av skolene i Norge nå kan defineres innenfor denne
rammen (Vinje, 2011b:78). Hva var det så som har ført til at enkelte skoleeiere igjen velger å
satse på denne formen for skolearkitektur? Er motivasjonen basert på pedagogisk
argumentasjon – og hva kjennetegner i tilfelle denne formen for pedagogisk argumentasjon? I
hvilken grad, om noen, spiller økonomisk rasjonalisering inn i denne satsingen på baseskoler
og mer åpen skolearkitektur? Dette er sentrale spørsmål både som utgangspunktet for min
problemformulering og for å forstå bakgrunnen til min interesse for feltet og motivasjon for å
skrive denne avhandlingen. Før jeg startet arbeidet oppfattet jeg lærere (spesielt gjennom
media) som generelt misfornøyde med baseskoleutbyggingen, samtidig som jeg ikke klarte å
fange opp kunnskapsgrunnlaget eller argumentasjonen for den samme utbyggingen. Dette
gjorde meg nysgjerrig. Mitt innledende arbeid var preget av nysgjerrighet knyttet til hvilke
kunnskapstyper som ble vurdert som sentrale i diskurser knyttet til skoleanlegg. Hvilke
argumenter ble benyttet og hvilke argumenter ble fremstilt som fakta? Hvordan ble
argumentene benyttet og hvilke argumenter som ble vurdert som relevante? Hvilke begreper
ble brukt og hvordan ble begrepene benyttet? Hvilke institusjoner har vært og er dominerende
knyttet til å formidle forskningsbasert kunnskap knyttet til temaområdet «skoleanlegg,
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lærerens undervisning og elevenes læring»? Hvordan har eventuelle underliggende
årsaksforklaringer preget debatten knyttet til forståelsen og formidlingen av dette
forskningsområdet? Og hvilke konsekvenser har den norske baseskoledebatten fått for
lærerprofesjonen med tanke på makt og mulighet til å utøve yrket innenfor kunnskapsbaserte
løsninger for skoleanleggene? Spørsmålene og problemstillingene var mange i innledningen
av denne avhandlingen.

1.2: Problemformulering
Samlet sett førte disse spørsmålene meg fram til følgende problemformulering for mitt
prosjekt:
«Hvilke diskurser og argumenter ligger til grunn for ulike posisjoner i den norske
baseskoledebatten, i hvilken grad er disse diskursene og argumentene forskningsbaserte og er
det mulig å bidra til en forskningsbasert posisjon i denne debatten?»
Begrepet «diskurs» blir av Norman Fairclough benyttet på to måter. Generelt sett definerer
han diskurs som «sprogbruk som social praksis», mens de mer spesifikke diskursene, for
eksempel pedagogiske diskurser og økonomiske diskurser, blir definert som «en måde at tale
på, der giver betydning til opplevelser ut fra et bestemt perspektiv» (Jørgensen & Phillips,
1999:79). Allerede i den første artikkelen vil elementer som makt, økonomi og pedagogikk
være i spill med hverandre, og jeg mener diskursanalyse er velegnet for å studere dette
samspillet. Når jeg i denne problemformuleringen åpner for å analysere i hvilken grad
diskursene og argumentene er forskningsbaserte, gjør jeg dette med klart fokus på
evidensbasert forskning. Samtidig vil min søken etter muligheter for å bidra til en
forskningsbasert posisjon i debatten, i all hovedsak knytte seg opp mot en evidensbasert
posisjon. Man kan spørre seg hvorfor jeg tilsynelatende tillegger evidensbasert forskning en
«høyere sannhetsverdi» enn annen forskning. I følge pedagogikkprofessor Thomas Nordahl er
evidensbasert forskning innenfor pedagogikken, forskning som omhandler hvilken praksis
som sannsynliggjør best mulige læringsresultater for elevene (Nordahl, 2013:18). John Hatties
evidensbaserte forskning på hvilke initiativ og tilnærmingsmåter som fremmer elevens læring
vil være sentral i denne avhandlingen (Hattie, 2009). Som Nordahl påpeker, kan verken John
Hatties forskning eller annen pedagogisk forskning garantere gode resultater, men derimot
øke sannsynligheten for å utvikle gode læringsresultater. Nordahl oppsummer evidens som
«et spørsmål om hva som virker, forstått som hvilke resultater vi får fra ulike innsatser og
tiltak» (Nordahl, 2013:18). Jeg ser det derfor som forskningsmessig forsvarlig å legge et
hovedfokus på de forskningsresultatene som i størst grad kan dokumentere hvilke
pedagogiske tiltak som faktisk virker.

1.3: Et kort sammendrag av prosjektets metode – hvilke skritt har jeg tatt,
hvorfor tok jeg disse skrittene og hva fant jeg ut gjennom å ta disse
skrittene?
Denne avhandlingen har som en hovedmålsetning å utføre en kritisk analyse av diskurser og
argumenter tilknyttet debatten rundt, og utbyggingen av, de norske baseskolene. Det har vært
viktig å avdekke hvordan ulike diskurser og argumenter setter ulik skolearkitektur på den ene
siden, i relasjon til lærerens undervisning og elevenes læring på den andre siden. Gjennom
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fem artikler legges det et grunnlag for å nå denne målsetningen. De fem artiklene avslutter
denne avhandlingen, men rent leseteknisk forutsettes det at de fem artiklene er lest først.
Artikkel 1 tar for seg tilretteleggelsen for en ny type skoleanlegg fra det offentlige gjennom et
konkret eksempel. Dermed vil artikkelen vise hvilke diskurser og argumenter som blir lagt til
grunn fra det offentlig i forbindelse med baseskoleutbygging, noe som er et sentralt
underspørsmål til problemstillingen. I artikkelen utfører jeg en kritisk diskursanalyse av
teksten «Baser» fra den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg. Teksten, som blir
publisert via en av Utdanningsdirektoratets nettsider, blir analysert i lys av to konkurrerende
diskurser. Disse er medbestemmelses- og individdiskursen, som støtter en argumentasjon for
baseskoler, og den tradisjonelle diskursen som forsvarer den tradisjonelle klasseromskolen.
Analysen viser hvordan teksten, med ensidig, forenklet og tidvis selvmotsigende
argumentasjon, nærmest utelukkende trekker på den førstnevnte diskursen. Artikkelen
konkluderer med at den analyserte teksten «skisserer og definerer skolens rom og lokaler på
en måte som gjør at en agenda om å styrke baseskolenes stilling blir åpenbar, selv om det
forskningsmessige belegget for et slikt standpunkt er svakt eller ikke-eksisterende».
Artikkel 2 gir et grunnlag for å forstå den offentlige og mediale debatten som har
kommet i kjølevannet av at stadig flere skoleanlegg har blitt bygget som baseskoler med stor
grad av åpne læringsarealer. I artikkelen blir det gjort en kritisk diskursanalyse av et strategisk
utvalg av 50 nettmediatekster, som alle er knyttet til den såkalte «baseskoledebatten». Dette
gir grunnlag for å innfri problemformuleringens krav om et oversiktsbilde over hvilke
diskurser og argumenter som i størst grad benyttes i den norske baseskoledebatten. Analysen
av mediebildet i denne debatten viser at det i all hovedsak er skoleledere og skoleeiere som
fremmer argumentasjon for de nye baseskolene, mens lærere, foreldre og forskere fremmer
argumentasjon for den tradisjonelle klasseromskolen. Artikkelen konkluderer også med at den
offentlige diskursen rundt baseskoler har vært preget av en svak relasjon til forskning, spesielt
i forbindelse med argumentasjonen for baseskoler. Analysen konkluderer videre med at det
kan fremmes gode argumenter for at utbyggingen av baseskoler kan skyldes strukturelle
strategier for å drive administrasjon av skoler enklere og billigere. Endring av lærerrollen i
retningen en mer individualisert opplæring av elevene, blir også lansert som en
forklaringsmodell.
I artikkel 3 går jeg dypere inn forklaringsgrunnlaget for hvorfor baseskoleutbyggingen
skjøt fart i Norge, og gir leseren et grunnlag for å utvikle en bredere forståelse av historikk og
konfliktlinjer i denne prosessen. Knyttet til problemformuleringen vil jeg her kunne belyse
sannsynlige årsaker til hvorfor ulike diskurser og argumenter blir benyttet, ulikt vektlagt og
vurdert forskjellig av ulike aktører i baseskoledebatten. Datamaterialet er basert på fire
dybdeintervjuer med personer som alle har gode forutsetninger for å forklare ulike sider av
historikken bak satsingen på de nye baseskolene. Disse er tidligere forsknings- og
undervisningsminister, Kristin Clemet. Hovedverneombud for Oslo-lærerne, Knut Myhrer.
Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen og Harald Øvland, skoleanleggsdirektør i
Utdanningsetaten. Disse fire stemmene forklarer, med utgangspunkt i ulike diskurser, hvem
som ønsket baseskolene velkommen, hvorfor baseskolene ble ønsket velkommen, hvem som
opponerte mot baseskolene og hvorfor det ble opponert mot baseskolene. Kvartetten belyser
også i hvilken grad Kunnskapsløftet kan sies å legitimere baseskolene og i hvilken grad
lærerne har vært med på utformingen av de nye skoleanleggene. De fire stemmene fremmer
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ulike forklaringsmodeller og diskurser når de gjør rede for sentrale sider av historikken bak
baseskoleutbyggingen i Norge. Samlet sett viser analysen av intervjuene tre sentrale
forklaringsfaktorer, og samtidig kilder til konflikt, i prosessen som ledet fram til satsingen på
baseskoler. Disse er koblingen opp mot det svenske skoleprosjektet Skola2000, forståelsen av
formuleringene av «ettallstyranniet» fra Stortingsmeldingen «Kultur for læring» og eventuelle
økonomiske insentiver bak valg av baseskolemodellen. Analysen viser hvordan spesielt
skoleanleggsdirektør Øvland benytter en pedagogisk moderniseringsdiskurs for å forsvare
ulike sider ved baseskoleutbyggingen, mens Myhrer og Paulsen plasserer seg inn i en maktog kontrollkritisk diskurs i sin kritikk av den samme utbyggingen.
De tre første artiklene har således gitt en grunnleggende forståelse av prosessen som lå
bak utbyggingen og satsingen på baseskolene, hvordan denne prosessen ble aktivt støttet av
den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg og hvordan skillelinjene i den offentlige
debatten har gått mellom skoleeiere og skoleledere på den ene siden, og spesielt lærere på den
andre siden.
De to siste artiklene gir bidrag til forskningsbasert kunnskap om relasjonene mellom
ulike typer skoleanlegg, lærerens undervisning og elevens læring. Dette gir videre et utvidet
grunnlag for å svare på problemformulerings underspørsmål om i hvilken grad diskursene og
argumentene som benyttes i baseskoledebatten kan og bør vurderes som forskningsbaserte. I
artikkel 4 presenterer jeg et oversiktsbilde over hvordan lærerne i Oslo vurderer at ulike typer
skoleanlegg påvirker deres muligheter til å drive læringsfremmende undervisning. I artikkelen
viser jeg også hvilke preferanser lærerne har knyttet til henholdsvis baseskoler og
tradisjonelle klasseromskoler. Analysen av spørreundersøkelsen viser at lærere fra de
tradisjonelle klasseromskolene, i langt større grad enn kollegaene fra baseskolene, oppga at de
fysiske rammene ved skolen la godt til rette for å utøve viktige kvaliteter ved undervisningen.
Disse viktige kvalitetene, eller lærerkompetansene, er valgt fordi internasjonal forskning har
konkludert med at disse lærerkompetansene er viktigst med tanke på å fremme elevenes
læring. Videre viser analysen at et klart flertall av lærerne ønsket at skoleanlegg skal bygges
ut fra en tradisjonell modell. Dette var også tilfelle blant lærerne i utvalget som jobbet i
baseskoler. I artikkel 5 har jeg gjort et dypdykk i to ulike skoler med ulik skolearkitektur:
en tradisjonell klasseromskole og en baseskole. Skolene er valgt ut strategisk på bakgrunn av
hvordan lærerne uttrykte enighet til en påstand som ble fremmet i spørreundersøkelsen (som
ble presentert i artikkel 4). De to utvalgte skolene, Basetoppen og Tradisjon, viste seg å ha de
lærerne som innenfor hver av kategoriene var mest fornøyd med hvordan skolearkitekturen
ved skolen de jobbet ved la til rette for en organisering som passet deres eget pedagogiske
grunnsyn. I hovedsak ble intervjuer med lærere, men også observasjon, brukt som
datamateriale. Samlet sett gir funnene grunnlag for å si at skolene var preget av ulike
tilnærminger til tilpasset opplæring. Da lærerne satte ord på i hvilken grad de mente
skolearkitekturen ved deres skole ga et godt utgangspunkt for å drive undervisning i samsvar
med deres eget pedagogiske grunnsyn, viste de i intervjuene til tre sentrale områder.
Det første området handlet om hvilken form for differensiering som ble vektlagt på
skolen, og hvordan de fysiske rammene ved skolen la til rette for den aktuelle
differensieringsformen. Lærerne fra Tradisjon tok utgangspunkt i pedagogisk differensiering
innenfor fellesskapet, og var godt fornøyd med hvordan de fysiske rammene la til rette for
dette. Lærerne fra Basetoppen la til rette for organisatorisk differensiering med mye tid i nivå17

og mestringsgrupper, og også disse lærerne var godt fornøyd med hvordan skolearkitekturen
la til rette for dette. Et annet sentralt område ved samspillet mellom arkitekturen og
pedagogikken som ble trukket fram, var reell arealtilgang som utgangspunkt for variert
undervisning. Her var lærerne ved klasseromskolen langt mer fornøyd enn lærerne ved
baseskolen. Det siste fokusområdet handlet om hvordan de fysiske rammene la til rette for en
ønsket balanse mellom tette samarbeidsrelasjoner og autonomi i planleggings- og
undervisningssituasjoner. Her var lærerne ved begge skolene godt fornøyde, men de hadde
ulike preferanser for hvor tyngdepunktet i denne balansen skulle ligge.
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Kapittel 2: Teorivalg og teorifremstilling
I dette kapittelet vil jeg innlede med å sette en teoretisk ramme for avhandlingen, som handler
om hvordan skoleutvikling skapes i samfunnet. Jeg vil deretter fortsette med å gi en
beskrivelse av aktuelle sammenhenger mellom skolearkitektur, med baseskoler på den ene
siden og tradisjonelle klasseromskoler på den andre siden, lærerens undervisning og elevenes
læring. Her vil jeg innlede med en historisk beskrivelse av utviklingen av skoler med utstrakt
bruk av åpne læringsarealer, som organiserer seg uten å ta utgangspunkt i det tradisjonelle
klasserommet. Jeg vil blant annet vise utviklingstrekk fra den første norske åpne skolen som
sto klar i 1968 og fram til dagens baseskoler. Deretter vil jeg presentere Richard Sennetts
analyse av «fleksibilitetens maktstrukturer» og sette denne analysen i sammenheng med
virksomheten i norske baseskoler. Jeg vil videre argumentere for bruk av teori, i form av
tidligere forskningsresultater, som kan knyttes til læringsfremmende og tilpasset
undervisning. Avslutningsvis vil jeg gi en avklaring av begrepet «baseskoler» og
problematisere bruken av begrepet «basepedagogikk».

2.1 En teoretisk ramme for avhandlingen
Ulike aktører vil ha forskjellige interesser knyttet til hvordan utviklingen i skolen skal se ut. I
tilfeller hvor disse interessemotsetningene er sterke og har stor betydning for
skoleutviklingen, vil de ulike aktørene kjempe for sine interesser i det offentlige rom. Dette
vil blant annet skje gjennom at aktørene trekker på forskjellige diskurser som fremmer deres
synspunkter. Grovt sett vil jeg ta utgangspunkt i at det er tre ulike perspektiver på
skoleutvikling, hvorav to er knyttet til pedagogisk forskning og ett til økonomi. Det første
forskningsbaserte perspektivet er knyttet til filosofisk og utdanningssosiologisk forskning som
bygger på et humanistisk og samfunnsvitenskapelig ideal om vitenskap, mens det andre
perspektivet er knyttet til en mer naturvitenskapelig orientert forskning på pedagogikk og
læring. Dette andre perspektivet knytter også evidensbegrepet til seg. Disse to ulike
perspektiv på pedagogikk og skoleutvikling vil eksemplifiseres i min avhandling. Knyttet til
det første perspektivet finner jeg en pedagogisk moderniseringsdiskurs som fokuserer på at
skolen skal utdanne elevene til å mestre «fremtidens kompetanser». Det betyr blant annet at
elevene skal oppøves innenfor arbeids- og organiseringsformer som er karakteristiske for
dagens og morgendagens samfunn. Eksempler på dette kan være fleksibelt team- og
prosjektarbeid, selvstyring, ansvar for egen læring og en sterkt ikt-basert opplæring. Innenfor
et slikt perspektiv vil det lett argumenteres for at denne formen for skoleutvikling best skjer
innenfor rammer som er fleksible med tanke på fysiske strukturer og elev- og
lærerorganisering. Den svenske skolemodellen Skola 2000 (som er omtalt spesielt i artikkel 3)
kan stå som en representant for dette perspektivet (Wallin, 2001:28-29). Det andre
forskningsperspektivet kan kalles mer konservativt og setter hovedfokus på faglighet og
innlæring av kunnskap. I dette perspektivet vil skoleutvikling være tett knyttet til de tiltak og
initiativ som evidensbasert forskning viser at fremmer elevenes læringsutbytte. Lærerens
klasseledelseskompetanse, relasjonskompetanse og fagdidaktiske kompetanse blir dermed av
spesiell betydning (Nordenbo, Søgaard Larsen, Tifkicki, Wendt & Østergaard, 2008, Hattie,
2009), noe som igjen kan føre til et større fokus på tradisjonelle fysiske rammer og mer
fasthet knyttet til elev- og lærerorganisering. Innenfor dette perspektivet er det sentrale i
skoleutviklingen å finne ut av og satse på det som virker knyttet til å fremme elevenes læring
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(Nordahl, 2013). Et tredje perspektiv på skoleutvikling, som ikke er knyttet til pedagogisk
forskning, er det økonomiske perspektivet. Administrasjon, utbygging og drift av skolen
krever store økonomiske ressurser, og ulike organiseringsmodeller innenfor skoleanleggenes
yttervegger kan ha stor innvirkning økonomisk armslag i kommuner og fylkeskommuner.
Maktbegrepet kan også knyttes inn i dette økonomiske perspektivet. Det å trekke på
spesifikke diskurser handler om en kamp om makten: definisjonsmakten og retten til å avgjøre
hva som er legitime og illegitime argumenter. Økonomiske insentiver kan våre en åpenbar
årsak til at aktører i hvilken som helst debatt kan velge å trekke på en spesifikk diskurs
fremfor en annen. Flere av artiklene vil tydelig vise hvordan ulike aktører posisjonerer seg i
kampen om makt og innflytelse over utviklingen av de fysiske rammene på nye norske
skoleanlegg.
Richard Sennett vil bli sentral knyttet til å skape en samfunnsmessig ramme rundt
disse ulike perspektivene på skoleutvikling. I boken «Det fleksible mennesket» tar Sennett et
oppgjør med det fleksible arbeidsmarkedet, som på mange måter kan sies å være preget av
flere av de kompetanser som det første forskningsperspektivet på skoleutvikling ønsket å
fremme: fleksibilitet, raske omstillinger, kortvarig arbeid i ulike grupperinger og sterk iktbasering. Sennett frykter at tradisjonelle verdier som personlig integritet, tillit og fellesskap
vil bli truet i en slik setting (Sennett, 2008). Derav den engelske tittelen på boka: «The
corrosion of character». Sennett mener vår personlige karakter vil bli truet, også fordi det
fleksible arbeidsmarkedet ikke legger til rette for langsiktig planlegging eller muligheten til å
se helheter eller store sammenhenger verken i eget liv eller i arbeidslivet (Sennett, 2008).
Det er flere problemstillinger som reiser seg når man setter baseskoleutbyggingen i
Norge som kontekstuell ramme for de nevnte perspektivene på skoleutvikling. En
problemstilling er hvordan man forsvarer og begrunner satsingen på baseskoler fra
myndighetenes side, og om eventuelle beskrivelser av begrensede bruksmuligheter knyttet til
«fremtidens kompetanser» i tradisjonelle skoler blir fremstilt på en redelig måte. Den første
artikkelen tar sikte på å gi et svar på dette, gjennom en kritisk diskursanalyse av en aktuell
tekst fra den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg. En annen problemstilling som
reiser seg, er hvilke argumenter som generelt benyttes til støtte for eller skepsis mot ulike
skoleanlegg, og hvilke aktører i skolen som fremmer de ulike argumentene. Artikkel 2 møter
denne problemstillingen gjennom en kritisk diskursanalyse av baseskoledebatten slik den har
fremstått i media. En tredje problemstilling er knyttet til hvordan ulik skolearkitektur faktisk
fremmer eller hemmer ulike sider av lærerens undervisningspraksis. Det kan handle om i
hvilken grad lærere mener de aktuelle skoleanleggene gir gode muligheter for å tilrettelegge
for viktige lærerkompetanser (artikkel 4), eller om hvordan skoleanleggene kan legge føringer
i retning av ulike tilnærminger til tilpasset opplæring (artikkel 5). Det kan også handle om
hvorfor baseskoleutbyggingen skjøt fart fra tusenårsskiftet i Norge (artikkel 3): hvilke
perspektiv på skoleutvikling var sentrale og har det økonomiske perspektivet blitt
underkommunisert i prosessen? Det siste spørsmålet trekker oppmerksomheten mot kritisk
realisme og kritisk diskursanalyse. Med kritisk realisme som vitenskapsteoretisk plattform og
kritisk diskursanalyse som overordnet analysemetode vil jeg søke etter de underliggende
strukturene og mekanismene som utgjør reelle forutsetninger for utviklingstrekkene i
forbindelse med utbyggingen av og argumentasjonen for de norske baseskolene.
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2.2: Hva vet vi om sammenhenger mellom skolearkitektur, med baseskoler
på den ene siden og tradisjonelle klasseromskoler på den andre siden,
lærerens undervisning og elevenes læring
Det var ikke uten grunn at daværende utdanningsminister Bård Vegard Solhjell i 2008
etterlyste forskning på sammenhengen mellom skolebygg, organisering og elevenes
læringsutbytte (Moe, 2008). Det finnes lite eksisterende forskning knyttet til sammenhenger
mellom skolearkitektur, lærerens undervisning og/eller elevens læringsutbytte. Grunnlaget for
denne påstanden er knyttet til at begrepet «forskning» i denne sammenhengen benyttes for å
beskrive evidensbaserte studier som konkret kan vise til forskjeller i lærens undervisning
og/eller elevenes læringsutbytte på bakgrunn av skolearkitekturen. Spesielt gjelder dette hvis
man kobler begrepet «skolearkitektur» til tradisjonelle klasserom på den ene siden og
baseskoler eller åpne skoler på den andre siden. Jeg tar dermed utgangspunkt i det
perspektivet som mener at det sentrale i skoleutviklingen er å finne ut av og satse på det som
virker knyttet til å fremme elevenes læring (Nordahl, 2013). Hvis jeg derimot hadde knyttet
meg til forskning som også omfattet pedagogisk filosofi og utdanningssosiologi, ville det vært
flere innganger til å beskrive hvilke sammenhenger man vil kunne forvente mellom
skolearkitektur, lærerens undervisning og/eller elevenes læringsutbytte. Når jeg har valgt å
holde fast ved den typen forskning som viser til konkrete studier i relevant skolearkitektur og
evidensbaserte undersøkelser om sammenhengen mellom skolearkitektur og elevenes
læringsutbytte, skyldes dette et ønske om å ta utgangspunkt i hva vi faktisk kan si noe om
med bakgrunn i empiri. Dette resonnementet er knyttet til studier som viser hvordan
skolearkitekturen påvirker elevenes læringsutbytte og hvilke tiltak og tilnærmingsmåter som
generelt fremmer elevens læringsutbytte. Her mener jeg de mest lovende strategiene er å finne
i evidensbaserte undersøkelser. Når det gjelder en overordnet teoretisk ramme for å diskutere
hvordan det er å arbeide innenfor fleksible strukturer i de nye baseskolene, finner jeg derimot
Sennetts analyse av «fleksibilitetens maktstrukturer» relevant som en sosiologisk inngang
(Sennett, 2008).
Jeg vil kort presentere de studiene som jeg har funnet relevante til bruk i arbeidet mot
å finne svaret på min problemstilling. Jeg argumenterer i flere av artiklene for at det er logisk
å fremstille forbindelseslinjene som tette, mellom de åpne skolene på 70-tallet og baseskolene
som har vokst fram siden slutten av 90-tallet (eks: Vinje, 2010:6-8, Vinje, 2011b:71). Jeg vil
først vise til den forskningen som ble gjort på de åpne skolene i Norge på 70-tallet, og koble
utviklingen av disse skolene til dagens baseskoler. Et sentralt spørsmål vil være om de samme
tankene og ideene ligger bak disse skolene.
2.2.1 Historikken bak de åpne skolene, veien mot baseskoler og Åpen skole-prosjektet fra
1971-75

Den første åpne skolen i Norge, Hvaler-åttekanten, sto ferdig i 1968 (Telhaug, 1976:22).
Hvaler-åttekanten åpnet døren for en ny trend innenfor skolearkitektur som skulle forandre
mange norske skolebygg det neste tiåret. I løpet av de neste seks årene ble 893 skolebygg
ferdigmeldt her i landet og 202 av disse var åpne skoler (Hauge, 1976:137). De åpne skolene
representerte et brudd med klasseromprinsippet, gjennom at klasserommene «i større eller
mindre grad ble erstattet av ett eller flere arealer som gjerne kalles åpne fordi det gjør plass til
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mer enn en klasse av elever» (Telhaug, 1976:16). En begrepsavklaring fra Forsøksrådet for
skoleverket viser også til hensikten med disse nye fysiske rammene for skolebygg:
Med åpne skoler mener vi skoler som er planlagt bygd med åpent landskap i sitt romprogram i
den hensikt å gi et mer fleksibelt undervisningstilbud, med mulighet for arbeid i små og store
grupper, horisontalt og vertikalt organisert, og slik at flere elever kan undervises samtidig i
samme rom. Karakteristisk for den åpne skolen er også et utstrakt samarbeid lærerne i mellom
(team-teaching) (Aarnes, 1991:47).

De åpne skolenes fremvekst i Norge hadde sterke påvirkningskilder fra både USA, England
og Sverige. En av hovedstrømningene i amerikansk skolereform på 60-tallet var teamteaching: et ønske om mer systematisk lærersamarbeid blant annet gjennom å gruppere
elevene mer fleksibelt med tanke på deres interesser og evnenivå (Reitan, 1976:12).
Forsøksrådets begrepsavklaring viser både til intensjonen med team-teaching, og det som
karakteriseres som «et mer fleksibelt undervisningstilbud». Ved siden av muligheter for
fleksible grupperinger, beveget også datidens amerikanske skoledebatt seg i retning av et
ønske om større frihet og spontanitet, der elever og lærere sammen skulle planlegge
meningsfulle oppgaver og aktiviteter (Reitan, 1976:15). Allerede på slutten av 50-tallet
lanserte skoleadministratoren Lloyd Trump en plan for skoleorganisering, som stilte nye krav
til skolebygget: auditorier, storklasserom og grupperom av ulik størrelse. Trumps ideer ble
møtt med stor interesse og var utgangspunktet for de første åpne skolene i Sverige (Reitan,
1976:12). Disse svenske skolene hadde utgangspunkt i et større åpent landskap, og ettersøkte
fleksibilitet i betydningen av blant annet: foranderlige lokaler, muligheter for vekslende
elevgrupper, tett lærersamarbeid og emnebasert undervisning (Reitan, 1976:21).
England var også en sentral påvirkningskilde for de åpne skolene. Plowden-komiteen
ble utnevnt i 1963, med mandat til å vurdere den engelske barneskolen. Komiteen ville at
elevene skulle ha mulighet for å lære av konkrete erfaringer gjennom rik tilgang til materialer
og hjelpemidler. Det ble antydet at undervisning av opptil 100 elever kunne være mulig i
visse tilfeller, men komiteen understreket samtidig at klassen og klassens egen lærer burde
forbli utgangsenheten for skolens organisering. Uttrykket «home base» ble brukt om rommet
som skulle gi elevene trygghet og gruppetilhørighet, og det skulle være et sted de kunne
trekke seg tilbake til etter utforskende arbeid (Reitan, 1976:24-26). Alle de nevnte
påvirkningskildene kan sies å være sentrale for å forstå den eksplosjonsartede utbredelsen av
åpne skoler som fant sted i Norge spesielt i første halvdel av 1970-tallet.
Hva skjedde med de åpne skolene i Norge? I Norge oppgir SINTEF Byggforsk at de
åpne skolene «i stor grad ble ombygget til mindre åpne løsninger i løpet av 80-tallet, i stor
grad med henvisning til at det var for mye støy i skolene» (Jerkø & Homb, 2009:3).
Baseskolene som har vokst fram i Norge siden perioden rundt årtusenskiftet, kan ses som en
renessanse for deler av tankegodset bak 70-tallets åpne skoler. Alle formuleringene i
Forsøksrådets allerede siterte definisjon på de åpne skolene, passer inn i en beskrivelse av
dagens baseskoler. Hvordan beskrev så samtidig forskning problemstillinger rundt
fremveksten av åpne skolene på 70-tallet? Flere problemstillinger rundt fremveksten av de
åpne skolene ble besvart i et 5-årig forskningsprosjekt i regi av daværende Universitetet i
Trondheim. Et sentralt funn som jeg har satt i relasjon til flere av mine forskningsresultater, er
en konkluderende oppsummering fra en av prosjektets forskere, Arne Aarnes:
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Undervisningen ble snarere stereotyp og ensidig enn variert og fleksibel. Det ble krevd
moderasjon og beherskelse framfor spontanitet og utfoldelse. Og denne tendensen tiltok med
økende antall elever/klasser i samme rom (Aarnes, 1991:49)

Aarnes konkluderte, knyttet til elevene, også med at «et overveiende flertall i begge
skoleformene ønsket faste klasser» og at 40 % av elevene i åpne skoler mente undervisning i
landskap førte til gjensidige forstyrrelser (Aarnes, 1976:117-118). Gustav E. Karlsen, en
annen av prosjektets forskere, har også kartlagt hva lærere mente var de største ulempene og
fordelene ved åpne skoler. De tre største ulempene ble vurdert som støy og uro i landskapet,
konsentrasjonsvansker hos elevene og svekket nærkontakt med en bestemt lærer. De tre
største fordelene ble vurdert som styrking av lærersamarbeid, styrking av sosialt liv og
forenkling av mulighetene for fleksible elevgrupperinger (Karlsen, 1976:58-59). Slik sett er
det grunnlag for å hevde at SINTEF Byggforsk sin historiske konklusjon om at de åpne
skolene ble ombygget til mindre åpne løsninger i løpet av 80-tallet på bakgrunn av støy, står
på solid forskningsmessig grunn. Karlsen viste også at det var langt flere lærere som forventet
at elevene ville ha et mindre faglig utbytte i åpne skoler, enn det var lærere som mener det
faglige utbytte ville være større med åpne skoler. Dette gjaldt både for lærere som jobbet i
åpne skoler og tradisjonelle skoler (Karlsen, 1976:47). Videre beskrev Karlsen at «et særtrekk
ved undervisningen i åpne skoler ser ut til å være en klar betoning av individualisering», noe
som fikk flere lærere til å etterlyse selvinstruerende og selvkontrollerende materiale (Karlsen,
1976:56).
Var det så de samme tankene og ideene som lå til grunn for de åpne skolene som
ligger til grunn for dagens baseskoler? Det er vanskelig å svare på et slikt spørsmål, da de
norske baseskolene kom i en situasjon der norske lærere hadde og fortsatt har metodefrihet i
undervisningen. De nye skoleanleggene i Norge fremsto ikke sammen med en klarlagt og
overordnet pedagogisk tanke for hvordan lærerrollen, elevrollen og arkitekturen skulle
sameksistere optimalt. I den tredje artikkelen lanserer jeg tre forklaringsmodeller for denne
renessansen. Den første handler om påvirkningen fra de svenske Skola 2000-skolene, som
faktisk hadde denne overordnede pedagogiske tanken. Denne pedagogiske tanken bak
forståelsen av behovet for baseskoler er tidligere beskrevet og knyttet til ønsket om utvikling
av «fremtidens kompetanser». Denne tanken tangerer deler av tankegodset jeg har beskrevet
som utgangspunktet for de åpne skolene som kom på 60- og 70-tallet. Den andre
forklaringsmodellen handler om forståelsen av «ettallstyranniet» som er beskrevet i
stortingsmelding 30 «Kultur for læring». Der er det en formulering som peker på at skoler
som organiserer opplæringen i en og en time, ett og ett klasserom og en og en lærer, kan være
dårligere egnet til å utvikle seg til lærende organisasjoner preget av fleksibel organisering og
godt
samarbeid
om
læringen
blant
skolens
personale (Utdanningsog
forskningsdepartementet, 2004:27). Den siste forklaringsmodellen handler om hvordan
eventuelle økonomiske insentiver kan ha vært medvirkende til en satsing på baseskoler – eller
«den andre bølgen» av åpne skoler. Disse tre forklaringsmodellene er belyst og analysert
grundig i den tredje artikkelen.
2.2.2 Jerkø og Homb

Når det gjelder nyere forskning på hvordan baseskolearkitekturen påvirker lærerens
undervisning, har en prosjektrapport fra SINTEF Byggforsk vært blant de få eksemplene som
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har adressert dette tema nasjonalt. Rapporten har en målsetning om å: «evaluere akustikk/støy
i forhold til bruksmønster i undervisningslandskap (80-200 m2) i grunnskolebygg, med tanke
på å vurdere deres egnethet for bruk/brukere» (Jerkø og Homb, 2009:8). Flere av
konklusjonene kan ses i relasjon til mine forskningsfunn, og referanser til denne studien
finnes i alle fem artiklene i avhandlingen. Blant annet konkluderer forskerne med at
undervisningen i så stor grad som mulig bør legges opp som «homogen aktivitet» i hvert
enkelt rom, at basene planlegges uten gjennomgangstrafikk og at «baseskolene må planlegges
slik at man har tilstrekkelig med rom hvor formidling av tale er prioritert for den
gruppestørrelsen man må ivareta». Det blir også pekt på at det lett kan oppstå situasjoner som
kan føre til uro, støy og disiplinproblemer dersom rommene er for trange (Jerkø og Homb,
2009:78). Samlet sett er det relevant å sammenligne disse advarslene med
forskningsresultatene fra det overnevnte Åpen skole-prosjektet, og stille spørsmål ved hvorfor
disse erfaringene fra lignende skoleanlegg ikke ser ut til å ha blitt vektlagt når baseskolene
gjorde sitt inntog i Norge.
2.2.3 Vik, Grov og Garåsen

Knyttet til problemstillinger rundt støy og konsentrasjon på den ene siden og ulike former for
skolearkitektur på den andre siden, har jeg også benyttet en studie om skolearkitektur og
ADHD, basert på datamateriale om 16000 elever fra 50 grunnskoler i Trondheim. Denne
konkluderer med at det er 5 ganger mer sannsynlig at elever på skoler med «åpne løsninger»
ble medisinert med sentralstimulerende midler, enn elever som går på skoler med tradisjonelle
klasserom (Vik, Grov og Garåsen, 2001). Min tolkning av disse tallene er at de innebærer en
sterk indikasjon på skolearkitektur basert på åpne løsninger gjør det vanskeligere for elever
som sliter med problemer knyttet til hyperaktivitet, oppmerksomhetssvikt og
konsentrasjonsproblemer å lykkes med å organisere sin egen skolehverdag. Noe som fører til
større grad av problematisk adferd og flere henvisninger til pedagogisk-psykologisk tjenester
for utredning av eventuell ADHD-diagnose. Jeg mener størrelsen på datamaterialet sammen
med studiens klare konklusjon gir rom for denne tolkningen, uten at jeg vil sidestille det med
en deterministisk forståelse av arkitekturens betydning, der store og åpne rom mekanisk fører
til bråk og konsentrasjonsproblemer. Faktorer som elevenes forutsetninger og sammensetning,
skolenes pedagogiske målsetninger, lærernes organisering og undervisning og elevenes
motivasjon vil naturligvis også være relevante knyttet til hvordan elever som sliter med
hyperaktivitet, oppmerksomhetssvikt og konsentrasjonsproblemer lykkes med å organisere sin
egen skolehverdag. Likevel finner jeg disse resultatene relevante i forbindelse med
forskningsgrunnlaget for argumenter knyttet til ulik skolearkitektur og sammenhengen
mellom bråk, uro og konsentrasjonsproblemer.
2.2.4 Ulike studier om relasjonen mellom tilpasset opplæring og baseskoler

Jeg har også benyttet forskningsresultater fra tre ulike norske studier, som omhandler
relasjonen mellom tilpasset opplæring og baseskoler. Denne relasjon var relevant knyttet til
arbeidet med den femte artikkelen. I den ene studien er to av hovedfunnene at elever med lave
karakterer (ungdomsskole) opplever tilpasningen av undervisningen mest negativ, og at
«positive lærere finner det svært utfordrende å følge opp elever i et stort og uoversiktlig
skolelandskap» (Fosse & Solhaug, 2008:135). Den andre studien advarte blant annet mot
utstrakt bruk av mestringsgrupper, og argumenterte med at dersom dette ble den dominerende
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organiseringsformen, ville læringsfellesskapet mellom elever fra ulike sosiale lag eller
kulturell bakgrunn kunne bli truet (Lohne, 2008:iv). Den tredje studien konkluderer med at:
(…) lærerne ser gode muligheter for fleksibel organisering av læringsmiljøet og
undervisningsdifferensiering som grunnlag for tilpasset opplæring i åpen skole, men at de i
den praktiske hverdagen er plaget av støyproblematikk, savner muligheter for avskjerming og
tilgjengelighet til flere grupperom. (Andersson, 2008:3)

Disse resultatene finner jeg relevante å drøfte i forbindelse med valg av overordnede
differensieringsstrategier for elevene og hvordan disse er egnet for ulike typer skolearkitektur.
Dette vil være relevant for den femte artikkelen.
2.2.5 BT-undersøkelsen

Jeg har også benyttet meg av en landsomfattende undersøkelse i regi av Bergens Tidende, selv
om denne ikke går inn under kategorien «publisert vitenskapelig forskning». Grunnen til at
jeg likevel benytter denne undersøkelsen er at den gir svar på sentrale spørsmål knyttet til
sammenhengen mellom skolearkitektur og elevenes læringsutbytte, samt at avisen har gitt
gode bakgrunnsopplysninger for å vurdere den metodiske fremgangsmåten de har brukt for å
innhente sitt datamateriale. Undersøkelsen ble publisert i 2010 og konkluderte med at det ikke
var forskjeller på faglige resultater og trivsel hos elevene i tradisjonelle klasseromskoler og
baseskoler (Hoaas og Mjelva, 2010). Resultater knyttet til faglig læringsutbytte og trivsel ble
hentet fra henholdsvis nasjonale prøver og Elevundersøkelsen fra 2009. Kategoriseringen etter
skoletype var basert på egenrapportering fra skoleeier. Undersøkelsen baserte seg kun på
skoleeiernes kategorisering og beskrivelse av arkitekturen. Det var ikke gjort undersøkelser på
hvilke arbeidsmåter og organiseringsformer som ble benyttet av skolene i utvalget. Dette
begrenser undersøkelsen til å peke på sammenhengen mellom de fysiske rammene til
skoleanleggene og elevenes læring og trivsel. Dermed er undersøkelsen, til tross for sin
relevans, ikke i stand til å gi noen definisjon av «basepedagogikken» eller de lærerrollene som
utspiller seg i baseskolene.
2.2.6 Hattie

I boken Visible Learning, som ble publisert i 2009, presenterer professor John Hattie hvilke
pedagogiske tiltak som fremmer læring blant elever. Jeg vil gi en mer omfattende
gjennomgang av forskningen til Hattie senere, da jeg gjennomgår teorigrunnlaget knyttet til
forskning på hva som fremmer elevenes læringsutbytte. Her vil jeg nøye meg med å vise til
hvordan variabelen «åpen skole» plasserte seg i denne oversikten. Dette er den eneste
metaanalysen jeg har funnet som gir et direkte svar på sammenhengen mellom det å satse på
åpne skoler som læringsfremmende tiltak og elevenes læringsutbytte. «Åpen skole» ble
rangert som nummer 133 av 138 pedagogiske tiltak for å fremme elevenes læring, med en
effektstørrelse på 0,01 (Hattie, 2009:300). Som det fremgår i den femte artikkelen ble denne
effektstørrelsen funnet gjennom analyse av fire metastudier fra begynnelsen av 80-tallet, som
igjen baserte seg på 313 mindre studier. Hattie anbefaler å satse på tiltak som har en
effektstørrelse over gjennomsnittet på 0,40, og skriver også at tiltak med effektstørrelse under
0,15 «(…) can be considered potentially harmfull and probably should not be implemented»
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(Hattie, 2009:20).
Resultatene fra Hattie, knyttet til effektstørrelsen av de åpne skolene er presentert som
en sentral del av «tidligere forskning» i alle fem artiklene i denne avhandlingen. De er
sentrale fordi de er de eneste resultatene jeg har funnet som gir en samlet oversikt knyttet til
læringseffekten av åpne skoler. Samtidig må overføringsverdien til de norske baseskolene ses
i relasjon til at metastudiene som effektstørrelsen bygger på ble utført i andre land enn Norge,
at de er i overkant av 30 år gamle og at begrepet «open education programs» (som er
utgangspunktet for kategoriseringen) ikke nødvendigvis er knyttet til skolearkitekturen. Slik
forskning kan også knyttes til «åpen undervisningspraksis» i mer tradisjonelle klasserom, noe
som svekker relevans og sammenligningsverdi knyttet til de norske baseskolene. Det bør
imidlertid presiseres at Hattie oppgir at skoler preget av «open space» ikke var blant de
faktorene som skilte effektive «open education programs» fra mindre effektive (Hattie,
2009:88-89).
2.2.7 Svensk forskning: Bjørklid og Naeslund

En svensk kunnskapsoversikt, ført i pennen av professor i pedagogikk Pia Bjørklid, over
samspillet mellom læring og fysisk miljø er blant kildene som kan gi kunnskap om relasjoner
mellom lærerens undervisning og ulik skolearkitektur. Referanser til denne
kunnskapsoversikten er benyttet i den første og femte artikkelen i avhandlingen.
Kunnskapsoversikten gir sammenfatninger av flere mindre forskningsprosjekt knyttet til
Skola 2000-prosjektet, der de fysiske rammene på skolebyggene kan sammenlignes med de
norske baseskolene. I motsetning til i Norge var en alternativ pedagogisk idé koblet sammen
med disse nye fysiske rammene. Nemlig en langt mer individualisert arbeidshverdag for
elevene, preget av sterk selvbestemmelse over innhold i opplæringen og arbeidsform. Blant
annet skriver Bjørklid at elevene ved Färila skolan i to tredjedeler av observasjonene kunne
velge hvilket lokale de ville arbeide i og om arbeidet skulle være individuelt eller i gruppe.
Hun oppgir også at mange lærere:
var fortjusta i det gamla klassrummet. Det tillät en pedagogikk som både elever och lærare var
vana vid och kände sig trygga i. Det arbetssätt som Skola 2000 innebär, tar tid at etablera.
Meningen var at eleverna skulle arbeta självständigt på valfri plats – rentav hemma om så var
lämpligt. Lærarnas vana att samla hela gruppen kring sig, kom att brytas. Det väckte oro hos
läraren för vad som hände då de inte kunne ha uppsikt över alla elever (Bjørklid, 2005:73).

Et gjennomgående funn i sammenfatningen er at grupperommene ofte var for små i forhold til
de elevgruppene lærerne hadde ansvaret for, og at flere lærere savnet det tradisjonelle
klasserommet (Bjørklid, 2005:72-74). Dette samsvarer med mine egne empiriske funn i
artikkel 4 og 5.
Fra Sverige kommer også en kvalitativ studie fra en ungdomsskole med fysiske
rammer som er svært like de norske baseskolene. Forsker Lars Naeslund konkluderer der med
at elevene måtte ha tre kriterier på plass for å lykkes; gode lese- og skriveferdigheter,
bevissthet rundt egne læringsstrategier og tilstrekkelig egendisiplin og organiseringsforståelse
til å drive eget arbeid fremover (Naeslund, 2001:122). Også denne forskningsreferansen, som
blir trukket fram i artikkel 1,2 og 5, må i likhet med Bjørklids resultater ses i sammenheng
med at det svenske Skola 2000-prosjektet var knyttet til spesifikke arbeidsmåter, mens de
26

norske baseskolene oppsto i et pedagogisk rom der lærerens metodefrihet sto langt sterkere.
Naeslunds studie tok utgangspunkt i en skole der selvstendig arbeid, i stor grad støttet opp av
bruk av egen datamaskin, var en meget sentral arbeidsmåte (Naeslund, 2001:5). Denne
forskningsreferansen blir dermed interessant i den grad «basepedagogikk» i de norske
baseskolene skulle knyttes opp mot en slik pedagogisk plattform.
2.2.8 Danmarks evalueringsinstitutt

En dansk rapport fra Danmarks evalueringsinstitutt er også benyttet i flere av artiklene.
Rapporten har som evalueringsformål å belyse hvordan skoler planlegger, etablerer og
utvikler læringsmiljøer som fremmer elevenes utbytte av undervisningen. Evalueringen legger
fokus på fire forhold som har betydning for læringsmiljøet og skolens fysiske rammer er en av
disse, mens skolens læringssyn, undervisningens tilretteleggelse og evalueringskulturen er de
tre andre (Danmarks evalueringsinstitutt, 2006:11). Rapporten baserer seg på kvalitative data
fra seks ulike skoler. Skolenes fysiske rammer blir beskrevet i rapporten. Det er ikke mulig å
sette likhetstegn mellom disse skolene og de norske baseskolene. Likevel er det sentrale
fellestrekk knyttet til hjemmeområder for ulike trinn med tilhørende store fellesarealer.
Rapporten benytter i stor grad uttrykket «klasserom» om rommene som omkranser de ulike
hjemmeområdene. Dette indikerer at trinnene organiseres i faste klasser. Likevel tyder ulike
beskrivelser av undervisningen på en mer fleksibel oppdeling av elevgruppen. Det er
vanskelig å lese ut av rapporten hvordan størrelsen på disse rommene er, selv om det ved
enkelte av skolene kommer fram at klasserommene er små og trange (Danmarks
evalueringsinstitutt, 2006: 30, 38). Kvadratmeternormer på klasserom/grupperom, i
sammenheng med antall elever i klassen er ikke oppgitt. Noe som igjen gjør det vanskelig å
avgjøre om de fysiske rammene samsvarer med tradisjonelle klasserom som omkranser et
fellesrom eller nærmere en baseskolearkitektur der mindre grupperom omkranser et åpent
landskap. Likhetene med de norske baseskolene må uansett sies å være tilstede, og
konklusjonen knyttet til de fysiske rammenes innvirkning på læringsmiljøet blir dermed av
interesse:
Flere skoler peger på at nye fysiske rammer er en del af læringsmiljøet som kan fremme eller
hæmme de tre andre fokuspunkter i evalueringen. I forhold til læringssynet kan de nye fysiske
rammer enten fremme eller hæmme realiseringen av det. Når det er god sammenhæng mellem
den skoles pædagogiske visioner og mål på den ene side og indretningen af de fysiske rammer
på den anden, er grundlaget skapt for et læringsmiljø hvor læringssynet kan realiseres. Er der
derimot uoverensstemmelse mellem en skoles læringssyn og de fysiske rammer, så kan
rammerne hæmme realiseringen af læringssynet. Det samme gør seg gældende for
undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen (Danmarks evalueringsinstitutt,
2006:84).
2.2.9 Avsluttende bemerkninger

Basert på denne gjennomgangen vil jeg uttrykke forståelse for at daværende
utdanningsminister Bård Vegard Solhjell i 2008 etterlyste forskning på sammenhengen
mellom skolebygg, organisering og elevenes læringsutbytte (Moe, 2008). Det finnes selvsagt
også annen forskning som omhandler fysiske rammer og lærerens kjernevirksomhet, men mye
av denne forskningen beveger seg innenfor områder som ikke har relevans knyttet mot en
problemstilling som tar for seg den norske baseskoledebatten, med tradisjonelle
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klasseromskoler på den ene siden og baseskoler på den andre siden. I den fjerde artikkelen går
jeg blant annet gjennom forskning jeg mener tilhører denne kategorien og begrunner
overnevnte standpunkt (Vinje, 2011b:72-76). Ved siden av de teoretiske perspektivene som til
nå er presentert og drøftet, har jeg hatt behov for en teori som også ser på samfunnsmessige
strukturer, og hvordan disse kan innvirke på undervisning i en arkitektur som ofte blir kalt
fleksibel. Jeg vil i neste kapittel vise hvordan mitt vitenskapsteoretiske utgangspunkt innenfor
kritisk realisme, samt bruken av kritisk diskursanalyse, kan trekke inn relevante strukturer og
årsaksmekanismer i forklaringsmodellene til utbredelsen og utbyggingen av baseskolene. Jeg
vil nå argumentere for hvorfor jeg mener deler av Richard Sennets fleksibilitetsteori også kan
fange opp slike strukturer, og dermed har blitt benyttet som teorigrunnlag for tredje
artikkelen.

2.3: Sennett
Sennett beskriver maktstrukturer som skjuler seg bak nye former for fleksibilitet og hevder
disse strukturene består av tre faktorer: diskontinuerlig reorganisering av institusjoner,
fleksibel spesialisering av produksjonen og maktkonsentrasjon uten sentralisering (Sennett,
2008:58).
Alle kan gjenfinnes i diskurser rundt skolearkitektur og fysiske rammer for
undervisningen, og spesielt i sammenheng med baseskolene som forkjemperne ofte benevner
som «fleksible skoler» (Vinje, 2011b:70).
Diskontinuerlig reorganisering av institusjoner handler om at institusjonene blir
kjennetegnet av en usammenhengende og fragmentert struktur. I baseskolene vil de åpne
landskapene føre til at en lærer kan bli gitt ansvar for langt større elevgrupper enn i den
tradisjonelle klassen. Sennett beskriver, knyttet til diskontinuerlig reorganisering og moderne
ledelsespraksis, at man i prinsippet skal kunne ta bort en del uten å ødelegge helheten
(Sennett, 2008:59). De åpne skolelandskapene gir denne muligheten i situasjoner der
elevgrupper sitter uten lærer, og vikar er vanskelig tilgjengelig. Et sentralt utgangspunkt for
Sennett, som kan gjenkjennes i baseskoledebatten, er at «løse nettverk er mer åpne for
gjennomgripende forandringer enn de pyramideformede hierarkiene» (Sennett, 2008:59). I
artikkel 3 gir jeg uttrykk for at forbindelseslinjene til baseskolene kan knyttes til at selve
organiseringsstrukturen for virksomheten kan oppfattes usammenhengende, fragmentert og
uoversiktlig: Hvem som skal arbeide hvor, hvem som skal arbeide med hva, til hvilke tider
skal man arbeide hvor og med hva og når skal denne organiseringen skal finne sted?
Fleksibel spesialisering av produksjonen er en faktor som er koblet til konsumentenes
omskiftelige etterspørsel og ønske om å bringe mer varierte produkter ut på arbeidsmarkedet.
I den tredje artikkelen sammenligner jeg skolen med en bedrift som produserer kunnskaper,
ferdigheter, holdninger hos elevene eller mer helhetlig: kompetanse og dannelse til samfunnet
vårt gjennom utdanningssystemet. Videre viser jeg til at arbeidsgivere vil ha skiftende krav til
hva de ønsker av kompetanse for å gjøre en god jobb for deres bedrift etter endt skolegang –
og at de pedagogiske trendene stadig er i forandring. Dette viser at debatten om
skolearkitektur også handler om å kunne tilby fysiske rammer for å kunne utdanne elevene
innenfor de kravene og forventningene som til enhver tid råder. Ingrediensene som ifølge
Sennett er nødvendige for en fleksibel spesialisering er: tilpasning til høyteknologien, raske
beslutningsprosesser og villighet til å la skiftende krav fra den ytre verden være bestemmende
for institusjonens indre organisering (Sennett, 2008:63-64). Moderne skoler tett koblet til
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baseskolekonseptet, blant annet innenfor Skola 2000-satsingen i Sverige, har hatt tette
koblinger til utstrakt bruk av informasjonsteknologi. Ulike organiseringsvarianter av elevene
der dette blir benyttet, og stedvis åpenhet mot større satsing på prosjektarbeid som overordnet
og prioritert arbeidsform (Danmarks Evalueringsinstitutt, 2006, Wallin 2001) viser også
tangeringspunkter til Sennets liste av ingredienser.
Den siste faktoren i «fleksibilitetens maktstruktur» kaller Sennett maktkonsentrasjon
uten sentralisering av makt. Han peker blant annet på at nye informasjonssystemer gir
toppledelsen omfattende informasjon om organisasjonen (Sennett, 2008:67). En åpen
skolearkitektur preget av glassvegger og åpne læringsarealer kan ses som en måte å la
arkitekturen spille en hjelpende hånd i denne informasjonsinnhentingen. Undervisningen blir
synlig for alle og tettere samarbeid rundt organiseringen av elevene kan oppfattes som
naturlig. Sennett tilbakeviser det han kaller «den vanlige påstanden» om at makten blir
desentralisert gjennom ny og fleksibel organisering og mener det «åpenbart er feilaktig» at
menneskene nederst i organisasjonsstrukturen får mer kontroll over egne aktiviteter (Sennett,
2008:67). Slik sett kan Sennetts kritiske blikk på de maktstrukturene han mener ligger gjemt i
nyere former for fleksibilitet, legge en god teoretisk ramme for den «makt- og kontrollkritiske
diskursen som blir identifisert blant lærernes representanter i den tredje artikkelen.
Sennetts analyser av samfunnsutviklingen er på mange måter preget av næringslivets
syn på økonomisk rasjonalisering og profitt. Det er ikke gitt på forhånd at utbygging av
skoleanlegg skal følge med på samfunnsutviklingen i retning av den fleksibilitetsforståelsen
som blir beskrevet her. Skolens grunnmandat, å utvikle faglig og sosial kompetanse hos
elevene, bør ses i sammenheng med de utviklingstrekkene i retning denne type fleksibilitet
som man kan observere og forvente i nye baseskoler. Utstrakt bruk av informasjonsteknologi
og elevstyrte arbeidsmåter som prosjektarbeid er ikke et relevant grunnlag for påvirkning av
skolens arkitektur kun fordi det er moderne. Det må først begrunnes i at de kan styrke skolens
allerede nevnte grunnmandat. På samme måte bør man være forsiktige med å konstruere
fysiske rammer som kan legge til rette for økonomisk rasjonalisering av driften, uten å gjøre
grundige analyser av hvordan disse endrede fysiske rammene påvirker rammene for
hensiktsmessig undervisning fra lærerne og dermed grunnlaget for optimal
kompetanseutvikling hos elevene.

2.4: Forskningsresultater knyttet til læringsfremmende undervisning
Når det gjelder det teoretiske grunnlaget i artiklene mine, har jeg hatt behov for mer enn ulike
perspektiver og forskningsresultater knyttet til sammenhengen mellom skolearkitektur,
lærerens undervisning og elevenes læring. Jeg har også hatt behov for å finne
forskningsresultater som belyser sammenhengen mellom bare de to sistnevnte kategoriene,
lærerens undervisning og elevenes læring, og benytte dette som utgangspunkt for egne
undersøkelser som ser på i hvilken grad lærere mener ulike typer skoleanlegg legger til rette
for å ta i bruk og lykkes med undervisning som fremmer elevenes læring. Det sentrale
utgangspunkt for undersøkelsen som presenteres i artikkel 4, er at vi har et godt grunnlag for å
kunne si hvilke kompetanser hos læreren som er spesielt viktige for å fremme elevenes læring.
Dette utgangspunktet bygger spesielt på to studier. Den ene fra Dansk Clearinghouse, mens
den andre er John Hatties metaanalyse. Disse to studiene samsvarer svært godt når de peker ut
hvilke kvaliteter hos læreren som er sentrale med tanke på å fremme elevenes læring.
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2.4.1 Dansk Clearingshouse: Lærerkompetanser og elevers læring

Sven Erik Nordenbo har, sammen med flere kollegaer fra Dansk Clearinghouse for
Uddannelsesforskning, levert et systematisk review på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i
Norge. Formålet var å finne ut hvilke dimensjoner av det pedagogiske personalets manifeste
kompetanser som gjennom effektstudier kan påvise og bidra til læring hos barn og unge
(Nordenbo et al., 2008:7). Studien konkluderte med at relasjonskompetanse,
regelledelseskompetanse og didaktikkompetanse (som forutsetter et høyt faglig nivå) var de
tre viktigste kompetansene hos læreren med tanke på å fremme elevenes læring (Nordenbo et
al.,
2008:71).
Uttrykket
«regelledelseskompetanse»
har
jeg
oversatt
til
klasseledelsekompetanse i den fjerde artikkelen. Jeg mener dette er mer velkjent i en norsk
skolekontekst, samtidig som uttrykkene dekker de samme områdene. Artikkel 4 tar
utgangspunkt i studien fra Dansk Clearinghouse og undersøker hvordan lærere mener de
fysiske rammene ved skolen de jobber ved, legger til rette for operasjonaliserte lærerkvaliteter
innenfor disse tre kompetanseområdene. Artikkelen viser gjennomgående at det er samsvar
mellom de kvalitetene hos læreren som blir fremhevet som læringsfremmende i denne danske
studien – og de som blir fremhevet i metaanalysen til John Hattie.
2.4.2 John Hattie: En syntese av over 800 metaanalyser knyttet til elevers læring

Hattie baserer sine resultater på over 800 metaanalyser, som igjen er basert på over 50 000
studier og mange millioner elever (Hattie, 2009). Den samlede analysen støtter konklusjonene
i studien til Dansk Clearinghouse. Læreren blir av Hattie trukket fram som en av de viktigste
enkeltfaktorene til elevens læring (Hattie, 2009:238), og det er pedagogiske tiltak knyttet til
de samme lærerkompetansene som de danske forskerne trekker fram, som blir fremhevet av
Hattie. Som jeg gjør rede for i artikkel 4, kaller Hattie pedagogiske tiltak med effektstørrelse
over 0,60 for vinnerne i sin studie. Blant vinnerne finner vi flere av tiltakene vi gjenkjenner
fra de tre uthevede kompetansene fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning: lærerelev relasjoner (0,72), feedback (0,73), klasseromsadferd (0,80), formativ
vurdering/underveisvurdering (0,90). I artikkel 4 går jeg mer detaljert gjennom hvordan disse
studiene samsvarer både innledningsvis (Vinje, 2011b:71-72) og i den fortløpende
presentasjonen av resultatene.
Professor Svein Sjøberg ved Universitet i Oslo skrev i desember 2012 en kronikk der
han oppfordrer leserne til å være kritiske til «(…) troen på at Hatties rangeringer av bra og
dårlig kan overføres til læring og undervisning i norske skoler» (Sjøberg, 2012). Sjøberg
ordlegger seg på følgende måte i konklusjonen:
Når det dreier seg om metastudier av metastudier foretatt i andre land blir nok avstanden til
norske klasserom i største laget, for å si det forsiktig. Og generaliseringer fra til dels gamle
studier, på tvers av alle kulturer, alle fag og alle aldre kan synes vel dristige. Slikt har jeg aldri
sett før (Sjøberg, 2012)

Innvendingen fra Sjøberg bør selvsagt tas på alvor. Som jeg tidligere har påpekt da jeg
presenterte Hatties vurdering av åpen skole som pedagogisk tiltak, er alle de fire metastudiene
som var grunnlaget for effektstørrelsen på åpne skoler fra tidlig 80-tall. Det er også et faktum
at Hatties forskning går på tvers av kulturer, fag og alder på elevene. Kritikk av
evidensbaseringen kan også gjenfinnes hos forskere som tar til ordet for en «uren
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pedagogikk»: «en pedagogikk, hvor pedagogikkens metode ikke kan løsrives dens innhold og
forankring i kulturelle, etiske og politiske prosesser» (Rømer, Tanggaard & Brinkmann,
2011:7). Likevel mener jeg det er gode grunner til at Hatties resultater kan stå stødig som del
av teorigrunnlaget for den fjerde artikkelen. For det første, fordi jeg finner det er mer
nærliggende å ta utgangspunkt i hva som faktisk forener de ulike skolekontekstene enn hva
som skiller dem: det drives undervisning av elever med sikte på å fremme deres læring i alle
former for skolekontekster jeg kjenner til. Eller som Thomas Nordahl uttrykker det: «Det
ligger i all pedagogisk virksomhet en intensjonalitet til grunn der ønsket er at noen skal lære
og utvikle seg på ulike områder» (Nordahl, 2013:18). Det er et godt utgangspunkt, selv om
det kan være forskjeller på prioriteringer knyttet til hva et barn skal lære og hvordan barnet
skal lære. Det at Hatties metaundersøkelser ofte bygger på analyser fra ulike skolekontekster
og land, kan også ses som at resultatene dermed viser hvordan de aktuelle tiltakene virker i
det store bildet. Videre forskning på hvordan de ulike tiltakene samsvarer med elevenes
læring innenfor mer spesifikke kontekster vil på ingen måte være unødvendig. Hypoteser
knyttet til hvordan enkelte lands skolekontekster skiller seg fra «det store bildet» og dermed
vil kunne ende opp i andre resultat enn de Hattie har funnet, vil kunne formuleres og testes ut
med både kvalitative og kvantitative metoder. Og eventuelle påstander om at lærere vil bruke
Hatties resultater som en fasit, uten å se til sin egen erfaring, skolekontekst eller egne elevers
forutsetninger for læring, vurderer jeg som en nedvurdering av lærere det ikke finnes dekning
for. Som de «urene pedagoger» påpeker vil også anvendelsen av evidensbaserte teknikker og
metoder kreve sitt utgangspunkt i lærernes erfaringer knyttet til mennesker, relasjoner og
ulike praksiser (Rømer et al., 2011:11). I forbindelse med den spesifikke effektstørrelsen som
Hattie oppgir i forbindelse med tiltaket «åpen skole» er dette spesielt viktig å tenke på. I
utgangspunktet kan det virke noe naivt å forsøke å utlede en effektstørrelse på elevens læring
som kun er knyttet til skolens fysiske rammer. Det kan selvsagt være varierende pedagogiske
prioriteringer, kontekster og skolekulturer innenfor skoler med fellestrekk i de fysiske
rammene. Nettopp derfor knytter jeg lærernes opplevelser av hvilke forutsetninger de har for
å lykkes med mange sentrale lærerkompetanser opp mot formen for skolearkitektur (baseskole
eller tradisjonell klasseromskole) i den fjerde artikkelen. Dette er med på å grave dypere ned i
forståelsen av hvordan ulike typer skoleanlegg legger til rette for viktige kvaliteter hos
læreren, som alle er sentrale for å fremme elevenes læring. Blant disse kvalitetene finner vi
også relasjonelle aspekter og fokus på forutsetningene for å ta hensyn til elevens
forutsetninger i planleggingen av undervisningen (Vinje, 2011b:83-84).
Når det gjelder spørsmålet om hvordan Hatties resultater ville stått seg i et møte med
den skandinaviske skolekonteksten, har vi fått en forholdsvis sterk indikasjon gjennom en ny
studie fra danske SFI – Det nationale forskningscenter for vælferd (Winther & Nielsen, 2013).
Denne rapporten undersøker sammenhengen mellom lærernes bakgrunn, ressurser og
undervisning på den ene siden og elevenes faglige prestasjoner på den andre siden. Det er
benyttet spørreskjemaundersøkelser mot både lærere og elever, og registreringsdata om
elevresultater ved folkeskolens avgangsprøve i 2011, ved siden av kvalitative data ved seks
utvalgte skoler (Winther & Nielsen, 2013:9). Resultatene i studien støtter i stor grad funnene i
Hatties forskning. Analysene fra den danske undersøkelsen viser blant annet at elevene
gjennomsnittlig oppnår de beste faglige resultater når lærerne:
- uttrykker tydelige og høye forventninger
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- utøver sterk klasseromsledelse i forhold til å sikre at elevene overholder avtaler og at det er
ro i klassen
- har gode relasjoner mellom elevene og mellom lærer og elev
- har effektiv utnyttelse av undervisningstiden
- møtes relativt ofte i et klasseteam med klassens faglærere, der de kan koordinere fagene og
innsatsen overfor enkeltelever (Winther & Nielsen, 2013:13-14)
Den danske studien viser også et interessant skille knyttet til bruk av arbeidsmåter, som ikke
kommer fram verken hos Hattie eller Nordenbo. Studien viser at det virker positivt på elever
fra svakere sosial bakgrunn, når læreren bruker relativt mye tid på oppgaveløsning i hele
klassen, og mindre tid på blant annet gruppearbeid og individuell oppgaveløsning. Motsatt
viser studien at elever fra sterkere sosial bakgrunn får bedre faglige resultater når det brukes
relativt lite tid på felles oppgaveløsning i hele klassen, men relativt mye tid på individuell
oppgaveløsning og elevstyrt undervisning (Winther & Nielsen, 2013:14).
Det kan stilles spørsmål knyttet til læringseffekten, som både Hattie og Nordenbo tar
utgangspunkt i, og tilknytningen til de ulike fagene. I utgangspunktet skiller verken Nordenbo
eller Hattie mellom ulike fag, men fremstiller læringseffekten som generell. Nordenbo har
imidlertid noen spesielle henvisninger knyttet til fag og oppgir blant annet at synlig og klar
ledelse og helklasseundervisning er bedre enn prosjekt- og gruppearbeid i matematikk, men at
små grupper og eksplisitt instruksjon fremmer læringsutbyttet i lesing (Nordenbo et al.,
2008:77). Flere slike nyanser knyttet til de ulike fagene vil på sikt være svært verdifulle for å
komplementere de generelle slutningene i forskningen fra Nordenbo og Hattie. Knyttet til
pedagogiske tiltak for å fremme elevenes læring, finner jeg det er naturlig at lærere tar
utgangspunkt i de tiltakene som større evidensbaserte studier peker på har det mest lovende
potensialet. Jeg vurderer det slik at Nordenbos og Hatties resultater gir et godt grunnlag for
dette, selv om videre kontekstbaserte studier både vil være komplementært og velkomment.

2.5 Utgangspunkt for forståelse av tilpasset undervisning
I den femte artikkelen knytter jeg datamaterialet fra observasjon og intervjuer med lærere opp
mot deres tilnærming til begrepet tilpasset opplæring. Jeg valgte å ta utgangspunkt i Dale og
Wærness sin argumentasjon om at det finnes tre momenter som utgjør den overordnede
rammen for prinsippet om å innrette opplæringen etter den enkeltes læreforutsetninger og
evner: «krav og forventning om (1) oppnåelse av kompetanse gjennom (2) elevens eget
læringsarbeid i et arbeidsfellesskap innenfor (3) forordninger knyttet til enhetsskolen» (Dale
& Wærness, 2003:31). Dette ga meg både en klar definisjon som utgangspunkt for drøftingen
og en kontekstplassering innenfor den norske enhetsskolen. Jeg vurderte å drøfte resultatene
mine opp mot de syv differensieringskategoriene som er gjengitt hos Dale, Wærness og
Lindvig (2005:147-180). Jeg mener imidlertid at mitt empiriske materiale ikke er
egnet/fullstendig nok for å benytte de syv differensieringskategoriene. Hvis jeg allerede under
observasjonen hadde hatt en klarlagt ambisjon om å studere tilpasset opplæring ville jeg
kunne ha samlet langt mer konkrete data om elevenes evner og forutsetninger (kat.1),
arbeidsplaner og læreplanmål (kat.2), arbeidsoppgaver og tempo (kat.3), organisering av
skoledagen (kat.4), læringsarena og læremidler (kat.5), arbeidsmåter og arbeidsmetoder
(kat.6) og vurdering (kat.7). Jeg har tilstrekkelig data knyttet til kategori 1, 4,5 og 6 for å si
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noe meningsfullt om dette, men mener likevel datagrunnlaget er for spinkelt for at disse
differensieringskategoriene burde være overordnede analysebegreper. Jeg har også benyttet
Thomas Nordahls to ulike tilnærminger til tilpasset opplæring: smal og vid, (Nordahl,
2009:196-197) som et teoretisk utgangspunkt. Den smale tilnærmingen er blant annet
kjennetegnet ved en individualisering av opplæringen der gruppeinndeling,
nivådifferensiering og segregering ofte er sentralt. Den vide tilnærmingen blir blant annet
beskrevet som preget av faglig inkludering i læreprosesser og fokus på kollektive
tilnærminger i tillegg til individuell tilpasning. Begrepsparet tar i sterk grad tok opp i seg de
skillelinjene jeg fant mellom tilnærmingen til tilpasset opplæring ved de to ulike skolene, og
Nordahls operasjonalisering av tilpasset opplæring er dermed et naturlig teoretisk perspektiv i
den femte artikkelen.

2.6: Avklaring av baseskole som begrep
Jeg vil nå forklare og forsøksvis definere et begrep som er sentralt i denne avhandlingen.
Målsetningen om å avdekke hvilke diskurser og argumenter som ligger til grunn for ulike
posisjoner i den norske baseskoledebatten, krever en avklaring på selve baseskolebegrepet.
Baseskoledebatten handler om den fysiske utformingen på skoleanleggene og hvorvidt de nye
og åpne baseskolene, som ikke lenger tar utgangspunkt i det tradisjonelle klasserommet, er
bedre, like godt eller dårligere egnet som fysisk rammeverk for de læringsaktivitetene som
skjer i skolen - sammenlignet med den tradisjonelle klasseromskolen.
Jeg berørte definisjonsmessige aspekter knyttet til baseskolene allerede i
problembeskrivelsen i første kapittel. Blant annet viste jeg til at SINTEF Byggforsk mente at
baseskolene: «(…) innebærer en planløsning med et hovedrom for en større elevgruppe enn
de tidligere klassene (normalt 60-100 elever). Hovedrommet fordeler også trafikk til
grupperom av varierte romstørrelser» (Jerkø & Homb, 2009:3). Ved inngangen til arbeidet
med denne avhandlingen gjorde jeg meg mange tanker om definisjonsmulighetene knyttet til
begrepet «baseskoler». Den mediale og offentlige «baseskoledebatten» har vist at begrepet
baseskoler er allment akseptert. Det samme inntrykket får man når man opplever at begrepet
«baseskoler» blir benyttet i stortingsmeldingen «Kvalitet i skolen» fra 2008. Der vises det til
at begrepet ofte blir brukt om skoleanlegg som er spesielt tilrettelagt for en annen
organiseringsform enn tradisjonelle skoleklasser (Kunnskapsdepartementet, 2008:75). Jeg har
tidligere uttrykt at jeg ikke kan se at Forsøksrådets definisjon av de åpne skolene fra 1973
inneholder beskrivelser som ikke passer på baseskolene.
I tilknytning til den fjerde artikkelen, der analysen er basert på en spørreundersøkelse
rettet mot lærere, lot jeg også lærerne ta stilling til påstander om skolearkitekturen ved skolen
de jobbet på. Dette var nærmere bestemt trekk ved skolearkitekturen og/eller organiseringen
som kunne være med på å definere forskjellene mellom tradisjonelle klasseromskoler og
baseskoler. Innledningsvis i undersøkelsen tok respondentene, som selv oppga om de jobbet i
tradisjonell klasseromskole eller baseskole, stilling til de nevnte påstandene. Jeg vil nå vise
påstandene og kommentere svarfordelingen fra lærerne fra henholdsvis tradisjonelle
klasseromskoler og baseskoler. Deretter vil jeg konkludere med den definisjonen av
baseskoler som jeg fant best egnet på bakgrunn av disse svarene:
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- elevene har utgangspunkt i et fast klasserom
Som ventet viste undersøkelsen at de aller fleste lærerne ved de tradisjonelle
klasseromskolene (95,7 %) var helt eller delvis enige i at elevene hadde utgangspunkt i et fast
klasserom. Det tilsvarende tallet for baseskolelærerne var imidlertid så høyt som 45,7 %.
Samtidig var 2,3 % av klasseromlærerne og 46,3 % av baseskolelærerne helt eller delvis
uenige i påstanden.
- elevene har sitt utgangspunkt i et hjemmeområde/avdeling bestående av flere rom av ulik
størrelse
21,8 % av klasseromlærerne var helt eller delvis enige i denne påstanden, mens det
tilsvarende tallet for baseskolelærerne var 82,1 %.
- jeg kan opptre uavhengig av andre lærere i forhold til bruk av rom
Knyttet til denne påstanden var forskjellene langt mindre mellom lærerne fra de ulike
skolekategoriene, enn det som var jeg i utgangspunktet antok. Bare 31,8 % av
klasseromlærerne var helt eller delvis enige i påstanden, mens det tilsvarende tallet blant
baseskolelærerne var 24,2 %.
- jeg kan opptre uavhengig av andre lærere ved valg av organiseringsform for mine elever i
timene jeg underviser
Også knyttet til denne påstanden var forskjellene mellom lærerne fra de to kategoriene mindre
enn hva jeg forventet. 63,9 % av klasseromlærerne var helt eller delvis enige i påstanden,
mens det tilsvarende tallet for baseskolelærerne var 40,8 %.
- de fysiske rammene ved skoleanlegget gjør at det er nødvendig at elevene benytter en
betydelig del av undervisningstiden i åpent landskap/ åpne undervisningsarealer
Knyttet til denne påstanden var forskjellene svært markante, men det var likevel bare et knapt
flertall av baseskolelærerne som støttet påstanden. 3,4 % av klasseromlærerne var helt eller
delvis enige i påstanden, mens det tilsvarende tallet for baseskolelærerne var 56,2 %.
- åpne læringsarealer er en sentral del av skolens fysiske rammer
5,6 % av klasseromlærerne var helt eller delvis enige i påstanden, mens det tilsvarende tallet
for baseskolelærerne var 78,1 %.
- elevene ved skolen jeg jobber har faste plasser når de mottar undervisning fra lærere
85,5 % av klasseromlærerne var helt eller delvis enige i påstanden, mens det tilsvarende tallet
for baseskolelærerne var 56,0 %.
- spesialrommene (gymsal, sløydsal, naturfaglab. osv) er generelt sett åpne og fleksible for
alternativ bruk av rommene
28,6 % av klasseromlærerne var helt eller delvis enige i påstanden, mens det tilsvarende tallet
for baseskolelærerne var 30,5 %.
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- den visuelle oversikten over undervisningslokaler er tilfredsstillende
58,4 % av klasseromlærerne var helt eller delvis enige i påstanden, mens det tilsvarende tallet
for baseskolelærerne var 57,7 %.
- undervisningsrommene er tilrettelagt for endringer (for eks oppdeling eller sammenslåing
av rom)
12,8 % av klasseromlærerne var helt eller delvis enige i påstanden, mens det tilsvarende tallet
for baseskolelærerne var 25,2 %.
På bakgrunn av disse resultatene fant jeg at jeg kunne utlede følgende empiribaserte
definisjonsmodell av baseskolene:
Baseskolene inneholder, i langt større grad enn tradisjonelle klasseromskoler, en betydelig
del av åpne læringsarealer. Baseskolene organiserer som regel, i motsetning til hva som er
vanlig i tradisjonelle klasseromskoler, elevene med utgangspunkt i flere rom av ulik størrelse.
Ettersom motstanden mot baseskoler har kommet stadig mer til syne i det offentlige rom
(Vinje, 2011a), kan det virke som om motviljen til å benytte begrepet baseskoler har økt blant
både skoleledere og skoleadministrasjon. Å støtte opp rundt og promotere en form for
skolearkitektur som ofte knyttes opp mot bråk, forstyrrelser og konsentrasjonsproblemer vil
være en krevende øvelse. Det kan være en av årsakene til at skoleledere og
skoleadministrasjon synes å mene at begrepet «fleksibel skole» er mer passende enn
«baseskoler» i diskusjoner rundt utbygging av skoler med utstrakt bruk av åpne løsninger som
ikke lenger tar utgangspunkt i det tradisjonelle klasserommet. Jeg går dypere inn i denne
problemstillingen og drøfter bruken av baseskolebegrepet i flere av artiklene (eks: Vinje,
2010: 7-9, Vinje, 2011b:77-78).
Nært beslektet med begrepet baseskole, er uttrykket basepedagogikk som springer ut
fra en tanke om at det er en spesiell type pedagogikk som ligger til grunn for og som beskriver
det pedagogiske arbeidet i en baseskole. Jeg har ikke funnet referanser til uttrykket i
faglitteratur, men derimot i det brukerproduserte nettbaserte oppslagsverket Wikipedia.
Referanser fra Wikipedia er sjelden kost i en doktorgradsavhandling, men jeg vil likevel ta
utgangspunkt i denne definisjonen, og ved avslutningen av denne kappen komme tilbake til
definisjonen og benytte denne som et utgangspunkt for å konkludere knyttet til spørsmålet om
basepedagogikk har et felles meningsinnhold eller om det er et lokalt konstruert begrep som
har ulik betydning på ulike skoler og i ulike deler av skole-Norge. Wikipedia-definisjonen ser
slik ut:
Basepedagogikk henviser ofte til den formen for pedagogikk som foregår på en baseskole.
Slike skoler har ofte en arkitektur som skiller seg fra de tradisjonelle «klasseromsskolene».
Elevene har arbeidsplass i en større base, her arbeider det som regel mer enn 30 elever i
samme rom. I basepedagogikk flyttes fokuset fra undervisning til læring. Elevene skal være
aktive i sin egen læringsprosess, og selv velge hvilken læringsstil som passer dem best.
«Frontalundervisning» ved tavlen skjer i liten grad, men forelesninger kan brukes for å spore
elevene inn på en oppgave de skal løse. Fokus på læringsmålene fremfor oppgavene,
nivåtilpasset læring, graderte kompetansemål, elever som samarbeider om læring og ulike
læringsstasjoner preger skoledagen på baseskoler. Det er også mulig å løse opp timeplan og
faginndeling for å lage større læringssituasjoner (hele dager eller uker) som fokuserer på et
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større emne, ser tverrfaglig på et tema eller viser praktisk bruk av teori elevene skal beherske.
(Hentet 25.03.13 fra http://no.wikipedia.org/wiki/Basepedagogikk)

2.7 Avsluttende bemerkninger om teoritilfanget
En inngang til teoribegrepet har vært å skape en overordnet teoretisk ramme for avhandlingen
og til ulike perspektiver på skoleutviklingen. En annen inngang er knyttet til relevant
forskning som kan brukes som referanseramme og diskusjon for egne funn. Inkludert og
sentralt i denne forskningen ligger de evidensbaserte studiene til Dansk Clearinghouse og
John Hattie. Jeg tar utgangspunkt i at disse viser de mest lovende strategiene vi har for å
organisere undervisningen for å fremme elevenes læring. Samtidig har jeg forsøkt å være
tydelig på begrensningene som ligger i disse studiene (spesielt i forbindelse med Hatties
forskning på åpne skoler). Dette innebærer en åpenhet for at ulike skolekontekster, læreres
egne erfaringer og kunnskap om den aktuelle elevgruppen må tillegges verdi og videre
forskningsmessig oppmerksomhet. Både den fjerde og den femte artikkelen i denne
avhandlingen er bidrag i så måte. En annen inngang til teoribegrepet har vært mer deskriptive
teorier om fenomenet baseskoler. Jeg har valgt å utelate teori knyttet til skolearkitektur og
utnyttelse av IKT og digitale hjelpemidler. Utstrakt bruk av IKT kan knyttes tett til Skola
2000-prosjektet i Sverige og har også blitt satt i sammenheng med baseskoletenkning i Norge
(Erstad & Hauge, 2011:66-67). Jeg har likevel ikke funnet denne delen relevant innenfor mitt
teoritilfang. Årsaken til dette er at jeg ikke ville vært komfortabel med et utgangspunkt om at
det skulle være forskjeller mellom tradisjonelle klasseromskoler på den ene siden og
baseskoler på den andre siden knyttet til bruk av og egnethet for IKT-baserte
organiseringsformer. Jeg har ofte observert tradisjonelle klasserom der elevene sitter med
hver sin personlige pc. Samlet sett har jeg benyttet en omfangsrik inngang til teoritilfanget,
noe jeg har jeg funnet det nødvendig for å få belyst sentrale aspekter av baseskoledebatten.
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Kapittel 3: Vitenskapsteori, metodologi og metodevalg
I dette kapittelet vil jeg først presentere og diskutere kritisk realisme som ramme for mitt
ontologiske utgangspunkt. Jeg vil deretter presentere og argumentere for bruken av de
metodene som er benyttet i de ulike undersøkelsene som de fem artiklene er basert på. Det er
benyttet flere ulike metoder. Kritisk diskursanalyse er samlet sett den mest sentrale som
analysemetode, mens dybdeintervjuer, observasjon og spørreundersøkelse er sentrale valg
knyttet til undersøkelsesmetoder.

3.1: Kritisk realisme
Den overordnede vitenskapsteoretiske plattformen for avhandlingen er kritisk realisme.
Kritisk realisme har sitt utgangspunkt i Roy Bhaskhar sine vitenskapsteoretiske arbeider «A
realist theory of science» og «The possibility of naturalism» som begge ble publisert i sitt
første opplag i siste halvdel av 1970-tallet. Professor Petter Næss plasserer kritiske realisme i
kontrast til «positivismens empiriske realisme, som hevder at virkeligheten bare består av det
som kan erfares med menneskenes sanser» (Næss, 2012:4). Et vitenskapsteoretisk
utgangspunkt som baserer seg på kritisk realisme vil hevde at verden og virkeligheten
eksisterer uavhengig av hvilken kunnskap vi har om denne virkeligheten. For Bhaskar gjelder
dette dermed også det han ser som selve objektene for vitenskapelig kunnskap: strukturene og
mekanismene som genererer fenomener (Bhaskar, 2008:25). Han mener strukturene er
virkelige strukturer, og ikke fenomener slik den klassiske empirismen ville foreslått.
Strukturene er ifølge Bhaskar heller ikke menneskelige konstruksjoner som er basert på eller
tillagt disse fenomenene, slik idealismen ville påstått. Bhaskar forklarer videre sitt
vitenskapsfilosofiske utgangspunkt, med at både kunnskap og verden er strukturert,
differensiert og i forandring – og at de erfaringene vi gjør oss om verden og virkeligheten
sjelden er sammenhengende eller «often out of phase with one another» som er Bhaskars egne
ord (Bhaskar, 2008:25).
Videre er det et utgangspunkt for kritisk realisme at kunnskapen som akkumuleres om
vår virkelighet er feilbarlig og basert på teorier som alltid kan bli overgått av nye teorier
(Næss, 2012:4). Bhaskar gjør et skille mellom to ulike dimensjoner av virkeligheten – eller to
ulike former av kunnskap vi kan etablere om virkeligheten: den intransitive dimensjonen og
den transitive dimensjonen. Den intransitive dimensjonen er ifølge Næss det (de objekter)
som er gjenstand for vitenskapelig kunnskap og består av årsakskrefter og generative
mekanismer (underliggende årsaksmekanismer) som eksisterer enten vi har kunnskap om dem
eller ikke (Næss, 2012:4). Den transitive dimensjonen består av våre forestillinger av det som
eksisterer. Disse forestillingene kan systematiseres og fremlegges som teorier – teorier som
altså kan utfordres, tilbakevises og overgås. Ifølge Næss er målet med vitenskapelig
forskning, sett utfra den kritiske realismens brilleglass, å forklare observerbare fenomener ved
å avdekke nettopp disse underliggende årsaksmekanismene. Dette er et sentralt utgangspunkt
for mine undersøkelser og sterkt delaktig i vurderingsprosessen der jeg valgte kritisk realisme
som min vitenskapsteoretiske plattform. Næss forklarer videre at den kritiske realismens
virkelighet består hovedsakelig av åpne systemer der empiriske regelmessigheter sjeldent
forekommer spontant, og hvor mange ulike årsaksfaktorer er til stede samtidig (Næss,
2012:4). Om disse årsaksfaktorene forklarer Næss at:
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«Noen av disse forsterker hverandre, andre motvirker hverandre, og noen aktiveres
bare under påvirkning av andre årsaksfaktorer. Alt dette varierer med den spesifikke
konteksten (Næss, 2012:4).»
Kritisk realisme inndeler virkeligheten i tre domener: det empiriske, det faktiske og det reelle
(Bhaskar, 2008:13). Næss forklarer inndelingen ved at det empiriske domenet er en (liten) del
av det faktiske domenet – nemlig den delen som omfatter de situasjonene og hendelsene som
blir gjort til gjenstand for vitenskapelig observasjon. Det faktiske domenet omfatter derimot
alle de situasjonene og hendelsene som utspiller seg – uavhengig om de er blitt gjort til
gjenstand for vitenskapelige undersøkelser. Det faktiske domenet kan også sies å være en
(liten) del av det reelle domenet. Næss forklarer at det reelle domenet består av både de
fenomenene som inngår i det empiriske og faktiske domenet, men også av «de underliggende
strukturene, mekanismene, kausale potensialene og tilbøyelighetene som forårsaker og utgjør
forutsetninger for manifeste hendelser og situasjoner» (Næss, 2012:4). Bhaskar forklarer at
disse domenene ikke kan reduseres til hverandre, fordi strukturer og mekanismer er virkelige,
og de er forskjellige fra de begivenhetsmønster som de genererer, på samme måte som disse
begivenhetene er virkelige og forskjellige fra de opplevelser som de blir erkjent gjennom
(Bhaskar, 2008:56). En kan dermed si at kritisk realisme tegner et bilde av virkeligheten hvor
fenomener, begivenheter og observasjoner kun utgjør «toppen av isfjellet» og hvor
observerbarhet derfor ikke kan være kriteriet for eksistens (Buch-Hansen & Nilsen, 2005:24).
I den kritiske realismens begrepsapparat for virkelighetsbeskrivelse finner vi også
beskrivelser av ulike lag (strata) hvor nye egenskaper og årsakskrefter oppstår. Disse lagene
utgjør ofte ulike forskningsområder fra ulike disipliner, som alle vil være nødvendige for å
forklare den reelle virkeligheten. På høyere lag/strata vil det oppstå årsakskrefter som er
avhengig av de lavere lagene og som samtidig kan virke tilbake på disse. I Bhaskars
begrepsverden vil dette fenomenet, som kalles emergens, være reelt og tilhøre den intransitive
dimensjonen, selv om den tenkte inndelingen i ulike lag vil være en sosial konstruksjon som
tilhører den transitive dimensjonen av virkeligheten (Næss, 2012:5). Ifølge Næss ser kritiske
realister kunnskap som et sosialt produkt, der den konstruerte kunnskapen er feilbarlig. Men
det betyr ikke at alle utsagn er like feilbarlige. Utsagn blir vurdert på grunnlag av i hvilken
grad de er teoretisk og empirisk velbegrunnede. Dette åpner for en mulighet for å skille
mellom utsagn med høy og lav troverdighet (Næss, 2012:5).

3.2: Kritisk diskursanalyse
Jeg ser på Faircloughs dialektisk-relasjonelle tilgang til kritisk diskursanalyse som en strategi
for å forklare og sannsynliggjøre den virkeligheten som kritisk realisme mener eksisterer.
Med utgangspunkt i kritisk realisme blir det min oppgave å reflektere over hvordan verden
etter alt å dømme må se ut, for at den kraftige utbyggingen av og satsningen på baseskoler
skal gi mening (Buch-Hansen & Nielsen, 2005:14). På denne måten mener jeg at kritisk
realisme og kritisk diskursanalyse utfyller hverandre og samlet sett understøtter flere av
undersøkelsene. Kritisk diskursanalyse har et eget teoretisk perspektiv: vi kan problematisere
relasjoner mellom diskursiv praksis og sosiale og kulturelle utviklingstrekk i ulike sosiale
sammenhenger. Samtidig inneholder Faircloughs tilgang en metode som gir grunnlag for
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empiriske undersøkelser av de samme relasjonene. Jeg vil først presentere nøkkelbegreper i
forbindelse med denne metoden. Deretter vil jeg forklare hvilke teoretiske føringer jeg legger
til grunn for å benytte metoden. Til slutt vil jeg gjennom et eksempel forklare og drøfte
hvordan jeg har benyttet metoden i mitt arbeid med å analysere og forstå de ulike diskursene
knyttet til den norske baseskoledebatten.
3.2.1 Hva er kritisk diskursanalyse?

For å forstå kritisk diskursanalyse må man først forstå hva som legges i begrepet diskurs.
Fairclough benytter, som jeg beskrev allerede under problemformuleringen, dette begrepet på
to måter. Han definerer den abstrakte bruken av ordet diskurs som «språkbruk som sosial
praksis» (Jørgensen & Phillips, 1999:79). Imidlertid snakker han også om spesifikke diskurser
som kan skilles fra andre diskurser: for eksempel pedagogiske diskurser og økonomiske
diskurser. En diskurs blir slik sett forstått som «en måte å snakke på, som gir betydning til
opplevelser ut fra et spesielt perspektiv» (Jørgensen & Phillips, 1999:79). Et sentralt
utgangspunkt for den kritiske diskursanalysen er premisset om at alle tilfeller av språkbruk er
en kommunikativ begivenhet. Denne kommunikative begivenheten har tre dimensjoner som
skal analyseres i sammenheng (Jørgensen & Phillips, 1999:81). Disse dimensjonene er:
1) en tekst (tale, skrift, bilde eller blanding av det språklige og de visuelle)
2) en diskursiv praksis (produksjons-, distribusjons og konsumpsjonsprosesser forbundet med
teksten)
3) en sosial/sosiokulturell praksis
Faircloughs tre-dimensjonale modell er en analytisk ramme, og alle de tre nevnte
dimensjonene skal analyseres på en dialektisk og relasjonell måte. Hvordan henger tekstens
egenskaper sammen med de produksjons- og konsumpsjonsprosesser som er forbundet med
teksten – og hvordan henger dette sammen den bredere sosiale praksis som teksten er en del
av? Har utformingen av teksten blitt påvirket av noen form for ideologi eller økonomiske
insentiver? Hva gjør teksten for å reprodusere eller reforhandle hegemoni for ulike måter å
vurdere det aktuelle temaet på? Hvordan kommer dette til uttrykk i teksten og gjennom den
diskursive praksis? Dette er blant de spørsmålene som ofte kjennetegner en kritisk
diskursanalyse. Jeg vil vise hvordan jeg jobbet med slike spørsmål i forbindelse med teksten
«Baser» (artikkel 1), men vil først begrunne kritisk diskursanalyse som teorivalg og vise
hvordan det sammenfaller med kritisk realisme.
3.2.2 Kritisk diskursanalyse som teorivalg

Fairclough beskriver i en drøfting av hva som «kvalifiserer som kritisk diskursanalyse» tre
ulike kjennetegn som må være til stede for å drive kritisk diskursanalyse. Disse gjør både
metoden og det bakenforliggende teoretiske grunnlaget, spesielt relevant for mitt arbeid. For
det første peker han på at kritisk diskursanalyse (videre betegnet som kda) ikke bare er en
analyse av diskurs, men at kda er del av en form for systematisk transdisiplinær analyse av
relasjoner mellom diskurs og andre elementer i den sosiale prosessen (Fairclough, 2010:10).
Jeg har gått inn i denne forskningsprosessen med en tro på at diskurser tilknyttet skoleanlegg
oppstår i relasjon med, og gjennom gjensidig påvirkning fra, andre diskurser og
samfunnsforhold tilknyttet andre disipliner enn den pedagogiske. Pedagogiske diskurser og
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konkrete pedagogiske problemstillinger som «hva kjennetegner hensiktsmessig
undervisning?», «hva fremmer elevens læring?» og «hvilke fysiske rammer legger best til
rette for lærerens undervisning og elevenes læring?» vil være sentrale. Men skoleanleggenes
relasjon til eventuell økonomisk rasjonalisering og enklere administrering også vil være
relevante faktorer, som vil ha potensiale for å bli en sentral del av beslutnings- og
påvirkningsgrunnlaget knyttet til skoleutbygging og ideologi rundt skolearkitektur. Det
transdisiplinære utgangspunktet som ligger i det teoretiske grunnlaget i kda, vil dermed være
treffende for meg. Forestillingen om emergens innen kritisk realisme går ut på at
virkeligheten består av flere lag/strata som gjensidig påvirker hverandre. I de høyere av disse
lagene vil det oppstå årsakskrefter som er avhengig av de lavere lagene og som samtidig kan
virke tilbake på disse. Dette transdisiplinære, men også dialektiske og relasjonelle forholdet,
blir det mulig å undersøke empirisk gjennom kda.
For det andre peker Fairclough på at analysen ikke kun skal bestå av generelle
kommentarer knyttet til diskurs, men også en form av systematisk analyse av tekster
(Fairclough, 2010:10). Begge de to første artiklene er knyttet til systematiske analyser av
tekstene, selv om dette skjer på ulike måter. Det vil imidlertid også være riktig å beskrive
disse tekstanalysene er pragmatiske og på et forholdsvis lavt abstraksjonsnivå. Som
systematisk analyse av tekster er de likevel innenfor grensene for hva Fairclough regner for å
være kritisk diskursanalyse (Fairclough, 2010:10), selv om de lingvistiske elementene ved
tekstanalysen er nedprioritert på bekostning av å studere relasjonene mellom diskursiv praksis
og sosial/sosiokulturell praksis. Innenfor kda er det ingen fast prosedyre for analyse, og
hvordan man utvelger og anvender redskapene kommer an på prosjektets problemformulering
og rekkevidde (Jørgensen & Phillips, 1999:88). Fairclough sitt tredje kjennetegn på kda er at
metoden og teorien «is not just descriptive, it is also normative. It addresses social wrongs in
their discursive aspects and possible ways of righting or mitigating them” (Fairclough,
2010:11). Også denne tilnærmingen er godt tilpasset det teoretiske utgangspunktet jeg ønsker
å jobbe etter. Jeg har ingen motsigelser når man innenfor kda hevder at diskursive praksiser
har et potensial for å skape og reprodusere ulike maktforhold mellom sosiale grupper. Ifølge
Jørgensen og Phillips er kda:
«(…) kritisk i den forstand at den ser det som sin opgave at afsløre den diskursive praksis rolle
i opretholdelsen af den sociale verden og herunder sociale relationer, der indebærer ulike
magtforhold. Formålet er at bidrage til social forandring i retning af mere lige maktforhold i
kommunikationsprocesserne og i samfunnet som helhet» (Jørgensen & Phillips, 1999:75-76).

Innenfor kda er makt og maktutøvelse for å beholde hegemoniet innenfor ulike diskurser altså
et premiss. Et slikt utgangspunkt understreker viktigheten av å være bevisst på at
forskningsprosessen må utføres så objektivt som mulig. Diskursiv praksis handler om
tekstproduksjon, distribusjon og konsumpsjon, som alle er sosiale prosesser (Fairclough,
2008:27). I min sammenheng må disse prosessene ses i sammenheng med pedagogiske,
politiske og økonomiske rammer. Fairclough kaller det «sentrale fokuspunkt» å påvise
forklarende sammenhenger mellom ulike måter som tekster settes sammen, fortolkes,
produseres, distribueres og konsumeres på den ene siden og hvordan forholdet til forbindelser
til sosiale strukturer og kamper er på den andre siden (Fairclough, 2008:27). Dette slutter jeg
meg til. Ved arbeid med kda er utgangspunktet at det finnes noe å avsløre i måten diskursiv
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praksis bidrar til å opprettholde hegemoni for utvalgte diskurser og dermed ulike maktforhold.
Dette kan skje på måter som ikke nødvendigvis er redelige, åpne eller forskningsbaserte.
Omfanget av denne formen for makt(mis)bruk kan være varierende og den kan være erkjent
eller ikke-erkjent hos sentrale aktører. Dette var den innstillingen jeg hadde da jeg jobbet
spesielt med kda i de to første artiklene, og inspirert av kda i den tredje artikkelen. Jeg
forsøkte hele tiden å finne eksempler og rasjonelle tankerekker som tilbakeviste egne
konklusjoner knyttet til maktbruk. Slike forsøk er etter min mening nødvendig for å gjøre kda
til et teoretisk rammeverk som beskriver forskning, i motsetning til en ramme for
kategorisering av premisser i en allerede ferdigtenkt konklusjon. De to siste artiklene bygger
ikke på en teoretisk tilnærming med utgangspunkt i kda. Likevel kan analysene og
konklusjonene som ble gjort i de tre første artiklene være med på å forklare fokuset i de to
siste artiklene. Den første artikkelen, der teksten Baser analyseres, konkluderer med at den
aktuelle teksten skisserer og definerer skolens rom og lokaler på en måte som gjør agendaen
for å støtte baseskolene åpenbar, samtidig som det forskningsmessige belegget for dette
standpunktet er «svakt eller ikke-eksisterende» (Vinje, 2010:23). Den andre artikkelen
konkluderer blant annet med at det er fremlagt indisierekker som gjør det nødvendig at
forhold knyttet til muligheter for enklere og billigere skoleadministrasjon, og skoleeieres syn
på den fremtidige lærerrollen, blir tillagt vekt i den videre baseskoledebatten (Vinje,
2011a:44). Den tredje artikkelen identifiser en makt – og kontrollkritisk diskurs blant lærerne
innenfor baseskoledebatten og søker gjennom analyse av intervjuer å komme til bunns i
hvilke strukturer som har skapt og er med på å opprettholde denne diskursen. Slikt sett gir det
mening å si at også den tredje artikkelen er inspirert av det teoretiske grunnlaget for kritisk
diskursanalyse og kritisk realisme, men mangelen på en systematisk tekstanalyse gjør at jeg
vurderer denne artikkelen til kun å være «inspirert av kritisk diskursanalyse». I og med at jeg
konkluderte med at læreres stemme hadde kommet for dårlig fram i prosesser knyttet til
utbygging av nye skoleanlegg, vil de to siste artiklene på mange måter utgjøre et bidrag for
gjøre noe med denne maktrelasjonen. Spesielt gjennom publiseringen av analysen av
spørreundersøkelsen, vil det empiriske grunnlaget for å gi lærerne en samlet stemme i
diskurser rundt utbygging av skoleanlegg styrkes.
3.2.3: Kritisk diskursanalyse – som metodevalg: eksemplifisert gjennom arbeidet med
teksten Baser

Jeg vil nå forklare og drøfte hvordan jeg har benyttet kda som metode, og hvorfor jeg mener
kda er velegnet for å gi kunnskap om min problemformulering. Dette eksemplifiseres
gjennom en tett beskrivelse av hvordan jeg arbeidet med kda i min første artikkel i denne
avhandlingen. Jeg minner om min problemformulering som lyder slik:

«Hvilke diskurser og argumenter ligger til grunn for ulike posisjoner i den norske
baseskoledebatten, i hvilken grad er disse diskursene og argumentene forskningsbaserte og er
det mulig å beskrive en forskningsbasert posisjon i denne debatten?»
Når det gjelder andre del av problemformuleringen: i hvilken grad diskursene og argumentene
er forskningsbaserte og om det er mulig å beskrive en forskningsbasert posisjon i denne
debatten, må den forskningsbaserte posisjon beskrives. Dette har jeg gjort i kapittel 2. Når det
gjelder å avdekke hvilke diskurser og argumenter som ligger til grunn ulike posisjoner i den
41

norske baseskoledebatten, vil jeg nå demonstrere hvordan kritisk diskursanalyse har vært
benyttet som analysemetode: I den første artikkelen tar jeg utgangspunkt i teksten Baser
(Vinje, 2010:12). Teksten er nettbasert og ble funnet på nettsiden til den nasjonale
rådgivingstjenesten for skoleanlegg. Denne rådgivingstjenesten er underlagt
Utdanningsdirektoratet, og rettet mot beslutningstagere i kommunene for å øke deres
«bestillerkompetanse» i forbindelse med rehabilitering og ombygging av skoler (Vinje,
2010:11). Da jeg benyttet kritisk diskursanalyse i denne artikkelen, var selve teksten den
første dimensjonen av den kommunikative begivenheten som jeg analyserte. Jeg stilte
spørsmål om hva som var tekstens egenskaper. Jeg fant ut at teksten på mange måter fremsto
autoritær og hadde egenskapene til et oppslagsverk eller en manual. Teksten kunne deles i
fem kategorier. Først en kort innledning som både alminneliggjorde «basebegrepet» og tok
positiv stilling til baseskolene. Deretter kom en kategori hvor det ble forklart hvordan
undervisningen skulle være. Den tredje kategorien beskriver generelt hvordan lokalene bør
være, og sett i sammenheng med neste kategori kommer det fram at det tradisjonelle
klasserommet ikke anbefales. Den fjerde kategorien går gjennom det som blir omtalt som
ulike typer baser, og vurderer styrker og svakheter ved disse. Det tradisjonelle klasserommet
kommer klart svakest ut, mens åpne «landskap» som kjennetegner baseskolene blir positivt
omtalt. Den siste kategorien er de faglige rådene. Teksten sammenfatter beskrivelsene og
vurderingene av de ulike typene av baser, og det kommer tydelig fram at det er åpne
baseskoler som anbefales.
Etter å ha analysert teksten, gjør jeg en analyse av den andre dimensjonen ved den
kommunikative begivenheten: den diskursive praksis. På hvilken måte er teksten produsert, på
hvilken måte er den distribuert og på hvilken måte kan man anta at den blir konsumert?
Teksten har ingen referanser til forskning, men fremstår likevel med en autorativ stemme til
leseren, som altså skal «øke sin bestillerkompetanse. Som jeg viser i artikkelen er teksten en
avskrift av en del av en artikkel fra Karin Buvik (seniorforsker fra SINTEF Byggforsk), men
dette kommer ikke fram i teksten. Avsenderen benytter seg av definisjonsmakt og avsenderen
står derfor som «den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg og
Utdanningsdirektoratet». Skoleeiere som måtte velge å bygge skoler med utgangspunkt i
tradisjonelle klasserom, må i tilfelle gjøre dette vel vitende om at de går mot rådene fra
Utdanningsdirektoratet og en nasjonal rådgivingstjeneste. I alle fall er det å anta at dette blir
konklusjonen til leserne i den ønskede målgruppen som har konsumert og vurdert teksten.
Teksten er distribuert gjennom internett og kan spres videre gjennom få tastetrykk.
Produksjonsmessig er koblingen mellom beskrivelsen av hvordan undervisningen skal være
på bakgrunn av Kunnskapsløftet og hvordan lokalene i skolene bør være, svært tydelig. Det er
nesten så vi mellom linjene kan lese at «velger du feil type skoleanlegg, så går du på akkord
med Kunnskapsløftet».
Hvorfor fremstår teksten på den måten den gjør? Og hvorfor legges det til rette for en
diskursiv praksis der avsenderen sender sterke signaler i retning av ukritisk og uvitenskapelig
positivitet til baseskoler og en nærmest karikert skepsis til det tradisjonelle klasserommet?
Hvorfor trekker hele teksten på en diskurs som støtter opp rundt baseskolene og overser en
alternativ diskurs som fremmer synspunkter for det tradisjonelle klasserommet? For å besvare
disse spørsmålene er det to ting jeg må gjøre. For det første å sette påstandene i teksten i
relasjon til forskning på hva vi faktisk vet om relasjonene mellom skolearkitektur, lærerens
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undervisning og elevenes læring. Da kommer det fram at mange av påstandene og rådene som
blir gitt er helt uten forskningsforankring. I artikkelen konkluderer jeg med at dette skjer
gjennom «ensidig, forenklet og til tider selvmotsigende argumentasjon» (Vinje, 2010:23).
For det andre må jeg trekke inn og analysere den tredje dimensjonen ved
kommunikative begivenheter: den sosiale eller sosiokulturelle praksis. Jeg gir her eksempler
på hvordan det foregår en kamp om hegemoniet i det som fortoner seg som en nasjonal
baseskoledebatt, og hvordan avsenderen av teksten Baser benytter dominans (gjennom
definisjonsmakt) for å fremme hegemoniet til egne prefererte diskurser innenfor en slik
debatt. Dette blir gjennomgående problematisk når rådene og påstandene fra avsender
mangler forskningsforankring. Teksten Baser, og den diskursive praksis som følger denne
teksten, fremstår som et forøk på å legge til rette for positivitet og legitimering av nye
baseskoler. Knyttet til den sosiale/sosiokulturelle praksis som er forbundet med teksten
«Baser» finner vi strukturer som kan være med å forklare hvorfor dette har blitt gjort. Jeg
beskriver argumentasjonsrekker som går ut på at baseskoler med åpne landskap vil kunne føre
til kostnadsbesparelser og enklere administrasjon for skoleeierne.
Hvis jeg kobler dette til begrepsbruken innenfor kritisk realisme, kan jeg uttrykke meg
på følgende måte: Teksten Baser er etter analysen blitt en del av det empiriske domenet. Det
er den ene delen av den brukerrettede virksomheten til den nasjonale rådgivingstjenesten for
skoleanlegg som jeg har analysert og gjort konkrete erfaringer med. Likevel aksepterer jeg, og
tar utgangspunkt i, at det finnes et faktisk domene knyttet til dette. At rådgivingstjenesten,
gjennom blant annet telefonsamtaler, eventuelle kundemøter og annen skriftlig
kommunikasjon har en bredere brukerrettet virksomhet enn kun den jeg har gjort konkrete
erfaringer med. Et mål for den kritiske realismen er å avdekke den reelle virkelighet så godt
det lar seg gjøre. Det vil si å avdekke underliggende strukturer, mekanismer, kausale potensial
og tilbøyeligheter som forårsaker og utgjør forutsetninger for manifeste hendelser og
situasjoner (Næss, 2012:4). Gjennom å vise til økonomiske og strukturelle fordeler for
skoleeiere ved å bygge baseskoler, åpner jeg en dør til fortolkning av den reelle virkeligheten.
Det vil være tett på umulig å skaffe seg en fullstendig oversikt over hvilke underliggende
strukturer og mekanismer som ligger til grunn for ulike posisjoner i baseskoledebatten. Når
jeg velger å presentere tankerekker som sannsynliggjør enkelte av disse strukturene er det
fordi jeg mener disse fremstår som vesentlige, og at det er grunn til å rette oppmerksomhet
mot disse områdene slik at de etter hvert får en sentral plass i debatten rundt skoleanlegg. På
den måten blir min artikkel også et bidrag til en transformasjon knyttet til hegemoniet
innenfor skoleanleggsdiskurser.
Diskurser knyttet til skoleanlegg bør ta innover seg det reelle domenet av
virkeligheten. Det bør åpnes opp for at ideologi, økonomi og politikk kan være sentrale
variabler i regnestykket som handler om å forstå selve baseskoledebatten: og disse variablene
bør inkluderes i vurderinger og presentasjoner av eventuelle årsakskrefter og ytre strukturer
som ligger til grunn for hvordan koblingen mellom de fysiske rammene og de pedagogiske
utfordringene blir presentert i det offentlige rom. Dette vil være vesentlig for at det skal være
mulig å adressere eventuelle sosiale feil i deres diskursive aspekt og for at det skal være mulig
å rette opp eller formilde disse (Fairclough, 2010:11). Kritikk av det bestående og
engasjement for sosial forandring kan naturligvis ikke begrunnes med at man har valgt kritisk
diskursanalyse som metode, men gjennom at denne metoden avslører eller indikerer at det
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finnes for eksempel økonomiske, ideologiske, politiske eller strukturelle aspekter som gjør at
enkelte diskurser fremheves fremfor alternative diskurser – uten at det finnes
forskningsmessig dekning for dette. Og nettopp dette finner jeg å være tilfelle, knyttet til både
den konkrete teksten Baser og til utvalget av medietekster som er presentert i artikkel 2.
Dermed ser jeg kda som en velegnet metode for å finne kunnskap som kan besvare min
problemformulering, og som samtidig ligger innenfor den samme virkelighetsforståelsen jeg
har presentert som min egen i lys av kritisk realisme.
3.2.4 Maktbegrepet: hvordan det er tenkt teoretisk og i det empiriske arbeidet

Henvisninger til maktbegrepet er allerede gjort i denne avhandlingen. Jeg finner det derfor
fruktbart å gi en nærmere forklaring på hvordan makt tenkes teoretisk og i det konkrete
empiriske arbeidet. I kapittel 3.2.2 konkluderte jeg med at «Innenfor kda er makt og
maktutøvelse for å beholde hegemoniet innenfor ulike diskurser altså et premiss». Makt og
maktutøvelse er nært knyttet til hegemonibegrepet. Ifølge Fairclough er hegemoni ikke bare
dominans, men en forhandlingsprosess hvor det blir skapt grader av enighet knyttet til
betydning. På denne måten blir hegemoni aldri stabilt, men skiftende og uferdig (Jørgensen &
Phillips, 1999:87-88). Fairclough mener den diskursive praksis tar utgangspunkt i en større
sosial praksis der maktrelasjoner inngår. Han ser diskursiv praksis som et aspekt av en
hegemonisk kamp som bidrar til reproduksjon og transformasjon av eksisterende
maktrelasjoner (Jørgensen & Phillips, 1999:88). Ved siden av Faircloughs begrepsapparat
knyttet til hegemoni vil jeg også ta et teoretisk utgangspunkt i Steven Lukes forestilling om
makt. Lukes mente makten har tre ansikter. Det første ansiktet er evnen eller kapabiliteten til å
gjennomdrive sin vilje på bekostning av andres vilje. Det andre ansiktet er evnen til å holde
konfliktfylte spørsmål borte fra den offentlige dagsorden, og eventuelt forhindre at det blir tatt
beslutninger knyttet til disse konfliktfylte spørsmålene. Maktens tredje ansikt er ifølge Lukes
makten til å definere virkeligheten og derigjennom prege andre menneskers ønsker (Lukes,
2008). Jeg mener alle disse tre formene for makt kommer til uttrykk i det empiriske arbeidet i
denne avhandlingen. I den første artikkelen forstås maktbegrepet ved at teksten «Baser»
utfordrer hegemoniet innenfor en skolepolitisk diskurs. Jeg beskriver i artikkelen hvordan
Utdanningsdirektoratet benytter seg av definisjonsmakt på en måte som samsvarer med Lukes
beskrivelse av maktens tredje ansikt (Vinje, 2010:22). Det samlede budskapet i teksten er en
åpenbar støtte til baseskolene. I og med at teksten formidles av en nasjonal rådgivingstjeneste
i regi av Utdanningsdirektoratet, vil teksten kunne være med på å begrense konflikter og
kritikk knyttet til baseskoleutbygging: noe som samsvarer med Lukes beskrivelse av maktens
andre ansikt. I den andre og tredje artikkelen ser vi blant annet hvordan begrepene fleksibilitet
og fleksibel skole forsøkes knyttet eksklusivt til baseskolene (Vinje, 2011a:35; Vinje,
2013b:10). I den fjerde artikkelen er det et eksempel på hvordan en skoleleder nekter å ta det
negativt ladde ordet baseskole i sin munn (Vinje, 2011b:70). Den tredje artikkelen viser
samtidig hvordan enkelte har forsøkt å knytte det negativt ladde ordet tyranni til de
tradisjonelle skolene (Vinje, 2013b:10). Dette er eksempler på hvordan kampen om
hegemoniet i skoleanleggsdiskursen utspilles. Maktforståelsen som knyttes til denne kampen,
kan igjen knyttes til Lukes beskrivelse av maktens tredje ansikt, og indirekte til maktens andre
ansikt. Den tredje artikkelen viser også eksempler på maktbruk som samsvarer med maktens
første ansikt. Begge lærerrepresentantene i intervjuene mener at lærere som har vært kritiske
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til baseskoler har vært utsatt for hersketeknikker. Dette vil i tilfelle være egnet til å drive
gjennom egen vilje på bekostning av andres, og dermed være i samsvar med hva Lukes kaller
maktens første ansikt. Den overordnede makt- og kontrollkritiske diskursen som identifiseres
i artikkel 3, baserer seg på at baseskoler «er et arkitektonisk grep, som skoleeiere og
skoleadministrasjon foretrekker fordi de fysiske rammene tilrettelegger for billigere drift,
fleksibilitet knyttet til eventuell elevtallsøkning og alternative undervisnings- og
organiseringsformer som skoleeiere og skoleadministrasjon har en preferanse for» (Vinje,
2013b:18). En slik maktutøvelse ville i tilfelle kunne knyttes til maktens første ansikt, da
arkitekturen styrer lærere i retning av undervisnings- og organiseringsformer de egentlig ikke
ønsker. Hvis man samtidig argumenterer med at dette er den eneste akseptable løsningen sett i
lys av Kunnskapsløftet, slik det har blitt gjort (Vinje, 2013b:9), vil nok representantene for
den makt- og kontrollkritiske diskursen kunne ane konturene av maktens andre og tredje
ansikt.

3.3: Nettmedieanalysen
Hva er den andre artikkelens bidrag til å finne kunnskap som besvarer problemformuleringen?
Som nevnt benytter jeg kritisk diskursanalyse også i forbindelse med den andre artikkelen.
Tekstanalysen her består av å utføre ulike former for kategoriseringer på de ulike tekstene.
Kategoriseringen av tekstene knyttet til deres relasjon til forskning, gir en solid indikasjon til
et av spørsmålene i problemformuleringen: nemlig i hvilken grad diskursene og argumentene
i baseskoledebatten er forskningsbaserte. Artikkelen konkluderer med at det er en svak
relasjon til forskning i denne debatten, og at dette gjelder spesielt knyttet til argumentasjonen
for baseskoler (Vinje, 2011a:37). Også det første spørsmålet i problemformuleringen blir
delvis besvart i denne artikkelen. Gjennom å kategorisere tekster som var henholdsvis
negative og positive til baseskolene – og summere opp begrunnelsene for disse holdningene –
var det mulig å få et overblikk over hvilke diskurser og argumenter som lå til grunn for ulike
posisjoner i den norske baseskoledebatten. Ved å studere den sosiokulturelle/sosiale praksis i
tilknytning til baseskoledebatten kommer det også fram at ytre strukturer og årsakskrefter i
liten grad settes i relasjon til ulike posisjoner i den mediale og offentlige debatten. I artikkelen
argumenterer jeg for at dette kunne vært gjort, med et utgangspunkt i baseskolenes relasjon til
strukturelle strategier for enklere og billigere administrasjon. Denne argumentasjonen blir i
artikkelen basert på det jeg har funnet og vurdert som relevante forskningsfunn. Dette har
igjen vært med på å legge til rette for et svar på den tredje problemstillingen i min
problemformulering: «er det mulig å beskrive en forskningsbasert posisjon i denne
debatten?». Den kritiske gjennomgangen av argumentene basert på det jeg vurderer som
relevant forskning legger et grunnlag for en slik forskningsbasert posisjon.
3.3.1 Tekstutvalget i nettmedieanalysen

I nettmedieanalysen, som den andre artikkelen bygger på, ønsket jeg å analysere et tilfeldig
utvalg av 50 mediebidrag knyttet til debatten rundt skoler med tradisjonelle klasserom versus
skoler med åpne løsninger. Jeg valgte å bruke Google som søkemotor, og gjorde først noen
enkle søk for å fastslå hvilke av begrepene i debatten som ga flest treff. Dette forsøket ga
følgende resultater:
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debatt baseskoler
debatt skoler «åpne løsninger»
debatt skolelandskap
debatt «moderne skoler»
debatt «fleksible skoler»
debatt åpne planløsninger

: 1020 treff
: 1080 treff
: 112 treff
: 217 treff
: 36 treff
: 30 treff

Begrepet «åpne løsninger» ga i tillegg til mange relevante treff, også flere treff som
omhandler IKT-løsninger, mens «moderne skoler» ga stort sett treff uten relevans for den
aktuelle debatten. Ved å søke på skolelandskap uten tilleggsordet «debatt» kom det 404 treff
noe jeg anså som ønskelig for å få flest mulig relevante treff. Jeg bestemte meg derfor for å
bruke de tre øverste søkeordene etter følgende modell:
debatt baseskoler:
debatt skoler «åpne løsninger»:
skolelandskap:

25 første relevante treff
15 første relevante treff
10 første relevante treff

Videre beskrivelse av kriterier for hvordan utvalget av de aktuelle tekstene ble gjennomført
finnes i artikkel 2 (Vinje, 2011a:27). En innvending mot å benytte Google som søkemotor er
at de utvalgte tekstene ikke blir ideelle for etterprøvbarhet. Selv om jeg på side 27 i artikkelen
viser en oversikt over tekstens overskrift og opprinnelige medium, kan disse tekstene
forsvinne fra internett og bli vanskelig å etterprøve. Jeg argumenter i artikkelen for at jeg
benyttet Google fremfor det nettbaserte mediearkivet A-tekst, fordi jeg hadde et ønske om
bredde i typer ytringskanaler (Vinje, 2011a:27). I etterkant er jeg blitt i tvil om dette var en
riktig vurdering. A-tekst ville også kunne skaffet en god oversikt over den offentlige
baseskoledebatten (aviser, radio og tv), i tillegg til at referansene til tekstene i det eventuelle
utvalget ville kunne blitt oppført med varige referanser.

3.4: Spørreundersøkelsen
I den fjerde artikkelen presenterer jeg resultatene fra en spørreundersøkelse blant lærere i
Oslo-skolen. Undersøkelsen viste at lærere som jobbet i tradisjonelle klasseromskoler, i klart
større grad enn kollegaene fra baseskoler, mente at de fysiske rammene ved skolen de jobbet
ved ga gode forutsetninger for utøvelse av viktige lærerkompetanser. Det kan argumenteres
for at spørreundersøkelsen setter opp og måler to typer skoleanlegg mot hverandre – samtidig
som de sosiale og kulturelle mulighetsbetingelsene er skrellet bort. Videre kan man stille
spørsmålet om i hvilken grad denne øvelsen, der man utpeker «gode og dårlige skolebygg»,
faktisk er mulig å gjennomføre. Mitt svar til dette er at en kvantitativ spørreundersøkelse ikke
vil ha potensial for å ta opp i seg den fulle dybden i de sosiale eller kulturelle
mulighetsbetingelsene ved en skole. Imidlertid er dette heller ikke ambisjonen ved denne
spørreundersøkelsen. Spørreundersøkelsen søker svar på hvordan lærere ved to ulike
skoletyper stiller seg til ulike påstander: blant annet knyttet til om forutsetningene er gode for
å ta i bruk og lykkes med viktige, spesifiserte og læringsfremmende lærerkompetanser. Når
undersøkelsen gjennomgående viser at lærere i den ene skoletypen er signifikant mer
fornøyde med de aktuelle forutsetningene enn lærerne fra den andre skoletypen, er dette
interessant kunnskap i seg selv. Spørreundersøkelsen er altså ikke egnet for å gi dyptpløyende
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og grundige forklaringer, men for å gi en oversikt over fordeling knyttet til aktuelle variabler.
De aktuelle lærerkompetansene som fremkommer i påstandene, er imidlertid også knyttet til
både sosiale og kulturelle aspekter i form av mulighetene for relasjonsbygging og utvikling av
et godt læringsmiljø. Undersøkelsen indikerer at lærerne mener at de fysiske rammene ved
baseskolene legger forholdene dårligere til rette for helt sentrale sider av deres pedagogiske
praksis, enn hva de tradisjonelle klasseromskolene gjør. Dette er ikke det samme som å si at
det er identifisert en gruppe «dårlige» skoler og en gruppe «gode» skoler. For det første
snakker vi ikke om alle aspekter ved skolen og dermed blir begrepsbruken for generell. For
det andre er det forskjeller innad blant både baseskolene og de tradisjonelle klasseromskolene.
For det tredje vil utviklingsarbeid ved alle skoler, også basekoler, kunne avdekke (varierende)
muligheter til å lykkes med kompetanseheving knyttet til utvikling av organisering og
arbeidsmåter som samsvarer både med skolens fysiske rammer og lærerkollegiets
pedagogiske grunnsyn.
Likevel vil det altså være mulig å konkludere slik jeg gjør i artikkel 4. Den siste
setningen i denne artikkelen konkluderer med at «Hvis hensikten med baseskolene er å legge
til rette for lærernes muligheter for å utøve viktige lærerkompetanser som fremmer læring, så
vil heller ikke denne hensikten være basert på forskning». Spørreundersøkelsen og mangelen
på sammenlignbare forskningsresultater gjør at denne konklusjonen blir en naturlig tolkning
av resultatene. Kritisk realisme som vitenskapsteoretisk plattform, åpner for at man kan gi
gode grunner for at noe (X) egner seg bedre enn et gitt alternativ (Y) (Owens, 2011:10).
Kritisk realisme støtter seg på ontologisk realisme (antar at virkeligheten finnes uavhengig av
vår erfaring om den) og epistemologisk relativisme (at vår oppfatning av verden er relativ og
kan forandres ved nye og grundigere observasjoner). Men kritisk realisme støtter seg samtidig
også «judgemental rationality» (Owens, 2011:10) eller «vurderingsmessig rasjonalisme»
(Næss, 2012:5). Dette begrepet handler om at det finnes noen tolkninger og beskrivelser av
virkeligheten som vi har grunn til å tro at er «bedre» eller nærmere sannheten enn alternative
tolkninger (Owens, 2011:10). Det er i et slikt lys konklusjonen på spørreundersøkelsen er
ment å leses.
Knyttet til selve metoden bak spørreundersøkelsen, og de vurderinger som ble gjort
rundt validiteten av denne, viser jeg til artikkelen der dette er gjennomgått i detalj (Vinje,
2011b:76-78). Det jeg vil diskutere her, er hvordan bruken av en spørreundersøkelse passer
inn i mitt ontologiske utgangspunkt, som jeg har beskrevet under paraplyen kritisk realisme.
Ved å gjennomføre en spørreundersøkelse vil jeg skaffe til veie signifikanstestede
beskrivelser av sammenhenger mellom ulike variabler. I min undersøkelse handler det
primært om lærere fra ulike typer skoleanlegg på den ene siden, og disse lærernes holdninger
til hvorvidt skoleanlegget legger til rette for læringsfremmende undervisning på den andre
siden. En slik studie kan på en måte kobles til et moderne vitenskapsteoretisk paradigme: der
fenomener har konstaterbare kvaliteter, og der vi kan konstatere sammenhenger mellom dem.
Hvis man kun leser den fjerde artikkelen isolert fra resten av avhandlingen vil dette
kunnskapssynet kunne leses ut av artikkelen. Også på bakgrunn av konklusjonen om at:
En videre satsing på baseskoler i den hensikt å fremme elevenes læring kan ikke sies å ha
støtte i nyere forskning. Hvis hensikten med baseskolene er å legge til rette for lærernes
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muligheter for å utøve viktige lærerkompetanser som fremmer læring, så vil heller ikke denne
hensikten være basert på forskning (Vinje, 2011b:91).

Spørsmålet blir da: er dette den formen for kunnskap man er på jakt etter når man benytter
kritisk realisme som utgangsmodell for vitenskapelig forskning? Og man kan videre stille
spørsmålet: På hvilken måte legger denne spørreundersøkelsen til rette for at man kan vinne
kunnskap om de strukturene og mekanismene som ligger til grunn for ulike posisjoner i
baseskoledebatten? Mitt svar er at spørreundersøkelsen styrker og utvider en nødvendig
forståelse av det empiriske domenet knyttet til nye skoleanlegg generelt og baseskoledebatten
generelt. Det empiriske domenet innenfor kritisk realisme «omfatter de situasjoner og
hendelser som har blitt gjort til gjenstand for vitenskapelig observasjon» (Næss, 2012:4). Mitt
endelige mål er å avdekke det reelle domenet i så stor grad som mulig: å identifisere
strukturer og mekanismer som forårsaker og utgjør forutsetninger for de hendelser, situasjoner
og posisjoner som utspiller seg innenfor baseskoledebatten. Samtidig er det viktig å huske på
at det empiriske domenet er en (liten) del av det reelle domenet – og altså en del av det
domenet som jeg skal beskrive.
For meg blir dermed følgende rekke av tanker logiske: 1) Jeg ønsker å avdekke
strukturer og mekanismer som forårsaker og utgjør forutsetninger for de hendelsene og
situasjonene jeg observerer tilknyttet baseskoledebatten. 2) Dermed vil det være
hensiktsmessig å kunne gi et så detaljert og empiribasert bilde av de hendelsene og
situasjonene som jeg skal finne de underliggende årsaksforklaringene for. 3) Lærerens
preferanser til baseskoler og tradisjonelle klasseromskoler og deres holdninger til hvordan
disse skoleanleggene gir ulike forutsetninger for å ta i bruk viktige lærerkompetanser, er
sentralt for å forstå lærerens posisjon i baseskoledebatten. 4) Det har tidligere manglet
kvantitative data som viser disse sammenhengene og som dermed kunne benyttes til å
beskrive deler av det empiriske domenet som ligger til grunn for å forstå det reelle domenet.
5) Dermed vil en spørreundersøkelse være et metodevalg som ikke står i strid med
utgangspunktet i kritisk realisme.

3.5: Intervjuer
Mye av den samme argumentasjonen kan knyttes til bruken av intervjuer som metode i den
femte artikkelen. I den tredje artikkelen blir også intervjuer benyttet som metode, men her
knyttes delvis svarene i intervjuene sammen med ulike indisierekker over eventuell
påvirkning svarene kan ha fått fra samfunnsmessige strukturer som baseskoledebatten synes å
være innleiret i. Jeg benytter intervjuene både til å utvide kunnskapen innenfor det empiriske
domenet, men også i forbindelse med å få mer kunnskap om det reelle domenet knyttet til å
forstå og forklare baseskoledebatten og utbyggingen av baseskoler. Slik sett er intervjuene i
artikkel 3 helt i tråd med den søken etter kunnskap som er sentral innenfor kritisk realisme. I
den femte artikkelen er derimot ikke denne sammenhengen like åpenbar. I den femte
artikkelen er det igjen det empiriske domenet jeg er ute etter å belyse – for at mulighetene skal
bli større for å trekke solide tråder i beskrivelsene av det reelle domenet i den sammenfattende
drøftingen i avhandlingen. I denne artikkelen er det subjektenes opplevelser av hvordan de
blir påvirket av arkitekturen i deres lærergjerning som er interessant. I seg selv: altså ikke en
jakt etter underliggende strukturer og mekanismer som forårsaker og utgjør forutsetninger for
hendelser og situasjoner tilknyttet baseskoledebatten. Likevel mener jeg at den samme
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logikken som jeg beskrev i forbindelse med spørreundersøkelsen vil kunne gjøre seg
gjeldende her. For å kunne avdekke strukturer og mekanismer innenfor det reelle domenet, er
det en fordel med en så bred og dyp forståelse av selve baseskoledebatten som mulig: med
andre ord: et godt kartlagt empirisk domene. Jeg mener intervjuene med de aktuelle lærerne
styrker både bredden og dybden i forståelsen av baseskoledebatten. Intervjuene er
semistrukturerte, og lagt opp som «en planlagt og fleksibel samtale med formål om å innhente
beskrivelser fra intervjupersonens livsverden med henblikk på fortolkning av meningen med
de fenomener som blir beskrevet» (Kvale & Brinkmann, 2009:325). Å utforske det empiriske
domenet på denne måten, vil også kunne gi utgangspunkt for nye teorier og hypoteser knyttet
til hvorfor ulike aktører posisjonerer seg slik de gjør i baseskoledebatten – og til hvilke
strukturer og mekanismer som kan være med å påvirke denne posisjoneringen.

3.6: Utvalg av skoler til kvalitativ studie
Det er gjort et strategisk utvalg av to skoler til den kvalitative studien som presenteres i den
femte artikkelen. Utvalget er gjort på bakgrunn av spørreundersøkelsen blant lærerne i Oslo,
som er beskrevet og presentert i artikkel 4. Der har lærerne blant annet beskrevet deres egen
definisjon av skoletypen hvor de jobber. Det var da tre angitte kategorier:
- tradisjonell klasseromsskole
- baseskole
- usikker/ verken tradisjonell klasseromsskole eller baseskole passer
Et formål med studien er å finne beskrivelser av undervisningspraksis og organisering, der
lærere mener at de fysiske rammene ved skolebygget de jobber ved, legger godt til rette for
den måten de ønsker å drive og organisere sin undervisning. De to aktuelle skolene er derfor
plukket ut basert på hvordan lærerne ved skolene har tilkjennegitt enighet til følgende
påstand: «Skolearkitekturen ved skolen jeg jobber legger til rette for organisering som passer
overens med mitt pedagogiske grunnsyn». Lærerne kunne velge svaralternativer som var
kodet på følgende måte:
1) Helt enig, 2) Delvis enig, 3) Verken enig eller uenig, 4) Delvis uenig, 5) Helt uenig 6)
Usikker
1,8 % av respondentene hadde oppgitt alternativ 6) Usikker, men denne ble fjernet fra
gjennomsnittsanalysen. Dermed ville skoler med den laveste gjennomsnittsscoren på denne
påstanden, ha de lærerne som i størst grad sa seg enige med påstanden. Jeg valgte så ut den
tradisjonelle klasseromskolen og den baseskolen som hadde det laveste gjennomsnittet og
inviterte disse til å være med på undersøkelsen. Jeg gjorde også et strategisk valg om å holde
meg til barnetrinnet. Dette på bakgrunn av det ville bli enklere å sammenligne
undervisningspraksis på de to skolene hvis elevene var tilnærmet i samme aldersgruppe.
Det var 82 skoler med barnetrinn med i undersøkelsen. Blant disse var det 8 hvor
flertallet oppga at de så på skolen sin som en baseskole. Av disse var det Basetoppen skole
(anonymisert) som kom best ut med et snitt på 2,00 som svar på den overnevnte påstanden.
En skole hadde et lavere gjennomsnitt (1,86), men der var det kun 57 % som hadde svart
alternativet baseskole knyttet til skoletype. Jeg hadde satt en skjønnsmessig grense på at 70 %
49

av respondentene måtte være enige i skoletype for at skolen skulle regnes som aktuell. Blant
de resterende skolene på barnetrinnet hvor flertallet av lærerne kategoriserte skolen som en
baseskole, var det stor enighet blant lærerne om dette. Av de 7 andre skolene der flertallet
mente skolen var en baseskole, var dette 100 % enstemmig ved 4 av skolene, deriblant
Basetoppen skole. På de resterende tre skolene var det hhv 57 %, 71 % og 82 % av lærerne
som mente skolen var en baseskole. Av de resterende 74 skolene, hvor flertallet oppga at de
så på seg selv som en tradisjonell klasseromskole, var det også stor enighet om
kategoriseringen. 50 av skolene hadde 100 % enstemmighet knyttet til dette blant lærerne,
mens ved 12 av skolene var det mellom 80 og 99 % som oppga at skolen var en tradisjonell
klasseromskole. Tradisjon skole (anonymisert) som kom best ut med et gjennomsnitt på 1,38,
var for øvrig blant de 50 skolene hvor alle respondentene oppga at skolen passet den aktuelle
kategorien. Det var også her en skole som kom marginalt bedre ut (1,33), men da denne
skolen også hadde ungdomstrinn hvor lærerne viste langt mer lunken holdning til den aktuelle
påstanden (2,13), ble denne skolen ikke valgt for oppfølging. Det var for øvrig 30 av de
tradisjonelle klasseromskolene som hadde et lavere gjennomsnitt enn Basetoppen skole, som
var best av baseskolene.
Etter analysen av spørreundersøkelsen henvendte jeg meg til rektorene på Basetoppen
og Tradisjon skole, med ønske om en oppfølgingsundersøkelse av spørreundersøkelsen. Jeg
ytret i den forbindelse et ønske om å observere undervisning hos 3-4 lærere ved hver av
skolene, samt å intervju disse i etterkant. Rektorene var positive til dette. Ved Basetoppen
stilte tre lærere på hhv 5,6 og 7.klasse opp, mens fire lærer fra Tradisjon gjorde det samme.
Ved sistnevnte skole underviste to av lærerne på 4.trinn, mens de to siste lærerne underviste
på hhv 5. og 7.trinn.

3.7: Observasjon
Den kvalitative oppfølgingsundersøkelsen har altså som formål å få en dypere forståelse av
hvorfor lærere mener de fysiske rammene ved skolebygget der de jobber, legger til rette for
organisering som passer overens med deres pedagogiske grunnsyn. Metodevalget var
kvalitative dybdeintervjuer, men som en forberedelse valgte jeg også å observere deler av
undervisningen på begge skolene. Jeg observerte undervisning 10 klokketimer på Tradisjon
(fordelt på de fire lærernes undervisning) og ytterligere 10 timer på Basetoppen. 20 timers
observasjon er naturligvis en for snever tidsramme til å kunne betegne dette som en ordinær
observasjonsstudie, men tidsrammen var tilstrekkelig for å oppnå målet med observasjonen.
Målet var nemlig å få et innblikk i lærernes organisering av elevene og dermed et
utgangspunkt for å snakke «et felles språk» med lærerne i de påfølgende intervjuene. Ved
mine besøk i skolene hadde jeg en passiv rolle, der jeg observerte undervisningen. Ved
Basetoppen, der undervisningen var knyttet til en felles base for hele trinnet, hadde jeg
utgangspunkt i den gruppen den utvalgte læreren underviste. Jeg gikk også noe rundt og
observerte undervisning i de andre grupperommene og i det åpne undervisningsarealet i
basen. Ved Tradisjon, der undervisningen var sentrert rundt tradisjonelle klasser i faste
undervisningsgrupper, fulgte jeg undervisningen i det klasserommet som den aktuelle læreren
underviste i. Gjennom samtlige undervisningsøkter noterte jeg i loggform hvordan jeg
oppfattet at undervisningen på ulike måter ble påvirket av de fysiske rammene ved
skolebygget. Disse notatene ble brukt både som utgangspunkt for det påfølgende intervjuet,
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og for å sikre at jeg hadde «et felles språk» med lærerne når de fortalte om sin
undervisningspraksis, og hvordan denne ble påvirket av de fysiske rammene i det aktuelle
skolebygget.
Knyttet til begrepet pedagogisk grunnsyn er det flere aspekt som er interessante i
forhold til lærernes opplevelse av de fysiske rammenes muligheter og begrensninger. Blant
annet hvordan lærerne organiserer elevene, hvordan lærerne opplever at skolebygget legger til
rette for viktige lærerkompetanser, og i hvilken grad og på hvilken måte lærerne mener at de
fysiske rammene gjør det mulig å benytte de arbeidsmåter og undervisningsmetoder de finner
mest hensiktsmessige. Intervjuguidene jeg utformet hadde et felles utgangsspørsmål, men
med enkelte ulike oppfølgingsspørsmål på bakgrunn av observasjonen. Intervjuguiden var
ment som et utgangspunkt, og nye spørsmål i den reelle intervjusituasjon dukket opp utfra
hvordan lærerne responderte på utgangsspørsmålene. Denne prosedyren for utvalg av to
skoler var noe annerledes enn den som ble beskrevet i den opprinnelige søknaden til NSD, der
jeg skisserte at jeg ville kontakte fire skoler uten noen form for strategisk utvelgelse. Jeg tok
derfor kontakt med NSD via telefon den 19.oktober 2011 og fikk der en muntlig aksept for
endringer i rekrutteringsgrunnlaget for utvelgelse av skolene til denne kvalitative studien.
Dette ble bekreftet på mail fra kontaktperson i NSD, Marie Strand Schildmann, 21.11.10.

3.8: Etiske refleksjoner og utfordringer
Når det gjelder etiske utfordringer knyttet til arbeidet med denne avhandlingen, var det i
særdeleshet i møtet med Utdanningsetaten i Oslo kommune disse kom eksplisitt fram. Dette
gjaldt i forbindelse med mitt forsøk på å opprette et samarbeid om min spørreundersøkelse
rettet mot lærerne i kommunen. Som det vil fremgå av redegjørelsen, vil det være
problematisk å vise gjennomgående til skriftlig referanser, fordi skriftlige søknader ble
besvart muntlig. Samtidig har det vært gjennomgående etiske utfordringer som har ligget
implisitt i utformingen og analysen av datainnsamlingen. I dette kapittelet vil jeg også
beskrive disse utfordringene.
3.8.1: Kontakten med Utdanningsetaten i Oslo kommune

Jeg opprettet kontakt med Utdanningsetaten (avdeling for skoleanlegg) i Oslo kommune
22.06.10. Jeg sendte da en søknad om et samarbeid knyttet til tilgang på e-postlister, i
forbindelse med min planlagte spørreundersøkelse (se vedlegg 3). Denne søknaden fikk jeg
aldri et skriftlig svar på. Jeg sendte en oppfølgingsmail 09.08.10, der jeg opplyste om at «I
forbindelse med mitt ønske om tilgang til epostlister, i tilknytning til spørreundersøkelsen
knyttet til min phd-avhandling, vil jeg nå informere om at undersøkelsen i sin helhet er
godkjent hos NSD.» 16.08.10 ringte jeg Utdanningsetaten for å få en tilbakemelding på når
jeg kunne forvente svar på søknaden. Jeg fikk da beskjed om at de ville ringe tilbake i løpet av
dagen. Da jeg ikke fikk noen tilbakemelding i løpet av uken, forsøkte jeg på ny å oppnå
kontakt via telefon og sms den 23.08.10. Heller ikke disse forsøkene endte opp med kontakt.
01.09.10 gjorde jeg et nytt forsøk, og fikk da opprettet kontakt med en konsulent i avdeling
for skoleanlegg. Jeg refererte til søknaden jeg hadde sendt, og etter noen raske undersøkelser
kunne hun fortelle at det ikke fantes noen slike e-postlister som jeg hadde søkt om tilgang til.
Senere samme dag mottok jeg en mail fra konsulenten, der hun skriver at «etter nærmere
undersøkelser har jeg funnet ut at du, før du setter i gang med en eventuell spørreundersøkelse
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til skolene/lærerne, må sende en søknad til Utdanningsetaten». Jeg besvarte denne mailen
samme dag, og oppga da at jeg hadde oppfattet min første søknad om e-postlister til også å
omfatte en søknad om å gjennomføre undersøkelsen, men at jeg sendte med en ny søknad
hvor jeg gjorde dette eksplisitt (se vedlegg 4). Heller ikke denne søknaden ble besvart
skriftlig, men svaret kom likevel raskt fra ledelsen i avdeling for skoleanlegg. Jeg ble oppringt
på kvelden 03.09.10. Innholdet i denne samtalen kan dermed kun gjengis på bakgrunn av min
egen hukommelse, men essensen i tilbakemeldingen gikk ut på at Oslo kommune ved
Utdanningsetaten kom til å stille seg negative til en søknad om å få gjennomføre
spørreundersøkelsen. Det ble argumentert med at det ville være uheldig med en
dikotomisering av baseskoler/tradisjonelle skoler, og at kommunen hadde nok med
evalueringssamarbeidet med SINTEF. Jeg nådde ikke fram med min argumentasjon om at det
innlagt i spørreundersøkelsen lå en innsamling av empirisk materiale som ville kunne gi en
empirisk analyse av holdbarheten i baseskolebegrepet, knyttet til om - og i tilfelle på hvilken
måte - begrepet "baseskoler" er meningsfullt å benytte i forskning knyttet til skolearkitektur.
Jeg ga tilbakemelding om at jeg ville formidle Utdanningsetatens muntlige svar på søknaden
videre til min veileder Karl Georg Høyer, og at vi sammen kom til å gjøre en vurdering av om
vi likevel ønsket, og hadde hjemmel for, å gå videre med undersøkelsen. Høyer delte min
vurdering av at Utdanningsetaten i dette tilfelle muligens forsøkte å unngå
forskningsresultater som kunne ha potensiale til å rette et kritisk søkelys på deres valg av
skolearkitektur. Vi ble derfor enige om at det var ønskelig at jeg utførte undersøkelsen hvis
det var hjemmel for dette. I den opprinnelige prosjektvurderingen fra NSD legges det til grunn
at det innhentes godkjenning fra Utdanningsetaten i Oslo kommune knyttet til utsendelse av
spørreskjema (se vedlegg 1). På oppfordring fra Høyer valgte jeg å ta problemstillingen «om
jeg likevel hadde lov til å gjennomføre spørreundersøkelsen» direkte opp med Datatilsynet.
3.8.2: Kontakten med Datatilsynet

Jeg var i telefonkontakt med Datatilsynet ved Aslaug Bendiksen 20.09.10. Hun opplyste at det
ut fra deres regelverk var problemfritt å sende ut undersøkelsen. Dette på bakgrunn av at alle
de offentlige tilgjengelige epostadressene kunne kontaktes etter personopplysningslovens §
8f. På direkte spørsmål om jeg da kunne sette i gang med undersøkelsen, til tross for
manglende godkjenning av skoleeier, var svaret positivt. Jeg ble også muntlig informert om at
denne regeltolkningen var så åpenbar at det ikke var behov for noe klareringsbrev fra
Datatilsynet, men at jeg kunne nøye meg med å vise til personopplysningslovens § 8f som
lyder:
§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger
Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er
fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for
(…)
f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en
berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

Konklusjon etter samtalen med Datatilsynet ble at spørreundersøkelsen ble gjennomført.
Bakgrunnen var at den manglende samarbeidsviljen fra Utdanningsetaten i Oslo kommune ble
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sett på som et sannsynlig ønske om å unngå forskningsresultater som kunne ha potensiale til å
rette et kritisk søkelys på deres veivalg innenfor skolearkitektur. Samtidig hadde jeg klargjort
at det var fullt ut legitimt etter personopplysningsloven å gjennomføre undersøkelsen. Knyttet
til et ønske om å utføre forskning som ivaretar viktige samfunnsinteresser, fant jeg det derfor
både etisk forsvarlig og riktig å utføre undersøkelsen.
3.8.3 Etiske utfordringer knyttet til forsker- objektforholdet

Jeg gikk inn i arbeidet med baseskoledebatten med en forforståelse av feltet. Jeg var forundret
over at motstanden mot baseskolene fra de lærerne jeg var i kontakt med og så uttalte seg
gjennom media virket ensidig og sterk, samtidig som utbyggingen av baseskolene stadig økte
i omfang. Dette la grunnlaget for at jeg tidlig konstruerte en hypotese om at økonomiske
insentiver kunne være medvirkende til skoleeieres positive holdning til baseskoleutbyggingen
og at lærernes argumenter var blitt hørt i liten grad. Jeg undret meg over hvilken
argumentasjon lærere som støttet baseskolene hadde, da jeg før arbeidet startet hadde store
problemer med å finne disse stemmene. Samlet sett gjorde dette meg svært interessert i å
finne svar på min problemstilling til denne avhandlingen.
Det finnes både styrker og svakheter med dette sterke engasjementet jeg utviklet i
forbindelse med arbeidet med avhandlingen. Jeg har hatt en sterkt ønske om å finne
vitenskapelige svar på disse spørsmålene. Noe som har grunnfestet innstillingen om å lete
etter svar gjennom bruk av flere metoder, og gitt et utgangspunkt der jeg har forsøkt å finne
alle relevante forskningsresultater - både de som samsvarer med og de som peker i andre
retninger enn mine egne funn. En svakhet med mitt sterke engasjement kan være at jeg blir
stilt overfor vanskelige etiske utfordringer gjennom forskningsprosessen. Det kan handle om
hvordan jeg formulerer spørsmål i spørreundersøkelsen: hva jeg velger å spørre om og hvilke
spørsmål som ikke blir stilt. Og det det kan handle om hvilke spørsmål jeg stiller i
intervjusituasjon. I et semistrukturert intervju vil jeg nødvendigvis være preget av min
forforståelse av feltet og dermed av de underliggende strukturer og årsaksmekanismer jeg
finner det mest relevant å sette søkelyset på. I retrospekt kan jeg eksemplifisere dette med at
skoleanleggsdirektør Øvland og tidligere minister Clemet fikk flere oppfølgingsspørsmål
knyttet til økonomiske motiver, mens Paulsen og Myhrer som representerte lærernes
interesser ikke fikk spørsmål knyttet til eventuelle maktmotiver lærerne kunne ha knyttet til å
beholde det tradisjonelle klasserommet som fysisk ramme for sin undervisning. Denne
vinklingen på sistnevnte intervju falt meg ikke inn verken under planleggingen eller
gjennomføringen av intervjuet. Uten å ta klar stilling til om nettopp denne vinklingen burde
vært benyttet, føler jeg meg likevel trygg på å konkludere med at dette kan skyldes min
forforståelse. En annen forsker, med en annen forforståelse, kunne gjort dette til et
hovedpoeng i intervjusituasjonene med Paulsen og Myhrer. Veivalg og avgjørelser knyttet til
metodologi kan altså romme etiske komponenter, og i mitt eksempel kommer det fram at dette
kan skje på et ubevisst plan. Når det gjelder fremstillingen av eventuelle økonomiske og/eller
administrative motiver skoleeiere og skoleledere måtte ha, har jeg forsøkt å underbygge disse
med solid dokumentasjon og argumentert på bakgrunn av denne. Samtidig ser jeg at det er en
fare for at min opprinnelige hypotese og forforståelse kan gjøre at slike konklusjoner kan
fremstå som manglende avbalansert for noen. Til tross for at jeg har hatt en innstilling om å
formulere disse konklusjonene på en objektiv og saklig måte. Det at jeg har jobbet 7 år som
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lærer i grunnskolen, kan naturligvis ha ført til at jeg ubevisst har følt en tilknytning til lærerne
som gruppe, noe som vil prege forforståelsen og dermed ubevisst prege forskningens
uavhengighet i den grad at jeg har rapportert og fortolket ut fra de aktuelle intervjuobjektenes
perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2009:92).
Som skoleforsker har jeg ikke bare vært tilskuer til, men også deltaker i samfunnet, og
stått i et intersubjektivt forhold til de utforskede (Halvorsen, 2008:23). I denne sammenheng
kan jeg også stille spørsmål om jeg selv har hatt noen maktmotiver knyttet til publiseringen av
resultatene fra flere av undersøkelsene jeg har utført. Flere av Norges største aviser hatt store
oppslag på bakgrunn av mine forskningsresultater og påfølgende uttalelser. I en slik setting vil
jeg ha stor makt knyttet til hvordan mine resultater skal og bør tolkes. Det er ikke ulogisk å
anta at min forforståelse for feltet kan være medvirkende i den prosessen der jeg velger
hvordan jeg vil formulere meg og fremstille resultatene. Likevel har jeg i denne sammenheng
forsøkt å være bevisst på å gjengi hva forskningsresultatene mine faktisk forteller, og ikke
begi meg ut på videre tolkninger som ikke følger direkte av disse forskningsresultatene. Jeg
har opplevde at aviser har hatt tabloidiserte og generaliserende overskrifter knyttet til mine
forskningsresultater, som for eksempel «Baseskole er bråkeskole» (Ertesvåg, 2010a) og «Her
bygges gårsdagens skoleanlegg» (Angelsen & Reinholdtsen, P, 2011). Ved samtlige artikler
basert på min forskning og/eller uttalelser har likevel sitatene jeg har blitt tillagt vært nøyaktig
som de ble gitt journalisten. Dermed har jeg ikke hatt etiske utfordringer knyttet til å
konkretisere eller tydeliggjøre den rollen jeg har fått i den offentlige rom i baseskoledebatten.
Selv om jeg ubevisst kan gjøre etiske og metodologiske veivalg på bakgrunn av min
egen forforståelse, betyr ikke det at jeg tar lett på min integritet som forsker. Jeg har etter
beste evne forøkt å legge min egen forforståelse til side ved utforming av spørreskjema og
intervjuguider, ved gjennomføring av intervjuer, ved utarbeidelser av drøfting og
konklusjoner og utvelgelse av relevant teori. Samtidig ser jeg det som vanskelig eller umulig
at forskning på samfunnet skal kunne fremstå som verdinøytral – og med mitt utgangspunkt
innen kritisk realisme og kritisk diskursanalyse ser jeg det heller ikke som ønskelig at
forskningen skal være fullstendig fri for normative elementer i konklusjonene. Jeg stiller meg
bak Knut Halvorsens formulering om at «Uansett om det er klart uttalt eller ikke, vil verdier
som er en del av forskerens referanseramme virke inn på hvordan problemstillingen og
forskningsopplegget blir utformet og resultatene tolket» (Halvorsen, 2008:25).

3.9 Ytterligere bemerkninger om forsker- og objektforholdet og egen
forforståelse
Jeg har allerede gjennomgått ulike sider av de etiske utfordringene ved forsker- og
objektforholdet. Jeg vil her gi ytterligere refleksjoner rundt styrker og svakheter ved det jeg
har referert til som mitt «sterke engasjement» knyttet til baseskoledebatten. Jeg vil samtidig
beskrive nærmere hvordan min forforståelse endret seg gjennom arbeidet med avhandlingen
ved at teori og empiri har spilt sammen og mot hverandre i løpet av prosessen. Dette har
skjedd gjennom deduktive og induktive faser. Ulike erfaringer fra det empiriske arbeidet har
også påvirket i det vitenskapelige arbeidet. Jeg vil også reflektere over i hvilken grad
objektet har vært konstruert fra en og samme optikk, og hvordan denne eventuelle single
optikken eventuelt kunne vært korrigert. Som nevnt i kapittel 3.8.3, gikk jeg inn i arbeidet
med baseskoledebatten med en forforståelse knyttet til forskningsfeltet. Denne forforståelsen
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kan betegnes som «kritisk og undrende». Jeg opplevde og observerte nærmest ensidig skepsis
mot baseskolene fra lærere og hadde store problemer med å identifisere positive holdninger til
baseskolene fra lærerne. Dermed fikk jeg heller ikke tak i positiv argumentasjon for
baseskolen fra et lærersynspunkt. Da utbyggingen av baseskoler samtidig stadig økte, så jeg
baseskoledebatten og baseskoleutbyggingen i et forholdsvis ensidig kritisk lys. Spørsmål jeg
stilte meg selv før jeg gikk i gang med arbeidet med avhandlingen, og som jeg mente var
sentrale, var blant annet: «Hvorfor ønsker arbeidsgiver og skoleeier å overkjøre (det som
tilsynelatende er) lærernes ønsker i forbindelse med skoleanlegg?», «Finnes det økonomiske
insitamenter bak skoleeiernes satsing på baseskoler?», «Er lærernes preferanser så klare som
jeg oppfatter blant tidligere kollegaer og i mediebildet?» og «På hvilken måte og med hvilke
argumenter utkjempes kamper om hegemoni i lokale og sentrale diskurser knyttet til
baseskoledebatten?».
I løpet av forskningsarbeidet har jeg hatt både induktive og deduktive tilnærminger.
Den induktive tilnærmingen tar utgangspunkt i at teoretiske perspektiver kan utvikles på
grunnlag av empiriske studier (Thagaard, 2013:198). Alle artiklene i denne avhandlingen
inneholder empiribaserte konklusjoner og fortolkninger som tar mål av seg å kunne belyse
baseskoledebatten (artikkel 1, 2 og 3) og samspillet mellom skolearkitektur, lærerens
undervisning og elevenes læring (artikkel 4 og 5) fra en teoretisk vinkel. Den deduktive
tilnærmingen jeg har benyttet, er knyttet til at utviklingen av spørreskjema, intervjuguider og
analysen av data tar utgangspunkt i etablerte teoretiske perspektiver. Abduksjon er blitt
beskrevet som «en posisjon mellom induksjon og deduksjon» og «fremhever det dialektiske
forholdet mellom teori og data» (Thagaard, 2013:198). Thagaard (2013:201) beskriver at
abduksjon «har tyngdepunktet mellom etablert teori og empiribaserte fortolkninger» og at
«Etablert teori representerer et utgangspunkt for forskningen, og analyse av mønstre i dataene
gir grunnlag for nye teoretiske perspektiver».
Abduksjonsbegrepet er godt egnet til å forklare både utviklingen i min egen
forforståelse og hvordan jeg endte opp med de endelige konklusjonene knyttet til
forskningsfeltet. Min kritisk baserte forforståelse før empiriinnhentingen er allerede
beskrevet. Gjennom analysen av teksten «Baser» i den første artikkelen, erfarte jeg at min
kritiske posisjon styrket seg. Dette fordi jeg fant og konkluderte med at rådgivingstjenesten i
regi av Utdanningsdirektoratet gir «råd uten forskningsmessig belegg» og har en «ensidig,
forenklet og til tider selvmotsigende argumentasjon» (Vinje, 2010:23). Jeg stilte meg i denne
forbindelse spørsmål om jeg til en viss grad hadde «funnet det jeg lette etter» og så klarest de
trekkene ved teksten som støttet min opprinnelige forforståelse. Det ligger et skjønnsmessig
element i det å karakterisere en tekst som «ensidig» og «forenklet». Gjorde min forforståelse
det enklere å lande på et slikt standpunkt, eller gjorde min visshet om den samme kritiske
forforståelsen tvert imot at jeg lette enda kraftigere etter momenter i teksten som pekte i
motsatt retning? Svaret på dette spørsmålet er vanskelig å vurdere innenfra, men jeg kan
fastslå at jeg var fokusert på å lete spesielt godt etter tolkningsmuligheter som ikke passet til
min egen forforståelse. Disse mulighetene fant jeg imidlertid vanskelig å oppdrive ved
analysen av den aktuelle teksten.
I nettmedieanalysen i artikkel 2 hadde 17 av 18 lærere negative hovedbudskap til
baseskolene, mens 14 av 17 skoleeiere/-ledere hadde positive hovedbudskap (Vinje,
2011a:29). Dette gjorde at min kritiske forforståelse i enda større grad ble befestet. Det var
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overraskende at forskjellene mellom de to yrkeskategoriene, som begge burde ha som
hovedmålsetning å fremme mulighetene for elevens læring, skulle være så stor. Den kraftige
holdningsforskjellen til baseskolene gjorde også at utgangshypotesen, om at økonomiske
insentiver var medvirkende for skoleeiernes/-ledernes vurderinger, styrket seg. Med en annen
forforståelse kunne jeg teoretisk sett også vurdert å tolke dette resultatet i retning av at lærere
var spesielt redde for å miste makt gjennom at prinsippet om faste klasserom, og derigjennom
faste klasseledere, ble forlatt i baseskolene (se kapittel 4.1.1 for mer om lærerens maktmotiv).
Dette resonnementet gjorde jeg imidlertid ikke før jeg skrev avslutningen av denne
sammenfatningen, og det kan stå som et eksempel på hvordan forforståelse er med på å prege
vitenskapelig arbeid. Den tolkningen jeg faktisk gjorde av holdningsforskjellene var nok også
medvirkende til hvordan jeg utarbeidet intervjuguider og gjennomførte intervjuer i forbindelse
med artikkel 3. Spesielt intervjuet med Harald Øvland ble gjennomført med en klar hypotese
om at økonomiske insitamenter ved baseskoleutbyggingen ikke hadde kommet klart fram.
Øvland ble i intervjuet sitert på at «det har vært en antagelse at nyere skoler lettere kan ha en
god kapasitetsutnyttelse, det vil si høyere oppfyllingsgrad som prosentandel av elevtallet
skolen er dimensjonert for, enn eldre skoler» (Vinje, 2013b:11). Sammenhengen i intervjuet
gjorde at jeg tolket «nyere skoler» som et begrep for baseskoler og «eldre skoler» som et
begrep for tradisjonelle skoler. Dette gjorde igjen at min kritiske forforståelse ble ytterligere
styrket. Jeg vurderte også min utgangshypotese som styrket: at økonomiske insitamenter blant
skoleeiere var tilstedeværende, men underkommunisert, i den offentlige baseskoledebatten.
Resultatene som ble presentert i den fjerde artikkelen bidro også til å sementerte min
forforståelse når det gjaldt læreres preferanser til baseskoler. Resultatene viste at lærere fra
tradisjonelle skoler, i langt større grad enn baseskolelærere, erfarte at de hadde gode
forutsetninger for å ta i bruk og utvikle viktige lærerkompetanser. Dette var med å styrke min
kritiske tilnærming til baseskolene. Analysen av spørreundersøkelsen ga ingen svar eller tegn
som gjorde at jeg fant det naturlig å avbalansere den kritiske tilnærmingen til baseskolene,
som hadde utviklet seg gjennom arbeidet. I artikkel 2 ble fleksibilitet, bedret lærersamarbeid
og tilpasset opplæring trukket fram som begrunnelser for baseskolen i nettmedieanalysen
(Vinje, 2011:34). Knyttet til fleksibilitetsbegrepet viste spørreundersøkelsen at lærere fra
tradisjonelle skoler, i større grad enn baseskolelærere, var enige i at de hadde gode
forutsetninger for å benytte de arbeidsmåtene og undervisningsmetodene som de til enhver tid
mente var hensiktsmessige (Vinje, 2011b:85). Analysen viste også at det ikke var signifikante
forskjeller på hvordan lærerne fra de ulike skoletypene oppfattet at lærersamarbeidet ved
deres skole var fremmende for tilpasset opplæring (Vinje, 2011b:86). Samtidig mente bare
16,3 % av lærerne at «Baseskoler er som regel bedre tilrettelagt for tilpasset opplæring enn
tradisjonelle klasseromskoler» (vedlegg 8, tabell 44). Samlet styrket også dette min kritiske
tilnærming til baseskoledebatten. Jeg gikk inn i arbeidet med den siste artikkelen med en
forforståelse som blant annet gikk ut på at: det klare flertallet av lærere ikke ønsket
baseskoler, at lærerne som gruppe hadde tilbakevist de mest benyttede argumentene for
baseskolene, og at lærere fra tradisjonelle skoler var klart mest fornøyd med forutsetningene
for å benytte viktige lærerkompetanser som har vist seg å være spesielt læringsfremmende
(Vinje, 2011a).
Ved starten av arbeidet med den siste artikkelen var jeg samtidig opptatt av å forsøke å
avbalansere avhandlingen. Med begrepet «avbalansere» tenker jeg da på å legge til rette for at
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eventuelle positive sider ved baseskolearkitekturen lettere kan studeres og komme fram i
lyset. Jeg har aldri vært interessert i å «avbalansere» konklusjoner og empiribaserte tolkninger
på en måte som gir et sminket bilde av analysen. Jeg merket imidlertid at min egen
(for)forståelse hadde utviklet seg i retning av en stadig mer kritisk tilnærming til
baseskoleutbyggingen. Dette var en del av bakgrunnen for at jeg gjorde et strategisk valg
knyttet til utvalget av skoler som skulle studeres i forbindelse med den siste artikkelen. Min
opprinnelige plan var å gjennomføre observasjon og intervjuer ved tilfeldig valgte skoler av
begge skoletyper. Ønske om å avbalansere avhandlingen gjorde imidlertid at jeg ønsket å
finne den baseskolen (og den tradisjonelle skolen) hvor det var størst grunn til å anta at
lærerne var fornøyde med de fysiske rammene på skoleanlegget. Denne utvalgsprosessen er
beskrevet i kapittel 3.6, og handlet i korte trekk om å velge strategisk ut de skolene av hver
skoletype der lærerne i størst grad mente skolearkitekturen var i samsvar med deres eget
pedagogiske grunnsyn. Både den begrensede observasjonen, utarbeidelsen av intervjuguider
og den praktiske gjennomføringen av intervjuene ble gjennomført med stor nysgjerrighet etter
å finne «suksesskriterier for en baseskole». Det jeg fant var i første rekke en forholdsvis
snever uttapping av historiske idegrunnlaget bak åpne skoler, organisatorisk differensiering
med stor vekt på elevenes faglige nivå.
De overnevnte refleksjonene viser at jeg i overveiende grad har sett forskningsfeltet
gjennom kritiske brilleglass. Disse brilleglassene har stadig blitt mer kritiske på bakgrunn av
samspillet mellom egen forforståelse og empiri. Samtidig har jeg gjort forsøk på å avbalansere
og lete spesielt etter positive trekk og holdninger til baseskolen. Som forsker på
skolearkitektur generelt og baseskoler spesielt, er det naturlig å stille seg spørsmålet om
hvordan denne optikken kunne vært eller burde vært ytterligere korrigert. Det kan nok
argumenteres for at jeg kunne gjort mer ut av observasjonen, enn kun å hente inn erfaringer
gjennom å skaffe meg et organisatorisk overblikk for å ha et «felles språk» med lærerne i de
påfølgende intervjuene. Ved en grundigere og mer ordinær observasjonsstudie kunne jeg
konstruert kunnskap ut fra konkret praksis, og ikke re-presentasjoner av praksis slik tilfellet
blir ved å benytte intervjuer og spørreundersøkelser. En grundigere observasjon kunne
muligens hatt potensiale til å overstyre noe av den kritiske forforståelsen. Dette kunne
eventuelt skjedd gjennom å oppdage elementer som baseskolen la godt til rette for, men som
ikke kom fram i spørreundersøkelsen. En grundig form for observasjon ved flere baseskoler,
kunne også i større grad gitt meg svar på hvilket pedagogisk potensial (spesielt knyttet til
organisering og bruk av arbeidsmåter) lærerne mener kan knyttes til baseskolearkitekturen.
Samlet kunne dette gitt meg klarere svar på hvorfor et mindretall av lærere trives med, og
ønsker å undervise i baseskoler.

3.10 Kritisk vurdering av kvalitet på eget arbeid
Jeg har allerede gitt enkelte kritiske vurderinger av egne valg og beslutninger i dette
metodekapittelet. I det følgende vil gi noen korte vurderinger av kvaliteten på mitt eget
vitenskapelige arbeid i lys av de tradisjonelle kvalitetskriteriene: validitet, reliabilitet og
generaliserbarhet.
Validitet i samfunnsvitenskapelig forskning handler om «hvorvidt en metode er egnet
til å undersøke det den skal undersøke» (Kvale & Brinkmann, 2009:250). I de to første
artiklene mener jeg utgangspunktet med analyse av teksten «Baser» og det strategiske
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utvalget av medietekster gir et godt utgangspunkt for å finne svar på de problemstillingene jeg
hadde i forkant av undersøkelsene. I spørreundersøkelsen mener jeg lærernes vurdering av de
ulike påstandene de tar stilling til, gir meg svar på det jeg etterspør, selv om det naturligvis er
min plikt som forsker ikke å trekke konklusjonene lenger enn det som faktisk kommer fram
av de analyserte resultatene. I forbindelse med både skriftlige og muntlige fremstillinger av
resultatene er dette en utfordring, men samtidig en utfordring jeg mener å ha tatt på største
alvor. Når det gjelder validitet knyttet til intervjuene med lærerne, er disse utført gjennom
forholdsvis åpne inngangsspørsmål som tok sikte på å få fram intervjuobjektenes syn på
hvordan de fysiske rammene ved skolen kunne hemme eller fremme en undervisning som
passet overens med deres eget personlige grunnsyn. Det var i stor grad lærerne selv som
knyttet dette inngangsspørsmålet mot den tilnærmingen de hadde til tilpasset opplæring.
Artikkelen som tok utgangspunkt i intervjuene hadde dermed et sterkt fokus på tilpasset
opplæring innenfor ulik skolearkitektur, mens intervjuene mer generelt var bygget opp for å
finne ut hvordan de fysiske rammene fremmet eller hemmet undervisning basert på
intervjuobjektenes pedagogiske grunnsyn. At dette kom til å omhandle tilpasset opplæring var
forventet, men hadde jeg forutsett at fokuset i så sterk grad hadde omhandlet dette tema ville
jeg i større grad lagt opp til og forberedt spørsmål som omhandlet dette tema direkte. Når det
gjelder intervjuene med kvartetten Clemet, Myhrer, Paulsen og Øvland hadde jeg tilrettelagt
for langt mer spesifiserte spørsmål som tok utgangspunkt i intervjuobjektenes vurderinger,
knyttet til deler av historikken bak baseskolene som det ble antatt at de kunne belyse. Dermed
hadde jeg også hatt mulighet til å lese meg godt opp på de aktuelle problemstillingene og
delta i en kunnskapsorientert samtale rundt hva som kunne betraktes som valide observasjoner
knyttet til historikken baseskoleutbyggingen. Samlet styrket dette den kommunikative
validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009:258). Metodetrianguleringen styrker også validiteten i
avhandlingen, da samme spørsmål blir studert fra flere vinkler.
Reliabilitet handler om hvor pålitelige målingene er (Halvorsen, 2008:68) og
omhandler forskningsresultatenes konsistens og troverdighet (Kvale & Brinkmann,
2009:250). Et utgangspunkt for høy reliabilitet er at uavhengige målinger skal gi tilnærmet
identiske resultater (Halvorsen, 2008:68). Når det gjelder den forholdsvis lave svarprosenten
knyttet til spørreundersøkelsen kan det stilles ulike spørsmål som omhandler reliabilitet. Disse
er tatt opp og besvart i artikkelen (Vinje, 2011b:76-77), og jeg understreker igjen at en
«hypotese kan være at lærere uten preferanser for eller mot baseskolene i mindre grad har
deltatt i undersøkelsen og at det derfor bør tas forbehold om utvalgseffekter knyttet til dette»
(Vinje, 2011b:77). Vet ett tilfelle i spørreundersøkelsens oppsett og utforming mener jeg det
kan stilles spørsmål om reliabiliteten, men at svaret er at denne ikke er nevneverdig svekket.
Det er knyttet til spørsmålene under kategori «19» (se vedlegg 7) og gjenfinnes som tabell 1
og 2 i den fjerde artikkelen (Vinje, 2011b:78-79). Her har det sneket seg inn to ulike kolonner
for det samme svaralternativet («usikker»). Dette er et «arbeidsuhell» som dessverre har
sneket seg gjennom diverse internkontroller, og som kan ha gitt usikkerhet hos respondentene.
Imidlertid skiller ikke svarprosenten seg negativt ut på disse spørsmålene og det er slik jeg ser
det ingen muligheter for at respondentene har ment å svare noe annet enn det de har oppgitt
som svaralternativ. Dermed konkluderer jeg med at denne glippen ikke har hatt følger for
reliabiliteten, selv om det kan ha ført til lettere forvirring for respondentene.
I den andre artikkelen som baserer seg på analyse av medietekster kan det nevnes at
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sekundærkilder som for eksempel avisartikler kan være en trussel mot troverdigheten. I
avisartikler som omhandler baseskoledebatten er det journalisten som velger hva som kommer
på trykk. Det betyr at eventuelle intervjuobjekter i artiklene kan ha oppgitt både
forskningsreferanser og ulike argumenter, som journalisten velger ikke å omtale. Det gir
grunn til å stille spørsmål om dataene er valide, altså relevante for problemstillingen
(Halvorsen, 2008:68). Hvis svaret er negativt vil dette føre til lavere reliabilitet. I mitt tilfelle
var imidlertid en analyse av baseskoledebatten i media, slik den reelt sett foreligger, det jeg
var ute etter – og det jeg har funnet svar på. Dermed vil jeg konkludere med at bruken av
sekundærkilder ikke har svekket verken reliabiliteten eller validitet i denne undersøkelsen.
Generaliserbarhet handler om hvorvidt resultatene fra undersøkelsene primært er av
lokal interesse eller om disse kan overføres til andre situasjoner og eventuelt til andre
intervjuobjekter (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Knyttet til spørreundersøkelsen er det flere
kritiske spørsmål som kan stilles i forbindelse med generaliserbarheten i resultatene.
Respondentene er utelukkende knyttet til lærere i Oslo kommune. Det kan være flere faktorer
som gjør at man bør være forsiktig med direkte å overføre resultatene fra Oslo-lærerne til
lærere ved andre steder i landet. I løpet av avhandlingen har det kommet fram tegn på at
ledelsen i Utdanningsetaten i Oslo knytter baseskolearkitekturen tett opp mot
mestringsgrupper og nivådifferensiering. I tillegg kan det være kommuner og
fylkeskommuner som tilrettelegger for helt andre arealnormer (kvadratmeter pr elev) enn hva
de gjør i Oslo, og det kan være lokale ulikheter knyttet til hvordan lærermedvirkningen har
vært i forbindelse med utbygging av de nye baseskolene. Alle disse faktorene vil være
relevante i en diskusjon om i hvilken grad resultatene fra spørreundersøkelsen er
generaliserbare. Samtidig er likhetene mellom baseskolene i Norge så sterke, og resultatene så
tydelige, at det vil trekke i retning av at spørreundersøkelsen gir grunnlag for en analytisk
generalisering: en begrunnet vurdering av hvordan funnene i studien kan benyttes som
utgangspunkt for forventninger om hvordan resultatene ville sett ut hvis de var utført i en
annen del av landet (Kvale & Brinkmann, 2009: 266). Når det gjelder de ulike intervjuene, er
det ikke noe mål i seg selv at resultatene fra intervjuene skal være generaliserbare. Clemet,
Myhrer, Paulsen og Øvland gir sine subjektive meninger om historikken bak baseskolene, og
står selvsagt fritt til å vektlegge ulike forklaringsmodeller og trekke på ulike diskurser. De
intervjuede lærerne er valgt ut fordi det er spesielle forhold ved nettopp deres skole som gjør
at jeg ønsker å se nærmere på hvordan samspillet mellom pedagogikk og arkitektur fungerer.
Denne kontekstuelle rammen gjør at det ikke er å forvente at resultatene fra lærerne skal være
generaliserbare overfor andre lærere i andre kontekstuelle rammer.
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Kapittel 4: Diskusjon, perspektivering og ny kunnskap
I dette kapittelet vil jeg innlede med en oppsummerende diskusjon av resultatene fra de fem
artiklene som avhandlingen bygger på. Videre vil jeg gi en perspektivering av ulike debatter
og praktiske implikasjoner i lys av mine bidrag til baseskoledebatten. Jeg finner dette
nødvendig og relevant, fordi denne gjennomgangen identifiserer diskurser og argumenter som
vil bli sentrale i den videre baseskoledebatten i Norge. Avslutningsvis vil jeg vise hva som har
vært mitt bidrag til ny kunnskap, i lys av en virkelighetsforståelse basert på kritisk realisme.

4.1 En oppsummerende diskusjon
Utgangspunktet for denne diskusjonen vil være hvordan resultatene fra mine undersøkelser
har påvirket, og eventuelt vil være med på å belyse, baseskoledebatten. I og med at jeg har
skrevet en artikkelbasert avhandling har konklusjonene og resultatene fra flere av artiklene
allerede vært fremme i den mediale baseskoledebatten (eks Angelsen & Reinholdtsen 2011,
Ertesvåg, 2010a, 2010b) Hovedproblemet fra et lærersynspunkt synes å være at lærerne
opplever at de fysiske rammene som baseskolene gir, ikke kan utnyttes på en god måte, fordi
disse rammene ikke samsvarer med den pedagogikken lærerne tar utgangspunkt i og føler seg
hjemme innenfor. Baseskolene fremstår derfor fra et lærerperspektiv som en hemsko fremfor
som en ressurs. Her handler det altså ikke bare om diskurser knyttet til baseskoler og
pedagogikk, men om praktisk virkelighet. Sennett, og hans anbefaling om å bremse opp en
fleksibilitetsutvikling med vekt på diskontinuerlig reorganisering av institusjoner, fleksibel
spesialisering av produksjonen og maktkonsentrasjon uten sentralisering, vil være et av tre
stikkord i denne diskusjonen. NPM (New Public Management) og lærerprofesjonalisering er
de to andre.
Skolen handler om å utvikle og sosialisere barn og ungdom til å bli samfunnsborgere. I
Norge konkretiseres dette gjennom beskrivelsen av «det integrerte menneske» i den generelle
delen av læreplanen (Kunnskapsdepartementet, 2006). Det er ulike krefter i og utenfor skolen
som har motstridende interesser knyttet til hvilke typer samfunnsborgere vi ønsker at skolen
skal legge til rette for å utforme. Også dette kommer tydelig fram i beskrivelsen av «det
integrerte menneske», der mange tilsynelatende motstridende formål blir satt opp mot
hverandre. På den ene siden skal de unge tilføres en solid kunnskapsbase og inngi respekt for
kjensgjerninger og saklig argumentasjon, mens de på den andre siden skal oppøve kritisk sans
til å gå løs på innarbeidede forestillinger. Elevene skal utvikle selvstendige og uavhengige
personligheter, men også evnen til å samarbeide. Sluttmålet for opplæringen er «å anspore den
enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til
menneskelighet for et samfunn i utvikling» (Kunnskapsdepartementet, 2006). I forbindelse
med dette målet finner vi altså ulike interesser knyttet til veien mot målet – og i forståelsen av
det samme målet. Dette legger grunnlaget for ulike pedagogiske diskurser.
Jeg vil beskrive to av disse diskursene som jeg har funnet relevante og tilstedeværende
i mitt forskningsarbeid: en pedagogisk moderniseringsdiskurs og en tradisjonell diskurs. Den
pedagogiske moderniseringsdiskursen tar sikte på å utvikle elever for å takle morgendagens
samfunn, og gjør dette gjennom stor vekt på samarbeid, prosjektarbeid og gjennom en streben
etter å utvikle selvdrevne elever. Innenfor en slik diskurs vil det generelt forventes at lærerens
formidlingsaktivitet og den lærerstyrte undervisningen nedtones, til fordel for elevstyrte
læringsprosesser. I den tredje artikkelen beskriver jeg hvordan skoleanleggsdirektør Harald
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Øvland knytter seg opp mot en pedagogisk moderniseringsdiskurs i sitt forsvar for
baseskolene. I den første artikkelen beskriver jeg en «medbestemmelses- og individdiskurs»
som på mange måter tangerer den pedagogiske moderniseringsdiskursen jeg her forsøker å
tegne et bilde av. Jeg mener betegnelsen «pedagogisk moderniseringsdiskurs» er det beste
begrepet for denne diskursen, da «medbestemmelse- og individdiskursen» kan gi en noe mer
snever assosiasjonsramme.
Den «medbestemmelses- og individdiskursen» som omtales i artikkel 1, og som altså
kan ses som en del av en pedagogisk moderniseringsdiskurs, står i et konkurrerende forhold til
det jeg har valgt å kalle «den tradisjonelle diskursen» i den første artikkelen. Den sistnevnte
diskursen tar også sikte på å utvikle elever til å takle morgendagens samfunn, men gjør dette
gjennom å vektlegge andre forhold. Stor vekt på lærerens faglige styrke og tradisjonelle rolle
som kunnskapsformidler og klasseleder vil være sentralt, sammen med fokus på hvordan den
tradisjonelle og faste klassen legger et godt grunnlag for gode relasjoner og gir klasselæreren
oversikt over det samlede skolearbeidet til sine elever. Dette betyr ikke en avvisning av
prosjektarbeid eller elevstyrte læringsprosesser, men fokuset vil være nærmere knyttet til
lærerstyrt undervisningsaktivitet og helklassesamtaler. Det jeg beskriver som en «makt- og
kontrollkritisk diskurs» i den tredje artikkelen er samtidig en kritikk av hvordan skoleeiere og
skoleledere på udemokratisk vis forsøker å vinne hegemoni for en pedagogisk
moderniseringsdiskurs på bekostning av den tradisjonelle diskursen.
Det er i denne diskursive kampen jeg velger å trekke inn Sennetts fleksibilitetsteori.
Hans teori er en kritikk mot fleksibilitetens virkninger. Ved å trekke inn Sennett ser jeg
skoleorganisering og skolearkitektur opp mot den bredere samfunnsutviklingen Sennett er
opptatt av. Hans beskrivelser av maktstrukturer som skjuler seg bak nye former for
fleksibilitet gjenspeiles på ulike måter i de nye baseskolene, jmf kapittel 2. Sennetts klare
anbefaling er at vi må bremse opp en fleksibilitetsutvikling med vekt på diskontinuerlig
reorganisering av institusjoner, fleksibel spesialisering av produksjonen og maktkonsentrasjon
uten sentralisering. Han stiller kritiske spørsmål ved hva som skjer med de egenskapene vi
verdsetter ved oss selv, med vår evne til forpliktelse og lojalitet og vår evne til å følge
langsiktige mål i en slik setting (Sennett, 2008). Dette er spørsmål som kan konkretiseres og
levendegjøres ved å beskrive utviklingen av lærergjerningen ved overgangen fra tradisjonelle
klasseromskoler til baseskoler, slik representantene for lærerne, Paulsen og Øvland, gjør i
artikkel 3. Dermed blir et sentralt spørsmål: I hvor stor grad er baseskolene et strukturelt
forsøk på å legge bedre til rette for de læringsprosessene som knyttes til den pedagogiske
moderniseringsdiskursen – og i hvor stor grad var baseskolene et strukturelt rammeverk for å
legge til rette for maktstrukturer som skjuler seg bak denne nye formen for fleksibilitet?
Dette er spørsmålet jeg nå vil diskutere. Jeg vil innlede diskusjonen rundt dette
gjennom å definere begrepet NPM. Det er et samlingsnavn for reformer knyttet til
desentralisering, hardere finansiell kontroll, kundeorientering, innføring av markedsideer og
kvalitetssikring. NPM kan kobles til tre aspekter: minske statlige utgifter, fremvekst av
neoliberal ideologi og etterspørsel etter mer utviklet økonomisk kontroll og styring av den
offentlige sektoren (Selander, 2006:69). Selander peker på at det i skolen tradisjonelt har vært
den pedagogiske diskursen som har definert virksomhetens innretning, men visse
innskrenkninger fra en økonomisk/administrativ diskurs. Med NPM sitt inntog på
skolearenaen mener Selander det ble skapt et interdiskursivt forhold, der de nye diskursive
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praksisene i liten grad har handlet om det pedagogiske, men i langt større grad det
økonomiske og det administrative (Selander, 2006:81). Hvordan administrative og
økonomiske forhold kan bli spesielt aktuelle i skolehverdagen i baseskoler er vist i de tre
første artiklene. Selander konkluderer med at lærerne har en viss autonomi og frihet innenfor
en NPM-regulert setting, men at denne er vilkårlig (Selander, 2006:85). Denne konklusjonen
kan konkretiseres i enkelte av funnene fra Monica Selands doktorgradsavhandling. Selv om
hennes arbeid er gjort i basebarnehager er overføringsverdien til skolen og samsvaret med
mine funn tydelig. Hun fant blant annet «at den omfattende fleksibiliseringen av både bygget,
barnegruppene og de ansatte førte til stor relasjonell og romslig kompleksitet», konkret
kjennetegnet ved strammere tids- og fordelingsstrukturer og økt tidsbruk til praktisk
planlegging og organisering. Videre skriver hun: «Paradokset blir at fleksibiliseringen av
barnehagen dermed i praksis kan føre til en økt rigidisering og et økende behov for tids-,
bevegelses- og aktivitetsstrukturer». Seland fortsetter slik: «Ved at formelle rammer, som for
eksempel oppdeling i faste rammer og faste rom, svekkes eller fleksibiliseres, vil de ansatte
måtte skape egne strukturer og rammer for å opprettholde en institusjonell orden og logikk»
(Seland, 2009:260). Seland konkluderer med at en fleksibilisering av institusjonens formelle
strukturer, vil kunne gå på bekostning av aktørenes muligheter og rettigheter til å medvirke i
utformingen av livet i institusjonen (Seland, 2009:261). I en lederartikkel i bladet
Lektorbladet i 2013 kommer Lektorlagsleder Gro Elisabeth Paulsen med nye uttalelser som
kan ses i lys av Selands funn i basebarnehagene. Hun skriver der at mentaliteten ved
innføringen av de norske baseskolene kan stå som et eksempel på paradokset om «at en så
viktig kunnskapsinstitusjon som skolen har utviklet ledelseskulturer der åpenhet, informasjon
og kritikk blir sett som et problem, og bakstreversk». Hun beskriver på samme sted at
baseskolene «skulle bygges slik at arkitekturen hindret de gammeldagse og gjenstridige
lærerne å drive tradisjonell undervisning» (Paulsen, 2013:4). Dermed beskriver hun på mange
måter den samme skolevirkeligheten som Seland fant i basebarnehagene: en virkelighet der
fleksibiliseringen av institusjonens formelle strukturer går på bekostning av aktørenes (her:
lærernes) muligheter og rettigheter til å medvirke i utformingen av livet i institusjonen.
Funnene i artiklene bygger opp under Paulsens utsagn og peker samtidig mot det tredje
stikkordet i denne diskusjonen: lærerprofesjonalitet.
Når det gjelder lærerprofesjonaliteten påpeker Stenlås at det som fremstår som de
eneste tegnene på profesjonalitet blant lærere, er den akademiske utdanningen og muligheten
til å stenge ikke-utdannede ute. Han viser til et viktigere kriterium for profesjonalisering:
makten over eget arbeid – hvor lærernes makt over eget arbeid har minsket (Stenlås,
2009:12). Han skriver også at «Ettersom lærerne ikke forsker, har de akademiske pedagogene
innehatt totalt vitenskapelig tolkningsmonopol på skolespørsmål og når ekspertise har blitt
etterspurt» (Ibid:88). Dette kunne vært en god forklaringsmodell på hvorfor interessen for
lærernes meninger og erfaringer knyttet til baseskolenes fremvekst fremstår som svært liten i
flere av artiklene. Forklaringsmodellen er relevant, men forklarer ikke hvordan baseskolene
gjorde sitt inntog, til tross for at de norske pedagogiske forskningsmiljøene ikke støttet opp
rundt denne utviklingen (Musdalslien, 2012). Det statlige engasjementet i Sverige for
lærerprofesjonalitet har ikke handlet om å stole på lærernes yrkesdyktighet og vurderinger,
men isteden om å omdefinere lærerrollen (Stenlås, 2009:94). Knyttet til baseskolene er det
naturlig å trekke den samme konklusjonen på vegne av Norge. Alle artiklene er med på å vise
62

hvordan baseskolenes arkitektur er med på å legge strukturelle føringer i retning av en
omdefinert lærerrolle. Stenlås viser gjennom NPM-relaterte begreper hvordan skolen ønskes
styrt fra skoleeiernes side: Det skal skje gjennom management (overføring av makt til
skoleledelsen), valgfrihet for «kunder», konkurranseutsetting og standardisering, oppfølging
og vurdering. I følge Stenlås vil samtlige av disse prosesser flytte fokus fra skolens
kjernevirksomhet (undervisning) til ulike legitimitetsskapende prosesser for skoleledelse,
kommune og stat (Stenlås, 2009:94). Stenlås konkluderer med at «Man kan ikke få en
høykvalitativ undervisning og profesjonelle lærerinnsatser hvis man samtidig minsker den
profesjonelle autonomien» (Stenlås, 2009:95). Med utgangspunkt i de norske baseskolene har
jeg i den første og andre artikkelen vist hvordan skoleeiere, skoleledere,
Utdanningsdirektoratet og rådgivningstjenesten for skoleanlegg har forsøkt å søke pedagogisk
legitimitet for baseskolene. I den andre, tredje og fjerde artikkelen kommer det tydelig fram at
denne strategien ikke har vært vellykket overfor lærerne.
Ove Skarpenes advarer mot en pedagogikk der lærerstyrt undervisning og
formidlingsvirksomhet langt på vei avvises til fordel for stor vekt på elevstyrte læringsformer
og utstrakt bruk av prosjektarbeid – slik forståelsen av baseskolene kan se ut. Han advarer
mot at kunnskapen i skolen frikobles fra fagene og fagpersonene, fra det innrammede rommet
(klassen) og til slutt fra kunnskapsbæreren (læreren). Skarpenes mener dette vil føre til at
læreren mister autoritet – og peker mot et skrekkscenario der læreren verken våger eller blir i
stand til å sette krav til og vurdere elevene. Videre setter Skarpenes dette i sammenheng med
forståelsen av begrepet ansvar for egen læring – som han mener blir meningsløs i en slik
setting: fordi ansvar må læres gjennom at vi blir satt krav til og at kravene blir fulgt opp.
(Skarpenes, 2007:297). I forbindelse med oppløsningen av den faste klassen og den faste
klasselæreren (som baseskolene ofte legger opp til), viser Skarpenes også til Sennetts
beskrivelse av hvordan den individuelle karakteren brister i møte med korttidskapitalismen.
Skarpenes skriver: «Hvis ideen om at omstilling blir det eneste stabile innslaget, oppfordrer
ikke dette elevene til langsomt å opparbeide seg kunnskap.» (Skarpenes, 2009:295).
På bakgrunn av det overnevnte kan Sennett kobles inn på flere måter: Jeg har tidligere
vist hvordan Sennetts begrep om diskontinuerlig reorganisering av organisasjoner kan
knyttes til baseskolens usammenhengende og fragmenterte struktur, som lettere kan legge til
rette for stadige omstillingsprosesser knyttet til lærernes (og elevenes) arbeidsprosesser. Noe
som igjen kan legge et grunnlag for enklere og billigere administrativ drift av skolehverdagen
for skoleledelsen. Jeg har nevnt desentralisering, hardere finansiell kontroll og kvalitetssikring
blant kjernebegrepene i tenkningen rundt NPM. Arkitekturen i baseskolene legger som nevnt
til rette for en administrativ styring, som legger til rette for en strengere finansiell kontroll.
Det vil heller ikke være ulogisk å knytte de to andre begrepene til organiseringen i baseskoler.
Sammen med baseskolene har det vokst fram en økende test-kultur i den norske
skolehverdagen, og offentlige nasjonale prøver er årlig en del av kvalitetssikringsarbeidet på
skolene. I baseskolene er ofte hele trinn (med 70-90 elever) samlet i en felles base (et adskilt
læringsareal med et større åpent rom og flere mindre grupperom). I denne felles basen
arbeider flere lærere som har et felles ansvar for denne større undervisningsgruppen. Dette
kan legge et grunnlag for å ansvarliggjøre denne lærergruppa for de faglige resultatene til
elevene på trinnet. Selv om organiseringen innad på basen ofte kan være desentralisert til det
aktuelle lærerteamet, vil det også legges til rette for det Sennett kaller en maktkonsentrasjon
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uten sentralisering av makt (Sennett, 2008:67). Lærernes arbeid kan i større grad vurderes ut
fra elevenes faglige resultater på de nasjonale prøvene og stadig økt læringsutbytte blir det
naturlige kravet. Den femte artikkelen gir et eksempel på hvordan stor grad av
nivådifferensiering blir fremhevet som oppskriften for å få dette til, og hvordan lærere
opplever at de fysiske rammene ved den aktuelle baseskolen legger til rette for dette. Men
artikkelen viser også hvordan denne fragmenterte organiseringen langt på vei oppløser
lærernes langsiktige arbeid med en fast elevgruppe, og at enkelte av lærerne opplever at den
personlige autonomien forsvinner fordi undervisningen skal planlegges og organiseres for
hele trinnet i sammenheng. (Vinje, 2013a:13).
Jeg vil konkludere med at baseskolene i stor grad fremstår som et strukturelt
rammeverk for å legge til rette for maktstrukturer som skjuler seg bak denne nye formen for
fleksibilitet, men at de samtidig har vært knyttet til et ønske om å legge bedre til rette for de
læringsprosessene som knyttes til den pedagogiske moderniseringsdiskursen.
Hovedproblemet i den praktiske virkeligheten, i skolehverdagen, er at de formene for
læringsprosesser det legges opp til i denne pedagogiske moderniseringsdiskursen mangler
forankring og troverdighet blant lærerpersonalet. Både behovet og grunnlaget for denne
pedagogiske moderniseringsdiskursen kan fremstå som delvis konstruert for å passe inn i
rammene som er nødvendige for å danne et strukturelt rammeverk som omfavner NPMinspirerte reformer og som skjuler nye maktstrukturer bak en fasade av fleksibilitet. Dermed
ender vi i stor grad opp med en virkelighet der baseskolenes fysiske rammer fremstår som en
hemsko, og ikke en ressurs, i lærernes undervisningsarbeid.
4.1.1 Lærernes maktmotiver – et glemt perspektiv?

Jeg har så langt i avhandlingen ikke hatt spesielt fokus på lærernes posisjonering ut fra et
maktperspektiv. I den andre, tredje og fjerde artikkelen benytter lærerne og deres
representanter seg av pedagogiske diskurser når de direkte og indirekte beskriver problemene
de mener følger i kjølevannet av baseskolene. Kan det tenkes at lærerne har maktmotiver, i
tillegg til pedagogiske motiver, knyttet til å forsvare den tradisjonelle klasseromskolen på
bekostning av de nye baseskolene? Baseskoler, hvor den tradisjonelle klassen er mer eller
mindre oppløst, kan fremstå for lærerne som en arena som er mer knyttet til veiledning av
elever i selvstyrte arbeidsprosesser, enn som arena for kunnskapsledelse av en
undervisningsgruppe. Knyttet til ytre status vil det å være en kunnskapsbærer og –formidler
kunne anses som et sterkere utgangspunkt enn det å bli ansett som en veileder og tilrettelegger
av læringsprosesser. I artikkel 4 kommer det tydelig fram at lærerne vurderer forutsetningene
for å holde ro og orden, være synlig for elevene, trene opp elever til å ta ansvar for felles
regler og å komme hurtig i gang med undervisningsarbeidet som klart bedre i tradisjonelle
klasseromskoler enn i baseskoler (Vinje, 2011b:80-81). Dette kan ses som en konkretisering
av hvordan lærerne kan miste deler av den makten og kontrollen de har over undervisningen i
klasseromskolene. Hvis forståelsen av baseskolene knyttes opp mot utstrakt bruk av
prosjektarbeid og elevstyrte arbeidsprosesser, kan det også være en risiko for at lærere
opplever at behovet for deres formelle kunnskapsbase minsker. Noe som igjen kan virke
truende både på status og autoritet i klasserommet. Samtidig vil det være naturlig å anta at
disse problemstillingene fra lærernes side tar utgangspunkt i en pedagogisk diskurs på samme
måte som Skarpenes gjør det når han advarer mot å frikoble kunnskapen fra
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kunnskapsbæreren (Skarpenes, 2007:295). Maktmotiver kan imidlertid ha innvirkning, uansett
om de er erkjent eller ikke-erkjent blant aktører. Det samme kan sies om lærernes eventuelle
frykt for å miste rollen som «klasseleder» og «den ene» lederen for klassen som sosial gruppe.
I en baseskole hvor flere lærere deler ansvaret for en større undervisningsgruppe (ofte på
opptil 80 elever som i Skola 2000-prosjektet) vil det ikke være unaturlig å anta at lærere kan
føle at deres lederautoritet kan trues.
Selv om det er mulig å rette søkelyset mot eventuelle maktmotiver hos lærere i deres
forsvar for den tradisjonelle klasseromskolen, så preger slike forklaringsmodeller mine funn i
liten grad. Imidlertid var både Paulsen og Myhrer i artikkel 3 tydelige på at kritiske lærere var
blitt utsatt for hersketeknikker som gjorde det ubehagelig å være kritisk til baseskolene
(Vinje, 2013b). Om det ligger en implisitt kritikk mot at lærere vil opprettholde sin makt i
klasserommet ved å karakterisere de som «gammeldagse» og med «manglende fleksibilitet og
endringsvilje» finner jeg ikke grunnlag for i datamaterialet, men det kan heller ikke avvises.

4.2 Perspektiver og praktiske implikasjoner knyttet til mine bidrag på
baseskoledebatten
Jeg vil nå beskrive og diskutere ulike perspektiver knyttet til debatter og praktiske
implikasjoner i forbindelse med mine bidrag i baseskoledebatten. Noen av disse har oppstått i
tett relasjon til mine forskningsresultater. Andre har oppstått i forkant, men kan belyses og
settes i sammenheng med mine resultater. Disse perspektivene underbygger i stor grad
analysene fra flere av mine undersøkelser, men vel så viktig er at de samlet sett viser hvilke
fokusområder som fremstår som sentrale i den videre debatten knyttet til satsing på
baseskoleutbygging i Norge.
4.2.1 Debatt om Utdanningsdirektoratets og rådgivningstjenestens definisjonsmakt
knyttet til skoleanlegg

Konklusjonene i den første artikkelen kan legge bakteppet for en mediedebatt som oppsto i
avisen Klassekampen i april 2012. Thomas Nordahl og Peder Haug, begge professorer i
pedagogikk ved henholdsvis Høgskolen i Hedmark og Høgskulen i Volda, gikk begge i møte
med Utdanningsdirektoratets syn på baseskolene. Beate Aske Løvold er pedagogisk konsulent
i Norconsult, selskapet Utdanningsdirektoratet har hyret inn for å gi råd til kommuner og
fylkeskommuner som skal bygge nye skoler (Musdalslien, 2012). Hun innledet debatten med
å uttale at «(…) det er på tide å forlate klasseromstankegangen i norsk skole», og at «fleksible
løsninger i større grad bidrar til at elever opplever mestring og tilhørighet og får økt
læringsutbytte» (Musdalslien, 2012). I relasjon til denne uttalelsen svarer Nordahl: «Jeg synes
dette er en merkelig holdning, og en holdning som er mer basert på personlige oppfatninger
enn på forskning». Professoren konkluderer deretter med at «Det finnes ingen internasjonal
forskning som sier at læringseffekten er bedre ved baseskoler enn ved tradisjonelle
klasseromskoler» (Musdalslien, 2012). I artikkelen kommer det også fram at Nordahl mener
det er problematisk at den statlige rådgivingstjenesten anbefaler skoleeiere å utforme skoler
på en måte han mener «i svært mange tilfeller vil gi flere utfordringer enn de løser». Han
følger opp med å fastslå at «I de pedagogiske forskningsmiljøene vil du ikke få de samme
anbefalingene» (Musdalslien, 2012). Peder Haug blir i samme artikkel sitert på at «Det å drive
undervisning i baseskoler er så krevende at det er bare å innse at ikke alle, verken lærere eller
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elever, greier å tilpasse seg de kravene som stilles». Han mener også at
«Utdanningsdirektoratet taler med to tunger ved å hyre inn eksterne konsulenter som er
motstandere av tradisjonelle klasseromskoler» (Musdalslien, 2012). Det finnes flere tydelige
tegn på at åpen og forskningsbasert diskusjon om skoleanleggenes utforming, ikke er
Utdanningsdirektoratet og Rådgivingstjenestens primærvalg i formidlingen av muligheter for
de fysiske rammene til nye skoleanlegg. Representanten i den omtale mediedebatten velger å
fremme påstander om baseskolens fortrinn i sammenligning med tradisjonelle
klasseromskoler. Som Nordahl påpeker handler dette om personlige oppfatninger uten
forskningsforankring. Teksten Baser, som analyseres i artikkel 1, ble revidert i januar 2012.
Den reviderte utgaven av teksten Baser (nå under tittelen «Hjemmeområder») gjør lite annet
enn å forsøke å fjerne begreper knyttet til debatten rundt baseskoler og tradisjonelle skoler
(Utdanningsdirektoratet, 2013a). Dette skjer fortsatt på en måte som ensidig fremmer en
konklusjon om at det tradisjonelle klasserommet langt på vei har utspilt sin rolle og den
grunnleggende kritikken av teksten står dermed uforandret. Den nasjonale
rådgivningstjenesten for skoleanlegg har ikke presentert artikkelen hvor jeg analyserer teksten
Baser i sin FOU-presentasjon over relevante forskningsresultater knyttet til skoleanlegg
(Utdanningsdirektoratet, 2013b). Dette kan tyde på at rådgivningstjenesten og
Utdanningsdirektoratet ikke er interessert i verken å vise til eller imøtegå kritikk mot den
måten de fremstiller valgene skoleeiere har i sitasjoner der nye skoler skal bygges.
4.2.2 Debatt om lærerløse timer

Den andre artikkelen konkluderte med at «det kan fremmes argumenter for at utbygging av
baseskoler kan skyldes strukturelle strategier for å drive administrasjon av skoler enklere og
billigere (…) (Vinje, 2011a:1). På bakgrunn av nylige medieoppslag kan denne påstanden
underbygges ytterligere: I slutten av januar 2013 kom det medieoppslag i avisen VG, som kan
sees i sammenheng med denne konklusjonen. Avisen kunne fortelle at Elevorganisasjonen
truet med streik hos elevene i Akershus fylkeskommune på grunn av «lærerløse timer».
Elevorganisasjonen anslo i avisartikkelen at det «til enhver tid er en klasse på hver av landets
438 videregående skoler uten lærer i timen» (Ertesvåg, 2013a). Et slikt anslag er av liten verdi
i en forskningsmessig sammenheng, når det gjelder å beskrive den reelle situasjonen, men den
samme avisartikkelen bekrefter at det ikke finnes noen offisiell kartlegging over de lærerløse
timene. I en relatert artikkel i samme avis den samme dagen, forteller leder i
Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, at de støtter elevene 100 % i sak og at de tok opp
problemstillingen med regjeringen allerede i 2008 (Ertesvåg, 2013b). Lied er videre sitert på
at hun «mistenker fylkeskommunene for bevisst å spare penger og ressurser på å la disse
timene gå uten lærer eller vikarer». Min kobling mot skoleeierens og skoleadministrasjonens
velvilje mot baseskoler med åpne landskap blir dermed denne: I en situasjon hvor det
åpenbart er et problem at mange klasser sitter uten lærere, vil et åpnet landskap (ofte med
plass til tre ganger så mange elever enn et tradisjonelt klasserom) gi skoleadministrasjonen
større muligheter for å organisere seg på en måte som gjør at elevenes arbeid blir ledet av en
lærer. Dette styrker resonnementet om at et ønske om billigere og enklere
skoleadministrasjon, kan være medvirkende til en positiv holdning til baseskoler med åpne
løsninger og åpne landskap.
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4.2.3 Debatt om ytringsfrihet i skolen

I en videre diskusjon vil det være av interesse å få belyst det rådende klimaet for ytringsfrihet
for både lærere og skoleledere. Daværende redaktør i avisen Aften, Kjersti Løken Stavrum,
viste til den dekning hennes egen avis hadde av min spørreundersøkelse (som presenteres i
artikkel 4), og hun gjorde det på en måte som er egnet til å stille spørsmål om kritiske
lærerstemmer har bevisst blitt forsøkt kneblet av skoleadministrasjonen. Under tittelen «Ta
debatten!» skriver hun blant annet:
Stillheten fra det norske skolevesen burde bekymre oss alle sammen. Åtte av ti lærere i Oslo er
misfornøyde med baseskolene. De foretrekker tradisjonelle klasserom. Aften fortalte om disse
resultatene i forsker Erlend Vinjes studie i torsdagens avis. Baseinndelingen er et av de
viktigste nye grepene i norsk skole. Motstanden er tydeligvis stor. Men hvor er alle
motstemmene? Hører vi alle dem som til daglig jobber under et pedagogisk regime de hverken
tror på eller trives med? La meg også nevne at vi i redaksjonen har jobbet lenger med den
nevnte artikkelen enn nødvendig, vi mener den mangler kilder vi gjerne skulle hatt, at den ikke
er så god som vi skulle ønske. Det skyldes noe vi dessverre har vennet oss til; å drive
journalistikk på det norske skolevesen er som å løpe i gjørme. Vi møter påfallende liten vilje
til åpenhet og diskusjon (Stavrum, 2011).

Selv om Løken Stavrum etterlyser motstemmene mot baseskoleutbyggingen viser
nettmedieanalysen at det er lærerne som har frontet denne. Tall fra Norsk Lektorlags
medlemsundersøkelse viser imidlertid at hun likevel har et poeng, og at mange lærere føler
utrygghet knyttet til å gå ut i media med kritikk av skolerelaterte forhold. Undersøkelsen ble
gjennomført elektronisk ved hjelp av Questback i mars 2011. Svarprosenten var på 53 % og
det var 1017 respondenter. Resultatene viste blant annet at 30 % er helt eller delvis enig i at de
er redde for å kritisere forhold ved skolen i offentligheten av frykt for negative reaksjoner.
Videre fremkom det at 54 % er uenig i at de fritt kan uttale seg til journalister om hvordan de
vurderer forhold ved sin skole. Kun 13,6 % er enig i at de fritt kan uttale seg til journalister
om slike forhold. Spørreundersøkelsen viste også at kun 16 % av respondentene oppgir at de
har påvirkning på beslutningsprosesser ved sin skole, og at bare 25 % av lektorene oppgir at
deres faglige og pedagogiske vurderinger blir lyttet til av skolens ledelse (norsklektorlag.no,
2011).
Hva så med ytringsfriheten for rektorene? På oppdrag av Utdanningsforbundet ble det
i perioden 2.-9.oktober 2012 gjennomført 150 telefonintervjuer med et representativt utvalg
av rektorer i den videregående skolen i Norge. Metode- og analyserapporten til undersøkelsen
er linket til i nyhetssaken som Utdanningsforbundet på sine nettsider kaller «Knebler
ytringsfriheten» (Korsmo, 2012). I rapporten kommer det fram at 53 % av rektorene mener at
det i liten grad eller ikke i det hele tatt er aksept for at de kan gå ut offentlig, for eksempel i
mediene, og uttrykke seg kritisk til skoleeiers utdanningspolitikk og prioriteringer. 53 % er
også tallet rapporten gir på den delen av respondentene som i stor eller noe grad ville deltatt
mer i den offentlige utdanningsdebatten, hvis de følte seg trygge på at skoleeier støttet en slik
åpenhet. De to undersøkelsene om opplevd ytringsfrihet for henholdsvis lektorer og rektorer
viser at det er grunn til å stille seg spørsmål om nettmedieanalysen gir et troverdig bilde over
lærernes og rektorenes holdninger til baseskolene. Selv om analysen viser at det er lærerne
som har frontet skepsisen mot baseskolene, gir undersøkelsen om ytringsfrihet likevel grunn
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til å tro at mange er blitt skremt bort fra å delta i den offentlige debatten. Noe som igjen gir
grunnlag for å anta at motstanden fra lærerne ville kommet ytterligere massivt frem i media
hvis klimaet for åpen meningsutveksling var større. Hovedverneombud i Oslo-skolen, Knut
Myhrer og leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, fremmer i min tredje artikkel også
antagelser om at lærere som har vært kritiske til baseskolene har vært utsatt for
hersketeknikker fra overordnede. Medlemsundersøkelsen fra Norsk Lektorlag gjør ikke denne
påstanden mindre sannsynlig.
4.2.4: Debatt rundt lovligheten av utstrakt nivådifferensiering som pedagogisk
ramme for baseskolene
Den tredje artikkelen går i dybden på den nære historikken bak baseskoleutbyggingen i
Norge. Den konkluderer med at det finnes to ulike forklaringsmodeller og diskurser i
kildematerialet. Den ene er en «makt og kontrollkritisk diskurs». Denne diskursen baserer seg
på at baseskolene er et arkitektonisk grep, som skoleeiere og skoleadministrasjon foretrekker
fordi de fysiske rammene tilrettelegger for billigere drift, fleksibilitet knyttet til eventuell
elevtallsøkning og alternative undervisnings- og organiseringsformer som skoleeierne og
skoleadministrasjonen har en preferanse for. Innenfor denne diskursen blir det også fremholdt
at skoleadministrasjon i mange tilfeller har styrt beslutningsprosesser uten reell medvirkning
fra lærerne, og at kritiske lærere har vært utsatt for hersketeknikker. Den alternative diskursen
er gitt navnet «pedagogisk moderniseringsdiskurs» og fremmes av skoleanleggsdirektør
Harald Øvland. Denne tar utgangspunkt i at Kunnskapsløftets fokus på tilpasset opplæring og
setter nye og alternative krav til måten lærerne underviser og samarbeider på, noe som igjen
fører til et behov for nye og alternative fysiske rammer for undervisningen. I Øvlands
forklaringsmodell er alle krav til medbestemmelse og medvirkning fra lærerne respektert og
gjennomført, selv om det åpnes for at drøftingen ser ut til å ha blitt dårlig forankret hos det
samlede lærerpersonalet.
En naturlig videreføring og diskusjon knyttet til den tredje artikkelen, vil være å rette
blikket fremover. Også den femte artikkelen, som viser at nivådifferensiering var svært
sentralt i forståelsen av baseskolenes pedagogiske muligheter, inviterer til å se mot fremtiden.
Jeg vil nå skissere og diskutere en forventet fremtid for skoleanleggenes fysiske rammer i
Oslo-skolen spesielt. Jeg vil trekke inn ytterligere kildemateriale fra intervjuet med Knut
Myhrer (rammene for dette intervjuet er beskrevet i artikkel 3), samt benytte Oslo kommunes
«Standard areal og funksjonsprogram for nye grunnskoler», ulike offentlige dokumenter og
kildemateriale fra klagesaken en foreldregruppe ved baseskolen Bogstad skole leverte til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
4.2.4.1 Standard areal- og funksjonsprogram for nye grunnskoler – Bygg for læring i Oslo

Det nye Standard areal- og funksjonsprogram for nye grunnskoler – Bygg for læring – ble
vedtatt i Oslo bystyre 09.12.10 (Oslo kommune, 2010b). Dette programmet kom på plass etter
at Byrådet i sin sak 169/10 beskrev at “Med det store utbyggingsbehovet i Oslo kommune de
kommende år er det viktig å sikre effektive planleggingsprosesser” (Oslo kommune, 2010a:1).
Knut Myhrer befester sin posisjon innenfor den makt- og kontrollkritiske diskursen, når har
hevder denne effektiviteten i praksis har medført at lærerne er fullstendig utelatt fra
medvirkningsprosesser knyttet til det nye standardprogrammet:
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Vi har ikke hatt medvirkning på dette, og det er en sak for hovedverneombudet og
fagforeningene. Dette er brudd på både hovedavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser i
forhold til hva vi har rett til å medvirke på. (…) Standard byggeprogram er noe
Utdanningsetaten har jobbet med bak vår rygg! (…) Vi respekterer ikke Standard
byggeprogram! Det vet etaten her. Dette er ikke vårt.

Både Myhrer og Paulsen viser i artikkel 3 at de har opplevd at lærere har blitt overkjørt i
medvirkningsprosesser knyttet til nye skoleanlegg de siste årene. Myhrer mener vondt nå blir
verre, og at overkjørsel byttes ut med utelukkelse fra den prosessen der de ytre rammene for
byggene fastlegges. Byrådssak 169/10 som presenterer brukermedvirkningen, og som blir tatt
til etterretning i bystyrevedtaket, beskriver at:
UDE påpeker at brukermedvirkning i tidlig fase er knyttet til utarbeidelse av overordnede
kravdokumenter/standarder og høring av skolebehovsplan. Lokal brukermedvirkning for
skoler som bygges etter standardprogrammet vil derfor særlig fokusere på løsninger for
elevenes hjemmeområder, innenfor de rammer som er gitt i standardprogrammet (Oslo
kommune, 2010a, s. 4)

Utdanningsetaten avviser i denne teksten altså ikke at medvirkning skal skje, men utsetter på
mange måter medvirkningsprosessen til den lokale prosessen som går på hvordan man ønsker
å plassere veggene innenfor standardprogrammets rammer. Rammene i dette programmet
standardiseres nemlig til at skolene i utgangspunktet skal bygges opp av flere “bokser” på 300
kvm som skal romme 120 elever (av og til 150 kvm til 60 elever). I tillegg kommer en
tilleggsbevilgning etter bystyrevedtaket av 09.12.10 på 200 kvm pr nytt skolebygg som skal
brukes til å styrke hjemmeområdene. Disse boksene kan innredes på ulike måter og
Utdanningsetaten gir på sine hjemmesider forslag til ulike prinsippskisser for hvordan
veggene kan plasseres innenfor boksene. Disse prinsippskissene gir forslag både til opplegg
med fire tradisjonelle klasserom på 60 kvm, men også til løsninger med et stort rom og flere
mindre rom av ulik størrelse – en typisk baseskolestruktur (Utdanningsetaten, 2011b). At
dette skal føre til et reelt valg og god nok medvirkning for lærerne i forhold til fysiske rammer
på undervisningsrom, er Myhrer sterkt uenig i. Intensjonene om at det skal være mulig å
bygge om veggene og tilpasse hjemmeområdene til ulike organiseringsformer og
gruppestørrelser innenfor de ulike “boksene”, slik det beskrives i Standardprogrammet har
han heller ingen tro på:
Det står at rektor skal kunne bygge om skolen dersom de finner det ønskelig. Den
fleksibiliteten, hvis den skal være der, så koster den skolen enten enorme summer både i
oppføringen og ombyggingen – ellers så går det på akkord med alle krav til lyd og lys. For det
er klart at vi kan ikke ha permanente lydtette vegger, som det er krav til, hvis dette skal være
mulig.

Myhrer mener også at byggeforskriftene har satt klare krav til støydemping mellom rom og at
“dette er jo borte i baseskoletenkningen – og det kan ikke bli ivaretatt hvis de andre
forholdene skal ivaretas i Standard byggeprogram”. Selv om Oslo bystyre har vedtatt
programmet, har ikke hovedverneombudet gitt opp kampen: “Dette må jo opp på et høyere
nivå. Det blir til Arbeidstilsynet. Men først skal vi ta en runde med bystyret på det. På hva de
har gjort og hva de har tenkt”. Lite tyder altså på at kampen om utformingen av skoleanlegg i
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Oslo er avsluttet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjorde 09.06.11 et vedtak angående
organiseringen ved Bogstad skole, som den gang la ytterligere grobunn for denne kampen.
4.2.4.2 Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet uenige om forståelsen av
Opplæringsloven: konsekvenser for organisering og fremtidige skoleanlegg?

Bogstad skole har de siste årene vært blant de mest profilerte baseskolene i Oslo og
organiseringsformen har vært utgangspunkt for sterk mediedebatt (Strand & Grosvold, 2011).
En gruppe foreldre sendte 08.02.10 en klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen
gikk på “organisering av undervisning ved Bogstad skole med utstrakt inndeling i
mestringsgrupper/nivågrupper og i aldersblandede kontaktgrupper – i strid med
opplæringsloven § 8-2” (Gruppe foreldre ved Bogstad skole, 2010). Paragrafens første ledd
lyder:
I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal ivareta deira behov for
sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til
vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane,
basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk eller
tryggleiksmessig forsvarleg.

I Fylkesmannens vedtak av 09.06.11 (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2011) pålegges Oslo
kommune å iverksette tiltak som sikrer at organiseringen av elevene ved Bogstad skole er i
samsvar med kravene i opplæringslovens § 8-2, første ledd. Argumentasjonen i foreldrenes
klage og i svaret fra Utdanningsetaten viser seg svært forskjellig, når det gjelder forarbeidene
som er knyttet til denne aktuelle paragrafen, som trådde i kraft 1.august 2009. Samtidig tar
begge parter utgangspunkt i en pedagogisk diskurs. Foreldregruppa vektlegger elevenes
opplevelse av tilhørighet og fellesskap som utgangspunkt for læring. De viser til St.meld 31
(2007-2008) som beskriver at “Det bør også fremgå tydelig av loven at elevene skal knyttes til
en særskilt gruppe som skal ivareta deres behov for sosial tilhørighet (…) (Gruppe foreldre
ved Bogstad skole, 2010). Foreldregruppa ved Bogstad bygger opp under dette aspektet, da de
også viser også til Kunnskapsdepartementets Rundskriv nr F-12-09, som formulerer formålet
med lovendringen slik: “Etter endringen kreves det at en så stor andel av opplæringen skjer i
klassen eller basisgruppa at elevens grunnleggende behov for sosial tilhørighet ivaretas der”.
Utdanningsetaten besvarer klagen 10.03.11 (Utdanningsetaten, 2011a), og legger da vekt på
andre føringer i forarbeidene til lovendringen. Utdanningsetaten vektlegger individet, fremfor
fellesskapet, som utgangspunkt for læring. Blant annet viser de til at hovedformålet med
endringen av opplæringsloven § 8-2 ved fjerning av delingstallet, “var å utvide det lokale
handlingsrommet med det for øyet at man lokalt skulle kunne tilpasse ressurstilførselen slik at
læringsmiljøet kan bedres, og at man får en større måloppnåelse og bedre læringsutbytte for
elevene”. Foreldregruppa vektlegger sosial trygghet, tilhørighet og kollektive
læringsprosesser i faste elevgrupper innenfor sin pedagogiske diskurs, mens Utdanningsetaten
vektlegger mulighetene for optimalisering av læringsutbytte for hver enkelt elev. Samtidig
mener Utdanningsetaten at organiseringsformer og bruk av lærerressurser må knyttes blant
annet til skolebyggenes utforming. Utdanningsetaten siterer også fra Ot.prp nr 55 (2008-2009)
(Kunnskapsdepartementet, 2009:18):
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Departementet mener at det fortsatt bør være mulighet til å tilpasse organiseringsformene og
bruken av lærerressursene slik at elevenes behov blir ivaretatt best mulig ut fra lokale forhold
som for eksempel skolestørrelse, lærerressurser og skolebyggenes utforming. Samtidig må
organiseringen til enhver tid ivareta det sosiale fellesskapet. Departementet mener derfor det
må sørges for en god balanse mellom frihet til å etablere fleksible løsninger ut fra lokale
forhold samtidig som elevfellesskapet og den enkeltes behov for sosial tilhørighet sikres.

Utdanningsetaten velger dermed det avsnittet som fokuserer på bestemmelse ut fra lokale
forhold, deriblant skolebyggets utforming. Ot.prp 55 (2008-2009) tar imidlertid for seg mer
enn dette, og da også aspekter som står mer i samsvar med foreldregruppas klage. Blant annet
blir det som et utgangspunkt vist til St.meld 31, der “det går fram at det frå ulike hald har vore
uttrykt aukande uro for at det sosiale tilhøret og læringsfellesskapen i norske skolar er i ferd
med å bli svekt” (Kunnskapsdepartementet, 2009:18). Departementets høringssvar utalte, på
samme side som det siterte utdraget i foregående linje, også at:
Debatten har vært preget av ulike oppfatninger og erfaringer om sammenhengen mellom
organisasjonsform, skolebygg, sosial tilhørighet og læringsutbytte. Det er blant annet blitt pekt
på at fravær av faste klasser og skoler med større grad av åpne landskap bidrar til mer bråk,
mindre forutsigbarhet, mindre tilhørighet til et fellesskap og til utrygge omgivelser for enkelte
elever. Andre peker på at mindre innslag av fast organisering tvert imot gir mer variert og
tilpasset undervisning som fører til bedre læringsutbytte og en høy grad av trivsel. Det blir
også pekt på at det avgjørende for å lykkes i realiteten er at organiseringen blir planlagt og
fulgt opp i praksis, og ikke loven eller organiseringsformen i seg selv. Det er senere år blitt
vanligere med skolebygg som er tilrettelagt for en annen organiseringsform enn tradisjonelle
skoleklasser (ofte kalt «baseskoler»). Departementet har ikke oversikt over antallet skoler som
er bygget slik, eller hvor mange skoler som har en annen organisering av opplæringen enn
tradisjonelle skoleklasser (Kunnskapsdepartementet, 2009:18).

Klagesaken mot organiseringen ved Bogstad skole viser kjernen i den debatten som er skissert
i utdraget over. Gjennom sitt vedtak la Fylkesmannen til rette for en innskjerping av
skoleeieres fleksibilitet til å organisere undervisningen, og beveget seg innenfor
foreldregruppas perspektiv på den pedagogiske diskursen i sin forklaring til vedtaket.
Fylkesmannen skrev at “det i utgangspunktet må være en fast basisgruppe/klasse der
mesteparten av undervisningen skjer” (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2011:3). Videre la
Fylkesmannen vekt på at når opplæringslovens § 8-2 åpner for at elevene kan organiseres
etter faglig nivå, så “er dette en snever unntaksbestemmelse som må brukes med varsomhet”
og understreker skoleeiers ansvar til å sette opp kriterier for bruk av organisering etter faglig
nivå (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2011:4). Fylkesmannen viser til at “Nettopp det
forhold at det er en skjønnsmessig bestemmelse krever klare kriterier i forhold til en
internkontroll, jf, opplæringsloven § 13.10”. Hvis dette vedtaket hadde blitt stående kunne det
lagt sterke føringer for fremtidens skolebygg. Som departementet uttrykker i Ot.prp 55 (20082009) har det de i senere år blitt vanligere med skolebygg som er tilrettelagt for en annen
organiseringsform enn de tradisjonelle skoleklassene: baseskoler. Fylkesmannen understreket
at det meste av undervisningen skal være i en fast basisgruppe/klasse, og la opp til at det skal
utvikles kriterier for når nivådifferensiering skal kunne finne sted. Hadde vedtaket blitt
stående hadde dette vært sentrale aspekter å ta med når fremtidens skolebygg bygges og
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planlegges. Baseskoleutbygging med tanke på utstrakt bruk av nivådifferensiering ville vært
svært vanskelig å forsvare.
Vedtaket fra Fylkesmannen ble imidlertid klaget inn for Utdanningsdirektoratet som
omgjorde vedtaket. Riktignok etter å ha beskrevet at Bogstad ved klagevurdering hadde en
noe annen organisering enn da Fylkesmannen opprinnelig krevde ny organisering. I vedtaket
fra Utdanningsdirektoratet ble det blant annet skrevet om organiseringen, at det var 60 elever
pr trinn, fordelt i tre basisgrupper med egen kontaktlærer, hvor elevene fikk det meste av sin
undervisning (Utdanningsdirektoratet, 2012:3). Utdanningsdirektoratet legger også vekt på at
nivådifferensieringen som skjer på Bogstad skjer ved behov og er organisert som korte og
intensive kurs der det trenes grunnleggende ferdigheter (Utdanningsdirektoratet, 2012:4). En
lignende sak dukket opp bare måneder senere. Denne gangen var det Kastellet skole som ble
meldt inn for Fylkesmannen av elevers foresatte på bakgrunn av bruken av nivåbaserte
mestringsgrupper. Historien gjentok seg: Fylkesmannen mente skolen brøt opplæringslovens
§ 8-2, men Utdanningsdirektoratet omgjorde vedtaket. Denne gangen ble praksis beskrevet
ved at elevene var delt inn i ulike mestringsgrupper i norsk, matematikk og engelsk.
Utdanningsdirektoratet fastslår i sitt vedtak at det ikke skal være mestringsgrupper som
innebærer en fast og etablert praksis. Likevel «frikjenner» de Kastellet, fordi
mestringsgruppene der er under jevnlig evaluering ut fra elevenes læringsutbytte
(Utdanningsdirektoratet, 2013c:1-3). Denne prinsippavgjørelsen gjør det enklere for skoler å
benytte mestringsgrupper og nivådifferensiering. I den grad baseskoler ses som et egnet
arkitektonisk grep for å organisere elevene i ulike mestringsgrupper av ulik størrelse, vil
avgjørelsen også kunne gjøre det enklere for utbyggere å satse videre på baseskoler.
En forventet konfliktfylt fremtid innenfor kampen om skoleanlegget har blitt belyst på
flere måter. Den makt- og kontrollkritiske diskursen og den pedagogiske
moderniseringsdiskursen står hardt mot hverandre og viser få tangeringspunkter i forståelsen
av hvilke fysiske rammer som tilrettelegger på en god måte for elevenes læring og lærernes
arbeidssituasjon. Det er å anta at representanter for de to diskursene vil fortsette å kjempe for
at «sin» diskurs skal styrke posisjonen innenfor baseskoledebatten. Samtidig viser Myhrers
tolkning av rammene for Standard areal- og funksjonsprogram i Oslo, at forutsetningene for
forbedrede medvirknings- og medbestemmelsesprosesser kan fremstå som svake ut fra et
lærerperspektiv. Klagesaken mot Bogstad skole eksemplifiserer tydelig sider ved de
konkurrerende pedagogiske diskurser som blir fremmet innenfor den makt- og kontrollkritiske
diskursen og den pedagogiske moderniseringsdiskursen. Foreldregruppen ved Bogstad,
vektlegger sosial trygghet, tilhørighet og kollektive læringsprosesser i faste elevgrupper og
uttrykker en klar skepsis til baseskolene. Utdanningsetaten representerer en alternativ
pedagogisk diskurs, som vektlegger mulighetene for optimalisering av læringsutbytte for hver
enkelt elev. Samtidig mener de at organiseringsformer og bruk av lærerressurser må knyttes
blant annet til skolebyggenes utforming – noe som fører til positivitet mot baseskolen.
Fylkesmannen krevde gjennom sitt vedtak at undervisningen ved skolene skal skje i faste
elevgrupper det meste av tiden, og at nivådifferensiering skal benyttes som en snever
unntaksbestemmelse og med varsomhet. Dette er rammebetingelser som representanter for
den makt- og kontrollkritiske diskursen, og den pedagogiske diskursen som fokuserer på
tilhørighet, nok vil poengtere og forsøke å legge som utgangspunkt for videre prosesser der
nye skoleanlegg skal bygges. Imidlertid vil de møte sterk motstand ettersom
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Utdanningsdirektoratet har gått mot Fylkesmannens vurderinger i begge de omtalte sakene i
Oslo. Det gjør at det pr i dag er Utdanningsetatens alternative pedagogiske diskurs, som tar
utgangspunkt i utstrakt nivådifferensiering som middel for å optimalisere læringsutbyttet, som
i dag har prinsippavgjørelsene på sin side. Dette kan føre til at det bygges flere skoler etter
baseskolemodellen i Oslo spesielt og i Norge generelt.
Samlet ser det likevel ut til at kampen om skoleanlegget langt fra er avsluttet. Ulike
sentrale skoleaktører vil fortsette å kjempe for hegemoni for sine diskurser og sin måte å legge
til rette for at samfunnets mål med opplæringen blir møtt og lagt til rette for gjennom
arkitekturen til skoleanleggene.
4.2.5 Mediedebatt og nye utbyggingsplaner i lys av spørreundersøkelsens resultater

I den fjerde artikkelen blir resultatene fra spørreundersøkelsen presentert. Undersøkelsen, som
ble gjennomført blant Oslo-lærerne i 2010, konkluderte med at et klart flertall av lærerne fra
både tradisjonelle klasseromskoler og baseskoler ønsket at nye skoleanlegg skulle bygges
utfra en tradisjonell modell med et fast klasserom til en fast elevgruppe. Det ble også
konkludert med at lærere som jobbet i tradisjonelle klasseromskoler, var klart mest fornøyd
med forutsetningene de fysiske rammene ved skolen de jobbet på ga, for utøvelse av viktige
lærerkompetanser. I midten av desember 2010 ble resultatene som presenteres i artikkelen
gjort tilgjengelige for media. Flere av landets største aviser ga undersøkelsen bred omtale.
11.12.10 ga VG, landets største tabloidavis, saken en helside under tittelen «- Baseskole er
bråkeskole» (Ertesvåg, 2010a). I nettutgaven til VG lå oppfølgingssaken fra 16.12.10, som
gikk mer i detalj på resultatene fra undersøkelsen, lenge som hovedsak (Ertesvåg, 2010b).
Saken var da koblet til en protokoll hvor leserne kunne gi sine egne beskrivelser av erfaringer
med ulik skolearkitektur. Det var også en avstemmingsfunksjon over det noe tabloide
spørsmålet: «Mener du baseskole er bråkeskole?». 92 % av de 1307 personene som valgte å
besvare avstemningen stemte «ja». I den opprinnelige saken fra 11.12.10 hadde VG også fått
flere av medlemmene i Stortingets utdanningskomité til å kommentere undersøkelsen. Anne
T. Wøien fra Senterpartiet uttalte at «hun støtter skepsisen mot baseskoler» og beskriver det
hele som et feilskjær. Tord Lien fra FrP blir sitert på at baseskolene har vært et mislykket
prosjekt, og at det «sier seg selv at det ofte blir mer uro i et stort rom med 60-70 elever
samtidig enn i et vanlig klasserom med 25 elever. Venstres leder Trine Skei Grande anbefaler
i artikkelen at «skoleeiere vurderer det pedagogiske behovet høyere enn de arkitektonisk
spennende løsningene», mens Høyres Elisabeth Aspaker slår fast at det er lettere å spore av
for elevene i settinger hvor det er romløsninger med mange elever, flere lærere og ulike
aktiviteter samtidig. Den eneste av de intervjuede skolepolitikerne som ikke uttaler seg
skeptisk til baseskolene er lederen i Utdanningskomiteen, Marianne Aasen fra
Arbeiderpartiet. Hun uttalte at skolens romløsninger er underordnet knyttet til det å forhindre
bråk og uro. (Ertesvåg, 2010a).
Bergens Tidende fulgte opp med saken «Lærerne ønsker ikke åpne skoler» som blant
annet viste frem ulike diagram over lærernes preferanser knyttet til type skolebygg. Her
skriver avisens journalist, Heidi Torkildson Ryste, at «BT har tidligere vært i kontakt med en
rekke skoleforskere landet rundt, uten å finne noen som har et positivt syn på baseskolene»
(Ryste, 2010). Bladet Tromsø presenterte sin sak på resultatene sammen med en presentasjon
av en ny baseskole. Tittelen på saken var «Her bygges gårsdagens skole» (Angelsen &
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Reinholdtsen, 2011). Med utgangspunkt i spørreundersøkelsens resultater forteller Aften i sin
overskrift og underoverskrift at Oslo fortsetter å bygge baseskoler, til tross for at lærere gir
baseskolen stryk (Slettholm, 2011). Fra Trondheim forteller Adresseavisa i overskriften at:
«Alle krever tradisjonelle klasserom i ny skole». Resultatene fra spørreundersøkelsen blir
også presentert, samtidig som avisen oppgir at Trondheim kommune fortsetter å satse på
baseskoler i grunnskolen, samtidig som Sør-Trøndelag fylkeskommune satser på klasserom
når de bygger nye videregående skoler (Skjesol, 2011).
En enkeltstående ny skole kan koste, i alle fall, opp mot 700 millioner kroner (Sirnes,
2008). Det er dermed betydelige summer som skal forvaltes, når kommuner og
fylkeskommuner tar stilling til om de fortsatt skal satse på baseskoler, eller om de skal satse
på tradisjonelle klasseromskoler. I Trøndelag så vi at fylkeskommunen og den største
kommunen hadde valgt ulike veier. I Oslo skrev Aften at det fortsatt ble satset på baseskoler,
men gjennomgangen av Standard areal og funksjonsprogram tidligere i dette kapittelet viser at
det i fremtiden vil være muligheter for begge deler. Drammens Tidende meldte rett i etterkant
av den overnevnte mediedebatten at Drammen kommune ikke kom til å satse på baseskoler. I
følge utdanningsdirektør Tore Isaksen var det lite lurt å satse på baseskoler når lærerne ikke
trivdes (dt.no, 2011). I Tromsø har man gått tilbake til å satse på skoleanlegg som har
tradisjonelle skoleklasser. Bladet Tromsø forteller at kommunen har «kastet
baseskolemodellen på skraphaugen» og at de gjeninnfører klasserommet (Pedersen &
Angelsen, 2012). I Bergen svarte skolebyråd Filip Rygg med å beskrive baseskoler som «åpne
løsninger uten fleksibilitet» og slo fast at man absolutt kan ha klasseromsundervisning i
fleksible skoler – som ble fremsatt som definisjonen på skolene som skulle bygges i Bergen
(Ryste, 2010).
4.2.6 Relevante
elevprestasjoner

nyere

studier

om

skoleanleggenes
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I tilknytning til den fjerde artikkelen vil jeg også trekke fram en mastergradsoppgave av Eirik
Haugnes, NTNU. Denne ble publisert i 2012, altså etter at min fjerde artikkel var publisert.
Masteroppgaven tar utgangspunkt i den hypoteseformulerte problemstillingen: Lærere som
arbeider i tradisjonelle klasserom er signifikant mer tilfredse med sitt undervisningsareal når
det gjelder; støy/uro, egne undervisningsmetoder, relasjonsbygging og elevantall enn lærere
som arbeider i åpne skoler. Haugnes kontaktet meg i forkant av sin studie og etter at jeg
hadde publisert resultatene fra min spørreundersøkelse i Oslo-skolen. Han ønsket å finne ut
om den tendensen jeg hadde funnet i Oslo, som viste at lærere ved tradisjonelle
klasseromskoler var signifikant mer tilfredse med de fysiske rammene knyttet til viktige sider
ved undervisningen, også var til stede i Trondheim. Resultatene fra spørreundersøkelsen til
Haugnes viste blant annet: en tendens til at lærere fra tradisjonelle klasserom var mer tilfreds
med de arbeidsmåter og undervisningsmetoder som ble benyttet, begge undervisningsarealene
legger til rette for god relasjonsbygging og lærere fra åpne skoler er signifikant mindre
fornøyd med støyproblematikk og elevenes muligheter til fysisk å gjemme seg unna
undervisningssituasjoner (Haugnes 2012:52).
Resultatene til Haugnes støtter mine resultater, selv om forskjellene mellom
skoletypene ikke er gjennomgående like klare. Det virker altså tydelig at lærere som jobber
ved tradisjonelle klasseromskoler er mer fornøyd med forutsetningene de fysiske rammene gir
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for å benytte viktige lærerkompetanser. Men gir dette utslag i elevenes faglige prestasjoner?
Jeg har tidligere vist til undersøkelsen fra avisen Bergens Tidende, som konkluderte med at
det ikke var forskjeller i faglige prestasjoner mellom elever fra tradisjonelle skoler og
baseskoler (Hoaas & Mjelva, 2010). I 2011 ble en masteroppgave som har undersøkt den
samme problemstillingen publisert under tittelen «Skolebygg – påvirkes elevers prestasjoner
av skolebyggets utforming?». Undersøkelsen brukte regresjonsanalyse for å finne ut i hvilken
grad elevers prestasjoner ble påvirket av skolebyggets utforming, og benyttet karaktertall fra
405 ungdomsskoler i arbeidet. På grunn av lav svarprosent fra skolene ble bare 120 av disse
skolene kartlagt med tanke på skoletype. 39 av disse fikk betegnelsen fleksibel baseskole,
mens de resterende 81 fikk betegnelsen tradisjonell klasseromskole (Østebrød, 2011:48).
Oppgaven konkluderte med at hovedresultatene indikerer at læringsutbyttet er noe større ved
tradisjonelle klasseromskoler enn ved fleksible baseskoler - men effekten av skoletype er
svak, og at den oppnår ikke statistisk signifikans (Østebrød, 2011:ii). I og med at både mine
og Haugnes sine resultater viser gjennomgående større tilfredshet knyttet til forutsetningene
for å ta i bruk viktige lærerkompetanser blant klasseromlærerne, kunne det kanskje vært
forventet at elevprestasjonene var høyere ved tradisjonelle klasseromskoler enn ved
baseskoler. Når forskningen derimot indikerer at disse forventede forskjellene ikke er
signifikante, vil et interessant spørsmål for videre forskning være: «Hvordan arbeider lærere i
baseskoler med å eliminere det de mener er dårligere fysiske forutsetninger for å ta i bruk
viktige lærerkompetanser?».

4.3: Konklusjon
Et sentralt funn i denne avhandlingen er at skoleeiere og skoleadministrasjon ser ut til å være
positivt innstilt til å bytte ut de tradisjonelle klasseromskolene med baseskoler, mens lærerne i
hovedsak stiller seg i klar opposisjon til en slik innstilling. Med utgangspunkt i kritisk
realisme vil det dermed være naturlig å forsøke å finne de underliggende strukturene og
mekanismene som ligger til grunn for disse observasjonene. Før jeg besvarer den første delen
av problemformuleringen: «Hvilke diskurser og argumenter ligger til grunn for ulike
posisjoner i den norske baseskoledebatten», vil det være nødvendig med en gjennomgang av
hvilke normative brukerkonstruerte posisjoner som eksisterer i Norge i forbindelse med
skolens fysiske rammer, lærerens undervisning og elevenes læring.
4.3.1 Hvilke posisjoner eksisterer i forbindelse med skolenes fysiske rammer, lærerens
undervisning og elevenes læring?

Jeg vil hevde at det i Norge ikke finnes to allment aksepterte og konkurrerende normative
posisjoner knyttet til relasjonene mellom skolenes fysiske rammer, lærerens undervisning og
elevenes læring. Det betyr ikke at det ikke er gjort forsøk på å skape en slik dikotomi, med
utgangspunkt i en tenkt «tradisjonell pedagogikk» på den ene siden og en «basepedagogikk»
på den andre siden. Jeg har tidligere i denne kappen referert følgende Wikipedia-definisjon
knyttet til uttrykket basepedagogikk:
Basepedagogikk henviser ofte til den formen for pedagogikk som foregår på en baseskole.
Slike skoler har ofte en arkitektur som skiller seg fra de tradisjonelle «klasseromsskolene».
Elevene har arbeidsplass i en større base, her arbeider det som regel mer enn 30 elever i
samme rom. I basepedagogikk flyttes fokuset fra undervisning til læring. Elevene skal være
aktive i sin egen læringsprosess, og selv velge hvilken læringsstil som passer dem best.
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«Frontalundervisning» ved tavlen skjer i liten grad, men forelesninger kan brukes for å spore
elevene inn på en oppgave de skal løse. Fokus på læringsmålene fremfor oppgavene,
nivåtilpasset læring, graderte kompetansemål, elever som samarbeider om læring og ulike
læringsstasjoner preger skoledagen på baseskoler. Det er også mulig å løse opp timeplan og
faginndeling for å lage større læringssituasjoner (hele dager eller uker) som fokuserer på et
større emne, ser tverrfaglig på et tema eller viser praktisk bruk av teori elevene skal beherske.
(Hentet 25.03.13 fra http://no.wikipedia.org/wiki/Basepedagogikk)

Mange av påstandene i denne Wikipedia-artikkelen kan ikke støttes av forskning – heller tvert
imot. Påstandene om at elevene ved baseskoler har arbeidsplassen i den store basen
(underforstått: ikke i et undervisningsrom), har begrenset tavleundervisning og arbeider ut fra
en selvvalgt læringsstil kan åpenbart problematiseres. Jeg har ikke funnet noen
forskningsreferanser som peker på at dette er trekk som skiller baseskoler fra tradisjonelle
skoler. Derimot gir både min egen Artikkel 5 og en undersøkelse fra SINTEF Byggforsk
(Jerkø & Homb, 2009) grunn til å tro at elevene ved baseskolene ofte har sitt utgangspunkt i
ulike grupperom. Min egen artikkel viser svært ulike organiseringsmetoder for bruk av det
åpne læringsarealet innad på den samme skolen. Og en reportasje fra Persbråten vgs viser
hvordan de åpne landskapene der lå øde, mens elevene ble undervist tradisjonelt i de ulike
mindre grupperommene (Dregelid, 2008). Jeg har ikke sett oversiktsundersøkelser som kan si
noe om dette gjenspeiler en norm eller et avvik fra organiseringen i baseskoler. Tradisjonell
lærerstyrt undervisning fra tavlen kan selvsagt skje i grupperom og den omtalte SINTEFrapporten viste at de fleste av de undersøkte skolene hadde langt flere elever i disse
grupperommene enn rommene var dimensjonert for (Jerkø & Homb, 2009).
Mitt poeng blir dermed at det ikke finnes forskningsreferanser som kan peke på at
baseskoler organiserer elevene med utgangspunkt i det store landskapet, at baseskoler
nedtoner tavleundervisning i større grad enn tradisjonelle skoler eller at kartlegging av, og
undervisningsarbeid ut fra elevers individuelle læringsstiler er mer hyppig forkommende på
baseskoler enn tradisjonelle skoler. Den samme formen for innvending kan også rettes mot
påstandene om at basepedagogikk skiller seg fra pedagogiske vurderinger og muligheter ved
tradisjonelle skoler, når det gjelder: fokus på læringsmål fremfor oppgaver, nivåtilpasset
læring, graderte kompetansemål, elevsamarbeid om læring, tverrfaglig arbeid og temaarbeid.
Referansene for slike påstander har jeg ikke kunnet oppdrive. Institusjoner med mer
definisjonsmakt enn Wikipedia har også forsøkt å definere forskjeller på undervisning man
kan forvente i henholdsvis tradisjonelle skoler og baseskoler. Artikkel 1 viser blant annet
hvordan Utdanningsdirektoratet, gjennom rådgivingstjenesten for skoleanlegg og teksten
«Baser», forsøker å fremstille det tradisjonelle klasserommet som kun egnet for informasjon,
diskusjon og oppgaveløsing innenfor teoretiske fag, i en setting der det stort sett bare skjer en
aktivitet om gangen. Andre undervisningsareal som blir karakterisert som «typer baser» blir
presentert på en måte som legger til rette for mer variert bruk av arbeidsmåter, spesielt knyttet
til individuelt arbeid, gruppearbeid og lettere praktisk arbeid. Som artikkelen viser, var det
igjen min konklusjon at forskningsgrunnlaget for slike vurderinger ikke var til stede (Vinje,
2010:14).
Skoler og kommuner kan nok ha et bevisst forhold til hvordan de ønsker å
jobbe i baseskoler og til hvilke muligheter de mener oppstår, forbedres eller forverres ved å
jobbe i baseskoler istedenfor tradisjonelle klasseromskoler. Det er en realitet at mange
spesifikke trekk ved undervisningen og læringen ofte eller av og til settes i forbindelse med
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baseskoler spesielt. Eksempler kan være: nivådifferensiering, aldersblanding og individuelle
læringsstiler. Jeg bestrider imidlertid en oppfatning av at vi i Norge i dag er i en posisjon der
vi kan snakke om en felles forståelse av basepedagogikk. Dette kan skyldes at de norske
baseskolene er blitt bygget uten et tilhørende teorigrunnlag for hvordan det var tenkt at den
nye skolearkitekturen skulle innvirke på lærerens undervisning, organisering og derigjennom
på elevens læring. Baseskolene ble bygget uten at lærerens metodefrihet ble innskrenket.
Derfor sannsynliggjøres muligheten for at det har oppstått ulike posisjoner innenfor
«baseskoletenkningen» i Norge, noe som legger grunnlaget for at begrepet basepedagogikk
står uten et felles innhold. Det er også viktig å understreke at, selv om både Skola 2000posisjonen og nivådifferensieringsposisjonen jeg nå vil presentere trekker på pedagogiske
diskurser, så finner jeg gjennomgående i mine artikler at det er den i stor grad ikke-uttalte
økonomiske diskurs som synes å ligge som den grunnleggende strukturen for de positive
holdningene til de nye baseskolene.
De normative «brukerkonstruerte» posisjonene jeg finner fremtredende innenfor
baseskoledebatten og knyttet til begrepet basepedagogikk er følgende:
1) Skola 2000 – posisjonen:
Denne posisjonen ser baseskolene ut fra ideologien som kjennetegnet det svenske Skola 2000prosjektet og jakten på å tilrettelegge for utviklingen av «fremtidens kompetanser». Skola
2000 hadde en integrert tanke der det forandrede fysiske miljøet, som i stor grad tilsvarte de
norske baseskolene, skulle bidra til – og gå «hand i hand» med en forandret undervisning og
forandrede elevroller. I Skola 2000-prosjektet var det en uttalt målsetning at det skulle legges
økt fokus på elevenes læring under eget ansvar (Wallin 2001:29). Den alternative pedagogiske
ideen bød på en langt mer individualisert arbeidshverdag for elevene, preget av sterk
selvbestemmelse over innhold i opplæringen og arbeidsform. En posisjon for forståelse av
norsk basepedagogikk vil være å følge prinsippene som ligger til grunn for Skola 2000prosjektet i Sverige.
2) Nivådifferensieringsposisjonen:
En annen posisjon vil være å koble de fysiske rammene som baseskolene tilbyr hovedsakelig
til en utstrakt bruk av nivådifferensiering. Dersom baseskolen, slik den svært ofte gjør, tilbyr
flere grupperom av ulik størrelse i tillegg til et stort og åpent læringsareal, vil lærere kunne se
muligheten for å benytte disse rommene til nivådifferensiert undervisning i ulike fag. I og
med at tilgangen på antall undervisningsrom ofte vil være større enn det ville vært i en
tradisjonell klasseromskole, kan mulighetene oppleves som forsterket i forbindelse med å
skape læringsarenaer for elever på ulike nivåer. I artikkel 5 beskriver jeg hvordan en
baseskole benyttet grupperommene som rammer for nivådifferensiering i fire og fem grupper
for elevtrinn som størrelsesmessig ville tilsvart tre klasser av ordinær størrelse (opptil 28-30
elever). I en slik setting vil ikke fokuset på elevstyrte arbeidsmåter eller selvbestemmelse for
elevene nødvendigvis være interessant for den oppfattede «basepedagogikken», men derimot
hvordan baseskolen skaper tilgjengelighet for ulik gruppeinndeling for undervisning etter
ulike elevgruppers nivå i ulike fag.
3) Den kritiske posisjonen:
Den siste posisjonen for å forklare basepedagogikk kan forklares gjennom den motstanden og
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skepsisen lærere generelt sett har vist mot baseskolene (Vinje, 2011a; Vinje, 2011b). Denne
skepsisen gir grunn til å tro at det kan finnes baseskoler der lærerne går inn for å skape fysiske
rammer de gjenkjenner fra tradisjonelle skoler. I praksis vil det handle om å benytte de
mindre grupperommene som klasserom, noe som innebærer å plassere langt flere elever i
disse rommene enn de er dimensjonert for. Dette er dokumentert praksis ved flere skoler
(Jerkø & Homb, 2009; Vinje, 2013a). Det kan også handle om å benytte hyller og
skillevegger for å skape provisoriske «klasserom» i åpne landskap. En slik posisjon vil ikke
tillegge «basepedagogikk» noe innhold som skiller denne typen pedagogikk fra pedagogikk i
tradisjonelle skoler. Fokus vil kun ligge på å eliminere opplevde problemer arkitekturen
skaper på en så effektiv måte som mulig.
Presentasjonen av de tre ulike posisjonene som kan knyttes til begrepet
baseskolepedagogikk kan ikke kalles teoretiske posisjoner i en tradisjonell vitenskapelig
forstand. Dette er «hverdagsposisjoner» og normative posisjoner som tar utgangspunkt i
hverdagstenkning og erfaringer fra baseskoledebatten generelt. Fordelen med disse er at de gir
et lettfattelig og oversiktlig bilde over ulike og motstridende normative anvisninger til
hvordan baseskolene og baseskolepedagogikken bør forstås. Svakheten kan være at disse
posisjonene ikke er forankret i en mer vitenskapelig form knyttet til hvordan man kan forstå
dette området på bakgrunn av for eksempel utdanningssosiologi og institusjonskritikk av
skolen.
4.3.2 Hvilke diskurser og argumenter ligger til grunn for ulike posisjoner i den norske
baseskoledebatten?

Jeg vil nå ta utgangspunkt i at det er to posisjoner i den norske baseskoledebatten: en «japosisjon» som ønsker baseskoler og en «nei-posisjon» som ønsker tradisjonelle
klasseromskoler. På bakgrunn av alle artiklene jeg har skrevet i denne avhandlingen, mener
jeg det er grunnlag for å beskrive hvilke diskurser og argumenter som er sentrale i disse
posisjonene – og også hvilke underliggende årsaksmekanismer som er sentrale og delaktige i
konstruksjonen av disse posisjonene. Med utgangspunkt i kritisk realisme blir det altså min
oppgave å reflektere over hvordan verden etter alt å dømme må se ut, for at den kraftige
utbyggingen av og satsningen på baseskoler skal gi mening (Buch-Hansen & Nielsen,
2005:14). Dette handler om å beskrive, så godt det lar seg gjøre, det Bhaskar beskriver som
det reelle domenet av virkeligheten. Et domene som består av strukturer og mekanismer som
ikke er direkte observerbare, men som under visse omstendigheter understøtter og forårsaker
visse begivenheter og fenomener - i denne sammenheng utbygging og satsning på åpne
baseskoler (Ibid:24). Jeg ser «ja-posisjonen» som skapt på denne måten og tar utgangspunkt i
hva som kan ligge bak et positivt vedtak om utbygging av baseskoler i en kommune eller
fylkeskommune. Det kan ligge årsakskrefter knyttet til tre ulike argumentasjonskategorier
som utløser denne positive holdningen. Disse er 1) økonomisk-administrative argument, 2)
«faglige» argument og 3) pedagogiske argument.
De økonomisk-administrative argumentene er flere. Det første argumentet handler om
at baseskolene gir grunnlag for langt billigere investeringsomkostninger og driftsutgifter. Det
er all grunn til å tro at kommune-Norge spisset ørene da professor Erik Wallin anslo at begge
disse utgiftspostene kunne senkes med ca 20 % gjennom å velge skoler etter malen fra Skola
2000, sammenlignet med en tradisjonell skole bygd for like mange elever (Wallin, 2001:30).
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Når vi vet at en enkelt skole kan koste 6-700 millioner kroner (Sirnes, 2008), vil en eventuell
innsparing på 20 % samlet sett innebære mange milliarder kroner. Et slikt økonomisk
resonnement vil helt klart kunne generere årsakskrefter som kan forklare positivitet mot
baseskolene i de kretser som har ansvar for økonomi i kommuner og fylkeskommuner. De
samme kan sies om resonnementet om at baseskolen, med sine åpne løsninger, lettere kan
absorbere inn flere elever i perioder hvor kommuner opplever sterk (og kanskje også uventet)
elevvekst (Vinje, 2010:20; Vinje, 2013b:9-11.) Stipulerte tall på elevutviklingen fra Oslo
viser at denne problemstillingen knyttet til elevvekst er meget sentral i hovedstaden og vil
fortsette å være det i årene fremover (Vinje, 2013b:10). Det finnes flere økonomiskadministrative argument for å ønske seg baseskoler. Med utgangspunkt i Sennetts
fleksibilitetsteori har jeg argumentert for at det både innenfor baseskolens fysiske rammer –
og selvuttalte fleksibilitet, kan skjule seg maktstrukturer som søker etter og finner muligheter
for økonomisk effektivisering (Vinje, 2013b:11). Et enkelt eksempel kan knyttes til
vikarutgifter. I en baseskole med åpne løsninger kan et helt trinn samles i landskapet og jobbe
individuelt under oppsyn av en eller to lærere, hvis en eller flere lærere er syke. Det vil være
vanskeligere å fortelle en lærer i en tradisjonell skole at han eller hun alene skal ha ansvaret
for flere klasser som sitter adskilt i ulike klasserom samtidig.
Jeg vil også presentere ytterligere et økonomisk-administrativt argument som jeg ikke
har tatt opp i noen av artiklene. I en presset kommuneøkonomi kan det være interessant å få
mer enn en skole når man bygger et skoleanlegg, nemlig et flerbruksanlegg som ved siden av
skole også kan fungere som et samfunnshus i helger og på kveldstid. Hans Petter Ulleberg fra
NTNU har påpekt at det fra mange hold fremmes ønske om at skolebyggene skal bli sentra for
lokalmiljøenes sosiale liv og virke utover de tradisjonelle skolerammene (Hordaland
Fylkeskommune, 2009:17). Hordaland Fylkekommune skriver i sin funksjonsplan for
skoleanlegg fra 2009 at dette blant annet gir behov for store åpne landskap, da «Ein må syte
for areal der folk kan utøve musikk, dans, drama, avvikle lokalsamfunnsmøte, arrangere
utstillingar (…)» (Hordaland fylkeskommune, 2009:17). Behov for større åpne landskap
knyttet til allmøter, forestillinger og andre former for samlinger kan være med på å legge
føringer av ikke-pedagogisk art i retning positivitet mot baseskoler. Dette betyr ikke at
flerbruksanlegg er en ubetinget illegitim tanke. En slik samlokalisering kan blant annet føre til
bedre økonomiske muligheter i kommunen for eldreomsorg og andre offentlige tilbud. Men
samtidig er det ytterligere et økonomisk-administrativt argument i retning baseskoler, som
ikke er knyttet til en pedagogisk diskurs om hvilke fysiske rammer som best tjener lærernes
undervisningsarbeid og elevenes læring.
Den andre argumentasjonskategorien, med
iboende årsakskrefter som trekker mot positivitet til baseskoleutbygging, har jeg kalt de
«faglige» argumentene. Hermetegnet er ikke tilfeldig. Jeg tenker da i første rekke på de
faglige rådene fra Utdanningsdirektoratet og rådgivingstjenesten for skoleanlegg. Jeg har
konkludert med at de, i teksten Baser, gir sine råd om skoleutbygging i retning baseskoler på
en måte som er forenklet, ensidig og tidvis selvmotsigende (Vinje, 2010:23). Uansett hvordan
jeg vurderer rådene, så kommer de fra en skoleaktør med autoritet. Det er
Utdanningsdirektoratet som utarbeider uttalelser for hvordan opplæringslova og forskriftene
til denne lova skal forstås. Dermed er det logisk at råd og oppfattende retningslinjer som
Utdanningsdirektoratet stiller seg bak, vil fremstå med autoritet også når disse rådene knyttes
til skolearkitektur generelt og baseskoler spesielt. Hvis beslutningstagere i kommune og
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fylkeskommune oppfatter at deres avgjørelser går på tvers av rådene fra
Utdanningsdirektoratet og en nasjonal rådgivingstjeneste hvis de ikke går inn for å bygge
baseskoler, vil dette skape mekanismer som trekker klart i retning av positivitet til baseskoler.
Noe av den samme argumentasjonen kan knyttes opp mot beskrivelsen av ettallstyranniet i
stortingsmeldingen Kultur for læring. Som jeg viser i den tredje artikkelen, tyder mye på at
mange skoleeiere oppfattet formuleringene i det såkalte ettallstyranniet som koblet til et
behov for baseskoler. Dette til tross for at formuleringens sannsynlige opphavskvinne, Kristin
Clemet, avviser denne koblingen (Vinje, 2013b:8). I den grad dette stemmer, vil
formuleringene om ettallstyranniet fremstå som et strukturerende objekt, som skaper en
underliggende mekanisme som støtter opp rundt positiviteten mot baseskolene. Det vil være
vanskeligere for skoleeiere å argumentere for en form for skolearkitektur, som de selv
oppfatter blir fremstilt som lite hensiktsmessig i en offentlig stortingsmelding.
Den siste kategorien handler om de pedagogiske argumentene. Jeg finner to
pedagogiske argument som kan skape en positiv holdning til baseskolene: 1) ønske om
nivådifferensiering og 2) ønsket om elevstyrte undervisningsformer i retning av hva som ble
skissert innenfor den svenske Skola 2000-prosjektet (Wallin, 2001), og som jeg har betegnet
som del av en pedagogisk moderniseringsdiskurs. I den femte artikkelen kommer det klart
fram at de aktuelle lærerne ser baseskolen som en egnet fysisk arena for å gjennomføre
nivådifferensiering i stor utstrekning. I den samme artikkelen viser jeg også at det historisk
sett er grunnlag for å koble skoler med åpne løsninger sammen med et ønske om mer elevstyrt
undervisning (Vinje, 2013a:2,6). Jeg har vist hvordan undervisning knyttet til elevstyrte
arbeidsmåter knyttes opp mot Kunnskapsløftet på en måte som kan ligne et forsøk på en
pedagogisk legitimering for baseskolene (Vinje, 2010). I ankesakene knyttet til
organiseringen av enkelte baseskoler i Oslo (se kapittel 4.2.4.2), gjør Utdanningsetaten
lignende forsøk på pedagogisk legitimering, men denne gangen med utgangspunkt i
nivådifferensiering og mestringsgrupper. Evidensbasert forskning som er gjengitt i
sammenheng med de ulike artiklene i denne avhandlingen, indikerer tydelig at verken typiske
elevstyrte arbeidsmåter eller nivådifferensiering fremstår som spesielt godt egnet for å
fremme elevenes læring i sammenlignende undersøkelser. De pedagogiske
legitimeringsforsøkene i forbindelse med baseskoleutbyggingen har hatt et tøft møte med
empiri og forskningsresultater fra den evidensbaserte tradisjonen.
Min oppfatning er at mange beslutningstagere innenfor skoleutbygging i kommuner og
fylkeskommuner har vært preget av de mekanismene som har blitt skapt av forestillinger og
argumentasjon knyttet til økonomisk-administrative hensyn. Samtidig er det klare
indikasjoner på at teksten Baser og formuleringene i ettallstyranniet har skapt sterke
mekanismer i retning positivitet for baseskoler. De pedagogiske argumentene som foreligger
og som har blitt brukt til støtte for baseskolen, har svak forskningsmessig ryggdekning med
tanke på å fremme elevenes læring ut fra evidensbaserte studier. Derfor vil jeg konkludere
med at det ser ut til at påvirkningen fra underliggende økonomisk-administrative strukturer og
mekanismer har vært så sterk, at den kritiske sansen som burde vært utøvd mot de
pedagogiske legitimeringsargumentene for baseskolene, har blitt forstyrret. Det er også
indikasjoner på at dette har ført til at lærere som har forsøkt å utfordre de pedagogiske
begrunnelsene for baseskolene har blitt overhørt og tidvis også utsatt for hersketeknikker for å
dempe motstanden. Til slutt vil jeg hevde at de mekanismene som kan knyttes til prestisje (og
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prestisjetap) både kan og bør knyttes til dette argumentet. Hvis skoleeiere gjennom flere år
argumenterer for og bygger ut baseskoler, kan det være vanskelig å snu. Uansett hva
forskningen måtte vise. Dette vil kunne oppfattes som om man innrømmer at alt man har stått
for gjennom flere år, og som har kostet kommunen eller fylkeskommunen milliarder av
kroner, har vært uklokt. En slik øvelse sitter nok langt inne hos de fleste, og måten man tolker
og vektlegger forskningsresultater kan være påvirket av frykten for et prestisjetap.
Når det gjelder «nei-posisjonen» som har gått inn for tradisjonelle klasserom finner jeg
at denne posisjonen er bygget opp av ulike mekanismer som alle utgår fra pedagogisk
argumentasjon, som i stor grad finner støtte i empiri og evidensbaserte forskningsresultater
knyttet til hva som fremstår som læringsfremmende. I hovedsak handler dette om et ønske om
å gi elevene faste rammer, struktur, trygghet og tilhørighet. Det handler også om å ønske seg
fysiske rammer for undervisningen som legger til rette for å unngå støy, uro og
konsentrasjonsproblemer. Knyttet til denne posisjonen har jeg ikke funnet indikasjoner på at
diskursene eller argumentene er basert på strukturer eller mekanismer tilknyttet andre
disipliner enn den pedagogiske, selv om jeg har diskutert og ikke avvist muligheten for at
makt- og kontrollmotiver hos læreren kan gi grunnlag for en positivitet mot de tradisjonelle
klasseromskolene på bekostning av baseskolene. Dette knyttes spesielt til at læreren som
«leder» kommer tydeligere fram i det tradisjonelle klasserommet. Videre knyttes det til at
«ledelse» kan ses som et maktbegrep for profesjonen og som en del av en opprustning for
lærerens profesjonelle identitet.
4.3.3 I hvilken grad er diskursene og argumentene knyttet til den norske
baseskoledebatten forskningsbaserte, og er det mulig å beskrive en forskningsbasert
posisjon i den norske baseskoledebatten?

Når jeg skal ta stilling til om diskursene og argumentene knyttet til baseskoledebatten er
forskningsbaserte, så velger jeg å ta utgangspunkt i både uttrykt argumentasjon og de
økonomisk-administrative strukturene og mekanismene jeg selv mener er sentrale i
utviklingen av positivitet mot de norske baseskolene. Når det gjelder den uttrykte pedagogiske
argumentasjon har jeg nettopp gjennomgått denne. Som jeg viser i flere av artiklene mine, har
den pedagogiske argumentasjonen til fordel for baseskoler svak støtte i evidensbasert
forskning, mens den pedagogiske argumentasjonen til fordel for tradisjonelle klasseromskoler
kommer langt bedre ut i en slik sammenheng. Som jeg konkluderer med i den fjerde
artikkelen:
En videre satsing på baseskoler i den hensikt å fremme elevens læring kan ikke sies å ha støtte
i nyere forskning. Hvis hensikten med baseskolene er å legge til rette for lærernes muligheter
for å utøve viktige lærerkompetanser som fremmer læring, så vil heller ikke denne hensikten
være basert på forskning (Vinje, 2011b:91).

Det kommer fram i artikkel 2 at den offentlige baseskoledebatten har sparsom eksplisitt
relasjon til forskning, men at gruppen som argumenterte mot baseskoler kom best ut av en slik
sammenligning (Vinje, 2011a:44). Den pedagogiske konklusjonen er dermed på mange måter
gitt. Men hvis man skal kunne beskrive en forskningsbasert posisjon i den norske
baseskoledebatten, må man først avklare ulike spørsmål knyttet til hva man ser som verdifullt
i forbindelse med utbygging av nye skoleanlegg. Hvor stor verdi skal man legge på at
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skolearkitekturen legger til rette for økonomisk rasjonalisering og administrativ
effektivisering? I hvilken grad baseskolene faktisk gjør dette er vanskelig å uttale seg om,
men dette er en form for argumentasjon som ville vært enkel å angripe for
baseskolemotstandere. Å vinne forståelse for at økonomiske hensyn skal kunne prioriteres
fremfor pedagogiske hensyn i skolehverdagen, og at dette vil kunne føre til omfangsrike
forandringer i måten vi organiserer skolehverdagen til elevene – er neppe et solid
salgsargument. Kanskje er det derfor denne formen for argumentasjon sjelden kommer fram i
det offentlige rom (Vinje, 2011a:34).
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Kapittel 5: Etterord
Kokka og hotellsjefen

”Hotellsjefen forteller kokka at hun ikke lenger skal skjære opp kjøttet med den store kniven hun har
brukt siden hun gikk inn i yrket for 20 år siden. Hotellsjefen forteller videre at han ønsker at kokka
skal delta i beslutningen av hvilket utstyr som nå skal brukes til å skjære opp kjøttet før det serveres til
gjestene ved hotellet. Imidlertid har hotellsjefen gjort et overordnet strategisk valg. Han har nemlig
bestemt at kokka kan velge mellom gaffel og skje. Men han er svært interessert i innspill fra kokka om
gaffel eller skje er det beste alternativet – og hvilken størrelse gaffelen eller skjeen skal ha. Kokka blir
opprørt og sier at hun vil fortsette å jobbe med kniven, og at denne er det beste alternativet ut fra en
faglig vurdering. Hotellsjefen rister oppgitt på hodet og gir klar beskjed om at endringsvillighet er
viktig i dagens arbeidsmarked, at hotellsjefen er å anse som kokkas leder også i faglige henseende og
at lojalitet er forventet. Kokka velger seg dermed gaffelen, da den er mest lik den kniven hun egentlig
ville ha. Hun spisser taggene på gaffelen og bruker en av sidetaggene til å skjære med.”
Fortellingen er både absurd, ulogisk og fullstendig urealistisk. Likevel har forskningsfunnene mine de
siste årene gitt meg grunnlag for å tro at det finnes lærere som kan kjenne seg igjen i kokkas situasjon
og dilemma. Dessverre.
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Artikkel 1:
Vinje, E. (2010). Baseskoler – En kritisk diskursanalyse av
teksten Baser fra Rådgivingstjenesten for skoleanlegg
Publisert i FORMakademisk 3 (2), 2010

Erlend Vinje Baseskoler

Erlend Vinje

Baseskoler
En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for
skoleanlegg
Sammendrag
Denne artikkelen gir innledningsvis en beskrivelse av utviklingen av begrepsbruken knyttet til
skoleanlegg med åpne løsninger. Disse skoleanleggene gikk på 1970-tallet under betegnelsen
åpen skole her i landet, men blir i dag ofte knyttet til begrepet baseskoler. Artikkelen gjør
videre en kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra en av Utdanningsdirektoratets internettsider, som presenteres gjennom den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg. Analysen
viser hvordan den aktuelle teksten både er konstituert av, og med på å konstituere en spesiell
diskurs som den hegemoniske i konkurranse med en alternativ diskurs i baseskoledebatten.
Artikkelen vil også drøfte denne ensidige vektleggingen av den ene av to konkurrerende
diskurser på bakgrunn av nyere forskning.
Nøkkelord: baseskoler, tradisjonelle skoler, skoleanlegg, åpne løsninger, klasserom, kritisk
diskursanalyse, tekstanalyse, definisjonsmakt, kunnskapsregimer, Kunnskapsløftet.
Innledning
Det har det siste tiåret vært flere eksempler på lokale stridigheter mellom skoleeiere, lærere og
til dels også foreldre i forbindelse med utbygging av skoleanlegg. Bakgrunnen for disse
stridighetene har ofte omhandlet åpne løsninger i skolearealet. For eksempel ble Nye Hamar
katedralskole ombygget kun et halvt år etter at den sto ferdig på grunn av støyproblemer
knyttet til de åpne landskapene (Sirnes, 2008:26). Ved Tromstun skole i Tromsø trakk lærerne
seg fra brukermedvirkningsprosessen fordi de mente at store åpne arealer var pedagogisk sett
svært ufleksible (Nilsen, 16.01.2009) og ved nye Munkerud skole i Oslo ble det opprettet en
omfattende foreldreaksjon for å stanse det som ble omtalt som en gammeldags baseskole
(Trosvik, 25.03.2009).
Internasjonal forskning
Felles for disse stridighetene er at ulike aktører fremmer ulike diskurser knyttet til relasjonene
mellom skolearkitekturen, lærerens undervisning og elevenes læring. Internasjonal forskning
viser at det er gjort lite forskning som konkret omtaler disse relasjonene. Professor John
Hattie har utført en av tidenes største meta-analyser, knyttet til hvilke pedagogiske tiltak som
fremmer elevenes læring. I denne analysen kommer åpen skole svært dårlig ut. Det samme
gjør arbeids- og organiseringsformer som ofte knyttes til undervisning i skoler med åpne
løsninger: alderblanding, nivågruppering og sterk grad av elevkontroll over læringssituasjonene (Hattie, 2009). Av de fire meta-analysene (bestående av 315 undersøkelser), som
Hattie bruker for å finne effektstørrelsen på læring gjennom tiltaket åpen skole er samtlige fra
perioden 1980-82. De er alle basert på åpen skole-bevegelsen i USA på 1970-tallet. Hattie
viser til at man kan legge ulik betydning til det som ble kalt open education programs. Der
noen understrekte betydningen av åpne landskap som læringsareal, var det andre som
fokuserte mer på spesielle arbeidsformer og/eller fokuserte på elevens rolle i læringsprosessen. Disse betraktningene må tillegges vekt når disse resultatene blir holdt opp mot
dagens baseskoler i Norge. Det at Hattie ikke finner plass til forskningsresultater som er yngre
en 28 år tyder på at det internasjonalt har vært lite konkret forskning på hvordan
skolearkitektur knyttet til åpen skole-betegnelsen påvirker elevenes læring, de seneste årene.
I Sverige utførte imidlertid skoleforskeren Lars Naeslund en treårig kvalitativ studie
av en baseskole. Naeslund konkluderte med at de svakeste elevenes tapte på organiseringen,
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fordi organiseringen det ble lagt opp til forutsatte at elevene hadde gode lese- og skrivekunnskaper, god kontroll over egne læringsstrategier og nok egendisiplin til å drive eget
arbeid fremover (Naeslund, 2001:122). Professor i pedagogikk, Pia Bjørklid har gjort en
sammenfatning av andre svenske studier på skoler med baseorganisering. Denne viser blant
annet at lærerne ved skolene oppga at det ofte var flere elever i de mindre grupperommene
enn hva rommene var dimensjonert for, at lærerne savnet den tenkte fleksibiliteten og at
åpenheten og glassveggene bidro til forstyrrelser for enkelte av elevene (Bjørklid, 2005:75).
Norsk forskning
Avisen Bergens Tidende gjorde 2010 en landsomfattende sammenlignende undersøkelse av
faglige resultater og trivsel i baseskoler og tradisjonelle skoler. Resultater knyttet til faglig
læringsutbytte og trivsel ble hentet fra henholdsvis nasjonale prøver (Utdanningsdirektoratet,
2010d) og Elevundersøkelsen 2009 (Utdanningsdirektoratet, 2009). Kategoriseringen etter
skoletype var basert på egenrapportering fra skoleeier. Avisen konkluderte med at det ikke var
signifikante forskjeller mellom baseskolene og de tradisjonelle skolene (Hoaas og Mjelva,
2010). Da det ikke er gjort undersøkelser på hvilke arbeidsmåter og organiseringsformer som
benyttes i norske baseskoler, kan konklusjonen imidlertid vanskelig sammenlignes direkte
med Naeslunds funn.
Innen norsk forskning generelt er det spesielt fra SINTEF Byggforsk det er kommet
forskning på relasjonene mellom skolearkitektur, lærerens undervisning og elevenes læring.
Karin Buvik har gjort en analyse av bruksområder til ulike rom, noe som indirekte vil få stor
oppmerksomhet gjennom tekstanalysen i denne artikkelen. Sidsel Jerkø og Anders Homb har
forsket på planløsninger, akustikk og støy i baseskoler. I denne rapporten, som tar utgangspunkt i ni baseskoler i Oslo, kommer det frem flere funn som er av stor interesse for de
omtalte relasjonene og da spesielt mellom skolearkitektur og lærerens undervisning. Ingen av
de ni skolene har akustiske egenskaper som tilfredsstiller kravene i Teknisk forskrift til plan
og bygningsloven (Jerkø & Homb, 2009:76). Rapporten anbefaler at det jobbes med
”homogen” aktivitet i ulike rom, og at formidlingspedagogikk og individuelt arbeid ikke
blandes (Ibid: 78). Det kommer også fram fra nær samtlige av baseskolene at grupperommene
ble brukt for langt større elevgrupper en de i utgangspunktet var dimensjonert for (Ibid: 5960), noe som samsvarer med erfaringer fra Sverige (Björklid, 2005:75). Dette kan tyde på at
lærere i baseskoler forsøker å organisere undervisningen med lærerstyrte, tradisjonelle organiseringsformer i de mindre grupperommene.
Fra NTNU og professor Birgit Cold kom det i 2003 en rapport som viste til at åpenhet,
oversikt og tilpasningsdyktighet var sentrale element i rangeringer av estetiske positive egenskaper i ulike læringsmiljø. Lukkede og ufleksible rom er derimot blant egenskapene som blir
knyttet til negative egenskaper ved læringsmiljøet av brukergrupper (Cold, 2003).
Artikkelens innhold
Denne artikkelen vil innledningsvis beskrive den historiske utviklingen for begrepsbruk i
forhold til skoleanlegg med åpne løsninger i norsk skole. Dette vil fungere som et nødvendig
bakteppe for å forstå den kommende diskusjonen, men historiske fakta og relevante
forskningsresultater fra dette historiske bakteppet vil også brukes senere i artikkelen. Etter den
historiske presentasjonen vil det følge en kritisk diskursanalyse av artikkelen Baser, som er å
finne på nettsiden til den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg. Forfatteren av denne
teksten tar på seg oppdraget å beskrive hvordan skolens undervisningsrom bør se ut, hvilken
funksjon de har, hva rommene heter og delvis hvordan nye skoler bør prioritere med tanke på
disse rommene, som for øvrig kalles baser. Den avsluttende diskusjonen vil vise hvordan
artikkelen Baser både er konstituert av, og med på å reprodusere, en enkelt diskurs fremfor en
annen og konkurrerende knyttet til baseskoledebatten.
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Metode
Kritisk diskursanalyse er brukt som metode ved analysen av den aktuelle teksten Baser, blant
annet fordi jeg i min hypotese knytter en antagelse om at skolemyndigheter har en
dominerende stilling i forhold til lærere når det gjelder definisjonsmakt, noe som vil gi en
sentral påvirkning på diskursen. Det essensielle ved kritisk diskursanalyse er at den forsøker å
avdekke og klarlegge diskursive og sosiokulturelle praksisers innvirkning på opprettholdelse
og etablering av ulike dominansforhold, og i dette tilfellet altså dominansforholdet mellom
skoleeiere og skolemyndigheter på den ene siden og lærere og til en viss grad foreldre på den
andre siden. Jeg vil her forholde meg til den tilgangen til kritisk diskursanalyse som er
presentert av Norman Fairclough (2008). I begrepsapparatet til Fairclough brukes begrepet
diskurs både som et begrep for ”sprogbruk som social praksis” og som ”en måde at tale på,
der giver betydning til oplevelser ud fra et bestemt perspektiv” (Winther Jørgensen & Phillips,
1999:79). For eksempel kan det altså innenfor det vi gjenkjenner som ”baseskoledebatten”
være flere diskurser, som hver for seg presenterer baseskoler på en måte som gir mening og
betydning fra deres perspektiv. Individer og grupper av mennesker som ønsker at deres
opplevelse skal oppnå et hegemoni over andre diskurser knyttet til samme tema, vil dermed
benytte diskurs som en sosial praksis for å fremme disse perspektivene og dermed den
diskursen de representerer.
Analyse etter tre nivåer
Kritisk diskursanalyse innebærer en analyse etter tre nivåer, der nivåene preges av gjensidig
vekselvirkning med hverandre. Det første nivået innebærer en nærlesning av den
kommunikative begivenheten. I dette tilfellet en tekst med beskrivelser av ulike former for
baser (læringsarealer for elever) som er gjort tilgjengelig på nettsiden til Rådgivingstjenesten
for skoleanlegg. Denne tjenesten er levert av Utdanningsdirektoratet. Det andre nivået
innebærer en fortolkning av hvordan teksten står i relasjon til de diskurser som omtales, i
dette tilfellet diskurser rundt den fysiske utformingen til skoleanlegg. Samlet kan vi
gjenkjenne disse diskursene som ”baseskoledebatten”. Det siste nivå i Faircloughs analyse er
en forklaring på relasjonene mellom den diskursive praksisen og den sosiokulturelle
praksisen. Her vil jeg ta utgangspunkt i ikke-diskursive faktorer som vanligvis ligger utenfor
diskursens hovedtematikk, men som kan legge klare føringer for denne. I dette tilfellet gjelder
det spesielt hvordan diskursen rundt ulike typer skoleanlegg påvirkes av dominansstrukturer.
Fokuset på disse ikke-diskursive faktorene er essensielt for kritisk diskursanalyse og med på å
gjøre analyseformen egnet for bruk i denne artikkelen.
Dybdeintervjuer
For å kunne belyse ulike diskurser som blir presentert i denne artikkelen er det også foretatt to
dybdeintervjuer. Forsknings- og undervisningsminister i perioden 2001-05, og kanskje den
fremste ideologen bak Kunnskapsløftet, Kristin Clemet, er intervjuet (personlig kommunikasjon, 01.07.10) om sitt syn på koblingen mellom baseskoler og de kravene og intensjonene
som ligger i Kunnskapsløftet. Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, er intervjuet
(personlig kommunikasjon, 06.07.10) for å belyse det som senere i artikkelen vil bli presentert
som den tradisjonelle diskursen knyttet til skolearkitektur. Den alternative diskursen,
medbestemmelses- og individdiskursen belyses delvis gjennom den analyserte teksten, men i
og med at teksten søker legitimitet i Kunnskapsløftet er Clemet valgt ut for å belyse denne
koblingen. Alle sitat fra Clemet og Paulsen i denne artikkelen er hentet fra de omtalte
intervjuer.
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Bakgrunn for begrepsapparatet
I ”De nasjonale strateger” gir professor Rune Slagstad en beskrivelse av hvilke
innholdsmessige krav som ble satt til norske klasserom i 1860. I en skole med 50 barn skulle
pultene plasseres i fem rekker med 12 tommer mellom pultene, første pultrekke skulle være to
alen fra veggen og skolearealet skulle inneholde 5544 fot3 luftareal (Slagstad, 1998).
Skolemyndighetens detaljerte kravspesifikasjoner for hvordan et klasserom skal se ut og
innredes, finnes ikke lenger. Det nærmeste vi kommer er Utdanningsdirektoratets nasjonale
rådgivningstjeneste for skoleanlegg. Som denne teksten vil belyse, gir tjenesten klare føringer
for hvordan skolebygg bør se ut i forhold til fysiske strukturer. Før jeg vil presentere og
analysere deler av den utadrettede kommunikasjonen fra denne rådgivningstjenesten vil jeg gi
en kort historisk fremstilling av den begrepsmessige historien bak skoleanlegg med åpne
løsninger i Norge. En slik fremstilling har sitt naturlige utgangspunkt på Vestre Hvaler skole i
året 1968. Da sto den første åpne skolen i Norge klar til bruk. Den gang var nemlig åpen skole
begrepet som ble brukt når det ble knyttet til skoler med stor grad av åpnet læringsareal. Dette
til tross for at bruken av begrepet var problematisk av to årsaker.
Åpen skole – problematisk begrep
For det første var graden av åpenhet svært ulik ved flere av skolene som ble definert som
åpne. På bakgrunn av tall fra forskningsprosjektet åpen skole i Trondheim oppgir Arne
Aarnes, en av de sentrale forskerne fra dette femårige prosjektet, at de åpne arealene kunne
variere fra 85 m2 til 2500 m2 på skoler som fikk den aktuelle betegnelsen (Aarnes, 1991). De
komparative undersøkelsene som ble gjort i det omtalte prosjektet tok imidlertid høyde for
dette, og gjorde strategiske utvalg av åpne skoler slik at de ikke hadde for stor spredning i
forhold til grad av åpenhet (Karlsen, 1976 og Aarnes, 1974).
Den andre grunnen til at begrepet åpen skole var problematisk var at termen hos
enkelte rommet mer enn en beskrivelse av skoleanleggets arkitektur. Åpen skole kunne også
sees som et begrep som rommet en forståelse, ikke bare av det arkitektoniske, men også av en
undervisningsretning som ble kalt åpen undervisning og inneholdt flere reformpedagogiske
læringsidealer. Grunnen til at begrepet åpen skole likevel fungerte i diskurser rundt
skoleanlegget var at det la til rette for to ulike kategorier. Skolehistorikeren Alfred Oftedal
Telhaug skisserte beskrivelsen av åpne skoler på følgende måte midt på 70-tallet:
Vi kan også konstatere at denne type skole skulle representere et brudd med
klasseromsprinsippet, og at det karakteristiske ved den er at klasserommene i større eller
mindre grad er blitt erstattet med ett eller flere arealer som gjerne kalles åpne fordi det gir
plass til mer enn en klasse av elever (Telhaug, 1976:16).

Begrepet gjorde altså at man kunne stille to motsetninger opp mot hverandre i en diskusjon.
Åpen skole på den ene siden og tradisjonelle skoler/klasseromsskoler på den andre siden.
Disse to begrepene forsøkte å fremstå som gjensidig utelukkende kategorier i diskursen, da
den ene avviste klasserom og korridorer som bærende prinsipp, mens den andre forutsatte
dette. Dette ble imidlertid kraftig utfordret av det faktum at flere skoler bygde klasserom rundt
et felles stort bibliotek. Arne Aarnes beskriver utviklingen i grove trekk som at ”neste skritt
var fjerning av veggene mellom klasserommet og biblioteket. Senere ble også veggene
mellom klasserommene fjernet” (Aarnes, 1991:49). Innvendingene om at begrepet åpen skole
var for heterogent til å kunne brukes som et argument mot eventuelle generaliseringer sto
dermed støtt, men likevel ikke i veien for en meningsfull diskusjon der to alternative former
for skoleanlegg ble satt opp mot hverandre. Denne diskusjonen måtte også ta inn over seg at
det ble bygget flere skoler etter korridorprinsippet der veggene var fjernet, men med
rettrettmuligheter da bærekonstruksjonene gjorde at disse kunne bygges opp senere. Det ble
også bygget skoler uten disse mulighetene, og som dermed ble planlagt som gjennomført åpne
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(Aarnes, 1991). Samlet munnet dette ut i følgende forsøk på begrepsavklaring av Forsøksrådet
for skoleverket i 1973.
Med åpne skoler mener vi skoler som er planlagt bygd med åpent landskap i sitt romprogram i
den hensikt å gi et mer fleksibelt undervisningstilbud, med mulighet for arbeid i små og store
grupper, horisontalt og vertikalt organisert, og slik at flere elever kan undervises samtidig i
samme rom. Karakteristisk for den åpne skolen er også et utstrakt samarbeid lærerne i mellom
(team-teaching) (Aarnes, 1991:47).

Denne definisjonen kombinerer altså beskrivelser av de fysiske strukturene i skoleanlegget og
beskrivelser av de pedagogiske begrunnelsene for å bygge denne typen skoleanlegg. Hvis vi
forholder oss kun til beskrivelsene av de fysiske strukturene finner vi at det er skoler med
åpne landskap i sitt romprogram som faller innenfor definisjonen. Hvor mye åpnet landskap
det må være for å komme inn under kategorien åpen skole er ikke eksplisitt definert, men
Aarnes (1974) og Karlsen (1976) brukte begge en nedre grense på 20 % av det totale arealet i
skoleanlegget, i sine undersøkelser knyttet til åpne skoler. Samlet ser det ut som om det er
diskutabelt hvor klar oppfatning som rådet av hva som karakteriserte åpen skole på den ene
siden, og tradisjonelle skoler på den andre siden. Begrepsbruken knyttet til åpne skoler, kan i
dagligtale følges fram til i dag. Aarnes beskriver imidlertid, i sin historiske skisse av skolebyggets historie i Norge fra 1991, at betegnelsen åpen skole etter hvert har blitt mer sjelden i
omtalen av skoleanlegg. Han forteller videre at betegnelsen fleksibelt bygg blir brukt isteden,
selv om det fortsatt er ”samme tankegods som gir ideer til skolebygg” (Aarnes, 1991: 50). De
åpne skolene fra 70-tallet ble i stor grad bygd om til mindre åpne løsninger i løpet av 80-tallet,
med henvisning til for mye støy (Jerkø og Homb, 2009:7).
Renessanse for åpne løsninger: baseskoler
Siste halvdel av 90-tallet og gjennom hele det siste tiåret har nybygde skoleanlegg med åpne
løsninger igjen blitt vanlig. Begrepet åpen skole ble i liten grad brukt denne gangen. Årsaken
til dette kan man bare spekulere i. Det kan være på bakgrunn av Aarnes sine konklusjoner om
et i overkant heterogent innhold i begrepet, men det kan også være knyttet til at forkjemperne
for denne type skoleanlegg ville unngå angrep som var basert på forskning på de åpne skolene
i Norge i 1970-åra. Blant konklusjonene var nemlig at undervisningen ble lite variert og
fleksibel, fordi akustiske forhold og gjensidige forstyrrelser krevde stereotype og ensformige
arbeidsmåter, for at andre elevgrupper i samme læringsarealet ikke skulle bli forstyrret
(Aarnes, 1991:49). Nettopp det å skape variert, fleksibel – og i tillegg elevstyrt – undervisning
var sentralt i tankegodset bak den nye bølgen med skoler med åpne løsninger. Dette kan
forklare ”base”-begrepet. Flere av 60- og 70-tallets åpne barneskoler i England hadde
utgangspunkt i et ønske om nettopp varierte og elevstyrte aktiviteter. Det finnes flere
eksempler på hvordan dette ble løst, men å lage home bases for faste elevgrupper rundt et
felles åpent arbeidsområde var en av disse løsningene (Løvdal, H.O, 1974). Baseskolene som
har kommet etter innføringen av L97 har i stor grad blitt bygd ut fra det samme prinsippet om
å legge rom rundt et større åpent læringsareal. SINTEF-forskerne Jerkø og Homb (2009:3)
definerer baseskoler på denne måten:
…innebærer en planløsning med et hovedrom for en større elevgruppe enn de tidligere nevnte
klassene (normalt 60-100 elever). Hovedrommet fordeler også trafikk til grupperom med
varierende romstørrelser.

Grupperommene ved baseskolene i Norge er ofte av ulik størrelse og har ikke utgangspunkt i
at faste elevgrupper har ”eiendomsforhold” til enkelte rom slik vi ofte ser i de tradisjonelle
skolene. Det fornorskede uttrykket ”hjemmebaser” er også utgangspunktet for Karin Buviks
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presentasjon av klasserom og alternative løsninger i et veiledningshefte fra 2000 (Buvik,
2000). Heftet beskriver muligheter i forhold til utforming av grunnskoler.
Ulike begreper
I dagens diskurs er begrepene fleksible skoleanlegg og moderne skoleanlegg utbredt, selv om
begrepet ”baseskole” kanskje kan anses som det begrepet som i størst grad preger debatten.
21.02.08 publiserte Utdanningsetaten i Oslo kronikken ”Fleksible skolebygg – til glede eller
besvær”, skrevet av rektor Ellen Larsen på Bogstad skole, på sine nettsider (Larsen, 2008). I
introduksjonen til denne kronikken uthever Utdanningsetaten følgende sitat: ”Debatten om
skolebyggenes utforming raser. Begrepet ”baseskole” har blitt en fellesbetegnelse for åpne,
fleksible skolebygg.” Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune er blant
dem som mener at bruken av basebetegnelsen har ført til en unyansert debatt. I februar 2008
uttalte hun til NRK at ”Disse skolene er på ingen måte like. Vi gir bare rammene for
organiseringen, også stiller vi en del krav til hva skolebygningen må inneholde, som for
eksempel grupperom, stille arbeidsrom og åpne lyse lokaler” (Ashraf, F. 2008, 13. februar).
Søgnen argumenterte videre for at arkitekten og skolen på bakgrunn av de gitte rammene har
stor fleksibilitet i forhold til hvordan skolen skal organiseres og se ut. En studie av
Utdanningsetaten i Oslo sin kravspesifikasjon for skoleanleggene i Oslo kommune fra februar
2007 viser at Oslo kommune ikke åpnet for skoleanlegg som passet til en beskrivelse av
tradisjonelle skoler (Utdanningsetaten i Oslo, 2007). Blant annet viser beskrivelsen til at
”Basen vil være et sett av ”rom” av ulik størrelse og for ulike situasjoner. Noen arealer vil ha
vegger og kan lukkes, og noen vil være åpne og fleksible”, ”Basens utforming må gi
muligheter for en underdeling i mindre elevgrupper (kontaktgrupper) på samme tid” og at
”Basen er stedet elevene oppholder seg aller mest” (Ibid, 2007:1). Samlet gir disse sitatene
grunn til å fastslå at baseskolene i landets hovedstad kunne oppsummeres på følgende måte:
Med baseskole menes skoler der eleven ikke har utgangspunkt i et fast klasserom, men i en
base som består av flere læringsarealer av ulik form og størrelse knyttet sammen gjennom
bruk av åpne løsninger. I mars 2009 presenterte imidlertid Utdanningsetaten i Oslo kommune
en ny kravspesifikasjon (Utdanningsetaten i Oslo, 2009). Her er base-begrepet, i alle former,
konsekvent skiftet ut med det nøytrale begrepet skoleanlegget i beskrivelsene av krav og
forventninger til utformingen av byggene.
Baseskoler – et akseptert begrep
Vi ser dermed at baseskolene skiller seg fra tradisjonelle skoler, som kan defineres som skoler
der elevene har utgangspunkt i ett bestemt rom. Dermed blir det nødvendig å finne begrep
som gjør at man kan føre en meningsfull samtale i forhold til ulike diskurser om skoleanlegg.
Landets lovgivende forsamling har delvis akseptert begrepet ”baseskole”, da de i stortingsmeldingen Kvalitet i skolen, påpeker at begrepet ofte blir brukt om skolebygg som er spesielt
tilrettelagt for en annen organiseringsform enn tradisjonelle skoleklasser (Kunnskapsdepartementet, 2008:75). SINTEF Byggforsk bruker begrepet baseskoler i overskriften i sin
prosjektrapport om Planløsning, akustikk og støy i baseskoler (Jerkø og Homb, 2009), noe
som bygger opp under antagelsen om at baseskoler er akseptert som gangbart begrep i
debatten rundt skoleanlegg med åpne løsninger.
Uttrykk som fleksible eller moderne skoler som betegnelser for skoleanlegg med stor
grad av åpne løsninger vil derimot være skadelige for debatten. Dette fordi debattanter som
argumenterer for tradisjonelle klasseromsløsninger da vil være nødt til å akseptere at de
argumenterer for noe ufleksibelt og gammeldags/umoderne. Cold (2003:15) peker på sentrale
elementer ved fleksibilitetsbegrepet som også kan knyttes til tradisjonelle klasserom. Cold tar
utgangspunkt i begrepet tilpasningsdyktighet, som hun beskriver at inneholder tre elementer
som alle kalles fleksibilitet i dagligspråket. Disse er generalitet, i betydningen at rommene er
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dimensjonert for ulik bruk, fleksibilitet, i betydningen at det er lagt til rette for endringer
gjennom for eksempel vegger som kan åpnes og lukkes ved bruk av lette elementer og
elastisitet, i betydningen at det er planlagt muligheter for utvidelser og oppdelinger ved påbygg. Ingen av disse tre begrepene står i direkte kontrast til en klasseromsorganisering.
Som tidligere nevnt konkluderte det femårige forskningsprosjektet Åpen skole, fra
begynnelsen til midten av 70-tallet, med at skoler med åpne løsninger ikke er mer fleksible
enn tradisjonelle skoler i forhold til bruk av ulike arbeidsmåter, utfoldelse innenfor arbeidsformene eller spontanitet i benyttelse av de ulike undervisningsmetodene. (Aarnes, 1991:49).
Dette bygger også opp under en avvisning av at betegnelsen fleksible skoler skal forbeholdes
skoler som består av baser med flere læringsareal av ulik form og størrelse, knyttet sammen
med gjennom bruk av åpne løsninger.
Før jeg presenterer teksten Baser som et bidrag til baseskoledebatten, vil jeg gjøre kort
rede for de to diskursene. som fra hver sin vinkel og med ulike konklusjoner, forsøker å belyse denne debatten.
To konkurrerende diskurser
Denne artikkelen vil ta utgangspunkt i to konkurrerende diskurser knyttet til skolearkitektur.
Disse vil jeg presentere som medbestemmelses- og individdiskursen og den tradisjonelle
diskursen. Førstnevnte vil støtte opp rundt argumentasjon for baseskoler, mens sistnevnte vil
bygge opp et forsvar for de tradisjonelle klasseromsskolene. Telhaug (2008) beskriver tre
konkurrerende kunnskapsregimer som han mener har preget den skolepolitiske debatten
gjennom de to siste tiårene. Jeg vil først gi en kort presentasjon av disse kunnskapsregimene,
for deretter å beskrive hvordan de ulike regimene kan benyttes til å trekke frem argumenter i
tilknytning til de to aktuelle diskursene:
Tre kunnskapsregimer
1) Den sosialdemokratiske progressivismen: Telhaug peker ut Arbeiderpartiet, SV og
samfunnsvitenskapelig ekspertise i form av blant annet Edvard Befring og Lars Løvlie, som
målbærere av dette kunnskapsregimet. Karakteristisk for dette regimet er i følge Telhaug
(2008:32) at de har ”betraktet skolen som et instrument i bestrebelsene for å oppnå sosial
integrasjon og rettferdighet”. Telhaug trekker fram blant annet ”felleskap” og ”samarbeid”
som nøkkelbegreper innenfor regimet. Han peker også på at regimet har lagt stor vekt på at
alle skal lykkes i skolen, og at fokus har vært rettet mot å styrke skolens materielle
rammevilkår.
2) Verdi- og kulturkonservatismen: Telhaug gir Arbeiderpartimannen Gudmund Hernes rollen
som talerør for dette regimet, selv om han videre angir den politiske høyresiden og lektorene
som de gruppene som sterkest har identifisert seg med dette regimet. For å gjøre forvirringen
komplett viser Telhaug til at den venstrepolitiske ytterfløyen også har følt seg hjemme
innenfor dette regimet (Ibid:32-33). Innholdsmessig er det derimot større klarhet, da verdi- og
kulturkonservatismen vektlegger at elevene tilegner seg verdifull faktisk kunnskap, og mener
at for stor frihet i valget av lærestoff blant lærere og elever vil være skadelig for substansen i
undervisningen. Selv om Hernes arbeidet fram målstyrte læreplaner i Reform 94 og L-97, var
disse også inngangene til satsingen på tema- og prosjektarbeid i skolen. Dette er arbeidsformer som kan gi stor frihet i valget av lærestoff for både lærere og elever, og kan være
utgangspunkt for å drøfte Hernes sin rolle som fremste talerør for dette kunnskapsregimet. Jeg
vil også vurdere vektlegging av lærerens rolle som kunnskapsformidler og tydelig leder av
undervisningen som sentralt i dette kunnskapsregimet.
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3) Den nye liberalismen: Dette siste regimet har i følge Telhaug sine støttespillere hos politisk
høyreside og hos næringslivets ledelse og han fremhever Kristin Clemet som regimets fremste
ideolog. I forhold til innhold blir læringsutbyttet fremtonet i samme åndedrett som fokus på
faglig kvalitet og skolens nytteverdi i forhold til forretningsverdenens konkurranseevne. I
følge Telhaug (2008:34) har dette regimet ”kanskje vist større omsorg for akademiske prestasjoner i skolen og for kreativitet enn for elevens sosiale, moralske, estetiske og personlige
utvikling”. Han slår videre fast at sentrale verdier i sosialdemokratiet, som vekt på felleskap,
likhet og rettferdighet, nedtones innenfor nyliberalismen til fordel for frihet, valg, variasjon,
fleksibilitet, individualisme og konkurranse.
Kunnskapsregimene og de to aktuelle diskursene
Hvordan kan så disse tre kunnskapsregimene plasseres i forhold til de to aktuelle diskursene
knyttet til skoleanlegg og den mediefokuserte baseskoledebatten? Dette er et vanskelig
spørsmål som bør innbefatte flere relevante nyanser i svaret. Jeg vil i kortform velge å svare at
et av regimene i hovedsak gir støtte til argumentasjon for tradisjonelle klasseromsskoler, men
de to andre regimene kan støtte opp rundt argumentasjon for både tradisjonelle klasseromsskoler og baseskoler.
Den sosialdemokratiske progressivismen kan støtte opp rundt argumentasjon for
tradisjonelle klasseromsskoler og den tradisjonelle diskursen ved å fokusere på betydningen
av fellesskapet en fast undervisningsgruppe gir og at enkelteleven har størst mulighet til å
lykkes i et slikt fellesskap med trygge rammer. På den andre siden kan argumenter om at
baseskolen legger til rette for aldersblanding, samarbeid mellom ulike grupper, stor grad av
mulighet for elevinitiativ og elevpåvirkning på innhold og undervisningsform kunne benyttes
med utgangspunkt i dette kunnskapsregimet. Historisk sett var bølgen av åpne skoleanlegg på
1970-tallet, påvirket at progressive reformidealer (Aarnes, 1974) og samlet vil det derfor være
grunn til å anta at båndene mellom ”medbestemmelses – og individdiskursen” og dette
kunnskapsregimet er noe tettere enn mellom den alternative diskursen og regimet.
Verdi- og kulturkonservatismen er kunnskapsregimet som kanskje i størst grad støtter
opp den tradisjonelle diskursen. Fra dette kunnskapsregimet vil det være naturlig å forvente et
sterkt fokus på lærerens rolle som leder av undervisningsarbeidet og som formidler av faktisk,
verdifull og forhåndsbestemt kunnskap. Videre kan man forvente fokus på den disiplinerende
effekten av en arkitektur der elevenes arbeid og innsats er synlig for læreren og på
problemene åpne løsninger kan skape i forhold til støy og akustiske forhold.
Den nye liberalismen er regimet som i størst grad har vanskeligheter med å finne seg
en alliert blant de to diskursene. Fokuset på variasjon, fleksibilitet og individualisme kan
legge til rette for en argumentasjon om at baseskoler, i større grad enn tradisjonelle klasseromsskoler, legger til rette for varierte arbeidsmåter, undervisningsmetoder og tilrettelegger
for individuell og tilpasset opplæring for den enkelte elev og i enkelte tilfeller også den
enkelte elevens ulike læringsstiler. Det organisatoriske frislippet, som Kristin Clemet sto bak i
2003, oppløste klassebegrepet og desentraliserte organiseringsansvaret til den enkelte skole i
tydeligere grad enn tidligere. Dette åpnet for at den enkelte lærer kunne ta ansvar for mer enn
30 elever, noe som naturlig nok krevde større plass enn det tradisjonelle klasserommet kunne
tilby. Samlet kan denne argumentasjonsrekken bygge opp rundt en forestilling om at det er
nødvendig å bygge baseskoler og dermed støtte seg til medbestemmelses- og individdiskursen.
Men argumentasjon med motsatte konklusjoner kan også springe ut av en forståelse av dette
regimet. Selv om noe av intensjonen med baseskoler er å muliggjøre varierte arbeidsformer,
har tidligere forskning på skoler med stor grad av åpent læringsareal vist at disse skolene
hadde en tilbakevirkende kraft på variasjonen i undervisningen (Aarnes, 1991:49). Med fokus
på elevens og nasjonens konkurranseevne kan det også argumenteres, ut fra et nyliberalistisk
kunnskapsregime, at åpne skoler og organiseringsformer som ofte knyttes til åpne
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skoler/baseskoler er lite hensiktsmessige med tanke på å fremme elevenes læring. En slik
argumentasjon har støtte blant annet i den allerede omtalte metaanalysen fra professor John
Hattie (2009). En samlet argumentasjon fra nyliberalismen om at baseskoler gir mindre fleksibel undervisning og fungerer svekkende i forhold til landets konkurranseevne som kunnskapsnasjon vil gi klar støtte til den tradisjonelle diskursen.
Knyttet til støtten for medbestemmelses- og individdiskursen, men utenfor et enkelt av
de konkrete kunnskapsregimene, bør også tema- og prosjektarbeid og uttrykket AFEL –
”ansvar for egen læring” nevnes. I Lærerplanverket for den 10-årige grunnskolen – L97 – blir
tema- og prosjektarbeid presentert som viktige arbeidsformer (Kirke-, Utdannings- og
forskningsdepartementet ,1996). Sammen med debatten om elevens ansvar for egen læring –
”AFEL” var dette sentralt i grunnlaget for den nye bølgen av skolerarkitektur, basert på
utstrakt bruk av åpne løsninger, som så dagens lys fra slutten av 90-tallet. Kitt M. Lyngsnes
har i sin doktorgradsavhandling avdekket at en ”individforståelse” av AFEL-begrepet var
tilstedeværende blant lærere i norsk skole. Denne forståelsen fikk praktisk konsekvenser
gjennom at elevene hadde stor frihet til å bestemme om de ville jobbe, når de ville jobbe og
tidvis også hva de ville jobbe med (Lyngsnes, 2003:270). Denne forståelsen av AFELbegrepet ville kunne bygge opp under en argumentasjon for løsere strukturer rundt elevenes
organisering og til støtte for medbestemmelses- og individdiskursen.
Den følgende analysen av teksten Baser vil vise i hvilken grad den aktuelle teksten
trekker på de to nevnte diskursene. Den vil dermed vise hvordan teksten Baser eventuelt har
blitt konstituert av en eller begge av disse diskurser. Samtidig vil vi kunne se hvordan teksten
i seg selv bidrar til å konstituere den samlede diskursen rundt relasjonene mellom
skoleanlegg, lærerens undervisning og elevenes læring.
Et bidrag til dagens diskurs: Baser – eksempel fra Nasjonal rådgivingstjeneste/
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet (2010a) står bak nettstedet Skoleanlegg – nasjonal rådgivingstjeneste.
Dette nettstedet beskriver seg selv under linken ”Om nettstedet” (Utdanningsdirektoratet,
2010b), som en tjeneste primært rettet mot beslutningstagere i kommunene. Hovedhensikten
skal være å øke kommunenes bestillerkompetanse i forbindelse med vedlikehold, rehabilitering og ombygging av sine skoler. Slik sett blir det en forutsetning at rådgivingstjenesten
befinner seg i kunnskapsfronten på området, slik at de kan levere optimal og sentral
kompetanse. Rådgivningstjenesten informerer videre om at den gir informasjon og faglige råd
om blant annet skoleanleggets utforming. Disse faglige rådene finner man blant annet ved å
klikke linken Bygninger under overskriften Utforming (Utdanningsdirektoratet, 2010c). Siden
som da kommer opp presenterer en tekst datert 01.04.08 med tittelen Baser (Utdanningsdirektoratet, 2008).
Teksten er publisert uten navn, og innholdet antas derfor i utgangspunktet å representere synspunktene til Utdanningsdirektoratet som står ansvarlige for den nasjonale
rådgivningstjenesten for skoleanlegg. Nettsiden er gjengitt i sin helhet på neste side. Enkelte
formateringer er foretatt for å få informasjonen inn på en side, men all tekst er gjengitt i sin
opprinnelige form.
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Baser
(01.04.2008)

Et skoleanlegg består gjerne av flere avdelinger/typer arealer. Elevenes faste tilholdssted kalles ofte basen.
Om undervisningen
Kunnskapsløftet legger opp til varierte arbeidsformer i læringsarbeidet. Tilpasset opplæring innen fellesskapet er et
grunnleggende element, og tilsier variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter og læremidler, og variasjon i organisering og
intensitet i opplæringen. Elevene har ulike utgangspunkt, bruker ulike læringsstrategier og har ulike progresjon i forhold til
kompetansemålene.
Om lokalene
Kravene om varierte arbeidsmåter og tilpasset opplæring gir noen utfordringer mht. fysisk utforming av undervisningsarealene.
Arealene bør være fleksibelt utformet og flerfunksjonelle, slik at det kan foregå både teoretisk arbeid og praktiske aktiviteter (for
eksempel lettere formingsaktiviteter). Det er også ofte et ønske om mulighet for aldersblanding.

Standard bordhøyde og stoler med flyttbar fotstøtte. Bilde fra Kinnarps katalog
Det fins mange ulike typer baser, både med tanke på rominndeling og tilrettelegging for ulike funksjoner:
Tradisjonelle klasserom
- brukes til informasjon, diskusjon og oppgaveløsning innen teoretiske fag. Det er stort sett én form for aktivitet av gangen.
Flerfunksjonelle klasserom
- brukes til både individuelt arbeid, gruppearbeid, informasjon, diskusjon og lettere praktisk arbeid. Innredningen i barnehager er
kanskje det nærmeste vi kommer en slik løsning. Vi kan imidlertid også finne den i videregående skoler i visse praksisarealer
som har studieplasser, faglitteratur, bord for gruppearbeid, arbeidsbenker, installasjoner og utstyr.
Storklasserom
- brukes av to klasser. Informasjon og gjennomgåelse av lærestoff kan gis til begge klassene samtidig. Ved individuelt arbeid og
gruppearbeid kan én klasse få bruke hele rommet mens den andre klassen er i f.eks. spesialrom.
Landskap
- brukes av flere grupper og innredes for individuelt arbeid, gruppearbeid og lettere praktisk arbeid. Landskapene kan bestå av
flere soner. Det kan være store åpne rom med skjermede romdannelser for møter og stille hjørner for lesing og tankearbeid. For
ikke å forstyrre andre som arbeider i landskapet, bør informasjon og diskusjon, sang og bruk av audiovisuelle hjelpemidler
foregå i avlukkete rom, «mini-auditorier», som brukes på skift av flere grupper.
Elev-«kontorer»
- brukes til individuelt arbeid og gruppearbeid. En stor del av undervisningen er databasert. Flere «elevkontorer», dvs. rom med
plass for fem-ti elever, plasseres rundt et forum eller landskap. Informasjon til større grupper foregår i tilstøtende auditorium eller
i forum. Her kan det også foregå lettere praktisk arbeid.
*Uansett hvilken modell en velger, bør basene kunne deles opp for ulike gruppestørrelser og utstyres for ulike aktiviteter. Målet
er å tilrettelegge for varierte arbeidsformer og ulike romopplevelser.
Fordelen ved større arbeidsrom er at informasjon og gjennomgåelse av lærestoff kan gis til en større gruppe samtidig. Ved
individuelt arbeid og gruppearbeid kan noen av elevene få bruke hele rommet mens andre elever er andre steder.
I eller ved basene bør det også være rom eller soner der elever kan trekke seg tilbake for å være for seg selv, eller for å arbeide
sammen med andre i små grupper. Slike smårom/soner kan ha nøytral adkomst, det vil si at de er tilgjengelige for flere grupper
og ikke er øremerket for en bestemt gruppe eller klasse. Noen smårom eller grupperom kan være tilbaketrukket og avskjermet,
andre kan ligge mer åpent. Fremføringer, presentasjoner, sang, osv. bør kunne foregå i basene, enten i åpne fellesarealer eller
ved at en lager et samlingsareal ved å åpne store skyvedører eller foldevegger mellom arbeidsrom.
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Nærlesing av teksten Baser
Teksten Baser kan deles inn i fem kategorier. Den første kategorien er innledningen: ”Et
skoleanlegg består gjerne av flere avdelinger/typer arealer. Elevenes faste tilholdssted kalles
ofte basen.” Allerede i sin innledende setning plasserer artikkelen seg i baseskoledebatten.
Ved bruken av ordet ”gjerne”, gir teksten en implisitt forståelse av at ulike typer læringsarealer er å foretrekke fremfor en løsning med utgangspunkt i klasserom av lik størrelse. Videre påstår teksten at elevens faste tilholdssted ofte kalles basen. Denne påstanden er med å
alminneliggjøre basebegrepet og sette dette som det naturlige utgangspunktet i diskursen, på
bekostning av begrepet klasserom, som det nok kan argumenteres for at er det mest brukte
uttrykket blant elever og lærere i forhold til beskrivelse av deres faste oppholdssted i skoleanlegget. Således er det grunnlag for å påstå at denne første kategorien trekker utelukkende på
medbestemmelses- og individdiskursen.
Hvordan undervisningen skal være
Den andre kategorien beskriver hvordan undervisningen skal være, og presenteres under
underoverskriften ”Om undervisningen”. Dette avsnittet står uten kildehenvisning, men er en
nesten direkte gjengivelse fra deler av Kunnskapsløftet sine beskrivelser av tilpasset
opplæring og likeverdige muligheter (Kunnskapsdepartementet, 2006:33-34). Ved å knytte
definisjoner fra det gjeldende læreplanverket til teksten, fremstår teksten som autoritær for de
som gjenkjenner dette. Beskrivelsene fra Kunnskapsløftet kan i diskursen oppleves som
uangripelige, og når de brukes som del i en argumentasjonsrekke, vil også resten av teksten
fort kunne fremstå som sterkere og mer autoritær enn den ellers ville gjort. Den tredje
kategorien viser at beskrivelsene fra den generelle delen av Kunnskapsløftet blir brukt i en
argumentasjonsrekke. Videre preges kategorien av ord som spiller på elevenes ulike behov.
”Varierte arbeidsformer”, ”tilpasset opplæring”, ”variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter
og læremidler og variasjon i organisering og intensitet”, ”ulike læringsstrategier” og ”ulik
progresjon” (Min kursivering). Samlet vil denne kategorien trekke på argumentasjon basert på
medbestemmelses- og individdiskursen.
Hvordan lokalene bør være
Tredje kategori beskriver hvordan lokalene bør være i et skoleanlegg, for at de skal kunne
tilfredsstille kravene som er beskrevet i forrige kategori. Dermed fortsetter argumentasjonsrekken her. Det blir her slått fast at:
Arealene bør være fleksibelt utformet og flerfunksjonelle, slik at det kan foregå både teoretisk
arbeid og praktiske aktiviteter (for eksempel lettere formingsaktiviteter). Det er også ofte et
ønske om mulighet for aldersblanding.

Den fjerde kategorien vil vise at teksten utelukker tradisjonelle klasserom når den beskriver
hva som ligger i uttrykkene ”fleksible” og ”flerfunksjonelle”. Den udokumenterte påstanden
om at det i forhold til undervisningsorganisering ofte er et ønske om mulighet for
aldersblanding er også med på å plassere teksten i baseskoledebatten. Dette fordi tradisjonelle
klasserom i utgangspunktet har faste plasser til elevene, mens læringsarealer med åpne
løsninger vanligvis ikke tar utgangspunkt i en fast plassering og derfor kan oppleves som et
bedre alternativ for aldersblanding. Også denne kategorien preges av ord som spiller på ulike
behov hos elevene: ”…varierte arbeidsmåter og tilpasset opplæring”, ”fleksibelt utformet og
flerfunksjonelle…”, ”aldersblanding” (Min kursivering) er eksempler. Også denne tredje
kategorien trekker på argumentasjon basert på medbestemmelses- og individdiskursen.
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De ulike basetypene
Den fjerde kategorien beskriver ulike typer baser med tanke på rominndeling og
tilrettelegging for ulike funksjoner. Fem ulike ”basetyper” blir beskrevet, hvorav Tradisjonelle klasserom er den første. Et skoleanlegg i hovedsak basert på denne ”basetypen” blir ikke
skissert som et aktuelt valg i teksten. Om denne basetypen kan vi nemlig lese at den: ”brukes
til informasjon, diskusjon og oppgaveløsning innen teoretiske fag. Det er stort sett én form for
aktivitet av gangen.” Denne beskrivelsen gir et klart inntrykk av at det tradisjonelle
klasserommet kun er egnet for tre arbeidsmåter innen teoretiske fag og at det stort sett drives
kun en form for aktivitet i et tradisjonelt klasserom, noe som samlet sett gjør det umulig å
betegne ”basetypen” som fleksibel eller flerfunksjonell, begreper som tidligere i teksten er satt
som normative.
Dette inntrykket blir enda klarere da navnet til den neste basetypen blir presentert i
teksten: Flerfunksjonelle klasserom. Teksten argumenterer for at, i motsetning til et tradisjonelt klasserom, kan det flerfunksjonelle klasserommet brukes til individuelt arbeid,
gruppearbeid og lettere praktisk arbeid. I forhold til beskrivelser av hva som skiller et
tradisjonelt klasserom fra et flerfunksjonelt klasserom blir leseren delvis overlatt til seg selv.
Artikkelen beskriver ikke det tradisjonelle klasserommet, men opplyser om at det
flerfunksjonelle inneholder studieplasser, faglitteratur, bord for gruppearbeid, arbeidsbenker,
installasjoner og utstyr. Implisitt kan det dermed leses at dette er eksempler på skoleinventar
som i utgangspunktet ikke finnes i tradisjonelle klasserom.
Den tredje typen av baser som blir beskrevet er Storklasserom. Teksten beskriver at
Storklasserom kan brukes til individuelt arbeid og gruppearbeid, og skiller seg i så måte ut fra
beskrivelsen av det tradisjonelle klasserommet. Implisitt i beskrivelsen ser vi riktignok en
hentydning til at disse arbeidsformene passer best i storklasserommet når den ene av de to
klassene som basetypen skal romme, er ute av rommet. Ved å peke på at større grupper kan få
informasjon og gjennomgåelse av lærestoff samtidig i et Storklasserom, argumenterer teksten
i retning av åpne løsninger, da dette naturlig nok ikke er mulig i tradisjonelle klasserom.
Den fjerde basetypen som beskrives er Landskap. Landskap er et synonym for et åpent
læringsareal. Beskrivelsen gir nok en gang et bilde av en ”basetype” der individuelt arbeid og
gruppearbeid er mulig. Beskrivelsen gir også en normativ henstilling om at blant annet
informasjon og diskusjon ikke bør skje i landskapet. Teksten gir således en selvmotsigende
fremstilling, når den argumenterer for at gruppearbeid er egnet i landskapet, mens diskusjon
ikke er det.
Den siste basetypen som presenteres blir tildelt navnet Elev-”kontorer”. Igjen ser vi at
en basetype blir presentert som egnet til de arbeidsformene teksten indirekte underkjenner i
det tradisjonelle klasserommet: individuelt arbeid, gruppearbeid og lettere praktisk arbeid.
Elev-”kontorene” blir definert som rom med plass til mellom fem og ti elever og de skal
plasseres rundt et forum (ikke definert i teksten) eller et landskap. Setningen kan forstås dit
hen at forum er et annet ord for landskap. Ved å koble denne basetypen til landskap/åpne
læringsarealer kan teksten gi et inntrykk av at åpne løsninger er nødvendig for å bygge
grupperom.
Gjennom presentasjonen av alle de ulike basetypene fremstår det at fokus i forhold til
basenes funksjoner er å legge til rette for variasjon gjennom tilrettelegging for valgfrihet og
elevmedvirkning. Ord som individuelt arbeid, gruppearbeid, informasjon, diskusjon, lettere
praktisk arbeid, stille hjørner for lesing og tankearbeid, sang, presentasjoner og audiovisuelle
hjelpemidler er eksempler. Samlet sett viser dette at denne kategorien i sterk grad trekker på
medbestemmelses- og individdiskursen i sin fremstilling. Det finnes ikke eksempler som
trekker på, eller bygger opp under, argumentasjon fra den tradisjonelle diskursen.
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De faglige rådene
Den siste kategorien av teksten er en avsluttende konklusjon der de faglige rådene trer tydelig
fram. Konklusjonen gir klare formaninger om at basene bør kunne deles opp i ulike
gruppestørrelser og utstyres for ulike aktiviteter. Dette peker i retning av alle andre basetyper
enn tradisjonelle klasserom, da dette på bakgrunn av tidligere spesifisering ikke åpner for
arbeidsformer med ulike gruppestørrelser eller inneholder utstyr for ulike aktiviteter. I
avslutningen blir det også angitt fordeler ved større arbeidsrom, men ingen ulemper. En
naturlig slutning av dette er at det ikke finnes ulemper ved større arbeidsrom, eller at disse
ikke blir vurdert som av signifikant betydning. Videre blir det anbefalt leseren å velge mellom
to alternativer i forhold til fremføringer, presentasjoner og sang. Disse alternativene er åpne
fellesarealer eller samlingsarealer som skapes gjennom å åpne skyvedører eller foldevegger
mellom arbeidsrom. Verken i denne konklusjonen eller i den spesifikke beskrivelsen av
tradisjonelle klasserom, åpnes det for at denne basetypen bør eller kan benyttes til
framføringer, presentasjoner eller sang. Igjen peker dette på at et eventuelt valg av et
skoleanlegg basert på tradisjonelle klasserom vil være lite hensiktsmessig.
Dialektikken mellom teksten Baser og baseskolediskursen
Det andre nivået i Faircloughs (2008) tilgang til den kritiske diskursanalysen innebærer en
fortolkning av relasjonen mellom diskursiv praksis og teksten. De elementene innenfor den
diskursive praksisen jeg ønsker å trekke fram i denne analysen, og som jeg mener påvirker
teksten til å framstå som den gjør, er 1) definisjonsrollen på skoler med og uten åpne
løsninger, 2) påvirkningen lyd og støyproblemer har i forbindelse med undervisning i
skoleanlegg med åpne løsninger, 3) hva som kreves i forbindelse med innføringen av
Kunnskapsløftet og til slutt 4) hvem av skolens aktører det blir tatt utgangspunkt i ved
begrunnelse av basetypene. Jeg mener disse elementene innenfor den diskursive praksisen har
påvirket teksten, samtidig som teksten påvirker og reproduserer denne diskursen gjennom sin
egen form og sine egne begrunnelser.
1) Definisjonsmessige aspekter rundt skoler med åpne løsninger
Teksten gir et betydelig bidrag i den diskursive praksisen knyttet til definisjonsmessige
aspekter rundt skoler med og uten åpne løsninger. Ved nærlesning av teksten Baser kan
budskapet vanskelig forstås annerledes enn at det ikke lenger er to alternativer knyttet til
utbygging, ombygging og rehabilitering av skolebygg. Teksten viser seg dermed klart
påvirket av den diskursen rundt skoleanlegg som tar til orde for baseskoler: medbestemmelses- og individdiskursen, samtidig som den gir sitt bidrag for å forsterke og
reprodusere denne diskursen. Istedenfor å skissere to alternativer, med skoler med
tradisjonelle klasserom på den ene siden og skoler med åpne løsninger og grupperom av ulik
størrelse på den andre siden, blir skoleanlegget presentert som en samling av et utvalg baser
av ulike typer. Av disse ulike basetypene er ”tradisjonelle klasserom” den typen som peker
seg ut i klart mest negativ retning. Det tradisjonelle klasserommet blir implisitt fremstilt som
uegnet i forhold til blant annet praktiske fag og aktiviteter, individuelt arbeid, gruppearbeid,
sang, fremføringer og presentasjoner.
Individuelt arbeid blir av Klette (2003) fremhevet som en av tre arbeidsformer som
forekommer mest hyppig i norske klasserom etter L-97. For elever på 6.trinn er det den mest
brukte arbeidsformen i klasserommene. Forskningsresultatene viser videre at norske lærere
også finner muligheter for gruppearbeid i klasserommene. For elever på 1.trinn ble 12,42 %
av tiden brukt til gruppearbeid, mens for elever på 6.trinn ble 17,52 % av tiden i klasserommet
brukt til gruppearbeid. Samlet sett en klar indikasjon på at individuelt arbeid og gruppearbeid
er aktiviteter som norske lærere vurderer som hensiktsmessige også i tradisjonelle klasserom.
Artikkelen kommenterer ikke at det ligger ulike muligheter for fleksibilitet også innenfor
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rammen av et tradisjonelt klasserom. Omgrupperinger av bord, stoler og benker, samt
innhenting av ulikt undervisningsmateriell tilpasset undervisningens mål, vil kunne gjøre et
tradisjonelt klasserom egnet for så vel gruppearbeid som praktisk arbeid. Noe som også blir
påpekt av Gro Elisabeth Paulsen (personlig kommunikasjon, 06.07.10), leder i Norsk
Lektorlag og målbærer for den tradisjonelle diskursen:
Denne fremstillingen er jo bare tull. Det har jo alltid foregått individuelt arbeid og
gruppearbeid i norske klasserom. Tenk på de gamle juletablåene, skuespill, verksted, klipping,
liming og keramikk. Alt dette har jo foregått i norske klasserom i årtier.

Skepsisen i teksten Baser mot det tradisjonelle klasserommets evne til å legge til rette for
individuelt arbeid, sang, fremføringer og presentasjoner er ikke begrunnet, og derfor
vanskelig å imøtegå med spesifikk argumentasjon. Det man imidlertid kan fastslå er at det
tradisjonelle klasserommets vegger vil kunne hindre gjensidige forstyrrelser i forbindelse med
sang, fremføringer og presentasjoner – alle aktiviteter som krever konsentrasjon og spesielt
fokus mot det som blir uttalt. Ved å legge godviljen til kan man tolke teksten dit hen at den
mener at sang, fremføringer og presentasjoner krever flere tilhørere enn det et tradisjonelt
klasserom kan romme. Dette fordi aktivitetene ikke beskrives som mulige i det tradisjonelle
klasserommet, men derimot i avlukkede rom, spesifisert i en innskutt bisetning som ”miniauditorier”.
2) Lyd og støy i åpne læringsarealer
Videre gir teksten et bidrag til den diskursive praksisen knyttet til lyd og støy som
forstyrrende element ved undervisning i åpne læringsarealer. Artikkelen gir et bilde som peker
mot at støy og uro ikke er noe problem i forbindelse med skoleanlegg med åpne løsninger.
Dette gjøres gjennom å peke på at basetypen ”landskap” kan brukes til individuelt arbeid,
gruppearbeid og lettere praktisk, mens informasjon og diskusjon, sang og bruk av
audiovisuelle hjelpemidler bør foregå i avlukkede rom for ikke å forstyrre andre. På denne
måten argumenterer forfatteren av teksten indirekte mot en av de sterkeste innvendingene mot
de åpne løsningene fra den tradisjonelle diskursen. Dette er innvendinger som har støtte fra
forskning. For mye sjenerende støy og uro i landskapet og konsentrasjonsvansker hos mange
elever er de to ulempene ved åpne skoler som hyppigst ble nevnt av lærere i åpne skoler i en
undersøkelse fra 1974 (Karlsen, 1976). Arne Aarnes gjorde følgende konklusjon på deler av
forskningen han var en del av gjennom forskningsprosjektet om åpne skoler ved Universitet i
Trondheim fra 1971 til 1976:
De akustiske forhold og gjensidige forstyrrelser som fulgte av at flere klasser undervises i
samme rom, gjorde at de fysiske omgivelsene fikk en tilbakevirkende effekt på
undervisningen. Undervisningen ble snarere stereotyp og ensidig enn variert og fleksibel. Det
ble krevd moderasjon og beherskelse framfor spontanitet og utfoldelse. Og denne tendensen
tiltok med økende antall elever/klasser i samme rom (Aarnes, 1991: 49).

Disse resultatene viser at gjensidige forstyrrelser og påfølgende konsentrasjonsproblemer var
et stort problem ved norske skoler med åpne løsninger på 1970-tallet. Spørsmålet blir dermed
om dette problemet forsvinner ved å forbeholde landskapene til de arbeidsformene som
teksten beskriver som hensiktsmessige. Gruppearbeid er en aktivitet som setter krav til
samtale og diskusjon hos de involverte elevene. Hvis man åpner for denne diskusjonen i
landskapet, virker det meningsløst å ville utestenge diskusjonen som knyttes direkte til
informasjon gitt av læreren. Det logiske er at disse to lydkildene vil være like store, muligens
større i gruppearbeidet, da den fysiske avstanden til lærer som har anledning til å modifisere
støy og lyd ofte er større under gruppearbeid, enn under arbeidsmåter der lærer gir inform2010©FORMakademisk

16

Vol.3 Nr.2 2010, 3-25

Erlend Vinje Baseskoler

asjon og deretter leder diskusjon. Det er heller ingenting som tyder på at det som blir
beskrevet som ”lettere praktisk arbeid” er av en slik art at det ikke vil medføre diskusjon blant
elevene. Diskusjon bør også tolkes som en del av den spontaniteten og utfoldelsen Aarnes
nevnte som undertrykt i de åpne skolene i sin konklusjon. Samlet sett virker det derfor som
om forfatteren av teksten forsøker å påvirke baseskoledebatten til støtte for ”medbestemmelse- og individdiskursen”, gjennom å bygge opp en argumentasjonsrekke for at
støyproblemet ikke er aktuelt i basetypen landskap. Problemet er at dette ikke finner støtte
verken i tidligere forskning eller gjennom en praktisk analyse av hvilken grad av lyd som kan
forventes av de skisserte arbeidsmåtene. Når det gjelder nyere forskning viser en
prosjektrapport fra SINTEF Byggforsk at ingen av de ni baseskolene fra Oslo som studien
målte, hadde akustiske egenskaper som tilfredsstilte kravene som er fastsatt i forskrift til Planog bygningsloven (Jerkø og Homb, 2009).
Denne studien konkluderte også med at undervisningen i så stor grad som mulig burde
legges opp som ”homogen aktivitet”, det vil si at det kun er en aktivitet i samme rom
samtidig. Det ble også fastslått at ”Baseskolene må planlegges slik at man har tilstrekkelig
med rom hvor formidling av tale er prioritert for den gruppestørrelsen som man må ivareta”
(Jerkø og Homb, 2009:78). Dette peker mot en form for klasseromsstruktur som kan være
med på å utvanne baseskolebegrepet slik det ble beskrevet i innledningen, men som støtter seg
på den tradisjonelle diskursen. Spor av denne vektleggingen og argumentasjon finnes ikke i
teksten Baser.
3) Kunnskapsløftets krav til skolebyggets utforming
Videre gir teksten et bidrag til den diskursive praksisen rundt hva innføringen av
Kunnskapsløftet krever i forhold til endring av undervisningsformer og eventuelle tilhørende
endring av skoleanleggets utforming. Dette bidraget finner man spesielt i den tredje
kategorien i teksten. Her er det beskrevet hvordan lokalene bør være i et skoleanlegg:
Kravene om varierte arbeidsmåter og tilpasset opplæring gir noen utfordringer mht. fysisk
utforming av undervisningsarealene. Arealene bør være fleksibelt utformet og flerfunksjonelle,
slik at det kan foregå både teoretisk arbeid og praktiske aktiviteter (for eksempel lettere
formingsaktiviteter). Det er også ofte et ønske om mulighet for aldersblanding.

I tekstens andre kategori beskriver man hvordan undervisningen bør være, og nevner her
Kunnskapsløftets krav til varierte arbeidsformer og tilpasset opplæring. Disse kravene blir
videre brukt som en innfallsvinkel til å beskrive det som omtales som ”utfordringer” i forhold
til undervisningsarealene. Med uttrykket ”utfordringer” er det lett å koble dette til at ”noe må
gjøres” i forhold til dagens undervisningsarealer, som i de fleste skoleanlegg er tradisjonelle
klasserom. Det som ”må gjøres” blir direkte beskrevet i neste linje: bygge fleksible og
flerfunksjonelle arealer. For å kunne gjøre en vurdering av denne avvisningen av koblingen
mellom varierte arbeidsformer og tilpasset opplæring på den ene siden og skoleanlegg med
tradisjonelle klasserom som utgangspunkt for undervisningsareal på den andre siden, må man
først svare på følgende spørsmål. Stiller Kunnskapsløftet krav til varierte arbeidsformer og
tilpasset opplæring på en sterkere og tydeligere måte enn forrige læreplan?
I forhold til varierte arbeidsformer er svaret nei. L-97 hadde i sin spesielle del, i
forhold til mange faglige mål, definert hvilken metode/arbeidsmåte elevene skulle benytte for
å nå målet (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996). I Kunnskapsløftet er slike
presiseringer utelatt fra kompetansemålene, og lærere står dermed friere i forhold til
metodebruk. At metodebruken fortsatt skal være variert er imidlertid fastslått eksplisitt
gjennom Læringsplakatens sjette punkt (Kunnskapsdepartementet, 2006:31). L-97 hadde
fyldige beskrivelser av de ulike arbeidsmåtene: skapende virksomhet og kreative uttrykksformer, leik, praktisk arbeid, selvstendig arbeid og fordypning og prosjektarbeid (Kirke-,
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Utdannings- og forskningsdepartementet, 1996:76-77). Dette er ikke videreført til Kunnskapsløftet.
Når spørsmålet går på tilpasset opplæring, vil jeg hevde at kravene er like sterke og
tydelige i både L-97 og Kunnskapsløftet. I Kunnskapsløftet blir tilpasset opplæring trukket
fram indirekte og direkte gjennom flere av punktene i Læringsplakaten, samt at temaet er gitt
et eget avsnitt under prinsipper for opplæringen. Dette avsnittet har tittelen ”Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter” og her blir det gjort klart at tilpasset opplæring for den
enkelte elev kjennestegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt
variasjon i organiseringen av og intensiteten i opplæringen (Kunnskapsdepartementet,
2006:34). Variasjon i forhold til bruk av ulike basetyper eller undervisningsareal er ikke
nevnt. I L-97 er kravet til tilpasset opplæring beskrevet under kapittelet Prinsipper og
retningslinjer, under tittelen ”Individuell tilpassing”. Her går det fram at alle sider ved
opplæringen, deriblant lærestoff, arbeidsmåter, organisering og læremidler, skal legges til
rette med tanke på de ulike forutsetningene elevene har (Kirke-, Utdannings- og forskningsdepartementet, 1996:58). Dermed vil jeg konkludere med at kravene til varierte arbeidsmåter
og tilpasset opplæring samlet sett er like sterke og tydelige i Kunnskapsløftet som i forrige
læreplan. Tekstens påstand om at Kunnskapsløftet gir ”utfordringer” med tanke på undervisningsareal kan dermed vanskelig gjøres på bakgrunn av en sammenligning med den forrige
læreplanen. Denne konklusjonen lander også Kristin Clemet (personlig kommunikasjon,
01.07.10) på:
Det korte svaret er at det ikke finnes en kobling mellom baseskoler og krav og intensjoner i
Kunnskapsløftet. Jeg vil si at den største omveltningen av en reforms krav til byggene kom i
forbindelse med Reform 97. Da startet satsingen på prosjektarbeid.

De fem basetypene som blir presentert, etter at teksten har slått fast at kravene fra
Kunnskapsløftet gir utfordringer med tanke på undervisningslokalene, kommenterer Clemet
(personlig kommunikasjon, 01.07.10) slik:
Jeg oppfatter disse rådene som uten politisk forankring. Jeg vet ikke om det er noen
kommunikasjon med det politiske nivået bak dette. Men hadde det stått på trykk i for
eksempel 2005, ville det vært uten politisk forankring.

Det at teksten likevel indirekte fremmer påstanden om at Kunnskapsløftet gir utfordringer
med tanke på undervisningsareal, gjør at den tar stilling til fordel for den av de to omtalte
diskursene som tar til ordet for at Kunnskapsløftets mål og intensjoner krever baseskoler.
Samtidig vil teksten i seg selv reprodusere og forsterke denne medbestemmelses- og individdiskursen.
4) Fokus for begrunnelser for baser
Det siste elementet i den diskursive praksisen jeg ønsker å trekke frem er hvem av skolens
aktører det blir tatt utgangspunkt i ved begrunnelse av basetypene. Elevens ulikhet og behov
er utgangspunktet for begrunnelsene i teksten. Både de begrunnelsene som omhandler
undervisningen isolert, lokalene isolert og undervisningen i de ulike lokalene (basene) teksten
ser for seg. At eleven står i sentrum for planlegging og begrunnelser er langt fra oppsiktvekkende i forbindelse med tilrettelegging for læring i skolen. Det er høyst naturlig. Det som
imidlertid er verd å merke seg er at lærerens behov knyttet til undervisningsledelse ikke
engang er synlig i periferien. Det blir ikke på noe tidspunkt beskrevet eller diskutert hvordan
basenes funksjoner hjelper lærere til å dekke sine behov, i form av hvordan og i hvilken grad
de ulike fysiske strukturene legger til rette for undervisningsledelse. Sentrale faktorer i forhold til undervisningsledelse kan for eksempel være: fysisk avstand mellom lærer og elev,
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mulighet for rask kommunikasjon mellom lærer og elev, mulighet til å samle elevgruppa for å
gi beskjeder eller felles faglige tilbakemeldinger, mulighet til å skaffe seg oversikt over
arbeidsprosessene til den enkelte elev eller mulighet til å jobbe med å utvikle relasjoner
mellom lærer og elev og lede relasjonsutvikling mellom de ulike elevene. Gro Elisabeth
Paulsen (personlig kommunikasjon, 06.07.10) setter også lærerens rolle knyttet til det
prioriterte området med å gi underveisvurdering inn i dette perspektivet:
I åpne skolelandskap kan man ikke gi kritiske tilbakemeldinger på de faglige presentasjonene
fordi hele skolen sitter og lytter. Læreren har jo hjerte for elevene… Det tradisjonelle
klasserommet er helt klart tryggere. Det er et lukket fellesskap og alltid en viss form for
solidaritet i en sånn klasse.

Kristin Clemet peker også på trekk ved lærerrollen i Kunnskapsløftet som det kan være
vanskelig å finne fokus på i teksten, samtidig som hun også støtter opp bak deler av tekstens
fokus:
Kunnskapsløftet var en beskjed om tilpassing til den enkelte elev og om variasjon. Men det
var også en renessanse for at læreren kunne undervise på en tradisjonell måte. At læreren
skulle ta tilbake autoriteten i klasserommet. Kunnskapsløftet var en slags fornyet anerkjennelse av læreren som lærer og undervisningsperson (K. Clemet, personlig kommunikasjon, 01.07.10).

Ved å utelate behovene til lærerne fra begrunnelsene for undervisningen, lokalene, basetypene
og de faglige rådene, viser teksten seg etter min mening ensidig påvirket av
”medbestemmelses- og individdiskurs”. Denne diskursen argumenterer i retning av at eventuelle behov lærere måtte ha i forbindelse undervisningspraksis og fysiske strukturer, er av liten
eller underordnet interesse i forhold til elevens behov for valgfrihet, medvirkning og
påvirkningsmuligheter på undervisningen den mottar. Samtidig som teksten trekker på denne
diskursen, vil den reprodusere og forsterke denne diskursen, på bekostning av den alternative
tradisjonelle diskursen.
Dialektikken mellom den diskursive praksis og den sosiokulturelle praksis
Det siste nivået i Faircloughs tilnærming til den kritiske diskursanalysen er en forklaring av
relasjonene mellom den diskursive praksis og den sosiokulturelle praksis. Et aspekt av den
sosiokulturelle praksis er det politiske aspektet som ofte vedrører dominans og ideologisk
hegemoni. Jeg vil begynne med å se på dialektikken mellom diskursiv praksis og hegemoni.
Jeg har i det foregående argumentert for at teksten Baser er påvirket av, og med på å støtte
opp under, en diskurs i retning av et underordnet syn på lærerens behov for å utføre god
undervisningsledelse og i retning av det som jeg har kalt en ”medbestemmelses- og individdiskurs”.
Hegemoni i baseskolediskurser
Lærerens viktigste kompetanser er blitt definert som: fag- og didaktisk kompetanse,
regelledelseskompetanse og relasjonskompetanse (Nordenbo et al, 2008). Fagkompetansen
har nære bånd til et skolepolitisk syn som lett kan kobles til den tradisjonelle diskursen, der
læreren har en sentral rolle i undervisningen. Den tradisjonelle diskursen kan som nevnt sies å
innbefatte en tro på lærere med spesialisert fagkunnskap, at formidling av kunnskap fortsatt
bør være en sentral del av lærerrollen og at læreren skal være en tydelig leder i klasserommet.
Den nye allmennlærerutdanningen setter større krav til faglig kompetanse hos lærere
og Kunnskapsløftet har i sin intensjon et stort fokus på å øke den faglige læringen hos
elevene. Stortingsmelding 31, ”Kvalitet i skolen”, beskriver mål for kvaliteten i grunnopp2010©FORMakademisk
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læringen og tiltak for å bedre elevenes utbytte av opplæringen (Kunnskapsdepartementet,
2008). I Stortingsmelding 11: ”Læreren. Rollen og utdanningen” får læreren en stor del av
dette ansvaret (Kunnskapsdepartementet, 2009) på bakgrunn av blant annet forskning som
viser at læreren er den enkeltfaktoren som er viktigst for elevenes læring (Nordenbo et al,
2008, Hattie, 2009). Samlet sett vil det kunne leses som om det var den tradisjonelle
diskursen som hadde hegemoniet innenfor dagens skolepolitiske diskurs. En slik vurdering
kan også finne støtte i statsminister Stoltenbergs nyttårstale fra 2008. Blant sitatene i
statsministerens tale er:
[…] Men for en knapp måned siden fikk vi en internasjonal rapport på bordet, som viste at
norsk skole på viktige områder ligger langt fra toppen. […] Regjeringen har oppfattet beskjeden. Vi vil gå grundig gjennom de reformene som er gjennomført i skolen de siste årene. Har vi
gått for langt i å løse opp de faste rammene rundt undervisningen? Har vi lagt for mye ansvar
over til hver enkelt elev og de foresatte? […] Lærerne skal få et klart ansvar for hva elevene
lærer i skolen (Stoltenberg, 2008).

På bakgrunn av en forståelse om at den tradisjonelle diskursen har hegemoniet i denne
skolepolitiske diskursen, kan det argumenteres for at teksten Baser utfordrer dette
hegemoniet. Vektlegging av elevenes individuelle behov og medbestemmelsesrett er
gjennomgående høyt prioritert i teksten og kommer spesielt tydelig fram i siste avsnitt: ”I
eller ved basene bør det være rom eller baser der elevene kan trekke seg tilbake og være for
seg selv…”. Dette tyder på at teksten er konstituert av en diskurs som tar til ordet for sterk
grad av elevstyring og ansvar for egen læring, noe som kjennetegner medbestemmelses- og
individdiskursen. Samtidig som teksten trekker gjennomgående på denne diskursen, vil den
gjennom sin autoritative posisjon som rådgivningstekst tilhørende et nasjonalt rådgivningsorgan, også være med på å bygge opp under og reprodusere den samme diskursen.
Det kan også være grunn til å spørre seg om det nasjonale skolepolitiske hegemoniet i
den samlede baseskolediskursen samsvarer med tilsvarende hegemoni i kommunal sektor. Jeg
har tidligere vist til at Oslo kommune i 2009 reviderte sine krav og forventninger til skoleanlegg, slik at de stiller seg mer nøytrale i diskursen rundt baseskoler (Utdanningsetaten i
Oslo, 2009). Byråd i Bergen, Filip Rygg, varsler i et intervju med Bergens Tidende, 31.03.10,
at ”tiden hvor vi aktivt velger den ene eller andre løsningen, tror jeg er forbi” (Hoaas og
Mjelva, 2010). Drøyt to år tidligere, 24.05.08, uttalte daværende byråd i Bergen, Thomas
Moltu, til samme avis at: ”… fremtidens skoler i Bergen skal bygges som baseskoler. Jeg kan
ikke se at det er noe som skulle tilsi at det er behov for en høring nå.” (Hoaas, 2008). I
Trondheim presenterer kommunen på egne nettsider at deres hovedidé er ”Fleksible bygg med
delvis åpne løsninger” (Trondheim kommune, 2008). Dette begrunnes videre med at åpne
løsninger gjør det enklere å møte læreplanens krav om blant annet tilpasset opplæring,
alderblanding, varierte arbeidsmåter, samarbeid, elevmedvirkning og ansvar for egen læring.
Trondheim legger seg dermed svært tett opp til den samme medbestemmelses- og
individdiskursen som teksten Baser baserer seg på.
En strukturell og ikke-diskursiv faktor som bør belyses i tilknytning til kommunenes
positive holdning til baseskolene, er evnen disse skolene har til å ta opp i seg nye og utvidede
elevgrupper. Dette er en del av et større argument som blir presentert av Gro Elisabeth
Paulsen (personlig kommunikasjon, 06.07.10), som ved siden av å være fagforeningsleder har
erfaring både som lektor i åpen skole på 70-tallet og mellomleder på videregående skole:
Landskapet blir aldri fullt og er mye enklere å administrere for ledelsen. Det er bare å bære inn
nye stoler. Et klasserom blir fullt og det blir synlig når man får mer enn 30 elever. Brannforeskrifter og luftkvalitet gjør det umulig å undervise mer enn 30 elever i et klasserom. I et
landskap er det også enklere å unngå å sette inn vikarer.
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Om disse argumentene har vært av betydning for den kommunale sympatien med
medbestemmelses- og individdiskursen er vanskelig å svare på. Men det er innlysende at dette
vil kunne være kostnadsbesparende for kommunene, og Oslo kommunes dokument om krav
og forventninger til skoleanleggene fra 2009, påpeker også at skoleanlegget uten større ombygging skal kunne tåle nye elevgrupper (Utdanningsetaten i Oslo, 2009:5). Elevtallsprognoser fra Skolebehovsplanen 2009-2019 vitner om en klar forventning om sterkt økende
elevtall. I planperioden forventes det en økning i elevtallet i grunnskolen på mellom 10 000
og 11 000 elever, og i videregående skole på i overkant av 1000 elever ved kommunens skoler
(Oslo kommune, 2009:1). Målt i klasseromsenheter tilsvarer dette rundt regnet et nytt
klasserom i uka de kommende ti årene.
Tilpasset opplæring, variasjon i arbeidsmåter og metoder, samarbeid og
elevmedvirkning er alle elementer som vil være positive i skoleaktørene sin felles streben
etter mer læring og kunnskap hos elevene. Det kan vanskelig argumenteres for at disse
begrepene på noen måte blir forsøkt avvist i den tradisjonelle diskursen, selv om de ikke er
gjennomgående frontbegreper på samme måte som i den argumentasjonen som fremmes fra
medbestemmelses- og individdiskursen. På samme måte er det ingen grunn til å si at lærerens
behov ikke eksisterer i medbestemmelses- og individdiskursen, selv om dette teksteksempelet
Baser faktisk kunne bygget opp rundt en slik argumentasjon. Læreren er altså den
enkeltfaktor som er viktigst for elevens læring (Nordenbo et al, 2008, Hattie, 2009). Samtidig
vet vi at det manglende kunnskapsfokuset hos lærere var et viktig tema i evalueringen av L97, og at den samme evalueringen viste at lærerens fagkunnskap og kompetanse innen klasseledelse er avgjørende for elevens resultater (Haug, 2004). Dermed vil en foreløpig konklusjon
være at beskrivelser av ulike læringsareal i et skoleanlegg også burde knyttes til lærerens
behov i møtet mellom fysiske strukturer og kunnskapsformidling.
Dominans i baseskolediskurser
Dialektikken mellom diskursiv praksis og dominans er også sentral i teksten Baser. Det har
siden den første åpne skolen her i landet kom i 1968, ikke vært noe krav eller eksplitt ønske
fra lærerorganisasjoner om å få mer åpne løsninger i skolebyggene de underviser i.
Spesialrådgiver Jens Garbo (personlig kommunikasjon, 23.02.10) i Utdanningsforbundet oppgir i en epost:
... at baseskoler, og tidligere åpne skoler, ikke er kommet som et resultat av press fra lærere.
Det har ikke vært holdningen til norske lærerorganisasjoner å gå særskilt inn for denne type
skoler.

Leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen (personlig kommunikasjon, 25.02.10) bekrefter i en epost denne virkelighetsbeskrivelsen: ”I følge de opplysningene jeg har fått er det
fylkespolitikere, skoleadministrasjonene i fylkekommunene og arkitektene som har vedtatt og
planlagt arbeidet med de nye skolene”. Paulsen skriver videre at hun ”som leder av NLL har
fått flere henvendelser fra medlemmer som er kritiske til arbeidsforholdene på nybygde
skoler” og at ”man har ”glemt” de dårlige pedagogiske erfaringene med åpne landskap på 70tallet”. Paulsen skriver også i e-posten at mange av byggeprosessene knyttet til baseskoler var
basert på det svenske Skola2000-prosjektet, og at da svenskene konkluderte med at
pedagogikken i disse åpne landskapene ikke var vellykket var det allerede blitt brukt mye
penger og knyttet mye prestisje til utbyggingen i Norge. Koblingen mellom Skola2000 og
Kunnskapsløftet blir avvist som politisk initiert av Kristin Clemet (personlig kommunikasjon,
01.07.10): ”Jeg tok aktivt avstand fra at jeg skulle peke på Skola2000 og si at det er bra – sånn
skal vi gjøre.”

2010©FORMakademisk

21

Vol.3 Nr.2 2010, 3-25

Erlend Vinje Baseskoler

Ønsket om mer åpne løsninger i skoleanleggene kommer i første rekke fra enkelte skoleeiere
og lokale skolemyndigheter. Gjennom den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg har
Utdanningsdirektoratet meldt seg på i denne gruppen. Denne gruppen av aktører som ønsker
skoler med åpne løsninger sitter på makten i forhold til definisjon gjennom distribusjon av
tekster. Forfatteren bak teksten som har blitt analysert i denne artikkelen påtar seg
definisjonsansvar for både hva skoleanleggets ulike rom heter og hvilke typer rom (baser)
som passer, og ikke passer, til ulike arbeidsmåter. Den gir videre en oppskrift på hvordan man
kan unngå støyproblemer i skoler med åpne løsninger (eller: i basetypen landskap), og binder
nye ”utfordringer” knyttet til undervisningsareal til den nye lærerplanen Kunnskapsløftet.
Likevel står artikkelen publisert anonymt og uten forskningsreferanser. Ved at teksten fremstår anonymt og uten forskningsreferanser fremstår avsenderen/forfatter som allvitende. Det
kan dermed oppleves som om teksten er ubestridte faktasetninger rundt sammenhengen
mellom fysisk miljø og læring. Denne måten å fremstille baseskolediskursen kan påvirke
lærere, foreldre og andre involverte til å tenke at baseskoleprinsippet er det eneste akseptable
alternativet.
Selv om teksten er presentert anonymt på nettsiden er det likevel mulig å identifisere
en opprinnelse til teksten. Faktum er at teksten som presenterer basene i all hovedsak er
avskrift av en artikkel fra 2005 av Karin Buvik, seniorforsker med arkitektbakgrunn fra
SINTEF Byggforsk. I hennes artikkel ”Trender innenfor fysisk utforming av grunnskoler”
(Buvik, 2005) finnes en presentasjon av seks ulike former for ”hjemmebaser”, der beskrivelsene er tilnærmet identiske med de som er analysert i denne teksten. Artikkelen fra Buvik
har én referanse, og den er til hennes eget veiledningshefte om skoleanlegg (Buvik, 2000).
Også her finner man den samme presentasjonen av ulike modeller for hjemmebaser. I artikkelen og veiledningsheftet til Buvik kommer det imidlertid fram, som en av svært få avvik fra
den analyserte teksten, at individuelt arbeid og gruppearbeid også har sin plass i et tradisjonelt
klasserom (Buvik, 2005:3, Buvik, 2000:29). Dette står også eksplisitt i Buviks forskningsarbeid fra 2009: ”Grunnskolebygg – funksjoner og arealer” Buvik, 2009) Hentydningene i
teksten Baser om at individuelt arbeid ikke passer i tradisjonelle klasserom finner dermed
ikke sitt grunnlag hos Buvik.
Gjennom å skjule hvem som har skrevet teksten, ved ikke å oppgi forskningsreferanser
eller forholde seg kritisk til de opplysningene teksten gir, benytter Utdanningsdirektoratet
(gjennom nasjonal rådgivingstjeneste for skoleanlegg) seg i dette tilfellet av det som kan
kalles en definisjonsmakt. Om dette er bevisst eller ikke har jeg intet grunnlag for å mene noe
om, men at denne definisjonsmakten har potensial til å legge klare føringer for baseskolediskurser er innlysende. Store kommuner som Oslo, Kristiansand og Tromsø er blant de
kommunene som har direkte link til nasjonal rådgivingstjeneste for skoleanlegg fra sine
kommunale nettsider (Kristiansand kommune, 2010; Oslo kommune, 2010; Tromsø
kommune, 2010). For skoleeiere som ønsker informasjon eller lærere og foreldre som søker
kunnskap, blir diskurser delvis konstituert gjennom denne formen for dominans i form av
definisjonsmakt. Påstander blir vanskelige å etterprøve og tvilsomme definisjoner og konklusjoner kan lett bli tatt for aksepterte sannheter. Det er i rommet mellom de diskursive praksiser og de sosiokulturelle praksiser at diskursen utspiller seg. Dominans innenfor den
definisjonsmessige delen av diskursen rundt skoleanlegg kan dermed påvirke til å legge
retningslinjer for denne diskursen. Samtidig vil diskursen hele tiden være åpen for påvirkning.
Bruk av definisjonsmakt, som denne teksten er et eksempel på, vil imidlertid gjøre det vanskeligere for lærere og foreldre å påvirke diskursen. I forhold til diskurser for eller i mot
skoleanlegg med åpne løsninger, er det å anbefale at aktører som sitter med definisjonsmakt
viser en forskningsmessig åpenhet. Med forskningsmessig åpenhet tenker jeg blant annet på at
opprinnelig forfatter må gjøres kjent, referanser (eller mangel på slike) bør gjøres kjent og
aktuelle innvendinger mot egne konklusjoner og argument bør trekkes inn i diskursen.
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Konklusjon
Denne artikkelen har presentert to konkurrerende diskurser i baseskoledebatten. Disse er
medbestemmelses- og individdiskursen som støtter opp en argumentasjon for baseskoler, og
den tradisjonelle diskursen som bygger opp et forsvar for de tradisjonelle klasseromsskolene.
Den analyserte teksten Baser trekker nærmest utelukkende på medbestemmelses- og
individdiskursen. Kommuner og fylkeskommuner med politikere, rådmenn og skolesjefer som
ønsker en utstrakt bruk av åpne løsninger i sine skoleanlegg, vil kunne hente legitimering
gjennom denne teksten fra den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg. Det problematiske med dette er at rådgivingstjenesten i regi av Utdanningsdirektoratet gir sine råd uten
forskningsmessig belegg i teksten Baser. Dette skjer gjennom en ensidig, forenklet og til tider
selvmotsigende argumentasjon. Det finnes i den analyserte teksten ingen tegn på at de
ansvarlige ønsker eller ser behovet av å legitimere seg med henvisning til forskning.
I den grad denne artikkelen vil kunne gi et bidrag til å si noe om den bakgrunnsholdningen som skolens aktører kan forventes å møte de nye baseskolene med, vil usikkerhet
og forvirring være stikkord. Teksten Baser skisserer og definerer skolens rom og lokaler på en
måte som gjør at en agenda om å styrke baseskolenes stilling blir åpenbar, selv om det forskningsmessige belegget for et slikt standpunkt er svakt eller ikke-eksisterende. Dette vil kunne
føre til at kritiske lærere og foreldre stiller seg skeptisk til innholdet i teksten og det kan også
være med på å polarisere debatten rundt skoleanlegg.

Erlend Vinje
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Høgskolen i Oslo
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Sammendrag
Denne artikkelen gir en diskursanalyse av et strategisk utvalg av 50 ytringer fra nettmediatekster, som alle er knyttet til diskursen rundt utformingen av skoleanlegg - den såkalte
”baseskoledebatten”. Denne analysen viser at det i all hovedsak er skoleeiere og skoleledere
som fremmer argumenter for baseskoler, mens lærere, foreldre og forskere i hovedsak står
fram med støtte til den tradisjonelle skolen i mediebildet. Analysen viser også at den offentlige
diskursen rundt baseskoler har en svak eksplisitt relasjon til forskning, spesielt gjelder dette
argumentasjonen for baseskoler. Gjennom å studere dialektikken mellom diskursiv og
sosiokulturell praksis kan det fremmes argumenter for at utbygging av baseskoler kan skyldes
strukturelle strategier for å drive administrasjon av skoler enklere og billigere og for å endre
lærerrollen i retning av en stadig mer individualisert opplæring av elevene.
Nøkkelord: baseskoler, tradisjonelle skoler, skoleanlegg, åpne løsninger, klasserom, kritisk
diskursanalyse, holdningsforskjeller, elevvekst, læringsstiler.
Innledning
Under første halvdel av 70-tallet ble det satset stort på skoleanlegg med stor grad av åpne
løsninger i Norge. En samlet konklusjon på denne innovasjonen var at de ikke fungerte
optimalt i forhold til det som var tenkt, og det var spesielt støy og gjensidige forstyrrelser som
var årsaken til dette (Jerkø & Homb, 2009:3). Blant de mer konkrete konklusjonene var at
behovet for moderasjon og beherskelse i undervisningssituasjon, for å ta hensyn til andre
elevgrupper i samme rom, gikk på bekostning av noe av det de åpne skolene forsøkte å
frembringe: spontanitet og utfoldelse i læringsmiljøet (Aarnes, 1991:49). Disse erfaringene
førte samlet sett til at det ble satt opp vegger og undervist i mer tradisjonelle arealer ved de
fleste av disse skolene i løpet av 1980-tallet (Jerkø & Homb, 2009:3). Fra midten av 90-tallet
har debatten om skoleanlegg med utstrakt bruk av åpne løsninger blusset opp igjen – denne
gangen under navnet baseskoler. Det har vist seg vanskelig å komme med konkrete felles
kjennetegn på baseskolene. I en undersøkelse fra SINTEF Byggforsk, utført på syv baseskoler
(ni trinn) i Oslo kommune, nøyer forskerne seg med å slå fast at baseskoler ”… innebærer en
planløsning med et hovedrom for en større elevgruppe enn de tidligere klassene (normalt 60100 elever). Hovedrommet fordeler også trafikk til grupperom av varierte romstørrelser”
(Jerkø & Homb, 2009:3). En enkel og umiddelbar slutning basert på overnevnte sitat, kan
være at elevene i baseskoler har utgangspunkt i flere rom samlet i en base, i motsetning til
tradisjonelle skoler der elevene ofte har utgangspunkt i et enkelt rom. Siden store deler av
læringsarealet er åpne landskap, vil elevene i baseskoler måtte benytte mye av tiden i denne
formen for lokaler. I motsetning til i tradisjonelle skoler, vil avhengigheten av samarbeid og
felles planlegging med andre lærere knyttet til organiseringsform og romvalg, dermed være
sterk i baseskoler.
Årsakene til den siste oppblomstringen av skoler med åpent læringsareal er
sammensatte. Debatten rundt ”ansvar for egen læring” og elevenes utvikling av egne
læringsstrategier, sett i sammenheng med 90-årenes nye lærerplaner og deres vekt på tema- og
prosjektarbeid, elevstyrte arbeidsformer, tilpasset opplæring og variasjon i metodebruk kan
anses som sentrale stikkord i en fortolkning. Denne artikkelen vil benytte kritisk diskursanalyse som metodeverktøy og teori, knyttet til et strategisk utvalg av dagens mediebilde, med
utgangspunkt i den offentlige ordvekslingen i forhold til den såkalte baseskoledebatten.
Artikkelen vil analysere hvilken holdning skolens ulike aktører formulerer knyttet til debatten,
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i hvilken grad disse holdningene underbygges av forskningsreferanser eller kan støttes opp
gjennom etablert forskning på relasjonene mellom skolearkitektur, elevenes læring og
lærerens undervisning. En gjennomgang av denne forskningen vil dermed ligge implisitt i
denne delen av artikkelen. Disse analysene vil være med å skape et bredere grunnlag for å
evaluere trenden med å bygge baseskoler.
Lite internasjonal forskning
I denne innledningen vil jeg likevel påpeke at det eksisterende forskningsmaterialet på dette
feltet er forholdsvis lite, og både internasjonalt og nasjonalt ligger hovedtyngden av denne
type forskning flere tiår tilbake. Professor John Hattie har utført en meta-analyse over hvilke
pedagogiske tiltak som fremmer elevenes læring. Her kommer åpen skole svært dårlig ut. Det
samme gjør aldersblanding, nivådifferensiering og sterk grad av elevkontroll over
læringssituasjonene (Hattie, 2009) – som alle er arbeids- og organiseringsformer som ofte
knyttes til skoler med åpne løsninger. Av fire mindre meta-analyser som Hattie benyttet for
finne effektstørrelsen på læring gjennom tiltaket åpen skole, var alle fra perioden 1980-82, og
alle disse analysene er basert på open education programs. Hattie påpeker at dette var et
uttrykk som kunne bli tillagt ulik vekt og betydning. Åpne landskap som læringsareal var
sentralt i denne tenkningen, men det var også eksempel på skoler som fokuserte mer på
spesielle arbeidsformer og elevens rolle i læringsprosessen. Dette må tas med i betraktningen
når man vurderer i hvilken grad disse resultatene har overføringsverdi til dagens debatt om
baseskoler med åpne landskap.
Nasjonal forskning
Nasjonalt står det femårige forskningsprosjektet Åpen skole fra perioden 1971-75 fortsatt
igjen som det grundigste forskningsarbeidet på relasjonene mellom skolearkitektur, elevenes
læring og lærerens undervisning. Dette prosjektet, i regi av Universitet i Trondheim, hadde
mange innfallsvinkler. En av hovedkonklusjonene som ble trukket fram av en av prosjektets
forskere, Arne Aarnes, i hans skisse av skolebyggets historie fra 1991, var at skoler med åpne
løsninger kan begrense spontanitet og utfoldelse i læringsmiljøet. Denne uheldige relasjonen
oppsto fordi lærere så seg nødt til å begrense og moderere undervisningen for å ta hensyn til
andre elevgrupper som ble undervist i samme læringsareal (Aarnes, 1991:49). Vi finner igjen
denne problemstillingen i rapporten fra forskerne Sidsel Jerkø og Anders Homb, begge fra
SINTEF Byggforsk (Jerkø & Homb, 2009:78). Referanser til og gjengivelse av annen
internasjonal og nasjonal forskning som belyser relasjonene mellom skolearkitektur, elevenes
læring og lærerens undervisning, vil komme til uttrykk når jeg diskuterer hvordan den
diskursive praksisen som observeres i artikkelens empiri, kan begrunnes ut fra forskning.
Kritisk diskursanalyse som metode
Når det gjelder fremstillingen av dagens diskurs, vil kritisk diskursanalyse bli brukt som
metode, blant annet fordi jeg i min hypotese knytter en antagelse om at skolemyndigheters
dominansforhold over lærere har hatt sentral påvirkning på diskursen. Kritisk diskursanalyse
forsøker å avdekke og klarlegge diskursive praksisers innvirkning på opprettholdelse av ulike
dominansforhold, og i dette tilfellet altså dominansforholdet som skoleeiere og -myndigheter
har over lærere og til en viss grad foreldre når det gjelder utforming av skoleanlegg. Jeg vil
her forholde meg til den tilgangen til kritisk diskursanalyse som er presentert av Norman
Fairclough (2008). Fairclough bruker begrepet diskurs både som et begrep for ”sprogbruk
som social praksis” og som ”en måde at tale på, der giver betydning til oplevelser ud fra et
bestemt perspektiv” (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:79). Modellen til Fairclough
innebærer en analyse etter tre nivåer.
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Det første nivået innebærer en nærlesning av den kommunikative begivenheten. Her kommer
artikkelen til å presentere et tidsbilde av mediedebatten som er knyttet til baseskoler. Totalt 50
ytringer fra nettmediatekster vil bli nærlest og kategorisert. Det vil ikke være en klassisk
analyse av tekstene etter den kritiske diskursanalysens vanlige rammer for medieanalyse
(Fairclough, 2008:124). Det som vil bli nedprioritert i forhold til disse rammene er, på grunn
av tekstenes omfang, den lingvistiske tekstanalysen som går på ordvalg og semantikk.
Nærlesningen av tekstene vil foregå på et overordnet plan, der tekstene vil bli kategorisert i
forhold til hvem som ytrer seg, hvordan avsenderne av ytringene plasserer seg i baseskolediskursen, hvilke begrunnelser som blir brukt for standpunktene og i hvilken grad
ytringen baserer seg på forskning. Jeg vil også kort gjøre rede for hvilke typer diskurser de
analyserte tekstene kan plasseres inn i. Det vil si at jeg vil beskrive i hvilken grad diskursene
som tekstene plasserer seg inn i kan beskrives som pedagogiske, politiske, økonomiske eller
muligens kulturelle. Dette vil, på grunn av tekstenes omfang, gjøres med tilknytning til de
kategoriserte begrunnelsene for ståsted i baseskoledebatten. Disse begrunnelsene er
identifisert i de ulike tekstene.
Det andre nivået innebærer en fortolkning av hvordan tekstene står i relasjon til den
diskursen som omtales, i dette tilfellet diskursen rundt den fysiske utformingen til skoleanlegg: baseskoledebatten. Jeg vil belyse denne relasjonen gjennom å plassere de ulike
diskursene som blir fremsatt i tekstene inn i en forskningsdiskurs. Foruten å avklare i hvilken
grad tekstene forsøker å legitimere seg gjennom å plassere seg i en forskningsdiskurs, vil jeg
også knytte argumentene som blir brukt til det jeg anser som relevant forskning, knyttet til
hva vi vet om hvordan skolearkitektur i retning av henholdsvis baseskoler og tradisjonelle
klasseromsskoler påvirker lærerens undervisning og elevenes læring. Her vil mulige tilknytningspunkter være flere enn de som kan belyses i denne artikkelen. Jeg må altså stå for et
utvalg av vitenskapelig data for å belyse disse relasjonene. Dette utvalget vil bli subjektivt.
Jeg må selv plukke ut hvilke innfallsvinkler og studier jeg mener best kan beskrive
relasjonene mellom skolearkitektur, lærerens undervisning og elevenes læring.
Det siste nivå i Faircloughs analyse er en forklaring på relasjonene mellom den
diskursive praksisen og den sosiokulturelle praksisen. Den sosiokulturelle praksisdimensjonen
som de analyserte tekstene befinner seg i, kan involvere både den umiddelbare konteksten og
den bredere konteksten av institusjonelle praksiser som tekstene er innleiret i. Til sist kan
denne praksisdimensjonen også foregå i enda bredere samfunnsmessige og kulturelle rammer.
I denne praksisen er det spesielt tre aspekter Fairclough fremhever i forbindelse med analyse
av medietekster: økonomiske, politiske og kulturelle (Fairclough, 2008:130). I dette tilfellet
gjelder det spesielt hvordan diskursen rundt skoleanlegg påvirkes av dominansstrukturer, noe
som ligger innenfor det politiske aspektet. Disse politiske dominansstrukturene kan
opprettholdes og forsterkes av økonomiske insentiver, noe som vil bli diskutert knyttet til
baseskoledebatten i artikkelens avsluttende del. Problemstillinger innenfor baseskoledebatten
kan også knyttes til overordnede verdier og ulike syn på identitet og utvikling, noe som vil
bringe oss over i det kulturelle aspektet. Knyttet til utviklingen av lærerrollen og ansettelser
av nye skoleledere, vil det politiske og kulturelle aspektet gli over i hverandre, noe som vil bli
belyst av den avsluttende delen av artikkelen.
Dybdeintervjuer
For å kunne belyse ulike forhold knyttet til den sosiokulturelle praksisdimensjonen, er det blitt
utført dybdeintervjuer med leder for Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen (personlig
kommunikasjon, 06.07.10), og direktør for avdeling for skoleanlegg i Oslo kommune, Harald
Øvland (personlig kommunikasjon, 09.09.10). Paulsen og Norsk Lektorlag har tidligere
frontet skepsis mot baseskoler (Vinje, 2010), mens Øvland i kraft av sin stilling er
medansvarlig for hovedstadens satsing på baseskoler de siste årene.
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Utvalg
Utgangspunktet for utvalget var et ønske om å finne medieytringer i de åpne nettbaserte
medieressursene. Bakgrunnen for å benytte åpne nettbaserte medieressurser fremfor for
eksempel det nettbaserte mediearkivet A-tekst, var ønsket om bredde i tilgangen på ulike
typer ytringskanaler, da A-tekst begrenser seg til aviser, tv og radio. Utvalget av de 50
nettmedieytringene som analyseres, er strategisk også på en annen måte. Dette er gjort
gjennom å søke ulike sammensetninger av ord knyttet til diskursen på søkemotoren ”Google”.
De tre ordsammensetningene som fikk flest treff var: 1) debatt baseskoler, 2) debatt skoler
”åpne løsninger” og 3) skolelandskap. Ordet debatt ble fjernet fra søket på skolelandskap for
å få nok relevante treff. Etter å ha fått opp resultatene, ble treffene gjennomgått og valgt ut på
bakgrunn av sammenfall med en forhåndsbestemt liste over kriterier. Denne listen gikk på at
medieytringen i hovedsak måtte omtale, definere eller gi sentral informasjon til den aktuelle
diskursen, ikke være eldre en fem år, samt at linken måtte vise direkte til treffet og ikke til en
samling presseklipp. Fra de tre benyttede ordsammensetningene brukte jeg henholdsvis de 25,
15 og 10 første treffene som passet med kriteriene. I de utvalgte tekstene vil det kunne være
flere, og eventuelt motstridende hovedbudskap. Eksempelvis kan dette være i artikler hvor en
journalist intervjuer en representant som støtter baseskoler og en representant som støtter
tradisjonelle skoler. For at jeg i analysen skal la hovedbudskapet knyttes til en spesifikk
gruppe, må budskapet komme direkte fra en representant fra denne gruppen eller henvise til
utsagn eller skriftlige tekster som angir den aktuelle gruppens posisjon i debatten, og som
samtidig er mulig å etterprøve.
Et tidsbilde av mediedebatten rundt baseskoler – en kritisk diskursanalyse
Denne delen av artikkelen vil gi et tidsbilde av baseskoledebatten gjennom nærlesing og
analyse av et strategisk utvalg medieytringer. Referanselisten til medietekstene (Tabell 1) vil
stå som utgangspunkt for diskusjon og analyse, og referanser1 til de ulike tekstene vil bli gjort
gjennom å vise til tall som beskriver deres nummer i referanselisten.
Nærlesing av tekstene og analyse av tekstenes dialektikk med den diskursive praksis
Den første delen av analysen vil være å kategorisere medieytringene i forhold til sjanger.
Deretter vil det bli gitt en oversikt over hvordan hovedbudskapene i tekstene fordeler seg,
basert på negativitet eller positivitet rettet mot baseskoler. Det vil så bli gjort en analyse av
begrunnelsene som blir brukt for å argumentere for negativitet eller positivitet overfor
baseskolene. Hvilke typer diskurser tekstene forsøker å trekke på, vil også kort bli
kommentert. Relasjonen til forskning i de ulike tekstene vil deretter bli analysert. I denne
sammenhengen er relasjonen todelt. For det første vil forskningsreferansene i tekstene telles
opp, og for det andre vil påstander som kan etterprøves mot etablert forskning som ikke
eksplisitt nevnes i tekstene presenteres. Diskusjonen knyttet til de to sistnevnte analysene vil
svare til det andre nivået i Faircloughs tilgang til den kritiske diskursanalysen, som innebærer
en fortolkning av relasjonen mellom diskursiv praksis og teksten. Jeg vil her vise hvor og
hvordan tekstene i utvalget posisjonerer seg i forhold til de tema som er styrende i diskursen.
Avslutningsvis i artikkelen vil jeg diskutere relasjonen mellom den diskursive og den
sosiokulturelle praksis som er knyttet til disse medieytringene. Jeg vil her trekke fram ikkediskursive faktorer. Med dette mener jeg faktorer som er en ”gjemt” del av den sosiokulturelle
praksis innen diskursens område. Disse faktorene kan være med å gi forklaringer til hvordan
diskursen etableres og utvikles, selv om disse vanligvis ligger utenfor den vanlige diskursive
praksisen. Ofte er disse faktorene knyttet til strukturelle relasjoner, deriblant dominans. Dette
vil komme til syne også i den avsluttende diskusjonen.¨
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Nr
1

Tittel
- Baseskoler er misforstått – nrk.no

Nr
26

2
3

27
28

5
6
7

Baseskoler eller klasseskoler? – utdanning.ws
Baseskoler – mye bråk og lite læring? –
utdanning.ws
Foreldreaksjonen Munkerud skole: Hvordan kan
vi stoppe baseskolen? Blogg
Foreldre frykter baseskole – noblad.no
Skeptiske til den nye baseskolen – noblad.no
Var alt så meget bedre før? – aftenposten.no

8

Krever høring om baseskoler – NRK Nyheter

33

9

Møtereferat – bogstad.gs.oslo.no

34

10
11

Trives best i åpne landskap – dn.no
Hva er en baseskole? – nordreakerbudstikke.no

35
36

12

Basemodellen ble hentet i Sverige –
aftenposten.no
Baseskole – snl.no

37

Vedrørende prosjektering av nye Grefsen
barneskole – taraxa.no
Visjoner om morgendagens skole- norskform.no
Uansvarlige lærere? - nordlys.no

39

Hva mener Høyre egentlig om nye Ågotnes
ungdomsskole? – hordaland.arbeiderparti.no
Sp vil ha tilbake klasserommene – ringblad.no
Nei til prøvetyranniet – senterpartiet.no

42

Baseskole med struktur – offentligdrift.no
Uenige om baseskoler – bt.no
Fleksible skolebygg – til glede eller besvær? utdanningsetaten.oslo.kommune.no
Situasjon, utfordringer og statlig satsing på
skoleanlegg –
skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no
Munkerud tilbake på tegnebrettet – noblad.no
Fleksible skolebygg er målet – bf13.hoyre.no

45
46
47

Skolelandskap – ordnett.no
Skal granske den klasseløse skolen –
dagsavisen.no
- Lærerne er viktigst – dagsavisen.no
Vil ha klasserommene tilbake – forskning.no
Bygger vegger mot støy – byavisa.no

48

Pisa koloniserer skolen – utdanningsnytt.no

49
50

Kritiserer åpne landskap – webavisen.no
Grong skole – arkitektur.no

4

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

29
30
31
32

38

40
41

43
44

Tittel
Åpne løsninger fungerer ikke –
norsklektorlag.no
Trygghet og eksperimentering – ordforeren.no
Høringssvar fra Utdanningsforbundet Bergen –
bergen.kommune.no
Innhold og struktur i Grimstadskolen –
venstre.no
Vil holde på skoleklassen – utdanningsnytt.no
Brukermedvirkning og prosess – nordlys.no
Sosialdemokrati og skole –
debatt.aftenposten.no
Medikamentell behandling av skolebarn med
oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet –
tidsskriftet.no
”Uteglemte” argument for ny skolearkitektur –
utdanning.ws
Hva er verdens beste skole? – elev.no
Vil ha evaluering av skolebygg i Trondheim –
venstre.no
Ansatte vil ikke godta NCCs skoleløsning –
verdalingen.no
Møtereferat FAU –
skole.trondheim.kommune.no
- De svakeste taper på åpent landskap –
aftenposten.no
Ungdomsskole med tre tårn – rb.no
Motstand mot åpne skolelandskap –
norsklektorlag.no
En kostbar skoletabbe – norsklektorlag.no

Tabell 1: Referanselisten for de 50 medieytringene som er nærlest og analysert

Det er i all hovedsak artikler og leserinnlegg fra nettaviser og nettmedier som dominerer
debatten (Tabell 2). Ved siden av riksdekkende og lokale aviser er også nettmedier som
offentligdrift.no og arkitektur.no representert i denne kategorien. Lærerorganisasjonene er
representert gjennom åtte tekster, der fem er knyttet til Utdanningsforbundet og tre til Norsk
Lektorlag. Representanter for politiske partier står for 10 % av nettmedieytringene, mens de
fem siste kategoriene samlet sett står for åtte av de femti ytringene. Av disse er begge
talemanus undertegnet statssekretær Lisbet Rugtvedt fra Kunnskapsdepartementet,
møtereferatene er fra to ulike arbeidsutvalg for foreldre, mens bloggen er opprettet av en
foreldregruppe.
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Hva slags nettmedieytring er det
snakk om?
Artikkel/leser- eller debattinnlegg i
nettavis/nettmedium
Artikkel/dokument i medium
knyttet til lærerorganisasjoner
Artikkel fra politisk nettside/-avis
Talemanus
Oppslagsverk
Møtereferat
Blogg
Brev
Til sammen

Antall

Hvilke nettmedieytringer er det snakk om?

29

1,5,6,7,8,10, 11,12,16,18,20,21,22,24,27,31,32,33,35,37,
39,40,42,44,45,46,47,49,50
2, 3,26,28,30,34,41,48

8
5
2
2
2
1
1
50

17,19,25,29,36
15,23
13,43
9,38
4
14

Tabell 2: Type nettmedieytringer i utvalget. Nærlesingen viste at de ulike tekstene kunne kategoriseres
på følgende måte

Holdning til baseskoler i utvalget
Når det gjelder hovedbudskapet i nettmedieytringene vil disse bli summert opp uavhengig av
antall tekster. Med det menes at det kan forekomme flere hovedbudskap i samme tekst, så
lenge disse blir presentert av en representant for de ulike kategoriene som deltar i debatten.
Hovedbudskap i teksten
Negative til baseskoler
- lærere
- foreldre
- skoleledere/-eiere
- elever
- andre
Positive til baseskoler
- lærere
- foreldre
- skoleledere/-eiere
- elever
- andre
Nøytral
- lærere
- foreldre
- skoleledere/-eiere
- elever
- andre

Antall
39
17
5
2
1
14
22
0
0
14
1
7
10
1
0
1
1
7

Hvilke nettmedieytringer er det snakk om?
1,2,6, 10,11,12,16, 17,26,28,31,37,39,41,42,47,49
4, 5,14,17,38
8,30
47
17,18,19,21,27,29,32,33,34,36,39,41,44,46

1, 6,7,8,9,10,12,16,20,21,22,24,26,47
10
3, 10,17,40,46,48,50
45
45
35
13, 15, 17,21,23,25,43

Tabell 3: Hovedbudskap i utvalget

Tabellen viser at det er en klar overvekt av hovedbudskap som er negative til baseskoler.
Denne tabellen innbefatter både hovedbudskap som er direkte negative og hovedbudskap som
er mindre konstaterende, men likevel oppleves å ende opp i en overveiende skepsis. Antallet
hovedbudskap som er negative mot baseskoler er tett på dobbelt så stort som antallet hovedbudskap som er positive til baseskoler. Denne positiviteten rettet mot baseskoler innbefatter,
på samme måte som den kontrasterende kategorien, både tekster som tydelig tilkjennegir sitt
budskap (her som positivt) og tekster som er mindre ensrettede, men likevel oppleves å
uttrykke en positiv holdning til baseskoler. Analysen viser også ekstreme forskjeller mellom
yrkes- og rollegrupper når det gjelder hovedbudskap i forhold til baseskolene: lærere og
foreldre kommer ut som negative, mens skoleledere og -eiere kommer ut som positive til
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baseskoler. Den største enkeltgruppen i analysen, med 17 treff, er lærere som er negative til
baseskoler. Det er ingen lærere i utvalget som er positive til baseskoler. Det samme mønsteret
finner en i forhold til foreldre. Det blir fremført hovedbudskap fra foreldre i fem av nettmedieytringene. Samtlige er negative til baseskoler. I forhold til skoleeiere og skoleledere er
dette bildet snudd på hodet. Av de 17 hovedbudskapene fra denne gruppen er 14 positive til
baseskoler, mens to er negative og det siste er nøytralt.
Gjennom en nærlesing av gruppen ”andre” blant de som er negative til baseskole vil
en se at to skoleforskere er avsendere av medieytringer (44,46). Både professor i pedagogikk
Thomas Nordahl og skolehistoriker og dr.philos Alfred Oftedal Telhaug uttaler seg klart
skeptisk til baseskoler. Det samme gjør dosent og leder for lærerutdanningsprogrammet ved
NTNU, Per Ramberg (39). Vik m/flere (33), som har skrevet artikkelen som peker på høyere
forekomst av elever som er medisinerte i forbindelse med ADHD på åpne skoler, hører også
hjemme i kategorien forskere. Imidlertid tar ikke forskerne her noe eksplisitt standpunkt ved
siden av å referere sine funn. Negativiteten er dermed i dette tilfellet opplevd som underforstått. Videre i gruppen ”andre” som er negative til baseskoler, finnes leder i Norsk
Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen (41), samt flere politikere (17,18,19,21,27,29,36). Blant de
som er positive til baseskoler består gruppen ”andre” av enkle treff på enkelpersoner og
yrkesrepresentanter, foruten arkitekter som er representert to ganger (10,50). De som stiller
seg nøytrale fra gruppen ”andre” består av opplagsverk (13,43), statssekretær i
Kunnskapsdepartementet Lisbet Rugtvedt (15,23) og ulike politikere (17,21,25).
Elever er i svært begrenset grad med i analysen. Av de tre analyserte
hovedbudskapene fra elever er en negativ, en positiv og en nøytral. I og med at elever ofte
kun har opplevd en av de to aktuelle formene for skolearkitektur kan det anses som positivt at
elevenes oppfatninger preger mediebildet i såpass liten grad. Som brukere vil elevgruppens
meninger være av stor interesse, men da i først rekke for å beskrive styrker og svakheter ved
det skoleanlegget de kjenner, fremfor å sammenligne to typer skoleanlegg der de ofte kun har
kjennskap til det ene. Den samme innvendingen kan gjøres i forhold til lærere. Enkelte av
medieytringene som er positive til baseskoler peker på at motstandere av baseskoler ikke kan
ha sett hvordan en baseskole fungerer eller de inviterer interesserte på besøk (6,7,22). Denne
innvendingen kan i sin tur møtes med en argumentasjon om at en profesjonell lærer bør kunne
ha muligheter for å gjøre konklusjoner, basert på abstrakte forklaringer og forståelser rundt
eventuelle endrede fysiske rammevilkår i skoleanlegget hvor de underviser og planlegger
undervisning. Fjernet fra analysene er imidlertid utsagn fra representanter fra de utvalgte
kategoriene, som trekker en samlet gruppe av lærere, elever eller foreldre inn til støtte for sitt
syn på baseskoler. Analysen viste at lærere som samlet gruppe ble tillagt meninger som
negative til baseskoler i to av medieytringene (4,30) og som positive til baseskoler i fem av
medieytringene (1,6,9,10,22). I samtlige tilfeller hvor lærere som samlet gruppe ble tillagt
meninger som positive til baseskoler, var det skoleledere eller -eiere som gjorde dette. Elever
ble tillagt meninger som om alle var positive i en medieytring (6).
Det at analysen indikerer at lærere og foreldre i stor grad fronter motstanden mot
baseskoler gir i følge Østlandsforskning dårlige grobunn for vellykket skoleutvikling ved de
aktuelle skolene: ”Det viser seg at hvis en viss organisering av skolen skal fungere, så må
lærere og foreldre være med på dette” (Schanke & Skålholt, 2008:28). Dette er en påstand
som delvis baserer seg på en dansk studie som konkluderer med at de fysiske rammene ved
skoler kan virke både fremmende og hemmende på læringssynet som lærerne forsøker å
realisere gjennom læringsmiljøet. Studien beskriver videre at:
Når der er god sammenhæng mellem en skoles pædagogiske visioner og mål på den ene side
og indretningen af de fysiske rammer på den anden, er grundlaget skabt for et læringsmiljø
hvor læringssynet kan realiseres (Danmarks Evalueringsinstitut, 2006:84).
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Den neste tabellen, som angir begrunnelser for negativitet mot baseskoler, viser i flere tilfeller
til manglende samsvar mellom organiseringsform og pedagogisk profil, eller mer generelle
uttalelser om at lærere og/eller foreldre har hatt for liten innflytelse på byggeprosessen
(2,4,5,6,8,12,14,16,28,30,31,38,41,42).
Begrunnelser for negative hovedbudskap rettet mot baseskoler i tekstene
I alle de nettbaserte medieytringene med unntak av to stykker er holdningene til baseskoler
begrunnet. Tabellen nedenfor vil gi en oversikt over hvilke begrunnelser som blir brukt for å
begrunne negativ innstilling mot baseskoler i de analyserte medieytringene.
Begrunnelser for negative
hovedbudskap i tekstene

Antall

Hvilke medieytringer er det snakk om?

Støy, uro, bråk og
konsentrasjonsproblemer
Elevene trenger faste rammer,
struktur/ forutsigbarhet
Mindre kontakt lærer/elev, mer
utrygge omgivelser
De svakeste elevene vil falle
utenfor
Lærere og /eller foreldres
meninger ikke tatt hensyn til
Skoler pådyttes
organisasjonsformer som ikke er
forankret i virksomhetens
pedagogiske profil
Gir ikke mulighet til klassesamtale
og/eller fellesskap/tilhørighet
Generelt vanskelige arbeidsforhold
for lærerne
Ikke laget rom for
klasseromsundervisning
Tidsspille/for mye tid til
organisering
Baseskoler gjør det svakere i
nasjonale prøver/ får dårligere
karakterer
Gir lite variert undervisning pga.
hensyn til andre grupper
Økonomi – billigere å bygge…
Ingen
Færre rom - færre lærere (å lønne)
/ lettere å dekke opp ved fravær
Mer ADHD i baseskoler
Fleksible arbeidsformer forsterker
sosial reproduksjon
Nok fleksibilitet med grupperom,
trenger ikke åpne løsninger

26
14

2, 4,5,6,12, 13,14, 15,16,
18,19,21,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,41,46,47
4,6, 8,15,18,23,27,30,36,39,42,44,46,47

13

2, 4,15, 18,19,23,27,28,30,36,39,44,47

11

4,6, 12,13,19,21,23,28,31,39,44

10

2,4,5,6,14,16,28,30,31,38

9

8, 12,14,16,30,31,38,41,42

7

15,18,23,28,29,36,39

7

26,28,30,38,39,46,47

5

4,5, 8,14,21

4

2, 15,30,44

3

17,29,49

3

26,32,47

2
2
1

34,38
11,37
34

1
1

33
2

1

30

Tabell 4: Begrunnelser for negative hovedbudskap mot baseskoler

2011©FORMakademisk

31

Vol.4 Nr.1 2011, 24-47

Erlend Vinje Baseskoledebatten i media – hvem mener hva og hvorfor?

Type diskurser som begrunnelsene for negativitet mot baseskoler trekker på
Blant tekstene som presenterer begrunnelser for negative hovedbudskap knyttet til baseskoler,
forsøker de fleste og mest hyppige og trekke på pedagogiske diskurser. Elevers opplevelse av
uro, konsentrasjonsproblemer, utrygghet, mangel på faste rammer, samt manglende kontakt
med lærer er alle eksempler på hvordan tekstene henter fram pedagogiske begrunnelser for å
avvise baseskolene. Det samme er argumenter om tidsspille, dårlige arbeidsforhold for lærere,
manglende fellesskap og tilhørighet og mangel på rom for undervisning i klasseorganiserte
grupper.
Det er imidlertid også eksempler på andre typer diskurser. Knyttet til det som kan
kalles skolepolitiske diskurser, kan vi finne argumentene om at de svakeste elevene vil falle
fra i baseskoler og at de fleksible arbeidsformene vil forsterke sosial reproduksjon. Dette er
argumenter, som trekker på anerkjente og tverrpolitiske idealer og forsøker på den måten og
styrke sin avvisning av baseskolene. Argumenter som omhandler at ulike aktører ikke får
komme til orde eller blir overkjørt i debatten kan sies å trekke på en maktfordelingsdiskurs
som også vil komme innenfor rammene av politiske diskurser. Begrunnelsen om at det er mer
medisinering mot ADHD i baseskoler vil derimot kunne sies å trekke på en kobling mellom
en medisinsk og en pedagogisk diskurs.
Vi finner også eksempler på at tekstene trekker på økonomiske diskurser. Eksempler
er begrunnelser som det at baseskolene bygges fordi det vil være lettere å dekke opp for
fravær eller at de er billigere å bygge. Ved å se på hyppigheten av forekomsten av denne type
begrunnelser, kan man imidlertid fastslå at økonomiske diskurser preger mediebildet knyttet
til baseskoledebatten i liten grad.
Begrunnelser for negativitet mot baseskoler i relasjon til aktuell forskning
Det argumentet som benyttes mest hyppig i utvalget i forbindelse med negativitet mot
baseskoler, er støy, uro, bråk og forstyrrelser. Dette er et argument som kan hente støtte fra
forskning fra både eldre og nyere nasjonale studier. En studie fra det femårige forskningsprosjektet Åpen skole viste at for mye sjenerende støy og uro i landskapet var den mest brukte
beskrivelsen på ”ulemper ved åpne skoler” blant lærere. Denne vurderingen kom fra både
lærere som jobbet ved åpne skoler og lærer ved tradisjonelle skoler (Karlsen, 1976:59). En ny
rapport fra SINTEF Byggforsk bygger opp under dette inntrykket også i forhold til baseskoler, da det blir konkludert med at ingen av de syv baseskolene i utvalget hadde akustiske
egenskaper som tilfredsstilte kravene som er fastsatt i teknisk forskrift til plan- og
bygningsloven. Videre viste rapporten at planløsningene ved, og bruksmønsteret i, flere av
basene ga grobunn for støy (Jerkø & Homb, 2009:76-77). Ellen Larsen, rektor ved Bogstad
skole, argumenterer for at elevene blir roligere ved å oppholde seg i en baseskole (22). Selv
om dette møter liten støtte i forskningen generelt, er det verd å merke seg at Bogstad skole i
den samme rapporten blir beskrevet som problemfri i forhold til støy av både lærere og elever
ved skolen. Lærerne ved skolen oppgir i rapporten at de umiddelbart iverksetter tiltak
(lærerstyrt plassering av elever og oppfølging av elever på smårom) dersom de registrerer uro
på basene. Noterbart er også at elevene har faste plasser som brukes til blant annet arbeid med
arbeidsplan og spising.
Det nest mest hyppige argumentet for negativ innstilling mot baseskoler er elevenes
behov for faste rammer, struktur og forutsigbarhet. Slår man dette argumentet sammen med
argumentet om frykt for svakere relasjoner mellom lærer og elev, mer utrygge omgivelser og
mindre muligheter for klassesamtale, opplevd fellesskap og tilhørighet vil man se at
argumentet blir brukt i 18 av de 39 medieytringene som presenterer argument mot baseskoler
(2,4,6,8,15,18,19,23,27,28,29,30,36,39,42,44,46,47). Dette argumentet kan forskningsmessig
knyttes til det foregående argumentet om mer bråk, støy og uro i baseskolene. Denne
relasjonen kan man argumentere for gjennom å vise til forskningsresultater som viser at en
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god relasjon mellom lærer og elev vil fungere som en beskyttelsesfaktor mot bråk og uro
(Nordahl, Mausethagen & Kostøl, 2009:60). For at dette argumentet skal ha relevans i forhold
til baseskoler, må en i stor grad akseptere sterk sammenheng mellom organisering på bakgrunn av nivådifferensiering og alderblanding på den ene siden, og baseskoler på den andre.
Det er nemlig disse ”moderne” organiseringsformene som, i forskningsrapporten til Nordahl,
Mausethagen og Kostøl, blir satt i sammenheng med skoler med stor grad av adferdsforstyrrelser, og ikke baseskolene i seg selv. I tekst nummer 9 i utvalget blir Ellen Larsen
referert til å ha uttalt at det er skolens organisering og ikke bygningene som er avgjørende, og
at Bogstad skole har de samme verdiene som i henhold til undersøkelsen kjennetegner de
”gode skolene” i undersøkelsen til Nordahl, Mausethagen & Kostøl. Larsen har imidlertid
tidligere beskrevet undervisningspraksisen ved skolen som preget av nettopp aldersblanding
og nivådifferensiering (Utdanningsetaten, 2005). Historisk sett vil det også være grunn til å
hevde at nivådifferensiering og aldersblanding er blant argumentene som ble brukt ved
innføring av åpne skoler både nasjonalt og internasjonalt. Tanken om team-teaching, som var
sentral ved innføringen av åpne skoler, var blant annet bygget på ideen om å gruppere elevene
fleksibelt etter interesse og evnenivå (Reitan, 1976), samtidig som mulighetene for vertikal
gruppering eller aldersblanding var innbakt i Forsøksrådets definisjon på de åpne skolene fra
1973 (Aarnes, 1991:47). At gode relasjoner mellom lærer og elev i seg selv er av stor
betydning for læringsutbyttet er presisert av flere (for eksempel Nordenbo, S. E., Søgaard
Larsen, M., Tifkikci, N., Wendt, R.E & Østergaard, S., 2008 og Hattie, 2009). Det neste
aktuelle argumentet går på at de svakeste elevene vil falle utenfor i en baseskole. Dette
argumentet får støtte i en kvalitativ studie fra en ungdomsskole etter basemodell i Sverige.
Der ble det konkludert med at undervisningsmetodene det var tilrettelagt for, mye elevstyrt
arbeid og liten grad av fellesundervisning i samlet klasse, gjorde at elevene måtte ha på plass
tre kriterier for å lykkes. Disse var: gode lese- og skriveferdigheter, bevissthet rundt egne
læringsstrategier og tilstrekkelig egendisiplin og organisasjonsforståelse til å drive sitt eget
arbeid fremover (Naeslund, 2001:122).
Et argument som kan observeres med interesse, er det som går på at baseskoler gir lite
variert undervisning. Dette finner vi ved tre av de analyserte nettmedieytringene. I utgangspunktet vil den motsatte påstanden sees som alminnelig for å begrunne baseskolene. Historisk
sett finnes det imidlertid sterk støtte for at skoler med åpne løsninger kan begrense spontanitet
og utfoldelse i læringsmiljøet. Som nevnt i innledningen av artikkelen, knyttes dette til at
lærere ser seg nødt til å begrense og moderere undervisningen for å ta hensyn til andre elevgrupper som undervises i samme læringsareal (Aarnes, 1991:49). Den omtalte SINTEF
Byggforsk-rapporten konkluderer også med at det finnes klare kriterier for hvordan baseskolene bør organisere undervisningen for at dette problemet ikke skal oppstå. Det blir blant
annet anbefalt at:
…undervisningen bør i så stor grad som mulig legges opp som ”homogen aktivitet”, dvs at det
er samme type aktivitet i samme rom samtidig. A-plan regnes da som en aktivitet selv om
elevene holder på med ulike ting. Det tenkes primært på at formidlingspedagogikk og
arbeidsplan i samme rom bør unngås. Det vektlegges også at ”Baseskolene må planlegges slik
at man har tilstrekkelig med rom hvor formidling av tale er prioritert for den gruppestørrelsen
man må ivareta” (Jerkø & Homb, 2009:78).

Samlet ser man at disse konklusjonene kan rokke ved sentrale deler av baseskolens fundament. Hvis man skal organisere for en enkelt aktivitet i hvert rom, på grunn av frykten for
gjensidige forstyrrelser blant elevgruppene, trekker man en indirekte konklusjon om at vegger
er nødvendige for å skille ulike arbeidsformer fra hverandre, her spesifisert som formidlingspedagogikk og elevstyrt arbeid med ulike oppgaver (A-plan). Videre vil krav om at baseskolene skal planlegge romløsninger hvor formidling av tale tilpasset de elevgruppene man
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underviser, føre til at tradisjonelle klasserom fort vil peke seg ut som hensiktsmessig på bekostning av baser av ulik størrelse. Ved syv av de ni trinnene ved baseskolene som er
undersøkt i den omtalte rapporten fra SINTEF Byggforsk, oppgir lærerne at de underviser
klart flere elever i grupperommene enn det rommene er dimensjonert for. Faste elevgrupper er
i grunnskolen ofte mellom 20 og 30 elever. Kravene som blir satt opp som suksesskriterier for
baseskoler i rapporten, minner dermed om en slags ”ja takk, begge deler-argumentasjon”, som
også finnes igjen i fem av medieytringene som er negative til baseskoler (4,5, 8,14,21). Disse
peker på at svakheten ved baseskoler er at det ikke er bygd rom for klasseundervisning.
Indirekte ligger altså her en aksept for både grupperom av ulik størrelse og landskapsarealer,
så lenge det blir bygget klasserom i tilstrekkelig antall og stort nok i omfang til å romme de
faste elevgruppene i tillegg.
Samlet kan man se at medieytringene som er negative til baseskoler i den praktiske
nettmediediskursen, i stor grad benytter begrunnelser som kan hente støtte i forskning. Denne
koblingen er delvis direkte og delvis indirekte, knyttet til at man aksepterer tette
sammenhenger mellom baseskoler og ulike organiserings- og arbeidsmåter.
Begrunnelser for positive hovedbudskap rettet mot baseskoler i tekstene
Når det gjelder hyppigheten av begrunnelser som er brukt til støtte for baseskoler, fremgår
denne av tabell 5.
Begrunnelse for positive
hovedbudskap i tekstene

Antall

Hvilke nettmedieytringer er det snakk om?

Fleksibilitet

7

1,7,20,22,24,25,50

Mer og bedre lærersamarbeid
Gir mer og/eller bedre tilpasset
undervisning inkludert vekslende
grupperinger
Dårlige resultater med
tradisjonelle skoler

7
5

3,6,7,15,20,22,36
3,7, 13,15,22

4

1,3,7,22

Gir mer variert undervisning / ulike
metoder
Rommene er av ulik størrelse
Passer til målene i K06
Unngår stigmatisering når elever
tas ut av klasseromsundervisning
Viser til enkeltskole med gode
resultater
Elevene blir roligere
Elever får bedre holdning til skolen
Flere elever blir sett i mindre
grupper
Nyutdannende får hjelp i starten
Virker utviklende
Passer kravene
samfunnsutviklingen stiller

3

15,22,35

3
3
2

6,20,22
12,20,22
15,22

2

21,45

2
1
1

6,22
15
46

1
1
1

3
13
48

Tabell 5: Begrunnelser for positive hovedbudskap mot baseskoler

Type diskurser som begrunnelsene for positivitet mot baseskoler trekker på
De fleste begrunnelsene for positivitet rettet mot baseskoler trekker på pedagogiske diskurser.
Dette gjelder begrunnelsene om fleksibel undervisning, bedret lærersamarbeid, bedret til2011©FORMakademisk
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passet opplæring og unngåelse av å stigmatisere elevene som får spesialtilpasset undervisning.
Også begrunnelsene om at nyutdannede får hjelp i starten, at baseskolene generelt virker
utviklende, at elever blir roligere og får bedre holdning til skolen, kan sies å trekke på
pedagogiske diskurser. Begrunnelsene som går på at baseskolene passer med kravene
samfunnsutviklingen stiller, og at baseskolene legger til rette for å oppnå målene i
Kunnskapsløftet, kan imidlertid sies å trekke på både pedagogiske og skolepolitiske diskurser.
Begrunnelser for positivitet mot baseskoler i relasjon til aktuell forskning
Fleksibilitet er altså den begrunnelsen som, sammen med bedre og mer lærersamarbeid, blir
hyppigst nevnt i tabell 5. Mer og bedre lærersamarbeid og tilpasset opplæring er også blant
elementene som her vil bli vurdert i forhold til aktuell forskning.
Fleksibilitet
Ser man fleksibilitet i sammenheng med ønske om mer og bedre tilpasset opplæring, og
argumenterer videre for at dette er noe som krever et tettere lærersamarbeid rundt
undervisningssituasjonen, vil dette være den klart mest brukte begrunnelsen for baseskoler.
Denne tolkningen er naturlig å trekke ut fra ordlyden i tre av ytringene (7,20,22), mens de
resterende fire bruker ”fleksibilitet” mer som et honnørord med positive assosiasjoner. Dette
blir gjort uten at det blir forklart hvordan og hvorfor begrepet eksklusivt skal kobles til
baseskoler og dermed heller ikke hvorfor tradisjonelle klasserom skal fortjene en
kontrasterende posisjon i forhold til fleksibilitetsbegrepet. Det vises blant annet til at
fleksibilitet og fleksible skolebygg gjør at det kan benyttes ulike undervisningsmetoder
(24,25). Det blir ikke i noen av medieytringene pekt konkret på sakens kjerne, nemlig hvilke
undervisningsmetoder og hvilken arbeidsmåter man har mulighet for å benytte seg av i
baseskoler, og som er lite egnede for tradisjonelle klasserom. Riktignok blir det pekt på at
elevene vil få variasjon i individuelt arbeid og gruppearbeid i ulike grupperinger, samt at
lærere kan samarbeide om elevgrupper slik at lærere kan undervise de gruppene som er mest
kompatible med den enkelte lærers fagkompetanse. Men det står bare mellom linjene at det
tilsvarende er vanskelig å organisere i et skoleanlegg med tradisjonelle klasserom. Derfor
kommer heller ikke den konkrete argumentasjonen om hvorfor det eventuelt skulle være slik,
fram. Nivågruppering og alderblanding kan være eksempler på organisatoriske tiltak som kan
knyttes til argumenter rundt fleksibilitet. I forhold til koblingen mellom organiseringsform og
elevenes læring, viser en metaanalyse av tilgjengelig forskning at nivågruppering og aldersblanding ikke har effekt på elevenes læring (Hattie, 2009:89-93). Nasjonal forskning har også,
som nevnt, vist sammenhenger mellom skoler med stor grad av adferdsproblemer og skoler
som legger opp til stor bruk av nivådifferensiering og aldersblanding i sin organisering
(Nordahl, Mausethagen & Kostøl, 2009:102).
Det er også andre forskningstilganger som kan benyttes på begrepet ”fleksibilitet” i
skoleanlegg. Professor Birgit Cold fra NTNU har, med bakgrunn i gåturer med bruker- og
ekspertgrupper, knyttet til observasjon av skoleanlegg, kommet fram at tilpasningsdyktighet
er blant de egenskapene som vurderes som viktige for læringsmiljøet. Cold beskriver
tilpasningsdyktighet som en fellesbetegnelse for tre uttrykk som alle går under
”fleksibilitetesbegrepet” i dagligtale. Disse tre er: generalitet, fleksibilitet og elastisitet.
Generalitet beskrives som ”at arealer og rom er dimensjonert og utformet slik at de egner seg
for mange slags bruk” (Cold, 2003:15). Fleksibilitet defineres ved at: ”…det er lagt til rette
for endringer, f eks [sic] oppdeling eller sammenslåing av rom ved hjelp av flyttbare eller lette
elementer, og at det er tilgjengelige installasjoner slik at man kan supplere utstyret” (Cold,
2003:15). Til slutt definerer Cold elastisitet som at ”det er planlagt for utvidelser og
oppdelinger ved påbygging eller fradeling av arealer” (Cold, 2003:15). Definisjonen av
tilpasningsdyktighet, og derigjennom fleksibilitet, i forbindelse med skoleanlegg vil altså ikke
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utelukke bruk av klasserom som bærende prinsipp, så lenge minst den ene veggkonstruksjonen gir mulighet for utviding av læringsarealet gjennom sammenslåing med
naboklasserommet. Cold skriver imidlertid videre at fleksible arealer ofte oppleves som
rommelige og åpne. Dette begrunner til en viss grad Colds funn av at det finnes gode
opplevelser av skoleanlegg med klasse- og enerom i nær forbindelse med fellesarealer, mens
gjennomsnittserfaringene er negative knyttet til opplevelser av tradisjonelle, lukkede
klasserom på hver side av en mørk korridor (Cold, 2003:15).
Lærersamarbeid, tilpasset opplæring og faglige resultater
Begrunnelsene om mer og bedre lærersamarbeid, og mer og bedre tilpasset opplæring, kan
diskuteres i sammenheng. For det første ligger det en likhet i en umiddelbar begrepsforståelse.
Både ”lærersamarbeid” og ”tilpasset opplæring” er nemlig brede begreper, som kan romme
ulike forståelser av begrepene. Lærersamarbeid kan omhandle alt fra felles planlegging,
kollegaveiledning, fordeling av – og samarbeid om – undervisning basert på lærenes
interesser og evner, og til felles refleksjonsøkter etter felles eller egne undervisningsøkter. Det
er tilsynelatende enighet om at tilpasset opplæring handler om å møte hver enkelt elev med
den intensiteten og progresjonen på opplæringen som er best egnet for at læring skal finne
sted hos det aktuelle individet. Den enhetlige forståelsen av begrepet slår imidlertid sprekker
når man skal beskrive graden av elevmedvirkning, og i hvilken grad undervisningen bør
legges opp med vekt på elevstyrte eller lærerstyrte aktiviteter. Med to så brede begreper blir
det vanskelig å beskrive hva forskning sier om relasjonene mellom type skolearkitektur på
den ene siden, og lærersamarbeid og tilpasset opplæring på den andre siden. Visse utviklingstrekk innenfor denne typen forskning kan likevel belyses.
Av den konkrete forskningen som foreligger i Norge på relasjonene mellom skolearkitektur og lærersamarbeid, er den mest omfangsrike delen utført av nåværende professor
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Gustav E. Karlsen, og skriver seg tilbake til det omtalte
forskningsprosjektet Åpen skole fra Universitetet i Trondheim i perioden 1971-75 (Karlsen,
1976). Felles for lærerne ved åpne skoler og tradisjonelle skoler var at over 90 % anså faglig
og metodisk planlegging av forberedelse som en del av innholdet i lærersamarbeid.
Halvparten av lærerne ved åpne skoler så planmessig fordeling av oppgaver og ansvar som en
del av lærersamarbeidet, mens kun en tredjedel av lærerne ved tradisjonelle skoler var enige.
Når det gjelder samarbeid i undervisningssituasjon, var det noe flere lærere fra tradisjonelle
skoler enn fra baseskoler som så dette som en del av lærersamarbeidet (Karlsen, 1976:62).
Samme undersøkelse viser at lærere oppga mangel på tid, skeptisk holdning hos kollegaer og
timeplantekniske problemer som hindre for samarbeid. Upraktisk utforming av skolebygget
ble nevnt av et fåtall, og tilnærmet av like mange lærere i åpne skoler som i tradisjonelle
skoler (hhv 5,8 % og 6,9 %). Samtidig viste undersøkelsen at det kun var mindre forskjeller
mellom tilfredsheten med lærersamarbeidet på åpne skoler og i tradisjonelle skoler. 65,2 %
var tilfredse med lærersamarbeidet i åpne skoler, mot 58,3 % i tradisjonelle skoler (Karlsen,
1976:64-66). På bakgrunn av disse resultatene, er det vanskelig å konkludere med at det var
store ulikheter i synet på lærersamarbeid eller opplevelsen av godt lærersamarbeid i åpne
skoler og tradisjonelle skoler i norske skoler i 70-årene.
Tilpasset opplæring er som nevnt et bredt begrep. Bachmann & Haug (2006:7)
beskriver et skille i faglitteraturen mellom en smal og vid forståelse av tilpasset opplæring.
Nordahl (2009:197) presenterer den smale tilnærmingen til begrepet som preget av en
individualisering av opplæringen (med individuelle arbeidsplaner, fokus på elevens
læringsstiler og ulik gruppeinndeling), nivådifferensiering, segregering, ansvar for egen
læring, vektlegging av individet fremfor fellesskapet og generelt fokus på den enkelte elev når
eleven har problemer. Den vide tilnærmingen blir på den andre siden presentert som preget av
faglig inkludering i læreprosesser og sosial deltagelse for alle elever. Fokuset er rettet mot
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kollektive tilnærminger ved siden av individuell tilpasning. Nordahl peker på at de to
begrepene ikke bør ses som fullstendige motsetninger, men som et utgangspunkt for
beskrivelser av ulike tyngdepunkt innenfor arbeidet med tilpasset opplæring (2009:197). Det
vil være naturlig å lese argumentet om at baseskoler gir bedre og mer tilpasset opplæring som
et ønske og en forventning om at disse skolene legger til rette for den smale tilnærmingen til
begrepet. Baseskoler legger i større grad enn tradisjonelle skoler opp til bruk av ulike
grupperinger, og de åpne landskapene kan legge til rette for elevstyrt arbeid, blant annet med
individuelle arbeidsplaner. Når det gjelder elevens læringsutbytte, er det tidligere funnet
tendenser som tilsier at dette er best i skoler med stabil organisering, der det sosiale
fellesskapet står sterkt. Tendensen viser samtidig at de svakeste læringsresultatene kommer
fra skoler preget av trekk beskrevet i tilknytning til den smale tilnærmingen til tilpasset
opplæring (Nordahl, Mausethagen & Kostøl, 2009:102). Nordahl påpeker imidlertid at
resultatene kun er tendenser og at ”det også finnes lærere som har gode resultater med relativt
sterkt individualisert undervisning” (Nordahl, 2009:205).
70-årenes forskning på åpne skoler kan også indirekte knyttes til tilpasset opplæring.
Hvis man aksepterer premisset om at tilpasset opplæring er et verktøy som benyttes for å heve
det faglige utbytte hos elevene, er det mulig å knytte den tidligere nevnte undersøkelsen til
Karlsen (1976), til relasjonen mellom skolearkitektur og læringsutbytte. Undersøkelsen viser
nemlig at omkring halvparten av lærere både ved åpne og tradisjonelle skoler (hhv 37,6 % og
51,4 %) trodde det var en negativ korrelasjon mellom åpne planløsninger og elevens faglige
utbytte. Kun 7,1 % av lærerne trodde korrelasjonen ville være positiv. Det finnes så langt ikke
nasjonale kvantitative undersøkelser av nyere dato som gir svar på om lærere har den samme
holdningen til korrelasjonen mellom baseskoler og elevenes faglige utbytte som de hadde til
korrelasjonen mellom 70-tallets åpne skoler og elevenes faglige utbytte.
Avisen Bergens Tidende gjorde i 2010 en større kvantitativ undersøkelse som viste
sammenhengen mellom trivsel og faglige resultater på den ene side, og type skoleanlegg på
den andre siden. Avisens konklusjon var at det ikke var resultatmessige forskjeller mellom
baseskoler og tradisjonelle skoler. Undersøkelsen ble utført av avisen selv, og tar
utgangspunkt i resultater fra nasjonale prøver i 5. klasse høsten 2009, avgangskarakterer fra
10. klasse våren 2009, og mål på trivsel, mobbing og motivasjon fra den nasjonale Elevundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet, 2011). Utvalget av skoler var i utgangspunktet
nasjonal fullskala, men også knyttet til egenrapportering av skolens kategori (baseskoler eller
tradisjonell skole) fra de respektive kommunene. 245 av landets 430 kommuner besvarte
Bergens Tidendes undersøkelse (Hoaas & Mjelva, 2010).
Relasjon til forskning i utvalget
Tabell 6 vil si noe om hvilken relasjon de ulike nettmedieytringene har til forskning.
Oversikten viser at den eksplisitte relasjonen til forskning er nærmest ikke-eksisterende i
forhold til ytringene som argumenterer for baseskoler. Den eneste forskningshenvisningen
som er etterprøvbar og fordelaktig for argumentasjon for baseskoler, er at amerikanske studier
fra 70-tallet viser at elever ved åpne skoler har en marginalt bedre holdning til skolen enn
elever ved tradisjonelle skoler (Hattie, 2009:89). Her er det imidlertid verdt å merke seg at
variabelen ”open education” fra disse undersøkelsene dekket mer enn arkitektur, og at
arkitekturmessige tradisjonelle skoler som vektla undervisning med konkretiseringsmateriell,
aktive elever og instruksjon i mindre grupper, også kunne bli vurdert som ”åpne” (Hattie,
2009:88).
De etterprøvbare og konkrete forskningshenvisningene er flere og sterkere i forhold til
ytringene som argumenterer mot baseskoler. Resultatene til Nordahl, Mausethagen & Kostøl
(2009) og Naeslund (2001) er referert til tidligere. Bachmann & Haug (2006:105) viser at
reforminitierte tiltak knyttet til tilpasset opplæring må ha tilslutning blant skolens personale
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for å gi betydning i skolens praksis. Dermed vil basearkitekturen i seg selv vanskelig fremme
tilpasset opplæring uten støtte av personalet. Vik, Grov & Garåsen (2001) viser at risikoen for
at en elev i åpen skolestruktur er medisinert for ADHD er femdoblet sammenliknet med
elever i tradisjonelle klasserom. Disse forskningsresultatene kan forholdsvis klart knyttes til
argumentasjon mot baseskoler. Det samme kan sies om sammenhengen som Marianne
Ødegaard, fra forskerteamet bak PISA+, fant mellom ”fleksible skolelandskap”, gruppearbeid
og mangel på effektivt arbeid med skoleoppgaver (44).
Relasjon til forskning
Refererer til forskning som taler
for baseskoler
- amerikansk forskning på elevers
holdning til skolen
Refererer til forskning som taler
mot baseskoler
- Nordahl med flere
- Naeslund
- Bachmann & Haug
- Vik m fl
- Ødegaard
- (uspesifisert)
Referer til forskning som verken
taler for eller mot baseskoler alene
- Pisaundersøkelsen
- Østlandsforskning
-annet
- (uspesifisert)
Viser ikke til forskning

Antall
1

Hvilke nettmedieytringer er det snakk om?

1
9 (14)

15

4
1
2
1
1
(5)
12
(17)
8
1
3
(5)
25

9,29,36,46
12
14,28
33
44
(17,18,31,42,47)

Etterlyser forskning
Vil komme tilbake til behov for
forskning

6
1

1,7,10,15,22,23,46,48
2
10,15,23
(16,27,39,47,48)
3,4,5, 6,
8,11,13,18,19,20,21,24,25,26,28,30,32,35,38,40,41,43,45,49,50
7,10, 21,23,27,39
15

Tabell 6: Relasjon til forskning i utvalget

De resterende forskningsreferansene som blir brukt til støtte for argumentasjon mot
baseskoler er ikke identifiserbare eller ikke knyttet til konkrete forskningsresultater i de
analyserte medieartiklene. Det blir også trukket fram en del forskning som ikke alene taler
verken for eller mot baseskoler. Dette gjelder blant annet resultatene fra PISAundersøkelsene, som blir brukt både til å argumentere for (1,7) og mot (46) baseskolene. Verd
å bemerke er at halvparten av nettmedieytringene ikke henviser til forskning i det hele tatt.
Det faktum at seks av nettmedieytringene etterlyser mer forskning innenfor sammenhenger
mellom skolearkitektur, elevenes læring og lærerens undervisning, styrker en påstand om at
det er lite tilgjengelig forskning knyttet til baseskoledebatten.
Dialektikken mellom den diskursive praksis og den sosiokulturelle praksis
Denne delen av artikkelen vil innledningsvis gi en foreløpig oppsummering av nettmedieanalysen. Deretter vil den rette fokuset mot strukturelle faktorer tilknyttet baseskoledebatten.
Dette vil være faktorer som ofte er gjemt unna den diskursive praksisen, men som kan legge
føringer for denne, og dermed indirekte blir en del av diskursive praksis. Ved at disse
strukturene trekkes fram og belyses, kan disse strukturelle faktorene, som er en del av den
sosiokulturelle praksis, i stadig større grad knyttes til den diskursive praksis, og således miste
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sitt utgangspunkt som ”ikke-diskursive faktorer”. Til slutt i denne delen vil det bli vist til
status i baseskoledebatten i et utvalg norske storbyer. Dette trekkes inn for å illustrere hvordan
de ulike byene kan se ut å være forskjellige når det gjelder hvilke diskurser som har
hegemoniet innenfor selve baseskoledebatten.
En foreløpig oppsummering av nettmedieanalysen
Nettmedieanalysen viser at det er nesten dobbelt så mange hovedbudskap i tekstene som er
negative til baseskoler, enn det er som er positive. Det er også et markant skille i forhold til
skolens ulike aktører når det gjelder holdningen til baseskoler. Lærere og foreldre fremstår i
utvalget som klart negative til baseskoler, mens skoleeiere og skoleledere fremstår som klart
positive. Denne observasjonen kan imidlertid angripes på flere måter. Det kan argumenteres
for at nyhetsmedier er interessert i konflikter, og dermed har større interesse av å formidle
saker der lærere og foreldre er negative til baseskoler enn tilfeller der lærere og foreldre er
positive. Det kan videre argumenteres for at lærere som er fornøyde med baseskoler vil la
skoleledere tale deres sak, uten å ta seg bryet med å engasjere seg direkte. En videreføring av
dette argumentet er at lærere som er misfornøyde med baseskoler, må engasjere seg selv.
Dette fordi skoleledere kan anses som bundet opp av kommunenes strategiplaner, og dermed
vanskelig kan uttale seg negativt om nye baseskoler.
Til tross for disse mulige innvendingene, fremstår holdningsforskjellene mellom
lærere og foreldre på den ene siden, og skoleeiere og -ledere på den andre siden, som meget
markante i analysen. Holdningsforskjellene mellom de to gruppene er så store at det kan være
grunn til å spørre seg hvorfor skoleeiere og skoleledere i så sterk grad går inn for baseskoler.
Et slikt spørsmål blir spesielt aktuelt siden analysen viser at de forskningsbaserte grunnene til
å anbefale baseskoler er nærmest fraværende i debatten.
Baseskoler som strukturell strategi for enklere og billigere administrering
Et innspill i debatten som trekker på sosiokulturell praksis, og i utgangspunktet er fjernt fra
den sentrale delen av den diskursive praksisen i baseskoledebatten, er fremmet av Norsk
Lektorlags leder, Gro Elisabeth Paulsen. Hennes innspill er ikke belyst helhetsmessig i noen
av de analyserte tekstene, men belyser det som kan være en mer eller mindre bevisst strategi
for blant annet å dekke opp voksende elevtall i storbyer. I et intervju fremmer hun en
antagelse om at baseskoler foretrekkes av skoleeiere, fordi det vil være enklere å absorbere
nye og utvidede elevgrupper inn i baseskoler enn inn i tradisjonelle klasseromsskoler
(personlig kommunikasjon, 06.07.10). En slik forklaringsmodell er klart interessant fordi den
både ville gi skoleeier økonomiske og administrative insentiver til å bygge baseskoler, men
også fordi det finnes tegn på at skoleeiere vektlegger dette aspektet når nye skoleanlegg
bygges. Dokumentet ”Krav og forventninger til nye skoleanlegg i Oslo kommune” fra 2009
setter nemlig nettopp denne egenskapen som et krav til nye skolebygg:
Derfor skal …
- anlegget uten større ombygging kunne takle endrede skoleslag/utdanningsprogrammer og
tåle nye elevgrupper. Eventuelle enkle ombygninger kunne utføres uten store investeringer og
på kort tid (Utdanningsetaten i Oslo, 2009a:5).

Paulsen bygger ut sitt argument ved å vise til at det også ”… er sånn at i et landskap trenger
man ikke sette inn vikarer fordi man har andre lærere i undervisningsrommet” og at kravene
til å finne lærere med solid fagkompetanse blir mindre fordi elevene ofte jobber med ulike fag
samtidig (personlig kommunikasjon 06.07.10). Det Paulsen gjør er å anklage skoleeiere for å
drive med en form for instrumentell økonomisk logikk. I dette ligger at strategiske handlinger
som impliserer økonomisk vinning, forenkling og rasjonalisering kommer inn, og preger
situasjoner og institusjoner som bør være preget av helt andre hensyn enn de økonomiske. I
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dette tilfellet er det pedagogiske hensyn som burde hatt en overordnet rolle. I Paulsens
resonnement blir skolen og skolebygget et eksempel på en institusjon hvor de økonomiske og
administrative hensyn vektes sterkere enn de pedagogiske hensyn. Dette er en form for en
sosiokulturell praksis som eventuelt kan fungere som bakteppe for konkrete handlingsvalg.
Dette bakteppet trenger ikke være erkjent for å ha effekt hos aktuelle aktører. Slik passer
Paulsens fortolkning sammen med det tredje nivået hos Fairclough.
Antagelsen til Paulsen er vanskelig å etterprøve, da det å innrømme at man som
skoleeier vektlegger økonomiske og administrative hensyn foran de pedagogiske hensynene,
vil være en farlig øvelse. Det som imidlertid er klart, er at elevveksten i Oslo-skolen er
forventet å ligge på et nivå som tilsvarer ett nytt klasserom i uka de nærmeste ti årene
(Utdanningsetaten i Oslo, 2009c:1). Ved å benytte baseskoler med åpne løsninger fremfor
klasserom som enhet i regnestykket over den antatte elevveksten på 11-12 000 elever i
perioden 2010-2020, vil det være større muligheter for å absorbere inn nye og utvidede
elevgrupper i eksisterende skoleanlegg, mens man venter på at nye skoler skal stå klare. Ved
at denne antagelsen fra Paulsen utrykkes eksplisitt og offentlig, vil den kunne være med å
påvirke til en åpenhet i diskursene rundt hvilke momenter som skal tillegges vekt ved bygging
av nye skoleanlegg, og åpenhet om hvordan man skal prioritere hvis det viser seg at noen av
disse momentene skulle kollidere med hverandre. Slik sett vil omtale av, og diskusjon rundt,
denne antagelsen kunne være med på å utfordre dominansforholdet som skoleeiere har over
utformingen til skoleanleggene. Hvis lærere oppdager at det stilles spørsmål ved om økonomiske og administrative insentiver har forrang foran pedagogiske insentiver ved utforming av
skoleanlegg, vil dette sannsynliggjøre større engasjement blant lærere i forhold til skoleanleggene sin fysiske utforming. Direktør for skoleanlegg i Oslo kommune, Harald Øvland
(personlig kommunikasjon 09.09.10), er i utgangspunktet sterkt uenig i at det ligger
økonomiske insentiver bak baseskolene:
I Oslo kommune har vi en tildelingsmodell for økonomiske ressurser til skolene som er basert
på en fast modell som tar utgangspunkt i antall elever og en del sosioøkonomiske kriterier.
Slik at en gitt skole vil få det samme budsjettet uansett hvordan bygget er utformet (…) Vi har
også en arealnorm i Oslo som gjelder funksjonsareal og den gjelder pr. elev, uansett om skolen
bygges med åpne eller lukkede arealer (…). Jeg vil være veldig tydelig på at det er ingen,
verken bevisste eller ubevisste motiver på å spare penger på å bygge på en spesiell måte.

På oppfølgingsspørsmål om kvadratmeternormen følges hele veien, blant annet gjennom
henvisning til Paulsens antagelse, svarer imidlertid Øvland slik (personlig kommunikasjon
09.09.10):
Jeg kan nyansere og presisere det litt. Ja, vi har en kvadratmeternorm. Uansett er det slik at
dimensjonering av skoler vi bygger skal følge Oslos norm for areal pr. elev. Vi har en
tommelfingerregel om at skoler i en kortere periode kan overbookes tilsvarende 1-2 klasser.
Den tommelfingerregelen gjelder alle skolene. Det har vært en antagelse at nyere skoler lettere
kan ha en god kapasitetsutnyttelse, det vil si høy oppfyllingsgrad som prosentdel av elevtallet
skolen er dimensjonert for, enn eldre skoler.

Øvland viser videre til at skoler bygget med hjemmeområder uten fleksibilitet kan være
vanskeligere å håndtere i forhold til årskullsvariasjoner, enn en tradisjonell klasseromsskole.
Han konkluderer deretter med at antagelsen med at det er lettere å få til høy kapasitetsutnyttelse i nyere skoler ikke er så klar som man la til grunn for noen år siden.
Samlet sett er det vanskelig å se at Øvland gjennom sin argumentasjon klarer å tilbakevise
Paulsens antagelse om at baseskoler delvis kan ha blitt bygget på bakgrunn av en tro på at de
ville være enklere og billigere å administrere. Settes arealnormen lavt, vil det fortsatt være
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praktisk umulig med tanke på ventilasjon og brannforeskrifter å få særlig flere enn 30 elever
inn i et vanlig klasserom – noe som vil gjøre det vanskelig eller umulig å overbooke en
tradisjonell klasseromsskole med opptil 60 elever slik Øvland åpner for. Åpne løsninger kan i
større grad fylles opp med elever – også ned mot en fastsatt arealnorm. At
skoleadministrasjonen kan ha muligheter til ”å slippe unna” med mindre vikarbruk gjennom
opplæring i åpne løsninger, synes også vanskelig å argumentere mot. Om de velger å benytte
seg av denne muligheten er et annet spørsmål.
Baseskoler som strukturell strategi for å endre lærerrollen og fremme et fokus på elevenes
ulike læringsstiler
Oversikten over argumenter brukt for positivitet for baseskoler viser at det er andre
argumenter enn økonomiske og administrative insentiver som benyttes blant baseskolens
forkjempere. Blant de mest brukte argumentene i nettmedieanalysen var ”fleksibilitet”, mer
og bedre lærersamarbeid, tilpasset opplæring og variasjon i undervisning og metodebruk. Man
kan derfor stille spørsmål om baseskoler delvis kan være en strukturell føring fra skoleeiere
for å skaffe seg den pedagogiske tilnærmingen blant lærere som man ønsker seg. Som
tidligere nevnt, kan det ikke vises til forskning som bygger opp om en argumentasjon for at
baseskoler er nødvendige, eller i større grad egnet, for å skape verken en fleksibel
undervisningssituasjon, et bedret lærersamarbeid, en bedret tilpasset opplæring eller en mer
variert metodebruk. I boken ”Variert undervisning – mer læring” presenteres 25 ulike metoder
som læreren kan benytte i undervisningen. Blant metodene finner vi prosjektarbeid,
samarbeidslæring, storyline, rollespillstasjonsarbeid og temaarbeid. Felles for disse er at
forfatterne skisserer klasserommet som en egnet læringsarena (ofte sammen med blant annet
bibliotek og grupperom) for 23 av de 25 nevnte metodene. Hjemmelekser og ekskursjoner er
unntakene (Repstad & Tallaksen, 2006:56-57). I denne sammenhengen kan det også nevnes at
en rapport fra NIFU STEP konkluderer med at lærerstyrt undervisning fremstår som en av de
faktorene som har mest stabil og positiv innvirkning på elevenes prestasjoner. Den lærerstyrte
undervisningen det ble vist til, var kjennetegnet av blant annet bruk av tavle, individuelt
arbeid, øvelse/diskusjon i klassen under oppsyn av lærer og diskusjon mellom lærer/elever i
klassen (Opheim, V., Grøgaard, J. B., & Næss, T., 2010:197). Det kan argumenteres for at
baseskoler med utstrakt bruk av åpent landskap og ulike gruppesammensetninger vil ha
vanskeligere for å legge til rette for den lærerstyrte undervisningen det her vises til, enn hva
tilfellet vil være i tradisjonelle klasseromsskoler.
En pedagogisk teori som derimot kan legge grunnlaget for argumentasjon for
baseskoler, og som er trukket fram i debatten rundt skoleutvikling i landet generelt og i Oslo
kommune spesielt, er læringsstilmodeller. Ofte er det læringsstilmodellen til Dunn & Dunn
som blir trukket fram. Denne modellen er ved flere anledninger fremmet som veiledende for
pedagogisk tenkning i Oslo kommune. Prosjektleder Alex Seips presentasjon av krav og
forventninger til skoleanlegg fra 2006 fremmer læringsstiler generelt (Seip, 2006:6), mens
sivilarkitekt Sidsel Jerkø fra SINTEF Byggforsk sin presentasjon i Bystyrets høring om
baseskoler 13.februar 2008 (Jerkø, 2008:14) trekker fram Dunn & Dunns modell spesielt.
Men koblingen til læringsstiler er også formulert i kommunenes høringsutkast for Skolebehovsplan 2010-2020 (Utdanningsetaten i Oslo, 2009b). Som én av flere overordnede
strategier som blir nevnt som bakgrunn for de vurderinger som er gjort finner vi følgende:
De fysiske rammene for Osloskolen skal bidra til å forsterke kvaliteten i opplæringen for den
enkelte elev og innby til varierte arbeidsformer hvor det tas hensyn til elevens ulike
læringsstiler og -metoder (Utdanningsetaten i Oslo, 2009b:7).
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Det kommer her eksplisitt fram at de fysiske rammene skal ta hensyn til elevens ulike
læringsstiler. Og en skole som tar hensyn til elevens ulike læringsstiler kan man argumentere
for at krever fysiske strukturer i retning det baseskolene legger til rette for. Rita Dunn tar i sin
læringsstilmodell utgangspunkt i at de fleste klasserom ser temmelig like ut, noe som gjør at
man antar at dette er et miljø de fleste kan lære i. I følge Dunn er dette riktig i forhold til noen,
men feil i forhold til de fleste (Dunn & Griggs, 2004:23). Dunn slår videre fast at folk er
forskjellige med hensyn til hvilke omgivelser de lærer best i, og hennes læringsstilmodell
viser til at elever vil ha ulike preferanser knyttet til miljømessige elementer som lyd, lys,
temperatur og innredning. Modellen gir også elevene ulike preferanser i forhold til
følelsesmessige, sosiologiske, fysiologiske og psykologiske elementer. Hvis en skole skal
kunne ta hensyn til elevens ulike læringsstiler knyttet til disse faktorene, blir det vanskelig å
se hvordan en tradisjonell klasseromsskole, der elevene har utgangspunkt i et fast klasserom
og en fast elevgruppe, skal kunne danne utgangspunktet.
Når det gjelder den faglige forankringen, er læringsstilmodellen til Dunn & Dunn
meget omdiskutert. Professor i kognitiv psykologi ved Universitet i Virginia, Daniel T.
Willingham har vært blant de skarpeste kritikerne. Han argumenterer for at lærere bør
fokusere på den beste læringsmetoden knyttet til innholdet som skal læres bort, fremfor
elevens individuelle preferanser for læring. Han påpeker at dette er basert på etablert
forskning:
What cognitive science has taught us is that children differ in their abilities with different
modalities, but teaching the child in his best modality doesn`t affect his educational
achievement. What does matter is whether the child is taught in the contents best modality. All
students learn more when content drives the choice of modality (Willingham, 2005).

Dunn & Dunns læringsstilmodell har også fanget interesse hos norske forskere. Klasseromsforsker Therese Nerheim Hopfenbeck argumenterer blant annet for at forskningen som sies å
dokumentere økt læringsutbytte gjennom læringsstilmodellen er mangelfull og vanskelig
tilgjengelig, og at hoveddelen av denne forskningen er gjort ved Rita Dunn sitt eget institutt
(St Johns University). Nerheim Hopfenbeck viser videre til at det er ”påfallende liten støtte
for Dunn & Dunn sin forskning på internasjonalt nivå” (Nerheim Hopfenbeck, 2006).
Holdningsrekruttering av nye skoleledere?
Både i forhold til en eventuell strategi med å bygge baseskoler 1) som motvekt mot økende
elevtall og 2) for å endre lærerrollen og fremme læringsstilmodeller, kan det argumenteres at
dette vil kreve en tilslutning fra rektorer og skoleledere. Medieanalysen viser også gjennom
tabell 3 at denne gruppen fremstår som langt mer positive til baseskoler enn hva lærere gjør.
Ansettelsesprosesser i skolelederstillinger som fremmer søkere som gir sin tilslutning til en av
eller begge disse strategiene, ville eventuelt ligge innefor den sosiokulturelle praksisen. Slike
prosesser vil for alle uten innsyn fremstå som en ”ikke-diskursiv faktor” i debatten rundt
baseskoler – men like fullt en faktor som eventuelt vil kunne ha stor betydning for utviklingen
av baseskoledebatten – og de praktiske avgjørelser og handlingsvalg som kommer ut av denne
debatten.
Status rundt baseskoledebatten i norske storbyer
En rask gjennomgang av status hos landets tre mest folkerike kommuner viser at baseskoledebatten har gitt ulike utslag. Gjennom strategidokumenter og ulike krav til utforming av sine
skoleanlegg, har kommunene en dominerende posisjon i forhold til om skoler skal bygges
som baseskoler eller som tradisjonelle klasseromsskoler. Selv om lærere i større og mindre
grad blir tatt med på råd om hvordan skolene skal se ut, handler dette ofte om hvordan de skal
se ut innenfor rammer som allerede er lagt.
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Når det gjelder rammene i Oslo kommune har disse språklig sett blitt forandret i løpet av
baseskoledebatten. I kravene som ble stilt til skoleanlegg i perioden fra februar 2007 til mars
2009 ble det eksplisitt fastslått at ”Basen er det området som skal betegnes som elevenes
hjemmeområde” og at ”basene vil være et sett av rom med ulik størrelse” som blant annet
inneholder åpne og fleksible arealer (Utdanningsetaten i Oslo, 2007:3). I det reviderte
dokumentet fra mars 2009 er uttrykket ”baser” fjernet. Det finnes ikke en eneste henvisning til
ordet ”baser”. Derimot finnes det krav til at skoleanlegget blant annet skal tilfredsstille
økonomisk areal- og ressursbruk, være bygget for å tåle nye elevgrupper uten større
ombygging, være en kombinasjon av lukkede/avskjermede rom, og åpne fleksible læringsarealer (Utdanningsetaten i Oslo, 2009a:5). Om Oslo kommune nå åpner for både
tradisjonelle klasseromsskoler og baseskoler er et spørsmål som må tolkes ut fra blant annet
disse opplysningene. Kan man innenfor tilfredsstillende økonomisk areal- og ressursbruk lage
tradisjonelle klasserom til en tradisjonelt klassedelt elevgruppe, samtidig som man har plass
til åpne og fleksible læringsarealer og har et skoleanlegg som klarer å ta opp i seg nye og
utvidede elevgrupper? Svaret på dette spørsmålet vil avgjøre om man nå har et reelt valg
mellom baseskoler og tradisjonelle klasseromsskoler i hovedstaden. Som skoleeier er det Oslo
kommune som har definisjonsmakten til å gi svaret på dette spørsmålet, og fremtiden vil
avgjøre hvordan dette svaret skal formuleres. Slik sett ligger dominansen fortsatt hos skoleeier
i Oslo. Det nye standardprogrammet for nye grunnskoler i Oslo tyder på at svaret på om det
nå finnes et reelt valg mellom tradisjonelle skoler og baseskoler er ”ja”. Standardprogrammet
viser til at 1.-7.-skoler og 1.-10.-skoler nå skal dimensjoneres for 840 elever, mens 8.-10.skoler skal dimensjoneres for 540 elever. Det kommer videre fram de ytre rammene for de
nye skoleanleggene skal standardiseres gjennom ”bokser” på 300 kvm til 120 elever, (av og til
150 kvm til 60 elever) som skal kunne inndeles og innredes på ulike måter (Utdanningsetaten,
2011a:1). For å illustrere ulike måter denne inndelingen kan skje på, er det laget ulike
prinsippskisser. En av prinsippskissene har struktur etter mønster av en tradisjonell klasseromsskole, med fire klasserom på 60 kvm (Utdanningsetaten, 2011b), mens to andre skisser
ligner mer på ulike baseskolevarianter (Utdanningsetaten 2011c, Utdanningsetaten 2011d).
Det er imidlertid vanskelig å se hvordan skissen som beskriver tradisjonell klasseromsstruktur, passer sammen med veilederen ”Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo” der
det fremkommer at skoleanlegget skal være en ”kombinasjon av lukkede/ avskjermede rom
og åpne fleksible læringsarealer” (Utdanningsetaten, 2009a:5). Oslo bystyre vedtok imidlertid
Standardprogrammet så sent 09.12.10. I vedtaket kommer det fram at veilederen ”Krav og
forventninger” skal ajourføres i samsvar med bystyrets vedtak (Utdanningsetaten, 2010:4).
Dermed ser det ut til at den reelle muligheten for å bygge skoler etter tradisjonell klasseromsstruktur er tilbake i Oslo. Fremtidens skole i Oslo ser dermed ut til å preges av et reelt valg,
der brukermedvirkningen vil handle om hvordan standardiserte ytre rammer skal innredes i
forhold til vegger, hvilke enkelt skal kunne forandres ved behov.
I Bergen er situasjonen spesiell. I et intervju med Bergens Tidende 31/3-10 gir
skolebyråd Filip Rygg midlertidig fra seg definisjonsmakten når han siteres på at ”den tiden
hvor vi aktivt velger den ene eller andre løsningen for våre skolebygg tror jeg er forbi” (Hoaas
& Mjelva, 2010). To år tidligere fastslo daværende skolebyråd Thomas Moltu at fremtidens
skoler i Bergen skulle bygges som baseskoler, noe som hadde fått bred tilslutning i skolebruksplanen fra 2006 (Hoaas, 2008). Her kunne man altså tro at baseskoledebatten har
forandret dominansforholdet i forhold til beslutningsfaser om utbygging av skoleanlegg. Det
er ikke ulogisk å sette dette i sammenheng med den omtalte undersøkelsen til lokalavisen
Bergens Tidende, som kan ha påvirket diskursen spesielt i Bergen. Høringsutkastet til skolebruksplan for Bergen kommune for perioden 2010-2024 viser imidlertid at skoleanlegg skal
bygges som fleksible skoler, som i følge utkastet verken er tradisjonelle klasseromsskoler
eller åpne skoler. Det kommer imidlertid fram at Bergen har beveget seg bort fra tradisjonelle
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klasseromsløsninger, og det blir hevdet at dette er i tråd med intensjonene i Kunnskapsløftet
(Bergen kommune, 2010:26-27). Rygg uttaler til Bergens Tidende 16/12-10 at ”…baseskoler
var åpne løsninger uten fleksibilitet. Man kan absolutt ha klasseromsundervisning i fleksible
skoler” (Ryste, 2010a). Gro Elisabeth Paulsen fra Norsk Lektorlag uttaler samme dag til
samme avis at fleksible skoler kun er det nyeste navnet på baseskoler og åpne skoler: ”Jeg
mener det er en retorikk, hvor politikere forsøker å overtale med uærlige midler. Ingen kan si
at de ikke ønsker fleksibilitet, men rigide lokaler” (Ryste, 2010b).
I Trondheim holder skoleeieren hardt om sin definisjonsmakt og dominerende stilling i
forhold til hvordan nye skolebygg skal se ut. På kommunens nettsider blir det 30.august 2010
angitt at kommunens ”hovedidé er fleksible bygg med delvis åpne løsninger”. Kommunen gir
også en pedagogisk begrunnelse om at slike bygg gjør det lettere å oppfylle læreplanens krav
om blant annet: tilpasset opplæring, variasjon i arbeidsmåtene ut fra evner og anlegg, arbeid i
aldersblandede grupper, aktiv elevmedvirking og ansvar for egen læring. Forskningsreferanser
til at skolebygg med åpne løsninger er bedre egnet for å møte disse kravene finnes ikke på den
aktuelle nettsiden til Trondheim kommune (Trondheim kommune, 2008). De er heller ikke
mulige å få øye på i gjennomgangen av aktuell forskning som er gjort i denne artikkelen.
Denne gjennomgangen av dominansstrukturer i landets tre mest folkerike kommuner
når det gjelder beslutningsfaser for utbygging av skoleanlegg, har vist at disse strukturene kan
utfordres. Det er imidlertid ulikheter knyttet til hvor hardt skoleeiere holder på sin
dominerende rolle og sin definisjonsmakt. Felles for kommunene er at de sitter på det
formelle ansvaret for skoleanleggenes utforming, og at de i liten grad har spurt
lærerorganisasjonene for å få deres meninger om hvordan skoleanlegg i størst mulig grad kan
bygges for å optimalisere elevenes læring og lærerens undervisning. Spesialrådgiver i
Utdanningsforbundet, Jens Garbo, oppgir i en e-post at det ikke har vært holdningen til norske
lærerorganisasjoner å gå særskilt inn for baseskoler og tidligere åpne skoler (personlig
kommunikasjon, 23.02.10). Norsk Lektorlags leder, Gro Elisabeth Paulsen, er enda tydeligere
da hun i det tidligere omtalte intervjuet uttaler: ”Jeg har aldri opplevd at et ønske om åpne
landskap eller baseskoler er kommet fra lærerhold eller pedagogisk hold. Det har alltid
kommet fra administrativt hold” (personlig kommunikasjon, 06.07.10).
Konklusjon
Den innledende nettmedieanalysen viste et markant skille mellom skolens ulike aktører
knyttet til holdning til baseskoler. Lærere og foreldre fremsto som negative, mens skoleeiere
og -ledere fremsto som klart positive. Den eksplisitte relasjonen til forskning i argumentene
var sparsomme, men gruppen som argumenterte mot baseskolene kom best ut av en slik
sammenligning. Ved en vurdering av om argumentene implisitt kunne støtte seg til etablert
forskning på relasjonene mellom skolearkitektur, lærerens undervisning og elevenes læring,
kom også gruppen som argumenterte mot baseskoler klart best ut. Begge parter i baseskoledebatten hadde hovedfokus på pedagogiske diskurser i sin argumentasjon. Artikkelen har
omtalt strukturelle føringer som kan forklare hvorfor baseskoler ser ut til å foretrekkes, uten at
det foreligger forskning som verifiserer en slik konklusjon. Det kan fremlegges indisierekker
som gjør det nødvendig at forhold knyttet til muligheter for enklere og billigere skoleadministrasjon, og skoleeieres syn på den fremtidige lærerrollen, blir tillagt vekt i fortsettelsen
av baseskoledebatten. Dette gjelder også i forhold til ytterligere analyser av de beslutninger
som så langt er tatt i tilknytning til hovedstrukturer for fysiske rammer ved skoleanlegg i
Norge.
De omtalte eksemplene knyttet til baseskoledebatten generelt, og dominansstrukturer i
beslutningsfaser spesielt, viser at påvirkning og forandring av debatten er mulig. En
demokratisering av baseskoledebatten vil innebære at nåværende ”ikke-diskursive faktorer”
trekkes inn i den diskursive praksisen rundt relasjonene mellom skolearkitektur, elevers
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læring og lærerens undervisning. Eksempler på dette kan være antagelsen til Norsk Lektorlags
leder, Gro Elisabeth Paulsen, om at det ligger økonomiske og administrative insentiver til
fordel for baseskoler hos skoleeiere. Denne antagelsen bør bli gjennomgått og etterprøvd i den
grad det er mulig. Et annet eksempel vil være å trekke Trondheim kommunes bruk av
definisjonsmakt, til å konkludere med at åpne løsninger er best egnet til å møte krav om blant
annet tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter, inn i den praktiske og offentlige diskursen
mellom skoleeier og lærere med krav om verifisering – og dermed se hvordan påstandene vil
stå seg i et åpent møte med tilgjengelig forskning.
Erlend Vinje
Doktorgradsstipendiat
Høgskolen i Oslo
Storbyprogrammet og Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier
E-mail: Erlend.Vinje@lui.hio.no
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Kampen om skoleanlegget - historikken bak baseskolene
Sammendrag:
I løpet av de siste årene har vi sett eksempler på harde kamper om arkitekturen til nye
skoleanlegg. Jeg lar i denne artikkelen fire sentrale stemmer i denne debatten komme til
ordet. De fire stemmene tilhører tidligere utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet,
leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen, avdelingsdirektør i Utdanningsetaten Harald
Øvland og hovedverneombud i Oslo-skolen Knut Myhrer. Disse stemmene vil belyse blant
annet: hvem som ønsket baseskolene velkommen, hvorfor baseskolene ble ønsket velkommen,
hvem som opponerte mot baseskolene og hvorfor det ble opponert mot baseskolene.
Kvartetten vil også belyse i hvilken grad Kunnskapsløftet kan sies å legitimere baseskolene og
i hvilken grad lærerne har vært med på utformingen av de nye skoleanleggene.
Nøkkelord: Skoleanlegg, baseskoler, tradisjonelle skoler, klasserom, skolearkitektur,
utdanningspolitikk

Innledning
I takt med at trenden med å bygge baseskoler har økt, har kampen om skoleanleggets
utforming tiltatt mellom lærere og skoleeiere. I Oslo er Grefsen, Tåsen og Munkerud blant
eksemplene der både lærere og foreldre engasjerte seg kraftig mot de nye planlagte
baseskolene (Grefsen FAU, 2008; Mei Ling Noer, 2008; Trosvik, 2009). Rapporter om at
lærere stiller seg sterkt kritiske til den såkalte baseskolearkitekturen, med vekt på åpne
skolelandskap og undervisningsrom av ulik størrelse, har kommet fra flere steder i landet
(Vinje, 2011a, Nilsen, 2009; Sirnes, 2008). Nyere forskning indikerer også at lærere ønsker at
nye skoleanlegg blir bygget med tradisjonelle klasserom (Vinje, 2011b). På den andre siden
ga Kjell Richard Andersen, assisterende direktør i Utdanningsetaten, i et intervju med
Aftenposten i 2008, uttrykk for at satsingen på baseskoler hadde sin bakgrunn i et ønske fra
lærerne om større fleksibilitet i undervisningen (Dregelid, 2008b). På denne bakgrunn vil
denne artikkelen se nærmere på hvem det var som ønsket baseskolene velkommen. Jeg vil
forsøke å finne utdypende svar på hvorfor baseskolene kom til Norge, hvem som ønsket dem
velkommen, hvem som opponerte og hvorfor dette ble gjort. Svarene vil blant annet basere
seg på fire dybdeintervjuer med sentrale personer, som i kraft av sine stillinger, er antatt å ha
nær kjennskap til utbyggingen av nye skoleanlegg på 2000-tallet. Sitatene fra disse fire
personene vil ses i lys av deler av Richard Sennetts fleksibilitetsteori, og vil danne basis for to
alternative forklaringsmodeller for fremveksten av baseskoler: en pedagogisk moderniseringsdiskurs og en makt og kontrollkritisk diskurs. Den førstnevnte diskursen bygger på en
forståelse av at den nye læreplanen Kunnskapsløftet, som ble tatt i bruk i 2006, stiller nye og
alternative krav til måten lærere skal undervise og samarbeide på – noe som fører til et behov
for nye fysiske rammer for undervisningen. Den sistnevnte diskursen baserer seg i korte trekk
på at baseskolene er et arkitektonisk grep som foretrekkes av skoleeiere og skoleadministrasjon, fordi de fysiske rammene blant annet tilrettelegger for billigere drift,
fleksibilitet knyttet til eventuell elevtallsøkning og alternative undervisnings- og
organiseringsformer som skoleeiere og skoleadministrasjon har en preferanse for. Jeg vil
holde et hovedfokus på Oslo, selv om erfaringer fra andre deler av landet også vil bli noe
belyst.
Tidligere forskning
I forhold til det tema som er presentert i innledningen, er det spesielt tre områder som kan
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relateres til tidligere forskning på baseskoler. Relasjonen mellom baseskoler på den ene siden
og økt læringsutbytte for elevene på den andre siden er det første av disse områdene. Det
andre området er forskning på læreres holdning til baseskoler, mens det tredje området er
forskning som kan belyse beslutningsprosesser bak baseskolenes fremvekst i Norge.
Internasjonalt er det lite eksisterende forskningsmateriale som er egnet til å belyse
sammenhengen mellom baseskoler og læringsutbytte. En meta-analyse, utført av John Hattie,
over hvilke pedagogiske tiltak som fremmer elevenes læring, har åpen skole som ett av de
omtalte tiltakene. Åpen skole blir rangert som nummer 133 av de 138 omtalte tiltakene i
studien (Hattie, 2009, s.300), og ble av Hattie selv omtalt som en av «katastrofene» når det
gjelder hvilke tiltak man bør satse på for å fremme elevens læring (Hattie, 2011). Hattie kan
imidlertid oppfattes litt tvetydig, da han også oppgir at «Open classrooms make little
difference to student learning outcome» (Hattie, 2009, s.88) Jeg har tidligere konkludert med
at den definisjonen som det norske Forsøksrådet for skoleverket ga åpne skoler i 1973 ikke
inneholder noen formuleringer «som gjør at den ikke kan passe inn i en beskrivelse av dagens
baseskoler» (Vinje, 2011b, s.71). Samtidig er de fire mindre meta-analysene, som Hattie
benyttet for finne effektstørrelsen på læring gjennom tiltaket åpen skole, alle fra perioden
1980-82. Alle disse analysene er også basert på utenlandsk forskning på skoler med open
education programs. Hattie påpeker at dette var et uttrykk som kunne bli tillagt ulik vekt og
betydning. Åpne landskap som læringsareal var sentralt i denne tenkningen, men det var også
eksempel på skoler som fokuserte mer på spesielle arbeidsformer og elevens rolle i
læringsprosessen. Dette må tas med i betraktningen når man vurderer i hvilken grad disse
resultatene har overføringsverdi til dagens debatt om baseskoler med åpne landskap.
Nasjonalt har avisen Bergens Tidende utført en landsomfattende sammenlignende
undersøkelse av faglige resultater og trivsel i baseskoler og tradisjonelle skoler. Resultater
knyttet til faglig læringsutbytte og trivsel ble hentet fra henholdsvis nasjonale prøver og
Elevundersøkelsen i 2009. Kategoriseringen etter skoletype var basert på egenrapportering fra
skoleeier. Avisen konkluderte med at det ikke var signifikante forskjeller mellom baseskolene
og de tradisjonelle skolene (Hoaas & Mjelva, 2010). Jeg har tidligere utført en
spørreundersøkelse i Oslo-skolen, for å finne sammenhengen mellom skolearkitektur og
lærerens opplevelse av å ha gode forutsetninger for å utøve viktige lærerkompetanser som er
av stor betydning for elevens læringsutbytte (Vinje, 2011b). Denne undersøkelsen tok
utgangspunkt i hvordan lærerne opplevde mulighetene for å utøve sin klasseledelses-,
relasjons- og fagdidaktiske kompetanse i henholdsvis tradisjonelle klasseromskoler og
baseskoler. Dette er kompetanser hos læreren som forskning har vist at fremmer elevenes
læring (Hattie, 2009; Nordenbo et.al, 2008). Undersøkelsen konkluderte med at lærerne som
jobbet ved tradisjonelle klasseromskoler, i signifikant større grad enn kollegaer fra
baseskolene, uttrykte enighet knyttet til spørsmål om de fysiske rammene ved skolen de
jobbet ga dem gode forutsetninger for å utøve disse aktuelle kompetansene. Den samme
undersøkelsen viste også at lærerne i Oslo var skeptiske til baseskoler. Bare 6,3 % av lærerne
var uenige i en påstand om at «Nye skoleanlegg bør bygges ut fra en tradisjonell modell med
utgangspunkt i et fast klasserom til en fast elevgruppe». Skepsisen mot baseskoler ble
underbygget av at kun 8,7 % av de ca. 1700 lærerne i undersøkelsen mente trenden med å
bygge baseskoler var positiv og at den burde fortsette (Vinje, 2011b). Den samme
undersøkelsen viste også at lærerne ved tradisjonelle klasseromskoler, i signifikant større grad
enn lærerne i baseskoler, mente de fysiske rammene ved skolen de jobbet ga gode
forutsetninger for å benytte de arbeidsmåter og undervisningsmetoder som de til enhver tid
fant hensiktsmessige. Indikasjonen på at baseskolen kan fremstå som mindre fleksibel når det
gjelder mulighetene for variert undervisning, finner støtte i et av funnene i det femårige
forskningsprosjektet Åpen skole fra perioden 1971-75, i regi av Universitet i Trondheim. En
av hovedkonklusjonene var at skoler med åpne løsninger kan begrense spontanitet og
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utfoldelse i læringsmiljøet. Denne uheldige relasjonen oppsto fordi lærere så seg nødt til å
begrense og moderere undervisningen for å ta hensyn til andre elevgrupper som ble undervist
i samme læringsareal (Aarnes, 1991, s.49). Denne problemstillingen er også å finne i en
rapport fra forskerne Sidsel Jerkø og Anders Homb, begge fra SINTEF Byggforsk (Jerkø &
Homb, 2009, s.78).
Når det gjelder det tredje aktuelle forskningsområdet, belysning av
beslutningsprosesser vedrørende baseskolenes fremvekst i Norge, er det lite tidligere
forskning å finne. Denne artikkelen vil bidra innen dette området. Indikasjoner på
interessemotsetninger blant skolens aktører, er blitt bekreftet i en medieanalyse jeg tidligere
har utført. Denne indikerer at skoleeiere og -ledere samlet sett fremstår som positive til
baseskoler i mediebildet, mens lærerne samlet sett fremstår som skeptiske til denne formen
for skolearkitektur ved omtale i mediene. Den mest hyppige begrunnelsen for positiviteten var
forventninger og påstander om større muligheter for fleksibilitet og tilpasset opplæring, mens
de mest hyppige begrunnelsene for skepsisen var forventninger og påstander om støy, uro,
konsentrasjonsproblemer og mangel på struktur og faste rammer (Vinje, 2011a). Jeg har også
utført en kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra den nasjonale rådgivningstjenesten for
skoleanlegg. Både den aktuelle teksten og selve rådgivingstjenesten ble presentert på
nettsidene til Utdanningsdirektoratet (Vinje, 2010). Denne analysen konkluderer med at
teksten ensidig, og uten forskningsmessig belegg, fremstår med en agenda for å styrke
baseskolens stilling. Samtidig konkluderer artikkelen med at «Kommuner og fylkeskommuner
med politikere, rådmenn og skolesjefer som ønsker en utstrakt bruk av åpne løsninger i sine
skoleanlegg, vil kunne hente legitimering gjennom denne teksten (…)» (Vinje, 2010, s.23).
Empiri og metode
I denne artikkelen er kvalitative dybdeintervjuer brukt som metode. Gjennom denne metoden
har jeg kunnet innhente data som gir fyldigere beskrivelser og forklaringer på saksanliggender
fra intervjuobjektene, enn hva for eksempel kvantitative undersøkelsesmetoder kunne ha gitt.
Intervjusjangeren gir også mulighet for å spørre om utdypende svar og forklaringer der noe
fremstår uklart. Det har blitt utført fire dybdeintervjuer med personer som har, eller har hatt,
betydningsfulle roller knyttet til behov og interesser til lærerne og skoleeierne. Alle
intervjuene ble planlagt som semistrukturerte intervjuer. Jeg utarbeidet fire ulike
intervjuguider, som inneholdt 3-6 spørsmål, og flere forslag til oppfølgingsretninger innenfor
hvert av spørsmålene. Jeg baserte meg på henvisninger fra Kvale og Brinkmann, ved at
intervjuene var preget av åpenhet knyttet til rekkefølgen på spørsmålene og formuleringer av
oppfølgingsspørsmål på bakgrunn av de spesifikke svarene som ble gitt (Kvale & Brinkmann,
2009, s.138). Alle de fire intervjuene varte ca. en time, og de ble tatt opp på bånd, transkribert
og transkripsjonen ble deretter sendt tilbake til intervjuobjektene for godkjenning. To av de
intervjuede personene ønsket å omformulere, presisere og tydeliggjøre enkelte av sine svar,
og gjorde dette skriftlig på bakgrunn av den tilsendte transkripsjonen. Det er kun benyttet sitat
og selvskrevne sammenfatninger fra de siste og godkjente utkastene. De to andre
intervjuobjektene aksepterte transkripsjonen i sin helhet. Alle intervjuobjektene har
underskrevet en samtykkeerklæring om at deres navn og ytringer ville kunne bli benyttet i
vitenskapelige artikler og i kronikker om tema. En gjennomgang av de fire intervjuene viste
at det var et forholdsvis stort samsvar mellom hvilke temaer som ble bragt på bane for å
forklare utviklingstrekk knyttet til framveksten av baseskoler. Det var, slik jeg vurderte
intervjuene, ingen av intervjuobjektene som fremhevet forklaringsmodeller som ikke er belyst
i artikkelen. Selv om det av plasshensyn ikke er mulig å få med alle nyanser i alle besvarelser
fra de fire intervjuobjektene, har jeg forsøkt å gi en så helhetlig beskrivelse som mulig av de
forklaringsmodellene og påstandene som ble fremmet i intervjuene.
To av intervjuobjektene ble plukket ut fordi de var forventet å fremme perspektiver
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knyttet til baseskoledebatten ut fra lærernes perspektiv. Den første er leder i Norsk Lektorlag,
Gro Elisabeth Paulsen (personlig kommunikasjon, 06.07.2010). Ved siden av å lede
fagforeningen for lektorene har Paulsen erfaring både som lektor i åpen skole på 1970-tallet
og som mellomleder i en videregående skole. Den andre er hovedverneombud i Oslo-skolen,
Knut Myhrer (personlig kommunikasjon, 02.03.2011). Verneombudet for lærerne skal ivareta
arbeidstakernes interesser i alle saker som omhandler arbeidsmiljøet, og hovedverneombudet
skal samordne verneombudenes arbeid og sitte i arbeidsutvalget som en av de ansattes
representanter. Myhrer har vært hovedverneombud siden 1988. Avdelingsdirektør i avdeling
for skoleanlegg i Utdanningsetaten i Oslo, Harald Øvland (personlig kommunikasjon,
09.09.2010) ble intervjuet med tanke på at han ville fremme perspektiver fra skoleeiersiden.
Avdeling for skoleanlegg har ansvaret for skolebehovsplanlegging, bestilling og oppfølging
av byggeprosjekter i Oslo. Kristin Clemet, som var forsknings- og undervisningsminister i
perioden 2001-2005, ble intervjuet (personlig kommunikasjon, 01.06.2010) med
utgangspunkt i at hun ville kunne fronte perspektiver både fra lærerne og fra skoleeierne, men
også med tanke på at hun kunne forklare sitt syn på koblingen mellom baseskoler og
Kunnskapsløftet.
Ved siden av intervjuene har jeg også benyttet et sentralt utdrag fra St.meld 30 (2004)
som omhandler ettallstyranniet. Jeg har utført en enkel analyse av dette, hvor jeg viser
hvordan to ulike fortolkningsperspektiver er mulige. Analysen er imidlertid ikke av en slik art
at den kan kalles en systematisk tekstanalyse, noe som er et av flere krav Norman Fairclough
stiller til metoden kritisk diskursanalyse (Fairclough, 2010, s.10). Analysen av de ulike
sitatene kan heller ikke sies å være en systematisk tekstanalyse, selv om jeg av og til går inn i
pragmatiske former for analyse av både enkeltord og lengre tekstutdrag. Jeg vil imidlertid
hevde at artikkelen likevel bør anses som inspirert av kritisk diskursanalyse. Dette fordi et
annet sentralt krav som Fairclough stiller til denne metoden er til stede i artikkelen, nemlig en
form for transdisiplinær analyse av både diskurs og andre elementer i den sosiale prosessen
(her: økonomiske aspekter, politiske beslutningsprosesser og maktforhold) (Fairclough, 2010,
s.10). Artikkelen identifiserer også to alternative diskurser som allerede har blitt presentert og
som vil rammes ytterligere inn av sitatene til de fire intervjuobjektene.
Teori
For å belyse deler av den samfunnsmessige strukturen som problemstillinger knyttet til
skoleanlegg er innleiret i, vil jeg benytte deler av Sennetts fleksibilitetsteori. Sennett gir en
kritisk beskrivelse av maktstrukturer som skjuler seg bak nye former for fleksibilitet og
hevder disse strukturene består av tre faktorer: diskontinuerlig reorganisering av institusjoner,
fleksibel spesialisering av produksjonen og maktkonsentrasjon uten sentralisering (Sennett,
2008, s.58).
Diskontinuerlig reorganisering av institusjoner handler om at institusjonene, i denne
sammenheng skolen, blir kjennetegnet av en usammenhengende og fragmentert struktur. I
utgangspunktet er dette kjennetegnet knyttet til hvordan de ansatte opptrer i forhold til
hverandre, og et sentralt utgangspunkt er at «løse nettverk er mer åpne for gjennomgripende
forandringer enn de pyramideformede hierarkiene» (Sennett, 2008, s.59). I forbindelse med
baseskolene kan dette knyttes til at selve organiseringsstrukturen for virksomheten kan
oppfattes usammenhengende, fragmentert og uoversiktlig. Med organiseringsstruktur menes
her: hvem som skal arbeide hvor, hvem som skal arbeide med hva, til hvilke tider man skal
arbeide hvor og med hva og når denne organiseringen skal finne sted.
Fleksibel spesialisering av produksjonen er en faktor som er koblet til konsumentenes
omskiftelige etterspørsel og ønske om å bringe mer varierte produkter ut på arbeidsmarkedet.
Skolen kan ses som en bedrift som produserer kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos
elevene, eller mer helhetlig: kompetanse og dannelse til samfunnet gjennom
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utdanningssystemet. Arbeidsgivere vil ha skiftende krav til hva de ønsker av kompetanse for å
gjøre en god jobb for deres bedrift etter endt skolegang. På samme måte vil de pedagogiske
trendene forandre seg. Knyttet til debatten om skolearkitektur handler dette om å kunne tilby
fysiske rammer for å kunne utdanne elevene innenfor de kravene og forventningene som til
enhver tid råder. Ingrediensene som Sennett er kritisk til, men samtidig mener kjennetegner
en fleksibel spesialisering, er: tilpasning til høyteknologien, raske beslutningsprosesser og
villighet til a la skiftende krav fra den ytre verden være bestemmende for institusjonens indre
organisering (Sennett, 2008, s.63-64).
Den siste faktoren i fleksibilitetens maktstruktur kaller Sennett maktkonsentrasjon uten
sentralisering av makt. Sennett tilbakeviser det han kaller «den vanlige påstanden» om at
makten blir desentralisert gjennom ny og fleksibel organisering. Han mener det «åpenbart er
feilaktig» at menneskene nederst i organisasjonsstrukturen får mer kontroll over egne
aktiviteter (Sennett, 2008, s.67). Knyttet til baseskolene, som ofte inneholder store deler av
åpent undervisningsareal og sjelden har utgangspunkt i faste rom til faste elevgrupper (Vinje,
2011b), vil det være mulig å knytte denne delen av Sennetts terminologi, til at måten lærerne
utfører sitt arbeid på i større grad vil være gjennomsiktig for både kollegaer og ledelse.
Sennetts beskjed er at vi må bremse opp en fleksibilitetsutvikling med vekt på
diskontinuerlig reorganisering av institusjoner, fleksibel spesialisering av produksjonen og
maktkonsentrasjon uten sentralisering. Han stiller kritiske spørsmål ved hva som skjer med de
egenskapene vi verdsetter ved oss selv, og med vår evne til forpliktelse og lojalitet i en slik
setting (Sennett, 2008). Dette er spørsmål som kan konkretiseres og levendegjøres ved å
beskrive utviklingen av lærergjerningen ved overgangen fra tradisjonelle klasseromskoler til
baseskoler, slik Paulsen og Øvland gjør senere i artikkelen. Et annet spørsmål som kan
belyses gjennom å se sitatene i lys av Sennetts teori er: I hvor stor grad er baseskolene et
strukturelt forsøk på å legge bedre til rette for de læringsprosessene som knyttes til den
pedagogiske moderniseringsdiskursen – og i hvor stor grad var baseskolene et strukturelt
rammeverk for å legge til rette for maktstrukturer som skjuler seg bak denne nye formen for
fleksibilitet?
Baseskolene – hvorfor kom de og hvem ønsket dem velkommen?
Alle de fire intervjuobjektene belyser, på ulike måter, hvorfor baseskolene gjorde sitt inntog
rundt tusenårsskiftet og hvem som i første rekke ønsket dem velkommen. For ikke å svekke
lesevennligheten har jeg valgt kun å benytte kildehenvisning ved bruk av lengre sitat fra
Clemet (2010), Paulsen (2010), Øvland (2010) og Myhrer (2011). Det vil i alle tilfeller
komme klart fram av teksten hvem som avgir også de kortere sitatene. Den svenske
skolesatsingen Skola 2000 blir nevnt av alle fire intervjuobjektene. Skola 2000 hadde som en
av sine hjørnesteiner, at skolevirksomheten skulle finne sted i såkalte arbeidsenheter. I disse
arbeidsenhetene skulle ca 80 elever arbeide i fleksible grupperinger i et fysisk avgrenset miljø
sammen med fem til syv lærere. Hver arbeidsenhet skulle innrede lokaler, slik at de fikk
karakter av det som ble beskrevet som et «hjemmemiljø». I stedet for klasserom og korridorer
var det for hver arbeidsenhet et stort arbeidsrom som skulle romme samtlige elever i enheten.
Videre var skolearkitekturen bygd opp med et antall mindre rom av varierende størrelse
(Wallin, 2001, s.28). Økt fokus på elevenes læring under eget ansvar og økt betoning av
samarbeid rundt forberedelser i lærerteamet var blant ingrediensene som skulle gjøre
læreroppdraget ulikt fra tradisjonelle skoler (Wallin 2001, s.29).
Ettallstyranniet blir i St.meld 30: Kultur for læring definert som «Skoler som
organiserer opplæringen i én og én time, ett og ett klasserom og én og én lærer.» Disse
skolene blir også beskrevet som at de kan være dårlig egnet for å utvikle en lærende
organisasjon preget av fleksibel organisering og et godt samarbeid om læringen blant skolens
personale (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004, s.27). Forståelsen av dette ettallswww.FORMakademisk.org
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tyranniet blir belyst, knyttet til baseskolenes fremvekst, av både Clemet, Paulsen og Øvland.
Et argument om at baseskolene gir en mer fleksibel skole knyttet til prinsipper om
variert og tilpasset opplæring vil også bli belyst på ulike måter av de fire intervjuobjektene.
Myhrer og Paulsen fremmer også, uavhengig av hverandre, teorier om at fremveksten av
baseskoler er basert på klare økonomiske insentiver fra skoleeiere.
Skola 2000
Påvirkningen fra Skola 2000 blir fremstilt på ulike måter av de fire intervjuobjektene. Myhrer
fremstiller et besøk i Sverige for å studere Skola 2000 som den direkte årsaken til at Oslo
begynte å bygge baseskoler. Han forteller at Bogstad skole ble omprosjektert i begynnelsen av
2000-tallet «som en direkte følge av et besøk vi hadde i Sverige i forhold til å se på Skola
2000». Gjennom uttrykket «direkte følge» etablerer Myhrer en kausal sammenheng mellom
Skola 2000 og skoleutbyggingen i Oslo. Myhrer benytter ordet «brått» til å understreke
hastigheten i forandringsprosessen, da han forteller på generelt grunnlag at «det var besøkene
vi hadde der som resulterte i at denne tankegangen brått ble gjennomført i Oslo». På denne
måten uttrykker han en oppfatning om at påvirkningen fra Skola 2000 var sterk, men sitatet
kan også indirekte tolkes i retning av at handlingsrommet for eventuell medbestemmelse var
begrenset. Paulsen viser på sin side til at den sterke koblingen mellom Skola 2000, ansvar for
egen læring og satsing på IKT ga et håp om å løse det hun beskriver som det vanskelige
dilemmaet i den norske skolen: enhetsskolen med sammenholdte grupper:
Det er en forestilling om at elevene skal ha ansvar for egen læring og at de ved hjelp
av internett og læringsprogrammer i stor grad kan arbeide på egenhånd. (…) Tilpasset
opplæring har vært løsningen på alle problemer i skolen. Men så har man jo ikke fulgt
etter med ressurser. Og dermed så kan dette åpne skolelandskapet være jokeren som
får kabalen til å gå opp (Paulsen, 2010).
Paulsen beskriver en undervisningssituasjon som er preget av tilpasning til teknologi, basert
på raske beslutningsprosesser hos lærerne og delvis avhengig av at læreren har mer
fragmenterte oppgaver enn den typiske lederrollen i klasserommet. Dermed kan denne
forestillingen om undervisning på flere måter knyttes til maktstrukturene som ligger gjemt i
fleksibel organisering av arbeidslivet, som beskrevet av Sennett. Når Paulsen i tillegg uttaler
at «det i stor grad handlet om å hindre lærerne i å drive klasseromsundervisning», kan det
argumenteres for at hun plasserer seg inn i det som kan kalles en makt- og kontrollkritisk
diskurs, der baseskoler fremstår som et arkitektonisk grep for å styre og kontrollere lærernes
undervisning.
Øvland bekrefter at et ønske om bedre tilpasset opplæring har preget tankegodset bak
skolene som er bygd i Oslo de siste årene: «Skoleutviklingen går jo forover, og det som kan
sies å være målsetningen for byggene er tilrettelegging for variert og tilpasset opplæring.»
Selv om dette empiriske utsnittet er lite, er det så sentralt at det gir grunnlag for å hevde at
Øvland gir en pedagogisk basert forklaringsmodell den sentrale rollen. Da Øvland blir bedt
om å kommentere koblingen mellom nye skoleanlegg i Oslo og Skola 2000 er han svært
tilbakeholden med å gi sin tilslutning til denne koblingen. Han forteller at begrepet Skola
2000 er kjent, og at politikere og «antagelig også folk fra administrasjonen» har vært på
befaring og eller hørt foredrag. Men Øvland slår fast at «likevel så er det ikke sånn at Oslo på
noen måte har kopiert Skola 2000.» Han fremmer dermed en helt annen virkelighetsforståelse
enn Myhrer, som blant annet gjennom begrepene «direkte følge» og «brått ble gjennomført»
skaper sterke koblinger mellom Skola 2000 og de norske baseskolene. I forklaringene rundt
bakgrunnen for baseskolene kommer det fram at Myhrer forsøker å knytte Skola 2000 tett opp
til dette tema, mens Øvland, i det minste på Oslos vegne, forsøker å distansere seg fra denne
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koblingen. Øvland uttalte til Aftenposten i 2008, at baseskolene i Oslo ikke er noen blåkopi
av Skola 2000 og at Oslo-skolenes egne erfaringer, ønsket om flere og mer varierte
grupperom og målene i Kunnskapsløftet var et langt viktigere grunnlag for utforming av
skoleanleggene i Oslo. Øvland ønsket da ikke å gå inn på hva forskjellene mellom
baseskolene i Oslo og Skola 2000 besto i (Dregelid, 2008a). Øvland står dermed fast på den
pedagogiske forklaringsmodellen, men avviser indirekte en tydelig skoleideologisk
påvirkning fra Skola 2000. Øvlands fokus på å nå målene i Kunnskapsløftet og bygge
erfaringsbasert, baserer seg på en mer generell pedagogisk moderniseringsdiskurs. Under
intervjuet ønsket heller ikke Øvland å gå inn på om det var et ønske at baseskolene i Oslo
skulle organiseres ut fra Skola 2000-prinsippene om arbeidsenheter istedenfor klasser: «Jeg
kan ikke redegjøre i detalj for det, dette var før jeg begynte i Utdanningsetaten», sier Øvland.
Han fortsetter med å gi uttrykk for at skoleplanleggingen de siste 10 årene har vært preget av
lange og grundige prosesser på den enkelte skole, og at disse prosessene innbefattet
brukergrupper som blant annet drøftet hvordan den pedagogiske plattformen skulle være.
Clemet, som var undervisnings- og forskningsminister da Oslo begynte sin satsing på
baseskoler, er klar på at verken hun eller regjerningens daværende skolepolitikk er ansvarlig
for koblingen mellom norsk skolearkitektur og den svenske skolesatsingen: «Jeg tok aktiv
avstand fra at jeg skulle peke på Skola 2000 og si at det er bra – sånn skal vi gjøre». På denne
måten distanserer Clemet både daværende regjering og seg selv fra en eventuell kobling
mellom prinsippene i Skola 2000 og trenden innenfor bygging av nye norske skoleanlegg –
uten at hun avviser at koblingen mellom Skola 2000 og baseskolene kan ha vært reell i
praksis. At denne koblingen faktisk var svært tett blir argumentert for av Skola 2000s
grunnlegger, Ingvar Mattson. Han ga klart uttrykk for at tankegodset i Skola 2000 ble varmt
omfavnet av norske skoleeiere og skoleledere, da han i 2008 uttalte: «Norske politikere,
skoleledere og byråkrater har kommet fra Norge i tusentall for å se på skolene våre. Mange av
dem fra Oslo.» (Dregelid, 2008a).
Beskrivelsen av organiseringstanken i Skola 2000 inkluderer fem til syv lærere i
arbeidsenheter med 80 elever. Da arbeidsenhetene inneholder et større åpent læringsareal og
flere mindre rom av ulik størrelse, kan det argumenteres for at behovet for en fragmentert og
usammenhengende struktur i lærerrollen trer fram. Dette fordi organiseringsutfordringene,
som ligger i hvilke elever som skal arbeide hvor, med hva og hvem og til hvilke tider og
hvilke lærere som har ansvar for hva og hvilke elever, vil bli gjenstand for kontinuerlig
evaluering. Dermed åpner mulighetene seg for å løse opp det tradisjonelle hierarkiske
systemet der læreren var en tydelig klasseleder innenfor avgrensende fysiske rammer. Det kan
også argumenteres for at denne organiseringsformen vil gi ledelsen maktkonsentrasjon uten
sentralisering av makt. De åpne læringsarealene vil gi lærerne implisitte krav til å måtte
samarbeide om store deler av organiseringen kontinuerlig. I tråd med Sennetts analyse vil det
være vanskelig å se dette som en desentralisering av makt, men snarere en ny utfordring som
er gitt ovenfra. Denne utfordringen, som kan gjøre at store deler av arbeidshverdagen vil ligge
i åpne læringsarealer sammen med andre lærere, vil også føre til en større gjennomsiktighet
knyttet til mange sider av læreres arbeid. Kollegaer og ledelse vil få et større innsyn i den
enkelte lærers didaktiske valg, noe som kan føre til det Sennett kaller en maktkonsentrasjon
(her: hos skoleledelsen), uten noen form for maktsentralisering. En slik videreføring og
teoretisering av den makt- og kontrollkritiske diskursen som Paulsen fremmet kan altså
fremstå som sammenhengende – uten at det betyr at et slikt perspektiv er det samme som en
virkelighetsbeskrivelse eller utelukker andre forklaringsalternativer.
En enkel analyse av ettallstyranniet
Forståelsen av ettallstyranniet i St.meld. nr 30: Kultur for læring er sentral i
intervjuobjektenes fremstilling av historikken bak baseskolenes framvekst i Norge. Jeg vil
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derfor gjøre en enkel analyse av dette utdraget:
Forklaringene på manglende læringsintensitet i skolen er mange og komplekse.
Lærende organisasjoner krever fleksibel organisering og et godt samarbeid om
læringen blant skolens personale. Skoler som organiserer opplæringen i én og én time,
ett og ett klasserom og én og én lærer («ettallstyranniet»), kan være dårlig egnet til
dette. En slik organisering legger i liten grad til rette for å utnytte den enkelte lærers
særskilte kompetanse og personlige egenskaper. Det bidrar heller ikke til felles læring
og refleksjon i lærerkollegiet (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004, s.27).
Dette utdraget kan fortolkes ut fra to ulike perspektiver. Et perspektiv som fokuserer på et
angivelig behov for ny skolearkitektur og et perspektiv som fokuserer på ytterligere behov for
samarbeid blant lærere. De som baserer seg på førstnevnte perspektiv kan benytte
framveksten av baseskoler som tolkningsramme. Baseskolenes framvekst var godt etablert da
stortingsmeldingen kom i 2004. Da vil det kunne være naturlig å feste seg ved beskrivelsen
av at organisering av elever i «ett og ett klasserom», er en del av en organiseringsform som
kan være dårlig egnet for å skape fleksibel organisering og godt samarbeid mellom lærerne.
En slutning om at skolearkitekturen ikke kan ha utgangspunkt i «ett og ett klasserom» for
faste elevgrupper, siden fleksibel organisering og godt samarbeid blant lærerne er ønskelig,
vil dermed fremstå som aktuell. Organiseringen i «ett og ett klasserom» blir sett på som ett av
tre uønskede elementer som til sammen utgjør ettallstyranniet. Dette uønskede elementet kan
fjernes gjennom å bygge baseskoler, der en større elevgruppe har utgangspunkt i et
hjemmeområde med flere grupperom av ulik størrelse og et større åpent læringsareal. Blant de
som tar dette perspektivet, vil en slik forståelse danne et fysisk utgangspunkt som også gjør
det lettere med fleksibel organisering av elevene og godt samarbeid blant lærene, fordi de
fysiske rammene legger føringer i retning av tettere samarbeid blant lærerne. I tillegg
umuliggjør ofte de fysiske rammene ved baseskoler, den tradisjonelle delingen av elevene i
tilnærmet like store grupper begrenset oppad til 28-30 elever.
De som tolker utdraget ut fra perspektivet som fokuserer på samarbeid, vil i større
grad fokusere på helheten av utdraget og konkludere med at det er den samarbeidende
skolekulturen som etterlyses i utdraget. Med en slik overordnet innstilling til teksten kan
ettallstyranniet leses som en beskrivelse av en skolekultur der samarbeid ikke foregår: et tenkt
sted hvor lærerne hele uka underviser de samme elevene, i samme klasserom innenfor en
fastlåst ramme på undervisningsøkter av 45 minutter. Dette perspektivet trenger ikke å avvise
den tradisjonelle klasseromskolen på samme måte som den alternative tolkningen. Den
samme stortingsmeldingen peker i det etterfølgende kapittelet på faktorer som preger skoler
som har utviklet en samarbeidsbasert arbeidsform. Blant faktorene som blir nevnt i
forbindelse med disse skolene er: bedre samarbeidsformer realisert gjennom teamorganisering
og felles ansvar for opplæringen, bedre evaluering av egen praksis, og kompetanseutvikling
basert på dialog mellom lærerne (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004, s.28).
Behov for justering av skolens fysiske rammer er ikke nevnt i de to aktuelle kapitlene som
omhandler henholdsvis hva som hemmer og hva som fremmer læring. De som tolker teksten
ut fra samarbeidsperspektivet har ut fra sin tolkningsramme heller ikke et grunnlag for å gjøre
denne koblingen. Teamorganisering, tidvis organisering på tvers av trinn i enkelte tema og
fag, felles evaluering av egen praksis og dialog mellom lærere med utgangspunkt i felles
kompetanseutvikling vil innenfor dette perspektivet derfor kunne oppleves som naturlige
elementer i skolehverdagen – uansett hvilken form for skolearkitektur som utgjør de fysiske
rammene for opplæringen.
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Ettallstyranniet og Kunnskapsløftets politiske signaler mot variert og tilpasset opplæring
Clemet avviser at det finnes en kobling mellom intensjonene i Kunnskapsløftet og
baseskolene, og avviser dermed deler av Øvlands pedagogiske moderniseringsdiskurs som
bygger på krav fra Kunnskapsløftet. Clemet uttrykker imidlertid forståelse for at den aktuelle
koblingen kan oppfattes som reell ut fra utsiden: «Man ser at baseskolene og Kunnskapsløftet
kom sånn cirka samtidig, og da føler man at det henger sammen», sier Clemet. Hun mener at
opphevelsen av klassebegrepet, som enkelte har satt i sammenheng med
baseskolearkitekturen, var veldig etterspurt: «Det var en veldig stiv og uhensiktsmessig måte
å dele inn elevene på. Men det var ikke noe krav til at man dermed måtte organisere
undervisningen annerledes».
Det er imidlertid grunn til å tro at det tidligere siterte utdraget fra Kultur for læring,
har ført til at flere skoleledere og skoleeiere har sett behovet for en ny type skolearkitektur,
som igjen kan legge til rette for nye organiseringsformer. Øvland og Paulsen knytter
beskrivelsen av ettallstyranniet, som Clemet var arkitekten bak, til utviklingen av baseskoler.
Øvland kobler skoleanleggene som er bygd i Oslo de siste årene til en målsetning om å unngå
den privatpraktiserende læreren. Øvland hevder den privatpraktiserende læreren i utredninger
har blitt kalt «ettallstyranniet med én lærer, én klasse, ett fag og ett rom». Han mener videre
at Utdanningsetatens ønske om å fremme lærersamarbeid og tilpasset og variert opplæring
«betinger en eller annen form for samarbeid, mer enn en lærer og sine 28 eller 30 elever».
Selv om han ikke eksplisitt gir uttrykk for at dette nødvendigvis må innebære fysiske rammer
som kobles til baseskolebegrepet er tallens tale klar i Oslo. Journalist Andreas Slettholm i
avisen Aften viser til at 14 av de 19 skolene som er bygget etter 2004 i Oslo er konstruert uten
hovedvekt på tradisjonelle klasserom (Slettholm, 2011). Gjennom denne argumentasjonen
fremstår Øvland som preget av det omtalte tolkningsperspektivet som ser behov for ny
skolearkitektur i sammenheng med ettallstyranniet. Det kan synes som om han benytter denne
tolkningsrammen når han plasserer koblingen mellom ettallstyranniet og baseskolene inn i
den pedagogiske moderniseringsdiskursen. Paulsen hevder å ha hørt Clemet nevne
ettallstyranniet i utallige konferanser, og at dette ble vel mottatt av skoleledere og skoleeiere,
som koblet ettallstyranniet sammen med et behov for ikke bare teamarbeid, men også
baseskolearkitektur. Slik plasserer også Paulsen koblingen mellom ettallstyranniet og
baseskolene inn i en pedagogisk og skoleideologisk tolkningsramme for hennes overordnede
makt- og kontrollkritiske diskurs.
Clemet selv avviser koblingen mellom ettallstyranniet og baseskolen.
Stortingsmelding 30 beskrev skoler preget av ettallstyranniet som at de kunne være dårlig
egnet for å skape lærende organisasjoner preget av fleksibel organisering og godt samarbeid
om læringen blant skolens personale (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004). I
relasjon til dette uttaler Clemet: «(…) jeg tror tradisjonelle skoler har like store muligheter
som baseskoler til å utvikle seg til lærende organisasjoner». I følge den tidligere Utdanningsog forskningsministeren gir ikke baseskolenes arkitektur og fysiske rammer dem noe fortrinn
knyttet til et ønske om å utvikle landets skoler til lærende organisasjoner. Forskning publisert
etter intervjuet med Clemet har vist at lærerne ved tradisjonelle skoler i Oslo mener at
mulighetene for fleksibel undervisning (i den form at lærerne kan legge opp til de
arbeidsmåtene og undervisningsmetodene de finner hensiktsmessige) er større enn hva
kollegaene fra baseskolene oppgir. På spørsmål om lærersamarbeidet ved skolen de jobber
ved fremmer tilpasset opplæring er det ikke signifikante forskjeller mellom lærere fra
tradisjonelle skoler og baseskoler (Vinje, 2011b). Dette støtter opp rundt Clemets
resonnement om at baseskoler ikke kan betraktes som en snarvei til lærende organisasjoner
preget av fleksibel organisering og godt samarbeid blant lærerne. Clemet mener lærende
organisasjoner handler om samarbeidet mellom lærere uansett skolearkitektur, og dette sitatet
viser tydelig at hun benytter tolkningsperspektivet knyttet til samarbeid i sin omtale av
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ettallstyranniet:
Jeg opplever dette mer som en utfordring til lærerne om å arbeide sammen på en
annen måte. At ikke det kommer en og en lærer til skolen som går inn i ett og ett
klasserom og så går hjem. Så det er et annet spørsmål (Clemet, 2010).
Kravet om fleksibel organisering for å danne grunnlag for den lærende organisasjonen er
eksplisitt i St.meld 30. Samtidig blir ettallstyranniet, som kjennetegnes blant annet av «ett og
ett klasserom og én og én lærer» satt opp som en motpol mot denne fleksible organiseringen.
Presentasjonen av argumentasjonen over, viser tegn på at det av enkelte er gjort forsøk på å
koble baseskolen til det fleksible og den tradisjonelle skolen til en form for tyranni. En
medieanalyse av argumenter for baseskolen viser også at fleksibilitet er det mest brukte
argumentet (Vinje, 2011a, s.34). Det å koble et positivt ladet ord, fleksibilitet, til baseskolene,
og et svært negativt ladet ord, tyranni, til den tradisjonelle skolen, vil kunne ses som et forsøk
på å vinne tilslutning for et perspektiv på virkeligheten der baseskoler er det eneste reelle
alternativet.
Økonomiske insentiver og sparepolitikk
I følge Myhrer skjedde fremveksten av baseskolene så raskt at han som hovedverneombud
ikke fikk muligheter til å fremme krav om synspunkter på prosessen: «Baseskolene kom
bråere på enn som så i Oslo», forteller Myhrer, som angir Bogstad skole som utgangspunktet
for en fysisk skolestruktur som han beskriver som «et klart administrativt ønske». Myhrer
forteller i stor grad den samme historien som Paulsen. I forhold til hvem som ønsket
baseskolene oppgir hun at: «Jeg har aldri opplevd at et ønske om åpne landskap eller
baseskoler er kommet fra lærerhold eller pedagogisk hold. Det har alltid kommet fra
administrativt hold.» Myhrer forteller at elevtallet i grunnskolen i Oslo er doblet siden
begynnelsen av 90-tallet, og han er tydelig på at baseskolene i Oslo delvis er en bevisst
sparepolitikk grunnet denne økning i elevtallet.
Dette er en sparepolitikk i forhold til areal. (…) man så behov for skoleplasser. Behov
for å utnytte alt areal. Og det er her brutto-nettofaktoren kommer inn i forhold til å ha
minst mulig gangareal og mest mulig undervisningsareal av et eller annet slag. (…)
Jeg mener at kombinasjonen av opphevelse av klassedelingstall og baseskoler åpner
for muligheten for innsparinger i stor stil. Det er det ingen tvil om (Myhrer, 2011).
Myhrers påstand om at baseskolene kom på grunn av ønske om å absorbere flere elever
grunnet elevvekst får støtte av Paulsen:
Landskapet blir aldri fullt. Det er bare å bære inn noen nye stoler. Et klasserom blir
fullt. Det blir synlig når man har mer enn 30 elever. Eller kanskje klasserommene
opprinnelig er bygd for 24 elever, også er det stappfullt ved 30. (…) Så er det sånn at i
et landskap trenger man ikke sette inn vikarer. Og det er selvfølgelig stadig behov for
vikarer. (…) i et landskap trenger du ikke ha faglærer eller en som er kompetent i
matematikk. For du vet jo ikke hva elevene sitter og jobber med. De jobber med et
eller annet… (Paulsen, 2010).
Oppsummert kan det hevdes at både Myhrer og Paulsen benytter en økonomisk
forklaringsmodell, som baserer seg på skoleeiernes og –ledernes angivelige ønske om
økonomisk rasjonalisering. Samtidig kan det hevdes at duoen benytter denne
forklaringsmodellen i en tolkningsramme for en makt- og kontrollkritisk diskurs, som ser
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baseskolene som et arkitektonisk grep som blir udemokratisk innført på bakgrunn av blant
annet økonomiske insentiver. Det er også tydelig at Myhrer kobler opphevelsen av
klassedelingstallet ut fra en økonomisk tolkningsramme, mens Clemet forklarte denne
opphevelsen i et pedagogisk perspektiv. Øvland innrømmer at Oslo kommune har en
«tommelfingerregel om at skoler i kortere perioder kan overbookes tilsvarende 1-2 klasser»
og at «det har vært en antagelse at nyere skoler lettere kan ha en god kapasitetsutnyttelse, det
vil si høy oppfyllingsgrad som prosentandel av elevtallet skolen er dimensjonert for, enn eldre
skoler». Øvland avviser altså ikke det økonomiske perspektivet fullstendig, men nedtoner det
kraftig. Han mener at erfaringer har vist at den aktuelle antagelsen er en sannhet med
modifikasjoner, og at denne antagelsen «ikke er så klar som vi la til grunn for noen år siden».
I en bok som beskriver Skola 2000 sitt idegrunnlag anslår forfatteren, tidligere professor i
pedagogikk Erik Wallin, følgende (med undertegnedes oversettelse til norsk):
Erfaringene viser at Skola 2000 gir en mer effektiv lokalutnyttelse enn tradisjonelt
bygde skoler, såvel som lavere investeringsomkostninger. Ved konsentrasjonen
omkring arbeidsenhetens lokalbehov reduseres behovet for korridorer, som i skoler
med en tradisjonell planløsning kan oppta 40 % av skolens areal. (...) såvel
investeringsomkostninger som driftsutgifter for en Skola 2000-skole, sammenlignet
med en tradisjonell bygd skole til like mange elever, kan senkes med ca 20 % (Wallin,
2001, s. 30).
For skoleeiere med ønske om økonomisk rasjonalisering, vil det ikke være ulogisk å anta at
prinsippene bak Skola 2000 ville være interessant i utgangspunktet. Selv om denne antagelsen
i seg selv ikke er nok for å utføre konklusjoner, vedrørende i hvilken grad disse økonomiske
overslagene ble vektlagt blant skoleeiere i planleggingsprosesser tilknyttet skoleanlegg. Heller
ikke i Oslo kommune, der høringsutkastet til skolebehovsplanen for 2012-22 fastslår at antatt
elevtallsøkning fram til 2022 er på 18400 elever (Utdanningsetaten, 2011a, s. 4). Dette
tilsvarer i overkant av 650 klasserom som per i dag ikke finnes. Det er likevel vanskelig å
argumentere mot Myhrers påstand om at «kombinasjonen av opphevelse av klassedelingstall
og baseskoler åpner for muligheten for innsparinger i stor stil». Han setter også
elevtallsutviklingen, og Oslo kommunes manglende styring av denne, som den andre (ved
siden av Skola 2000) sentrale påvirkningskilden til baseskoleutviklingen i Oslo og bygger
dermed ut den økonomiske forklaringsrammen han benytter som tolkningsramme for den
makt- og kontrollkritiske diskursen:
Jeg mener jo Oslo kommune har feilregnet til de grader på elevtallsutvikling gjentatte
ganger – også nå. Nå begynner de å komme på banen å innse realitetene, men mange
av oss har smilt over at førskoletall og stipulerte inntakstall til grunnskolen ikke har
harmonert. (…) Det betyr at vi har ligget på etterskudd i forhold til å se den
elevtallsutviklingen som nå fosser inn i Oslo-skolen. Så det er dramatiske forhold nå
(Myhrer, 2011).
Myhrer får støtte av Clemet i at det har blitt bommet på elevtallsutvikling. Clemet både
mener, og finner det merkelig, at det er mange kommuner som har «forbausende store
problemer med å anslå hvor mange elever de vil få - enda elevene er født…». Clemet
uttrykker imidlertid en viss sympati med Oslo kommunes situasjon og fastslår at bygg med en
viss fleksibilitet vil være et gode når elevtallsutviklingen kommer som en overraskelse:
Oslo kommune har virkelig et problem, for de må ikke bare telle de som er født.
Tilflytting og innvandring er også i stor grad relevante faktorer, slik at det blir
www.FORMakademisk.org

11

Vol.6 Nr.3 2013, Art.1, 1-20

Erlend Vinje Kampen om skoleanlegget – historikken bak baseskolene

vanskelig å forutse hva som skjer fra år til år. Jeg har en viss forståelse for det, jeg må
innrømme det. Det å vite nøyaktig hvor grensen går for at byggmessige løsninger kan
gå utover det pedagogiske er jo ikke enkelt (Clemet, 2010).
I utdraget beveger Clemet seg i retning av en helhetsoppfatning som også kan gjenkjennes hos
Øvland. Denne helhetsoppfatningen kan beskrives som en økonomisk-pedagogisk
tolkningsramme som baserer seg på at både fleksibilitet i bygget for å kunne ivareta et
eventuelt økende elevtall (økonomiske og praktiske hensyn), og pedagogiske hensyn bør
spille inn i vurderingen av fysiske rammer for skoleanlegg.
For å belyse dette vil jeg igjen trekke inn Sennett. Jeg har argumentert for at det er
grunnlag for å hevde at baseskolene i større grad legger til rette for en diskontinuerlig
reorganisering av skoleinstitusjonen, preget av en usammenhengende og fragmentert struktur.
Dette gjør det igjen enklere med periodevise og usammenhengende endringer i elevtall, og
dermed gjennomgripende forandringer i skolens organisering. Hvis man velger å argumentere
med utgangspunkt i en slik forståelse, vil man videre kunne hevde at baseskolens fysiske
rammer kan fungere som en struktur som gir skoleledelsen større handlingsrom for å avgjøre
når disse forandringene må gjennomføres av økonomiske og strukturelle årsaker, og når
pedagogiske hensyn gjør at slike forandringer må vike. Jeg vil i det følgende kapittel
presentere en oppfatning om manglende medbestemmelse, som benyttes i tolkningsrammen
for den makt- og kontrollkritiske diskursen som er beskrevet hos Myhrer og Paulsen. Denne
oppfatningen bygger på en hypotese om at det er grunn til å anta at mange lærere i Oslo
opplever at de fleksible organiseringsløsningene som er muliggjort av baseskolestrukturen har
hatt negative konsekvenser for det pedagogiske arbeidet, og at administrasjon dermed ikke
har klart å operere vellykket innenfor en eventuell økonomisk-pedagogisk helhetsvurdering.
Baseskolene – opposisjon og forsvar
En analyse av mediedebatten rundt baseskolene (Vinje, 2011a) og en spørreundersøkelse
blant nærmere 1700 lærere i Oslo-skolen (Vinje, 2011b) indikerer begge at lærere i stor grad
er negative til utviklingen av stadig flere baseskoler. Fra medieanalysen finner man at
begrunnelsene for denne negativiteten var blant annet at baseskolene legger til rette for mer
støy, bråk, konsentrasjonsproblemer og utrygge omgivelser og mindre til rette for struktur,
forutsigbarhet og kontakt mellom eleven og en ansvarlig lærer. Alle disse argumentene
gjenfinnes i intervjuene med hovedverneombudet i Oslo-skolen, Myhrer. Både Myhrer og
flere lærere i medieanalysen tok også til ordet for at baseskolene krevde organiseringsformer
som ikke var forankret i virksomhetenes pedagogiske profil (Vinje, 2011a, s.31). En slik
fremstilling rimer dårlig med den virkelighetsbeskrivelsen som Andersen og Øvland er sitert
på tidligere i artikkelen. Førstnevnte tok til ordet for at baseskolene kom på bakgrunn av et
ønske fra lærerne, mens Øvland fokuserte på at det hadde vært grundige brukerprosesser i
forkant av hver enkelt skoleutbygging. Medieanalysen indikerer at skoleledere og skoleeiere
er positive til baseskolene (Vinje, 2011a, s.29). Samlet gir dette grunn til å stille spørsmål om
lærerne i tilstrekkelig grad har blitt involvert i brukerprosessene ved utbygning av nye
skoleanlegg med baseskolestruktur.
Ble lærerne involvert i tilstrekkelig grad?
Clemet gir et utvetydig svar på spørsmålet i overskriften: «Det er absolutt mitt inntrykk at
lærerne ikke har blitt hørt tilstrekkelig i baseskoledebatten», fastslår den tidligere statsråden,
som videre forteller at hun ofte spurte om «lærernes stemme ble hørt, der hvor det var
byggeprosesser på gang eller nettopp kommet nye skolebygg». Clemet forteller om lærere
med svært ulike oppfatninger. Noen var meget fornøyde med hvordan de var tatt med i
prosessen, mens andre uttrykte sterk misnøye med ikke å bli hørt. Clemet konkluderer med at:
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«Jeg mener det er veldig viktig at lærerne blir hørt. Det vil være lite fruktbart av en kommune
å forsøke å bygge skolebygg i blinde». Hovedverneombud Myhrer deler Clemets oppfatning
om manglende medbestemmelse, og benytter en spesifikk brukerprosess ved en skole som
utgangspunkt:
Arkitektene kom tilbake med stikk motsatte tegninger – i forhold til hva de hadde fått
klar melding om fra alle som satt i brukermøtet. Vi skjønte jo hvor de var ledet fra…
Etterpå ble det tatt opp med personalet at det var de som var vriene fordi de ikke
aksepterte en baseskole. På tross av at alle, inklusive foreldregruppa, i det første møtet
sa veldig klart fra hva de ville ha tegnet (Myhrer, 2011).
Myhrer oppsummer sitt generelle inntrykk, og posisjonerer seg enda klarere enn Clemet
innenfor oppfatningen om manglende medbestemmelse, da han uttaler at:
Det er ikke lærernes synspunkter som har kommet tungt fram. Det har vært et klart
administrativt ønske om å få til baseløsninger. Jeg opplever at vi har hatt liten
påvirkning på dette. Vi har forsøkt å si nei, og vi har sagt vår mening. Det er klart at
arbeidsgiver her forkynner hva slags bygg de vil ha (Myhrer, 2011).
Lektorlederen Paulsen deler den samme forståelsen om manglende medbestemmelse, og
posisjonerer seg forholdsvis identisk med Myhrer. Hun mener at det ikke er riktig å si at
valgene av baseskoler er basert på lærernes faglige vurderinger. Hun tegner på generelt
grunnlag dette bilde av lærernes innvirkning på arkitekturen ved nye skoleanlegg:
Jeg hører gang på gang at når skoler skal bygges eller de gamle skal rehabiliteres, så er
det ofte en prosess der lærere blir tatt med på råd i første omgang. Så blir de
forespeilet…, det er en slags forhandling: «Hvis dere får en fin ny skole – går dere da
med på å ha så og så mye åpent landskap? Går dere med på å ha glassvegger mellom
klasserommene?». Så er det en forhandling og det viser seg at lærerne sier ja til en
skole de tror skal bli veldig fin. Også kommer de økonomiske innstramningene. For
det viser seg at det ofte blir for dyrt. Og da ender man ofte med en skole hvor lærere
føler at de har blitt lurt til å akseptere en arkitektonisk løsning som var koblet til en
pakke som ikke lenger eksisterer. Sånn at de mister muligheten til
klasseromsundervisning. (…) Jeg har fått ganske mange sånne eksempler på slike
prosesser hvor lærerne føler seg overkjørt (Paulsen, 2010).
Clemet, Myhrer og Paulsen er samstemte i synet på at lærerne ikke har blitt hørt tilstrekkelig i
baseskoledebatten, og de to sistnevnte kan sies å benytte argumentasjonen rundt dette som en
ytterligere inngang for å belyse den makt- og kontrollkritiske diskursen de fremmer. Øvland,
kan oppfattes noe tvetydig når han gjør rede for sitt syn rundt medbestemmelse. Generelt sett
er han tydelig på at lærernes stemme er ønsket og viktig: «Utforming av skoleanlegg bør
baseres på erfaring og forskning. Og lærernes erfaring er selvsagt en svært viktig del av
dette.» Øvland beveger seg, i sin innledende forklaring rundt lærernes medbestemmelse, i
motsatt retning av en forståelse om manglende medbestemmelse. Han fremholder at lærernes
stemme både er viktig og skal lyttes til. Når det gjelder i hvilken grad han mener
lærerstemmen faktisk har kommet fram, er han på den ene siden sitert på at det har vært
grundige og lange brukerprosesser ved hver enkelt skole. Men Øvland innrømmer på den
andre siden at disse brukerprosessene har gitt tilbakemeldinger som ikke nødvendigvis har
sine røtter hos det samlede lærerpersonalet ved skolene:
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Vi har sett at selv om det har vært veldig omfattende brukermedvirkning i
brukergruppene så har det vært en utfordring vi ikke har klart å løse godt nok: å
forankre den drøftingen som har skjedd i brukergruppene ut i hele personalet og ut mot
foreldregruppen (Øvland, 2010).
På denne måten kommer Øvland noe i møte argumentene om manglende medbestemmelse,
som tar til ordet for at lærerne ikke er hørt i tilstrekkelig grad. Men i motsetning til de andre
intervjuobjektene forklarer han dette med organisatoriske problemer innenfor en
medbestemmelsesramme som i utgangspunktet har vært god nok. Samlet gir de ulike
virkelighetsperspektivene et generelt inntrykk av at lærerne ikke er blitt involvert i
tilstrekkelig grad i brukerprosesser knyttet til utvikling av nye skoleanlegg med
baseskolestruktur.
En tenkt videreføring av den tidligere omtalte makt- og kontrollkritiske diskursen vil
kunne sette dette i sammenheng med at skoleeiere og skoleledere ikke har ønsket en debatt
med lærere som har sett konturene av en planlagt realisering av de skjulte maktstrukturene
som ligger i såkalte fleksible baseskoler. En lærerrolle som fremstår som mer fragmentert og
stiller større krav til kontinuerlig organisering, fysiske rammer som kan gi læreren mindre
personlig kontroll over egne aktiviteter og åpenhet for stadige forandringer knyttet til
arbeidslivets stadig ønske om fleksibel spesialisering, har ikke framstått som kampsaker for
lærerorganisasjonene. Den tidligere belyste kontrasteringen mellom fleksible baseskoler og
tyranniske tradisjonelle skoler kan innenfor et slikt perspektiv ses som et middel for å
begrense en slik debatt. Samtidig er det grunn til å understreke at denne tankerekken, selv om
den ikke fremstår ulogisk, naturligvis heller ikke kan betraktes som en forklarende sannhet.
Hvorfor opponerte lærerne og hvordan ble opposisjonen møtt?
Hvis det skulle være tilfelle at vi har hatt en situasjon der lærere ikke er involvert i sterk nok
grad, eventuelt overkjørt eller ikke lyttet til, i aktuelle brukerprosesser, vil det ikke være
overraskende at lærerne vil opponere mot de nye fysiske rammene. Myhrer illustrer, gjennom
flere sitater sentrale problemer han mener baseskolene har medført i Oslo. Problemer med
støy som fører til gjensidige forstyrrelser mellom elevgrupper og konsentrasjonsproblemer for
både elever og lærere har tidligere vist seg som et hyppig brukt argument mot baseskolene
(Vinje, 2011a). Myhrer forteller også at tilbakemeldinger om støy har kommet fra mange
lærere. Han beskriver åpenheten der elever sitter i arealer med korridorforbindelser som
spesielt problematisk – og en kilde til et stadig fokus på tidkrevende organisering. Han setter
dermed tonen for pedagogisk forklaringsmodell når han forklarer opposisjonen mot
baseskolene:
Vi får rapporter fra lærere som jobber på baseskoler som forteller at lærerne jobber 5055 timer i uka for å få det til å gå i hop. Og da snakker jeg om tid på skolen! Dette er
tilbakemeldinger som har kommet fra flere skoler. Mange jobber veldig mye og er
veldig slitne (…). Dessverre er det sånn at noen lys brenner ut. Og det er gode lys som
brenner ut (Myhrer, 2011).
Myhrer følger opp gjennom kritiske beskrivelser av hva en typisk organisering i baseskoler,
der det faste klasserommet og den faste elevgruppa ikke lenger er det organisatoriske
utgangspunktet, kan gjøre med kontakten mellom lærer og elev:
Jeg vet om lærere som møtte kontaktgruppa si på mandag morgen og fredag
ettermiddag. Det er klart elevene snakker med andre lærere underveis og du som lærer

www.FORMakademisk.org

14

Vol.6 Nr.3 2013, Art.1, 1-20

Erlend Vinje Kampen om skoleanlegget – historikken bak baseskolene

kan se noen av elevene i andre grupperinger underveis. Men klasseforstanderen,
«læreren min», er ikke der lenger (Myhrer, 2011).
Paulsen forklarer også opposisjonen utfra en pedagogisk forklaringsmodell. Hun har
pedagogiske innvendinger mot at store deler av undervisningen blir lagt til åpne landskap:
«Vi lærere har jo hjerte for elevene…, og det er mye vanskeligere å gi en kritisk faglig
tilbakemelding på de faglige prestasjonene når hele skolen sitter og lytter», sier Paulsen, som
mener en klasse i et tradisjonelt klasserom er et lukket fellesskap der solidariteten mellom
elevene vil være klart høyere, og at dette aspektet ved undervisningen er blitt oversett i
forbindelse med baseskoleutbyggingen. Ved siden av det felles utgangspunktet i en
pedagogisk forklaringsmodell, der manglende pedagogiske begrunnelser er sentralt for å
forklare lærernes misnøye med baseskolene, er Myhrer og Paulsen også direkte samstemte når
de beskriver hvordan lærere som har opponert mot baseskolestrukturen har blitt møtt.
Samstemtheten gjør at de begge utvider perspektivet på den makt- og kontrollkritiske
diskursen, til å inneholde elementer av hersketeknikker fra administrativ side. Myhrer
forteller det på denne måten:
Fremstillingen av lærere som har slitt med å fungere i baseskoler og har vært mot
baseskolestrukturen, synes jeg har vært uheldig for å si det forsiktig. Noen har brukt
direkte hersketeknikker mot disse lærerne. I forhold til at de ikke er endringsvillige, de
er gammeldagse og lite villige til å omstille seg og samarbeide. Underforstått – de som
jobber i klasseromskoler har aldri samarbeidet. Det har vært et veldig fokus på det
(Myhrer, 2011).
Paulsen viser også til at merkelapper som «gammeldagse» og «manglende fleksibilitet og
endringsvilje» ofte blir satt på kritiske lærere, og at dette til dels har gjort det ubehagelig å
være kritisk. Øvland benytter ikke disse merkelappene, men forteller at: «Vi har sett mange
eksempler på at lærere har forsøkt å gjenskape en kjent undervisningssituasjon i nye bygg».
Synet på klasseromsundervisning og såkalt tavleundervisning kan se ut til å være en årsak til
ulikheten på de pedagogiske forklaringsmodellene som fremmes fra de to representantene for
lærerne på den ene siden og det perspektivet Øvland som skoleeierrepresentant formidler på
den andre siden. Øvland forteller at:
Mye tyder på at debatten om baseskoler har grunnlag i problemstillingen tilpasset
opplæring; hvorvidt undervisningen skal tilpasses hver enkelt elev og faget slik
læreplanen forutsetter, eller være slik at en lærer størsteparten av tiden står overfor en
klasse. Utforming av bygg er ikke noe mål i seg selv, og i denne debatten bidrar
fokuset på skolebygg til å trekke oppmerksomheten bort fra det som bør være
hovedsaken: Kvalitet i skolen og elevens læring (Øvland, 2010).
Helheten i Øvlands resonnement rimer godt med Paulsens tidligere siterte antagelse om at det
åpne landskapet ble sett på som jokeren som fikk kabalen til å gå opp når det gjelder å gi
tilpasset opplæring i en situasjon der ressursene, i følge Paulsen, ikke hadde fulgt etter. Det er
to premisser innebygget i Øvlands resonnement. For det første slår han fast at det å tilpasse
undervisningen til hver enkelt elev, faget og læreplanen ikke er forenlig med å organisere
undervisningen på en tradisjonell måte der en lærer størsteparten av tiden forholder seg til en
klasse. En slik avvisning av den tradisjonelle lærerrollen og tolkning av skoleorganiseringens
nødvendige samsvar med Kunnskapsløftet står i samsvar med tolkningen knyttet til behov for
ny skolearkitektur som er skissert i tilknytning til ettallstyranniet, men er vanskelig å finne
hos læreplanens fremste ideolog: Clemet. Når det gjelder å organisere elevene ut fra
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individuelle hensyn, sier hun: «Noe skal jo være helt på individnivå. For eksempel nasjonale
prøver. Men ellers så må man jo ikke drive dette ut i parodien. Det er en grunn til at det ikke
er en lærer pr elev i norsk skole». Hun har også denne hilsenen til den tradisjonelle lærer:
«Kunnskapsløftet var en beskjed om tilpassing til den enkelte elev og om variasjon, men det
var også en renessanse for at læreren kunne undervise på en tradisjonell måte. At læreren
skulle ta tilbake autoriteten i klasserommet». Dermed plasserer hun seg igjen tydelig innenfor
den alternative samarbeidsfokuserte tolkningsrammen for ettallstyranniet som tidligere er
beskrevet. Clemet bekrefter også at hun kunne ønsket seg mer individuell oppfølging under
kollektive arbeidsformer, og hun er spesielt kritisk til den utstrakte bruken av individuelt
arbeid der elevene jobber en og en, mens læreren går hviskende rundt og hjelper elevene:
Dette at man sitter og jobber hver for seg - jeg synes ikke dette fremstår som noe ideal
på individuelt basert undervisning. Det synes jeg absolutt ikke. Det handler jo mer om
å bli overlatt til seg selv (Clemet, 2010).
Clemet beskriver videre inntrykket av denne undervisningsmåten gjennom å fortelle at «dette
minner meg om slik jeg tenker leksehjelp skal være – ikke selve skoletiden.» Dette sitatet kan
bringe oss tilbake til det andre premisset i Øvlands resonnement. Han sier i klartekst at fokus
på skolebygg trekker oppmerksomheten bort fra kvalitet i skolen og elevens læring. I Øvlands
resonnement er det ikke rom for å mene at skolebygg kan tilrettelegge for muligheter eller
skape begrensninger for fagdidaktiske valg knyttet til egnet organisering og metodevalg,
relasjonsbygging mellom lærer og elev og mulighetene for å fremstå som en tydelig og trygg
leder i elevgruppen. Dette er elementer som forskning har konkludert med at fremmer kvalitet
i skolen og elevenes læring i sterk grad (Hattie, 2009; Nordenbo et.al, 2008). En alternativ
forståelse av Øvlands resonnement vil være at han mener at fokuset på skolebygg sjelden eller
aldri er koblet sammen med pedagogiske diskurser og ønske om kvalitet i undervisning og
læring hos eleven. Dette alternativet virker imidlertid noe søkt, da den tidligere omtalte
medieanalysen viste at baseskoledebatten i stor grad fremmet pedagogiske diskurser (Vinje,
2011a). Også intervjuene med Myhrer og Paulsen viser tydelig at de er opptatt av koblingen
mellom skolebyggets arkitektur og mulighetene for å legge til rette for kvalitet i
undervisningen og dermed for elevenes læring. Koblet til Sennetts terminologi vil det være
grunnlag for å si at duoen uttrykker en klar skepsis mot hvordan den diskontinuerlige
reorganiseringen av skolen, som baseskolene legger til rette for, kan påvirke pedagogiske
aspekter ved undervisningen. Jeg har tidligere vist hvordan Paulsen, innenfor en makt- og
kontrollkritisk diskurs, beskriver baseskoler som styrende for didaktiske valg i forhold til
organisering og arbeidsmåte. Paulsen kobler også det åpne landskapet sterkt til individuelt
arbeid hvor elevene i større grad blir overlatt til seg selv. Myhrer kommenterer koblingen
mellom skolearkitektur og undervisningskvalitet ved å vise til forventningen om ensartede
aktiviteter i landskapet: «Det er et kjempeproblem – i forhold til å skjerme elever og
undervisningsaktiviteter fra hverandre». I forhold til tavleundervisning sier Myhrer:
«Tavleundervisning og klassebegrepet har jo blitt nesten svertet i denne prosessen». Dermed
bygger han opp under den nevnte makt- og kontrollkritiske diskursen. Clemet mener på sin
side at intensjonene i Kunnskapsløftet var å heve statusen for tavleundervisningen: «For å
snakke i store bokstaver: det å undervise ved tavlen er ikke nødvendigvis galt, selv om det har
vært fremstilt slik lenge.» Den avsluttende leddsetningen kan antyde en viss sympati for deler
av den makt- og kontrollkritiske diskursen som Paulsen og Myhrer representerer.
Samlet sett kommer det fram at lærerrepresentantene på ingen måte ser at
baseskolenes fysiske rammer gir en desentralisering av reell makt knyttet til egne aktiviteter,
men heller en frykt for at disse aktivitetene indirekte skal styres fra ledelsesnivå gjennom nye
fysiske strukturer – gjennom en maktkonsentrasjon uten sentralisering av makt.
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Oversikt over identifiserte forklaringsmodeller
Intervjuobjektene fremmer tidvis ulike, og tidvis felles forklaringsmodeller knyttet til de ulike
problemstillingene: hvorfor baseskolene kom, hvem som ønsket dem velkommen, hvem som
opponerte og hvorfor dette ble gjort.
Når det gjelder hvorfor baseskolene kom, deler både Myhrer og Paulsen en forståelse,
som baserer seg på at det svenske skoleprosjektet Skola 2000 var en direkte og vesentlig
påvirkningsfaktor. Spesielt Paulsen, men delvis også Myhrer, utdyper denne forståelsen
gjennom å trekke den inn i tolkningsrammen for en makt- og kontrollkritisk diskurs. Denne
diskursen trekker på en skoleideologisk forklaringsmodell, som går ut på at baseskolene ble
brukt som et arkitektonisk grep fra skoleeiere for å styre og kontrollere formen på lærerens
undervisning. Innenfor denne diskursen blir det hevdet at det spesielt var den tradisjonelle
tavleundervisningen som var uønsket hos skoleeierne, men også at prinsippene som Skola
2000 baserte seg på var ettertraktet, da de åpnet for en undervisningssituasjon preget av
ansvar for egen læring, individualisering og en sterk IKT-basert opplæring. Disse siste
elementene blir av Paulsen skissert som skoleeiernes løsning på dilemmaet med tilpasset
opplæring i sammenholdte klasser, og et av målene for den kontrollfunksjonen som denne
diskursen hevder baseskolene representerer. Den makt- og kontrollkritiske diskursen blir også
presentert i lys av en økonomisk forklaringsmodell, der det fremholdes at baseskolens fysiske
rammer, på ulike måter, legger til rette for en økonomisk rasjonalisering av skoledriften.
Innenfor den makt- og kontrollkritiske diskursen blir dermed både skoleideologiske og
økonomiske insentiver hos skoleeiere brukt som forklaringsmodeller på at det var skoleeiere
og skoleadministrasjon som ønsket baseskolene velkommen. Innenfor den samme diskursen
vektlegges det hvordan forståelsen og tolkningen av ettallstyranniet fra St.meld 30, har vært
brukt av skoleeiere for å skaffe pedagogisk legitimering for baseskolene. Derigjennom også
legitimering for fysiske rammer som tilrettelegger for ulike former for økonomisk rasjonalitet
i skoledriften og dyptgående endringer i lærernes undervisnings- og organiseringsmåter. Den
makt- og kontrollkritiske diskursen trekker også på en forståelse av manglende
medbestemmelse, der perspektivet er at lærerne ikke har hatt reell medvirkning og at kritiske
lærere til tider har vært utsatt for hersketeknikker.
Øvland avviser langt på vei virkelighetsforståelsen som binder Skola 2000 tett
sammen med fremveksten av baseskoler i Norge. Dermed avviser han også at det var
muligheter for skoleideologisk kopiering fra grunnprinsippene i dette skoleprosjektet som var
sentralt da baseskoleutviklingen satte fart. Øvland innrømmer at baseskolene kan settes i
sammenheng med et behov for å styrke tilpasset opplæring – og mener dette krever
utgangspunkt i en annen organiseringsform enn den tradisjonelle skoleklassen. Med dette
utgangspunktet plasserer Øvland seg i en pedagogisk moderniseringsdiskurs, som han
forsøker å legitimere både gjennom å vise til Kunnskapsløftets intensjoner og beskrivelsene
av ettallstyranniet, som Øvland tolker i lys av et behov for ny skolearkitektur. Den
pedagogiske moderniseringsdiskursen fremmer en virkelighetsforståelse som går ut på at
baseskolene var en måte å tilrettelegge for offentlige skolepolitiske retningslinjer, i retning
bedre tilpasset opplæring og mer variert undervisning. Slik sett står denne diskursen i kontrast
til den makt- og kontrollkritiske diskursen som tolker skoleeiernes satsing på baseskoler som
et arkitektonisk grep for å tilrettelegge for alternative undervisnings- og organiseringsformer
som ikke kan forsvares verken gjennom forskning eller offentlige retningslinjer. Clemet
tolker, i motsetning til Øvland, ettallstyranniet inn i et samarbeidsperspektiv som ikke ser
endret skolearkitektur som en forutsetning for å nå målene om fleksibel organisering og godt
samarbeid om læringen blant skolens personale. Likevel står Clemet og Øvland begge som
representanter for et helhetssyn, som fokuserer på at både pedagogiske og økonomiske hensyn
bør spille inn ved utbygging av nye skoleanlegg. Representantene for den makt- og
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kontrollkritiske diskursen har et annet perspektiv på de eventuelle økonomiske insentivene
som ligger i å bygge baseskoler. De fremmer en virkelighetsforståelse om at disse har vært så
sterke at beslutningstagerne i byggeprosesser ikke har klart å veie inn pedagogiske hensyn på
en tilstrekkelig måte. På denne måten blir økonomiske forklaringsmodeller en sentral
tolkningsramme for den makt- og kontrollkritiske diskursen.
Opposisjonen mot baseskolene fremstilles som kraftig hos de to lærerrepresentantene.
De fremmer en oppfatning om manglende medbestemmelse, der perspektivet er manglende
medvirkning og demokrati i beslutningsprosesser. Clemet støtter langt på vei opp rundt denne
oppfatningen, mens Øvland plasserer seg noe annerledes, da han mener de ytre rammene
rundt medvirkning var gode, men at problemene gjaldt forankring ute hos det samlede
lærerpersonalet. Myhrer og Paulsen trekker på den makt- og kontrollkristiske diskursen når
de tilkjennegir sin forståelse av manglende medbestemmelse. Dette fører til at de er kritiske til
om det i det hele tatt var en reell vilje til å lytte til lærernes erfaringer i planleggings- og
beslutningsprosesser knyttet til nye skoleanlegg. De utdyper dette blant annet gjennom å vise
til at lærere som argumenterte for tradisjonelle løsninger og arbeidsformer tidvis ble møtt med
hersketeknikker. Når Myhrer og Paulsen forklarer lærernes opposisjon mot baseskolene
benytter de pedagogiske forklaringsmodeller på hvorfor lærerne ikke aksepterer baseskolen
som en nødvendig faktor innenfor den pedagogiske moderniseringsdiskursen som Øvland
fremmer. Myhrer og Paulsen anerkjenner ikke premissene som blir lagt inn i den pedagogiske
moderniseringsdiskursen, og argumenter med utgangspunkt i den makt- og kontrollkritiske
diskursen, for å styrke hegemoniet til det de mener er en bedre forklaringsmodell for at
skoleeiere og -administrasjon ønsket og ønsker nye skoleanlegg bygget som baseskoler.
Hva slags betydning har så disse funnene for beslutningstakere i skoleforvaltning,
arkitekter og lærere? På den ene siden kan funnene tydeliggjøre og konkretisere lærernes
skepsis mot baseskolene for skoleeiere og arkitekter, noe som kan gi et bedre utgangspunkt
for å føre medbestemmelsesprosesser med dypere forankring i lærerpersonalet ved skolene.
For å overbevise lærere om at slike prosesser faktisk er ønskelig, ville det også være av
betydning at skoleeiere trakk langt større deler av diskursen rundt skoleanlegg fram i åpent
lende. På den måten kunne de involverte diskutere ut fra alle relevante insentiver som ligger
bak baseskoleutbyggingen. Også de insentivene som kan knyttes opp mot økonomi og enklere
administrasjon. Funnene tyder også på lærere og skoleforvaltning er i behov av dialog for å
kunne nærme seg en felles forståelse av hvilke krav Kunnskapsløftet og intensjonene bak
denne læreplanen faktisk stiller til undervisning, organisering og fysiske rammer for
skoleanlegget. En tilnærmet lik forståelse av disse kravene vil være vesentlig, for at den
videre diskusjonen rundt fysisk utforming av nye skoleanlegg skal skje på et språk begge
parter forstår.
Konklusjon
Jeg har i denne artikkelen vist hvordan ulike aktører fremmer ulike forklaringsmodeller og
diskurser for å forklare sentrale sider ved baseskolenes fremvekt i Norge. Hovedverneombud
i Oslo kommune, Knut Myhrer og leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen har
representert en makt- og kontrollkritisk diskurs. Denne diskursen trekker på både økonomiske
og skoleideologiske perspektiver når den gir sitt bidrag til historikken bak fremveksten av
baseskoler i Norge. I korte trekk baserer den makt- og kontrollkritiske diskursen seg på at
baseskolene er et arkitektonisk grep, som skoleeiere og skoleadministrasjon foretrekker fordi
de fysiske rammene tilrettelegger for billigere drift, fleksibilitet knyttet til eventuell
elevtallsøkning og alternative undervisnings- og organiseringsformer som skoleeierne og
skoleadministrasjonen har en preferanse for. Innenfor denne diskursen blir det også fremholdt
at skoleadministrasjon i mange tilfeller har styrt beslutningsprosesser uten reell medvirkning
fra lærerne, og at kritiske lærere har vært utsatt for hersketeknikker. Denne diskursen finner
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flere tangeringspunkter med Richard Sennetts kritiske tilnærming til det han kaller
fleksibilitetens maktstruktur. Sennett hevder praksis i fleksible institusjoner fokuserer mer på
de kreftene som bøyer folk, enn de som har potensiale for å utvikle en tøyelig robusthet som
fremmer tilpasningsdyktighet uten å bli knekt av denne (Sennett, 2008, s.56-58). En lignende
forståelse kan trekkes ut fra argumentasjonen til Myhrer og Paulsen.
Avdelingsdirektør for skoleanlegg i Utdanningsetaten, Harald Øvland, representerer
en pedagogisk moderniseringsdiskurs. Denne diskursen bygger på en forståelse av at
Kunnskapsløftets fokus på tilpasset opplæring setter nye og alternative krav til måten lærerne
underviser og samarbeider på, og at dette fører til et behov for nye og alternative fysiske
rammer for undervisningen. Innenfor den diskursen Øvland fremmer, er alle krav til
medbestemmelse og medvirkning fra lærerne respektert og gjennomført, selv om det åpnes
for at drøftingen ser ut til å ha blitt dårlig forankret hos det samlede lærerpersonalet. Den
pedagogiske moderniseringsdiskursen trekker dermed på en pedagogisk forklaringsmodell.
Tidligere forsknings- og utdanningsminister Kristin Clemet kan også sies å dele fokuset som
ligger på tette samarbeidsrelasjoner og fleksible organiseringsmuligheter innenfor den
pedagogiske moderniseringsdiskursen. Hennes perspektiv er at både baseskoler og
tradisjonelle skoler har like store muligheter for å utvikle seg til lærende organisasjoner preget
av fleksibel organisering og gode lærersamarbeid. Clemet beveger seg også utenfor den
pedagogiske moderniseringsdiskursen når hun er tydelig på at lærerne ikke har blitt hørt
tilstrekkelig i forbindelse med nye skoleanlegg, og spesielt når hun fastslår at Kunnskapsløftet
var en renessanse for at læreren kunne undervise på en tradisjonell måte. Både Øvland og
Clemet kan imidlertid sies å plassere seg innenfor et helhetssyn som vektlegger både
økonomiske og pedagogiske diskurser i forklaringsrammen bak nye skoleanlegg. Myhrer og
Paulsen kan i en slik sammenheng sies å representere et mer kritisk helhetssyn. De avviser
ikke at økonomi skal spille inn, men fokuserer på at man har mistet betydelige pedagogiske
gevinster ved å fjerne seg fra en arkitektur som tok utgangspunkt i det tradisjonelle
klasserommet, samtidig som de langt på vei avviser at det ligger pedagogiske fordeler
innenfor den alternative baseskolearkitekturen.
Erlend Vinje
Doktorgradsstipendiat
Storbyprogrammet og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
E-mail: Erlend.Vinje@hioa.no
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Erlend Vinje

Baseskoler og viktige lærerkompetanser.
- Hva mener lærerne?
Sammendrag
Denne artikkelen presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført
blant lærere i Oslo-skolen høsten 2010. Undersøkelsen tok sikte på å finne lærernes
preferanser knyttet til skolearkitektur, samt å finne lærernes oppfattelse av relasjonene
mellom skolearkitektur og mulighetene for utøvelse av viktige lærerkompetanser. Undersøkelsen viste at lærere som jobbet ved tradisjonelle klasseromsskoler, i klart større grad enn
kollegaene fra baseskoler, oppga at de fysiske rammene ved skolen de jobbet på ga gode
forutsetninger for mulighetene for utøvelse av viktige lærerkompetanser. Et klart flertall av
lærerne i undersøkelsen ønsket at nye skoleanlegg ble bygget ut fra en tradisjonell modell
med et fast klasserom til en fast elevgruppe. Dette var også tilfellet blant de lærerne i utvalget
som jobbet i baseskoler. Undersøkelsen er den første som kartlegger relasjonene mellom
skolearkitektur, med baseskoler på den ene siden og tradisjonelle skoler på den andre siden,
og lærernes oppfattelse av mulighetene for utøvelse av viktige lærerkompetanser.
Nøkkelord: baseskoler, tradisjonelle skoler, åpne løsninger, klasserom, lærerkompetanser,
preferanser
Innledning
Denne artikkelen bygger på en undersøkelse om læreres preferanser knyttet til skolearkitektur,
og i hvilken grad lærerne ved ulike typer skoleanlegg opplever at de fysiske rammene ved
skoleanlegget de jobber ved, gir gode forutsetninger for utøvelse av viktige lærerkompetanser.
Lærerkompetanser er her knyttet til det som Hattie (2009) og Nordenbo et. al (2008) mener
fremmer læring hos elever. Aktualiteten rundt en slik undersøkelse kan blant annet knyttes til
opplæringslovens § 9a-2 første ledd: ”Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og
drives slik at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsa, trivselen og læringa til elevene”
(Kunnskapsdepartementet, 2010b).
Uttrykket skolearkitektur vil i denne sammenheng bli relatert til tradisjonelle
klasseromsskoler på den ene siden, og baseskoler på den andre siden. Resultatene i
undersøkelsen drøftes opp mot teori, knyttet til hva som kan regnes som viktige
lærerkompetanser som fremmer læring. Dermed vil artikkelen både gi en deskriptiv
fremstilling av nye forskningsresultater, men også bevege seg inn i en analyse av hvordan
disse nye resultatene passer inn i en sammenheng med tidligere forskning som kan relateres til
temaområdet skolearkitektur og elevenes læring.
Jeg vil først gjøre rede for sentral begrepsbruk og teoretisk grunnlag. Deretter vil jeg
presentere tidligere forskning på dette temaområdet. Videre vil jeg presentere undersøkelsens
metode, utvalg og analyse. Resultatene vil så bli presentert sammen med en kort diskusjon om
hvordan disse kan knyttes til den omtalte teorien og eventuelt annen relevant forskning.
Videre vil jeg drøfte hvorvidt det er grunnlag for å si at lærere har tydelige preferanser i
forhold til skolearkitektur, og om det er sammenheng mellom hvilken type skolearkitektur
lærerne jobber under – og i hvilken grad de samme lærerne mener de fysiske rammene ved
skoleanlegget gir gode forutsetninger for å utøve de viktige lærerkompetansene. Artikkelen
avsluttes med en kort drøfting, med utgangspunkt i hvordan forskningsresultatene som er
presentert i artikkelen er med på å belyse ulike forskningsområder, knyttet til sammenhengen
mellom skolearkitektur, lærerens undervisning og elevenes læring, på nye måter.
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Begrepsavklaring og teoretisk grunnlag
Her følger en begrepsavklaring på begrepene baseskole, åpen skole og viktige lærerkompetanser. Jeg vil også presentere forskning knyttet til de lærerkompetansene som gjør det mulig
å fremheve spesielle aspekter ved lærerens kompetanse som viktige og sentrale.
Hva er en baseskole?
Begrepet ”baseskole” var lenge problemfritt i norsk skoledebatt. Vi finner uttrykket i
Stortingsmelding 31: Kvalitet i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2008:75), i rapporten
Planløsning, akustikk og støy i baseskoler fra SINTEF Byggforsk og det er i media den mest
brukte betegnelsen på nye skoleanlegg med utstrakt bruk av åpne løsninger og grupperom av
ulik størrelse (Vinje, 2011:27). Både lærere og foreldre har i media vært kritiske til de nye
baseskolene (Vinje, 2011:30). Dette kan være en grunn til at uttrykket baseskoler fra enkelte
hold ikke lenger er ønskelig i debatten. Spesielt skoleeiere og skoleledere har gått ut mot
bruken av begrepet. Historisk sett er ikke dette nytt. Arne Aarnes, som gjorde omfattende
forskningsarbeider på den første bølgen av åpne skoler i Norge på 70-tallet, beskriver at
betegnelsen åpen skole etter hvert ble mer sjelden og erstattet med begrepet fleksibelt bygg.
Dette skjedde selv om det syntes å være det samme tankegodset som ga ideene til byggene
(Aarnes, 1991:50).
I dag finner vi den samme utviklingen knyttet til baseskoler. Stavanger Aftenblad
forteller i en reportasje fra Hetland videregående skole at verken rektor eller rådgiver i
Rogaland fylkekommune vil ta det ”negativt ladde ordet i sin munn” (Johannessen, 2010).
Avdelingsdirektør for skoleanlegg i Utdanningsetaten i Oslo, Harald Øvland, følger opp i et
intervju med undertegnede den 09.09.2010: ”Vi liker ikke, og bruker ikke, ordet baseskoler.
Grunnen til det er at vi mener det er for upresist. Vi synes ikke det gir god informasjon”.
Skolebyråd i Bergen, Filip Rygg, viser tydelig at det nok en gang er ”fleksible skoler” som er
den ønskede betegnelsen fra skoleeiere. I et intervju med Bergens Tidende blir han sitert på at
”Baseskoler var åpne løsninger uten fleksibilitet. Man kan absolutt ha klasseromsundervisning
i fleksible skoler” (Ryste, 2010a). Norsk Lektorlags leder, Gro Elisabeth Paulsen tar samme
dag i samme avis, til ordet for at fleksible skoler kun er det nye navnet på åpne skoler og
baseskoler: ”Jeg mener det er en retorikk, hvor politikerne forsøker å overtale med uærlige
midler. Ingen kan si at de ikke vil ha fleksibilitet, men rigide lokaler” (Ryste, 2010b).
Hvordan kan så baseskolen defineres – og hvilke definisjonsforsøk har vi så langt sett?
I den nevnte rapporten fra SINTEF Byggforsk, nøyer forskerne seg med å slå fast at
baseskoler ”(…) innebærer en planløsning med et hovedrom for en større elevgruppe enn de
tidligere klassene (normalt 60-100 elever). Hovedrommet fordeler også trafikk til grupperom
av varierte romstørrelser” (Jerkø & Homb, 2009:3). Undersøkelsen som blir presentert i denne
artikkelen har også stilt spørsmål om hvilke kjennetegn lærere knytter til skoleanlegget de
jobber ved, og analysert svarene avhengig av om de har oppgitt at de jobber ved baseskoler
eller tradisjonelle klasseromsskoler. Hele 95,7 % av lærerne som oppgir at de jobber ved
tradisjonelle klasseromsskoler, oppgir samtidig at de er helt eller delvis enige i at elevene har
utgangspunkt i et fast klasserom. Tilsvarende tall for baseskolelærerne er 45,7 %. Videre
oppgir 21,8 % av lærerne som jobber i tradisjonelle klasseromsskoler at de er helt eller delvis
enige i at elevene har utgangspunkt i et hjemmeområde/avdeling som består av flere rom av
ulik størrelse. Tilsvarende tall for baseskolelærerne er 82,1 %. Når det gjelder åpenhet er det
også betydelige forskjeller på hvordan de to lærerkategoriene besvarer påstanden om at ”åpne
læringsarealer er en sentral del av skolens fysiske rammer”: 5,6 % av lærerne i
klasseromsskolene er helt eller delvis enige, mens tilsvarende tall blant baseskolelærerne er
78,1 %. Samlet sett antyder dette at lærernes implisitte egendefinisjon av baseskoler går ut på
at:
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Baseskolene inneholder, i langt større grad enn tradisjonelle klasseromsskoler en betydelig del
av åpne læringsarealer. Baseskolene organiserer som regel, i motsetning til hva som er vanlig i
tradisjonelle klasseromsskoler, elevene med utgangspunkt i flere rom av ulik størrelse.

Åpne skoler og baseskoler – to sider av samme sak?
Forskning på de åpne skolene, som hadde sin storhetstid i Norge på 70-tallet (Jerkø og Homb,
2009:3) har ofte blitt knyttet til baseskolene. Forsøksrådet for skoleverket ga i 1973 denne
definisjonen på åpne skoler:
Med åpne skoler mener vi skoler som er planlagt bygd med åpent landskap i sitt romprogram i
den hensikt å gi et mer fleksibelt undervisningstilbud, med mulighet for arbeid i små og store
grupper, horisontalt og vertikalt organisert, og slik at flere elever kan undervises samtidig i
samme rom. Karakteristisk for den åpne skolen er også et utstrakt samarbeid lærerne i mellom
(team teaching) (Aarnes, 1991:47)

Det er ingen formuleringer i denne definisjonen som gjør at den ikke kan passe inn i en
beskrivelse av dagens baseskoler. Hattie beskriver også hvordan begrepet åpen skole brukes
internasjonalt. Han gjør dette gjennom å vise til at noen skoler legger vekt på åpent
landskap/rom som en del av god praksis, mens andre legger vekt på ulike undervisningspraksiser som instruksjon av individuelle elever eller smågrupper og mye bruk av
manipulativt læringsmateriell (Hattie, 2009:88). Samlet sett har den åpne skolen, som blir
presentert av Hattie, så mange likhetstrekk med baseskolen at den har blitt presentert under
betegnelsen ”baseskole” både av professor i pedagogikk Thomas Nordahl (NRK, 2011) og i
ledere og kommentarer i ulike medier (for eksempel Beer, 2011, Morgenbladet, 2011).
Viktige lærerkompetanser
Jeg vil her benytte forskningsarbeider fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning og
John Hattie som teorigrunnlag for å belyse hva som er de viktige lærerkompetansene. I Norge
har Kunnskapsdepartementet henvist til at ”begrepet kompetanse omfatter kunnskaper,
ferdigheter og holdninger som kan bidra til å løse problemer eller utføre oppgaver”. Dette
fører til at lærerkompetanser betraktes som ”en kombinasjon av noe man har (kunnskaper),
hva man gjør i klasserommet og hvilke verdier man legger til grunn for undervisningen
(holdninger)” (Nordenbo et al, 2008:16-17).
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Kunnskapsdepartementet i Norge bestilte i 2007 en empirisk basert undersøkelse av hvilke
lærerkompetanser som kan øke elevenes læring. Oppdraget gikk til Dansk Clearinghouse for
Uddannelsesforskning – en enhet ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus
Universitet. Bakgrunnen for oppdraget ble beskrevet i anbudet: Kunnskapsdepartementet
konstaterte at de ”aller fleste studier som handler om læring i skolen konkluderer med at
læreren er den enkeltfaktoren som har mest å si for hva elevene lærer” (Nordenbo et al,
2008:7). Forskerne fant at det i perioden 1998-2007 var publisert 70 undersøkelser som var
relevante i forhold til å si noe om sammenhengen mellom manifeste lærerkompetanser og
elevenes læring (Ibid). Det ble trukket frem tre kompetanser i konklusjonen: relasjonskompetanse, regelledelseskompetanse (klasseledelseskompetanse vil videre i artikkelen bli
benyttet for å beskrive denne kompetansen) og didaktisk kompetanse kombinert med et høyt
faglig nivå. De danske forskerne operasjonaliserte tydelige trekk ved utøvelse av lærerrollen.
Disse trekkene danner utgangspunktet for påstandene lærerne tar stilling til i min
undersøkelse blant lærerne i Oslo. Analysene viste sammenhengen mellom skoletypen
lærerne jobber ved, og i hvilken grad de følte at de fysiske rammene ved skolen de jobbet ved
ga gode forutsetninger for å utøve aktuelle sider ved de tre nevnte kompetansene.
2011©FORMakademisk

71

Vol.4 Nr.2 2011, 69-94

Erlend Vinje Baseskoler og viktige lærerkompetanser. Hva mener lærerne?

John Hattie
I boken Visible Learning, som ble publisert i 2009, presenterer John Hattie hvilke
pedagogiske tiltak som fremmer læring blant elever. Resultatene er basert på over 800
metaanalyser, som igjen er basert på over 50 000 studier og mange millioner elever. Den
samlede analysen støtter opp rundt konklusjonene i studien til Dansk Clearinghouse. Jeg vil
her gjøre rede for de lærerkompetansene som Hattie viser at fremmer læring hos elever. Hattie
kaller pedagogiske tiltak med effektstørrelse over 0,60 for vinnerne i sin studie. Blant disse
vinnerne finner vi flere av tiltakene vi gjenkjenner fra de tre uthevede kompetansene fra
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning: lærer-elev relasjoner (0,72), feedback (0,73),
klarhet hos læreren (0,75), klasseromsadferd (0,80), formativ vurdering/underveisvurdering
(0,90). Hattie konkluderer med at læreren bør kunne gi direktiver, vise omsorg og være aktivt
engasjert i sin undervisning (Hattie, 2009:238). For å optimalisere slike forhold kreves gode
relasjoner med elevene. Han konkluderer videre med at lærerne bør være klar over hva hver
enkelt elev tenker og vet, for å konstruere mening og meningsfulle erfaringer basert på denne
kunnskapen. Denne kunnskapen vil også være nødvendig for å kunne gi de nødvendige og
meningsfulle tilbakemeldingene elevene er avhengige av for å kunne bevege seg progressivt
gjennom opplæringen (Ibid). En slik oversikt legger til rette for feedback, men også den
videre underveisvurderingen. Hattie beskriver at lærerne trenger å vite hva som skiller
elevenes til enhver tid reelle forståelse, fra den forståelsen som er ønsket og beskrevet som
læringsmål. Deretter blir det lærerens jobb å beskrive for eleven hva eleven kan og hva eleven
må jobbe med videre for å nærme seg målet (Ibid). Evnen til å formidle klare mål for
undervisningen er en sentral del av både den fagdidaktiske kompetansen og underveisvurderingen og blir også fremhevet i studien til Dansk Clearinghouse (Nordenbo et al,
2008:71). Når det gjelder klasseledelseskompetansen støtter også Hattie kraftig opp rundt
viktigheten av denne. Han fastslår at tilstedeværelse av forstyrrende elever kan ha negative
effekter så vel på egne som andres læringsresultater. Av dette utleder Hattie at det å redusere
forstyrrende adferd nødvendigvis er en kjernekompetanse for en vellykket lærer (Hattie,
2009:103). Det som i følge Hattie i størst grad kjennetegner lærerkompetanser som skaper
godt organiserte klasserom er: evnen til å identifisere og raskt reagere på potensielle
problemer knyttet til elevoppførsel gjennom klare tilbakemeldinger, samt beholde en
følelsesmessig objektivitet ovenfor elevene. Gode relasjoner mellom lærer og elev vil også
virke positivt inn på lærerens klasseromsledelse. (Hattie, 2009:102). Som vi ser av denne
gjennomgangen er overgangene mellom viktige lærerkompetanser delvis flytende og vevd inn
i hverandre.
Tidligere forskning
Forskningsresultatene som presenteres i denne artikkelen omhandler: 1) lærerpreferanser
knyttet til henholdsvis tradisjonelle klasseromsskoler eller baseskoler, 2) den tradisjonelle
klasseromsskolens og baseskolens innvirkning på hvordan lærere oppfatter mulighetene for å
utøve viktige lærerkompetanser, og 3) sammenhengen mellom elevenes læringsutbytte og
skolearkitekturen med utgangspunkt i tradisjonelle klasseromsskoler og baseskoler. Denne
gjennomgangen argumenterer for at det eksisterende forskningsgrunnlaget er meget begrenset
knyttet til punkt 1) og 3), mens det så langt, har vært nærmest ikke-eksisterende i forhold til
punkt 2). I forhold til punkt 3), har leder for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Marianne Aasen, uttalt at ”flere internasjonale undersøkelser viser at arkitektur har liten eller
ingen påvirkning på elevenes læringsutbytte” (Aasen, 2011). Jeg vil argumentere for at disse
internasjonale undersøkelsene ikke sier noe om sammenhengen mellom elevenes læringsutbytte og skolearkitekturen, ut fra variabler som er interessante for debatten rundt tradisjon2011©FORMakademisk
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elle skoler eller baseskoler. Jeg vil derfor trekke fram enkelte viktige internasjonale studier
som viser at arkitektur har liten eller ingen påvirkning på elevenes læringsutbytte, og jeg vil
vise hvorfor disse studiene ikke er relevante i forhold til baseskoledebatten.
Lærerpreferanser knyttet til henholdsvis tradisjonelle klasseromsskoler og baseskoler
Internasjonalt finnes det forskningsresultat som belyser viktigheten av å lytte til lærerpreferanser i forhold til skolearkitektur. Forskningsresultatene fra 12th Architecture &
Behaviour Colloquium som ble avholdt i Sveits i 2006, viser blant konklusjonene at
involvering av brukerne (lærere, foreldre og elever) ved nye skoleanlegg ga større mulighet
for suksess knyttet til elevens prestasjoner. Skoleanlegg som ble bygget ut fra en forståelse av
lokal kultur og lokalt miljø ble også vurdert som positivt for læring (OECD, 2011). En
lignende forståelse kan trekkes ut fra konklusjonen fra en dansk studie som konkluderer med
at de fysiske rammene ved skoler kan virke både fremmende og hemmende på læringssynet
som lærerne forsøker å realisere gjennom læringsmiljøet (Dansk Evalueringsinstitut,
2006:84).
Lærerpreferanser knyttet til valget mellom tradisjonelle klasseromsskoler eller
baseskoler er et forskningsfelt som lenge har hatt behov for nye bidrag. I løpet av de siste to
årene har det nasjonalt kommet to bidrag som, fra hver sin vinkel, har belyst dette området.
Disse gir utgangspunkt for motsatte konklusjoner med tanke på lærerpreferanser knyttet til
skolearkitektur. I rapporten Planløsning, akustikk og støy i baseskoler, gir forfatterne fra
SINTEF Byggforsk også en konklusjon i forhold til lærerpreferanser til skolearkitektur. I
rapporten som er basert på undersøkelser av syv baseskoler i Oslo (ni ulike klasser),
konkluderes det med at ”det var generelt en meget sterk og klar positiv holdning til
”baseskoler” som prinsipp” (Jerkø og Homb, 2009:79). Svakheter ved denne konklusjonen er
at det ikke blir oppgitt: 1) hvor mange lærere ved hver av skolene som er intervjuet, 2) hvilke
spørsmål som er stilt knyttet den aktuelle konklusjonen og 3) hva som konkret menes med
”baseskoler som prinsipp”. Det vises i rapporten til ”uttrykket vedlegg 1” for mer utfyllende
intervjuer (Ibid: 13). Ved kontakt med SINTEF Byggforsk, for å få de tre spørsmålene
besvart, blir det oppgitt at ”for det første lover vedlegg 1 mer enn det kan holde da det kun er
en referanse til underlagsmaterialet, og for det andre er underlagsmaterialet ikke tilstrekkelig
anonymisert for publisering” (personlig kommunikasjon 17.02.10). Konklusjonen, utvalget og
intervjumetoden kan dermed ikke etterprøves. En amerikansk litteraturgjennomgang fra 1979
støtter opp om rapporten fra SINTEF Byggforsk, da den viser at åpne skoler hadde en positiv
effekt på læreres holdninger og oppførsel (Moore og Lackney, 1994:49).
Det andre nasjonale forskningsbidraget, som gir grobunn for å anta at lærere er
negative til baseskoler, stammer fra en medieanalyse av baseskoledebatten. Denne
konkluderer med at ingen av lærerne i utvalget er positive til baseskoler (Vinje, 2011:29). Det
er mulig å argumentere for at lærere som er positive til baseskoler ikke trenger å oppsøke
media, fordi skoleledere ofte tar på seg denne jobben. En slik argumentasjon kan få støtte fra
den samme medieanalysen som viser at skoleledere og skoleeiere i sterk grad er positive til
baseskoler når dette tas opp i media.
I Sverige er lederen for Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, tydelig når hun beskriver
hvordan skolearkitektur, som ligner de norske baseskolene har påvirket lærerpreferansene.
Skola2000 var en skolemodell som i likhet med de nye norske baseskolene ble bygget på en
idé om større åpne lokaler og grupperom av ulik størrelse. Dregelid refererer slik til Fjelkner:
Vi hadde planer om å gjøre om på hele skolestrukturen i Sverige på 90-tallet etter prinsippene
i Skola 2000, men forkastet raskt modellen fordi den ikke fungerte. I de store gruppene mistet
læreren kontrollen over hver enkelt elev. Dette gikk særlig utover de svake elevene, samtidig
som det ble mye bråk. De fleste av skolene gikk derfor raskt over til tradisjonell
klasseromsundervisning igjen (Dregelid, 2008a, 2011a).
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I Oslo var assisterende direktør i Utdanningsetaten, Kjell Richard Andersen, tydelig på at
satsingen på baseskoler hadde bakgrunn i så vel antatte lærerpreferanser, som inspirasjon fra
Sverige:
Det var nok ingen forskning som viste at denne moderne måten å undervise på fungerer bedre,
men lærerne hadde lenge uttrykt et behov for større fleksibilitet i undervisningen. Vi hentet
derfor inspirasjon blant annet fra Sverige, hvor de hadde valgt slike løsninger (Dregelid,
2008b, 2011b).

Samlet sett viser dette overblikket over nasjonal og internasjonal forskning, sett i
sammenheng med erfaringene fra Sverige og Oslo, at det finnes et klart behov for forskning,
som på bakgrunn av tilbakemeldingene fra et større utvalg lærere, kan fortelle hvilke
preferanser lærere har i forhold til ulike typer skolearkitektur. Det vil også være av stor
interesse å finne ut hva som kan ligge bak slike preferanser.
Det tradisjonelle klasserommets og baseskolens innvirkning på hvordan lærere oppfatter
mulighetene for å utøve viktige lærerkompetanser
Studier av flere kunnskapsoversikter om relasjonene mellom skolens fysisk miljø og
pedagogikk indikerer at det ikke finnes kvantitative undersøkelser på hvordan skolearkitektur
innvirker på lærernes oppfattelse av mulighetene for å utøve viktige lærerkompetanser. Det
finnes kvalitative studier som har identifisert enkelte problemområder knyttet til denne
problemstillingen, men de ulike kunnskapsoversiktene viser ikke til noen større kvantitativ
undersøkelse som svarer direkte på problemstillingen. Disse studiene vil nå presenteres.
Nasjonalt finnes det tre ulike kunnskapsoversikter innenfor temaområdet
skolearkitektur, pedagogikk og elevenes læring. Verken oversikten fra Østlandsforskning
(Schanke og Skålholt, 2008), Arbeidsforskningsinstituttet (Fosstenløkken, 2007) eller
SINTEF (Buvik, 2005) gir eksempler på større kvantitative undersøkelser som kan gi svar på
om det er sammenhenger mellom hvordan lærere oppfatter at skoleanlegget legger til rette for
utøvelse av viktige lærerkompetanser, og om skoleanleggenes arkitekturmessige struktur er
tradisjonelle klasseromsskoler eller baseskoler. Heller ikke en engelsk litteraturoversikt over
effektene fra det fysiske skolemiljøet (Higgins, S, Hall, E., Wall, K., Woolner, P.,
McCaughey, C., 2005) gir svar på dette spørsmålet. I Sverige indikerer uttalelsen fra Metta
Fjelkner at skoler, som i likhet med de norske baseskolene var basert på større åpne lokaler og
grupperom av ulik størrelse, gjorde at lærerne opplevde at de mistet kontrollen over den
enkelte elev og at det ble mye bråk. I slike tilfeller vil viktige lærerkompetanser være hemmet.
Kvalitative undersøkelser av svenske skoler i denne kategorien støtter delvis opp under dette,
når de oppgir at flertallet av lærerne ikke finner skolebyggene etter baseskolearkitektur mer
fleksible eller funksjonelle – og at mange lærere følte at de ikke lenger kunne samle gruppen
de hadde ansvar for til for eksempel gjennomganger og felles diskusjoner (Bjørklid, 2005:7275). Forskningsresultatene som vil bli presentert i denne artikkelen vil møte det forskningsmessige behovet om å få klarlagt, gjennom en større kvantitativ undersøkelse, hvilken
innvirkning tradisjonelle klasseromsskoler og baseskoler har på lærernes oppfattelse av å
kunne utøve viktige lærerkompetanser.
Sammenhengen mellom elevenes læringsutbytte og skolearkitekturen med utgangspunkt i
tradisjonelle klasseromsskoler og baseskoler
Den norske PISA-rapporten På rett spor fra 2010 oppgir at det er ”andre faktorer enn
organisering som er avgjørende for elevenes læring. Forfatterne kobler i sin tekst organisering
av elevene direkte til den norske debatten rundt ”hvorvidt skolebygningene skal tilrettelegges
for basegrupper og mer fleksible romløsninger, eller om en skal beholde de tradisjonelle
klasserommene” (Hopfenbeck, Kjærnsli, og Throndsen, 2010:184). Den eneste referansen for
påstanden om at andre faktorer enn organisering er avgjørende for elevenes læring er John
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Hatties metanalyse fra 2009 (Hattie, 2009). En slik kopling er diskutabel: John Hattie,
professor i utdanningsvitenskap fra New Zealand, publiserte som nevnt boken Visible
Learning i 2009. Denne gir en syntese av over 800 metaanalyser knyttet til hvilke
pedagogiske tiltak som fører til bedre elevprestasjoner i skolen. Ut fra de aktuelle
metaanalysene er hvert av de pedagogiske tiltakene gitt en effektstørrelse i forhold til læring.
Hattie forklarer at pedagogiske tiltak med effektstørrelse under 0,15 er på et nivå som elevene
kunne klart uten å gå på skole (på grunn av modning alene). Han skriver at tiltak under denne
grensen kan anses ”som potensielt skadelig og sannsynligvis burde unngås” (Hattie, 2009:20).
Tiltak som har effektstørrelse i sonen 0,15-0,40 har en effekt lik den som er typisk for en
lærer i et skoleår. Hattie er derfor klar på at han ønsker å anbefale pedagogiske tiltak som gir
effekter klart over gjennomsnittet, det vil si de som har en effektstørrelse godt over 0,40
(Ibid). Hattie rangerer de 138 tiltakene han har undersøkt, og i en egen presentasjon av sine
resultater, som er publisert på internettsiden til myndighetene i New Zealand, plasserer han
disse i ulike kategorier. Blant disse definerer han katastrofene (med effektstørrelse under
0,20) og vinnerne (over 0,60). Pedagogiske tiltak det er naturlig å sette i sammenheng med
baseskolen kommer meget dårlig ut hos Hattie. Tiltaket åpen skole havner blant katastrofene
(0,01). Det samme gjør aldersblanding (0,04), elevkontroll over læring (0,04) og
nivågruppering (0,12). Til baseskolens forsvar kan det nevnes at metastudiene som ga
grunnlaget for effektstørrelsen til åpne skoler, alle er publisert i perioden 1980-82. Åpen skole
var her også et begrep som ikke nødvendigvis bare handlet om de fysiske rammene, men også
om en tilslutning til en mer åpen undervisningsform (Hattie, 2009:88). Bakgrunnen for at den
norske PISA-rapporten trekker konklusjonen om at det er andre faktorer enn organisering som
påvirker elevenes læring kan være et sitat fra Hatties fremstilling av resultatene knyttet til å
satse på åpne skoler: ”Open classrooms make little difference to student learning outcomes”
(Ibid). Denne antagelsen kommer på bakgrunn av den klare koblingen forfatterne gjør mellom
organiseringsformer for elevene og den norske baseskoledebatten.
Den internasjonale PISA-rapporten (OECD, 2010) er heller ikke godt egnet til å si noe
om hvordan sammenhengen er mellom elevenes læringsutbytte og skolearkitekturen med
utgangspunkt i tradisjonelle klasseromsskoler og baseskoler. Denne rapporten fastslår at
adekvat fysisk infrastruktur ikke garanterer et godt læringsutbytte, men at fravær av en slik
infrastruktur sannsynlig kan ha en tilbakevirkende effekt på læring. Det kan være fristende å
ta for gitt at fysisk infrastruktur dekker problemstillinger knyttet til baseskoledebatten i
Norge. I denne OECD-rapporten gjør den det i liten grad. Konklusjonene er gitt ut fra hvordan
rektorer ga tilbakemeldinger på om skolens muligheter for instruksjon ble hindret av mangel
på, eller ikke-adekvate, fysiske ressurser. Disse ressursene blir ramset opp som:
naturfagsutstyr, instruksjonsmateriell, tekstbøker, datamaskiner, internett-tilgang, elektronisk
instruksjonsmateriell, bibliotekmateriell og audiovisuelle hjelpemidler (Ibid:83). Med andre
ord, ingenting som sier noe om skillelinjene i den norske baseskoledebatten.
Avisen Bergens Tidende utførte i 2010 en landsomfattende undersøkelse hvor de
konkluderte med at det ikke var forskjeller på faglige resultater og trivsel hos elevene i
tradisjonelle klasseromsskoler og baseskoler (Hoaas og Mjelva, 2010). Resultater knyttet til
faglig læringsutbytte og trivsel ble hentet fra henholdsvis nasjonale prøver
(Utdanningsdirektoratet, 2010a) og Elevundersøkelsen 2009 (Utdanningsdirektoratet, 2009).
Kategoriseringen etter skoletype var basert på egenrapportering fra skoleeier. Undersøkelsen
baserte seg kun på skoleeiernes kategorisering og beskrivelse av arkitekturen. Det var altså
ikke gjort undersøkelser på hvilke arbeidsmåter og organiseringsformer som ble benyttet i
skolene i utvalget.
I den svenske Skola2000-satsingen kan det argumenteres for at organiseringen og
arbeidsmåtene i større grad var bestemt på forhånd. Prosjektideen blir beskrevet blant annet
som at det forandrede fysiske miljøet skulle bidra til en forandret undervisning, til nye elev2011©FORMakademisk
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og lærerroller og en forandret arbeidsorganisasjon (Bjørklid, 2005:70). Arkitektforskeren
Patrick Bjurström oppsummer det på denne måten: ”Med et radikalt uttrykk handlet konseptet
Skola2000 om å slakte hellige kuer som klassen, timen og trinnet” (Bjurstöm, 2003:48-49).
Av skolene som inngikk i Skola2000-prosjektet har Färila skolan i Ljusdal og Futurum i Håbo
vært blant de som i størst grad har fått forskningsmessig oppmerksomhet gjennom kvalitative
studier. I forhold til Färila skolan ble det oppgitt at elevene i nesten to tredjedeler av observasjonene kunne velge hvilke lokaler de ville oppholde seg i, og om de ville jobbe individuelt
eller i gruppe. Også skolen Futurum i Håbo satset på stor grad av elevkontroll over læringssituasjonene. Det oppgis at ”Efter varje genomgång i ett grupprum spred sig eleverna till
andra utrymmen, i førsta hand til storrummet, i andra hand til någåt grupprum som råkade
vara ledig” (Bjørklid, 2005:75). I begge skolene var tradisjonelle klasserom erstattet med
storgrupperom og mindre grupperom (Bjørklid, 2005:72-75). Svensk skolestatistikk over
karakterer etter 9.klasse viser at elevene ved begge disse skolene i de fem påfølgende årene
etter prosjektet ble igangsatt, hadde gjennomsnittsresultater som var lavere enn forventet ut
fra sammenlignbare skoler og sosioøkonomiske faktorer. Det samme gjaldt i forhold til antall
elever som klarte kravene for 9.klasse (Skolverket, 2011).
Fra Sverige kom det i 2003 også en undersøkelse som så på lokalenes betydning for
skolen og om bedre lokaler ga en bedre kvalitet i utdanningen (Svenska kommunförbundet,
2003). Heller ikke denne undersøkelsen ga klare svar knyttet til sammenhengen mellom
elevenes læringsutbytte og skolearkitekturen med utgangspunkt i tradisjonelle klasseromsskoler eller baseskoler. Det kommer ikke fram av undersøkelsen om det i utvalget fantes
skoler som kunne sammenlignes med de norske baseskolene. I forhold til virksomhetstilpasning fikk isteden de ulike skolene ulik score på blant annet hvordan tilgangen og
utformingen på henholdsvis klasserom, grupperom og samlingsrom var. På denne bakgrunn
ble det konkludert med at små forskjeller på hvordan skolelokalene vurderes ut fra når de ble
bygget, men at skolene som ble bygget i millionprogrammet fra 60-tallet til ca 1975 kommer
dårligst ut (Ibid:63). Rapporten har forsøkt å finne kjennetegn på hva som kjennetegner de
skolelokalene som får gode tilbakemeldinger av brukerne gjennom innsamling av dokumentasjon på pedagogisk idé og planskisser, men oppgir at dette har vært vanskelig å få fram
(Ibid). I forhold til lærerbesvarelsene har tre-fire lærere fra hver skole blitt plukket ut personlig av rektor, noe som gjør at det kan stilles spørsmål ved om utvalget er representativt (Ibid:
27).
Metode
Jeg har benyttet spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan lærerne i Oslo-skolen vurderer
sammenhengene mellom skolearkitektur og utøvelse av viktige lærerkompetanser, samt
hvilke preferanser lærerne har knyttet til skolearkitektur. Spørreundersøkelsen ble utført ved
hjelp av det elektroniske datainnsamlingsprogrammet Questback i tidsrommet: 12.10.10 til
12.11.10. Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt alle lærere i Osloskolen som hadde
offentlig tilgjengelig e-postadresse pr 01.09.2010. Dette gjelder altså lærere både på skoler
med barnetrinn, ungdomstrinn og videregående trinn. Av de aktuelle skolene var det 21 som
ikke hadde offentlige tilgjengelige e-postadresser til lærerne. Dermed fikk 4840 ansatte fra
129 skoler invitasjonen. 1687 lærere besvarte undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 35.
Knyttet til at denne svarprosenten kan anses som forholdsvis lav er det tre forhold som bør
bemerkes.
For det første er den reelle svarprosenten fra lærere som har mottatt undersøkelsen
antagelig langt høyere. E-postadressene er hentet fra skolenes hjemmesider på internett.
Listene over e-postadresser er ikke alltid oppdatert og lærere med mindre deltidsstillinger har
muligens kun den aktuelle e-postadressen ”på papiret”, og denne vil for enkelte enten ikke
benyttes eller ikke sjekkes regelmessig. Ved 94 av skolene spesifiserte e-postlistene hvem
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som jobbet i undervisningsstillinger. Ved 27 av skolene ble e-postlistene oppgitt som lister
over pedagogiske personale, noe som kunne inkludere assistenter og yrkesgrupper med annen
arbeidsinstruks enn undervisning. De siste åtte skolene hadde e-postlister over alle ansatte på
skolen. Dermed vil det være færre enn de 4840 ansatte som reelt sett var lærere og dermed i
målgruppen for undersøkelsen.
For det andre tok det lang tid å besvare undersøkelsen. Langt flere spørsmål enn de
som presenteres i denne artikkelen var med i undersøkelsen som det tok cirka 10 minutter å
besvare. Dette gjorde at mange lærere mente de ikke hadde tid til å svare. Jeg mottok
personlig mail fra 13 lærere om at stort arbeidspress gjorde at de ikke maktet å svare, mens
fire lærere sendte mail om at de på grunn av arbeidspress ikke hadde svart, men skulle forsøke
å få det til (personlig kommunikasjon). Når såpass mange velger å informere om disse
forhold, er det ikke urealistisk å regne med at mange flere har gjort samme vurderinger. Det
ble ikke bedt om noen forklaring eller tilbakemelding ved ubesvart undersøkelse.
Det tredje forholdet som bør bemerkes er spørsmålet om det er å anta at de 1687
lærerne som har besvart undersøkelsen utgjør et tilfeldig utvalg, noe som er en forutsetning
for å teste med chi-kvadrattesten. Jeg vil argumentere for at tilhengere og motstandere av
baseskolearkitekturen har like sterke insentiver for å besvare undersøkelsen. Motstandere av
baseskoler vil ha et insentiv til å svare fordi de på denne måten kan uttrykke sin motstand mot
baseskolene som er bygget opp de siste årene i Oslo. Tilhengere av baseskolene vil også ha et
klart insentiv til å besvare undersøkelsen. En medieanalyse viser at lærere er klart skeptiske til
baseskoler (Vinje, 2011) og aksjoner mot baseskolearkitekturen har vært gjennomført og fått
mediedekning i Oslo ved blant annet Tåsen skole og planlagte Munkerud skole (Mei Ling
Noer, 2008, Trosvik, 2009). Tilhengere av baseskolen vil dermed ha et insentiv til å delta i
undersøkelsen for å ta til motmæle mot en mediedekning av lærerpreferanser de ikke stiller
seg bak. En hypotese kan være at lærere uten preferanser for eller mot baseskolene i mindre
grad har deltatt i undersøkelsen og det bør derfor tas forbehold om utvalgseffekter knyttet til
dette.
Når det gjelder de 21 skolene som ikke hadde tilgjengelige e-postadresser, er det lite
som tyder på at dette har gjort sentrale utslag på undersøkelsen. Kun en av de 21 skolene
(Linderud) har vært satt i forbindelse med baseskolearkitektur (Slettholm, 2011). Tåsen skole,
der lærerne har aksjonert mot baseskolearkitekturen, er imidlertid blant de 21 skolene, noe
som muligens kan føre til en svak underrepresentasjon av engasjerte baseskolemotstandere.
Kan det forsvares å bruke baseskole som en kategori i undersøkelsen?
Jeg vil argumentere for at den empiribaserte definisjonen av baseskolen, som tidligere er
presentert i artikkelen, er tilstrekkelig for å forsvare bruken av baseskole som kategori i
undersøkelsen. At så mange som 45,7 % av baseskolelærerne oppgir at elevene har
utgangspunkt i et fast klasserom kan finne sin forklaring i den tidligere omtalte rapporten fra
SINTEF Byggforsk. Her kommer det fram at fem av de syv baseskolene i undersøkelsen
benytter mindre grupperom, dimensjonert for 15 elever, til undervisning av 20-25 elever
(Jerkø og Homb, 2009). På denne bakgrunn blir det enklere å forstå at nærmere halvparten av
lærerne i baseskolene oppfatter at elevene har utgangspunkt i et fast klasserom – samtidig som
82,1 % av de samme lærerne oppgir at elevene har utgangspunkt i flere rom av ulik størrelse.
Seks av de syv skolene i SINTEF-rapporten er nemlig også med i undersøkelsen som denne
artikkelen presenterer.
Da lærerne i undersøkelsen ble bedt om å karakterisere skoletypen de jobbet ved,
kunne de ved siden av kategoriene ”baseskole og tradisjonell klasseromsskole” også velge
alternativet ”Usikker/verken tradisjonell klasseromsskole eller baseskole passer”. Dette ble
delvis gjort på bakgrunn av den pågående diskusjonen om baseskolens holdbarhet som
kategori. Det faktum at flere skoler i Oslo har ulike deler, der en passer baseskolebeskrivels2011©FORMakademisk
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ene, mens andre og eldre deler av bygget passer beskrivelsene på tradisjonelle klasseromsskoler, gjorde imidlertid denne kategorien helt nødvendig. En analyse av tilbakemeldingene
fra lærerne viser at 1297 lærere (76,9 %) oppga at de jobbet ved tradisjonelle klasseromsskoler. Av lærerne var det 203 (12,0 %) som oppga at de jobbet ved baseskoler, mens 175
(10,4 %) valgte det tredje alternativet. Så få som 12 (0,7 %) av respondentene besvarte ikke
dette spørsmålet og faller dermed utenfor analysene i undersøkelsen. I den norske PISArapporten fra 2010 kommer det frem at 76 % av rektorene istemmer i påstanden om at elevene
er organisert med faste grupper/klasser på 20-30 elever, mens 11 % svarer benektende
(Hopfenbeck., Kjærnsli og Throndsen 2010:185). Dette tyder på at utvalget av lærere fra
henholdsvis tradisjonelle klasseromskoler og baseskoler ligger tett opp til den nasjonale
fordelingen av slike skoler.
Analysen
Det er kun benyttet bivariat analyse i form av krysstabeller. Hver krysstabell er testet i forhold
til signifikans gjennom en chi-kvadrattest. I de tilfellene hvor det er ikke-signifikant resultat
er dette informert om direkte under den aktuelle krysstabellen. Det er bare to tilfeller hvor
tabellene viser ikke-signifikant resultat. I alle de andre tabellene er det signifikante forskjeller
i besvarelsene, avhengig av hvilken type skolearkitektur lærerne jobber ved. Lærerne har selv
oppgitt om de jobber ved enten: 1) tradisjonell klasseromsskole 2) baseskole eller 3) usikker /
verken tradisjonell klasseromsskole eller baseskole passer. Dette er gjort ut fra deres egen
forståelse og definisjon av begrepene.
Resultater
Resultatene blir her knyttet til fire hovedkategorier og kort diskutert i forhold til det
presenterte teorigrunnlaget og i enkelte tilfeller annen relevant forskning. Den første
kategorien blant de presenterte resultatene handler om lærernes preferanser knyttet til ulike
former for skolearkitektur. De tre andre kategoriene er de tre viktige lærerkompetansene:
klasseledelseskompetanse, relasjonskompetanse og fagdidaktisk kompetanse. Alle tabellene
viser hvordan lærerne stiller seg til en påstand som er angitt i tabellens øverste rad. Lærerne er
fordelt i kategorier knyttet til skolearkitektur på bakgrunn av deres egen vurdering av skolen
der de jobber.
Preferanser i forhold til skolearkitektur
Nye skoleanlegg bør bygges ut fra en tradisjonell modell med utgangspunkt i et fast klasserom til en fast elevgruppe
ENIG (helt/delvis)
USIKKER
UENIG (delvis/helt)
Respondenter
Tradisjonell klasseromsskole
85.4 %
11,3 %
3,4 %
1280
(56,3%/29,1%)
(2,0 %/1,4%)
Baseskole
61,2 %
16,8 %
21,9 %
196
(35,2 %/26,0 %)
(11,2 %/10,7 %)
Usikker/verken trad. eller
69,0 %
20,5 %
10,5 %
171
base passer
(36,3%/32,7 %)
(7,0%/3,5 %)
Totalt

80,8 %
(51,7%/29,1%)

12,9 %

6,3 %
(3,6%/2,7%)

1647

Tabell 1

Tabellen viser at nærmere 81 % av Oslo-lærerne er helt eller delvis enige i at nye skoleanlegg
bør bygges ut fra en tradisjonell modell, med utgangspunkt i et fast klasserom til en fast
elevgruppe. Kun 6,3 % av den samlede lærergruppen er helt eller delvis uenige. Også blant
baseskolelærerne er det et klart flertall som støtter påstanden. Dette antyder at motstanden
mot baseskolearkitektur, der elevene vanligvis har utgangspunkt i flere rom av ulik størrelse
kombinert med åpne læringslokaler, er sterk blant lærerne. En innvending kan imidlertid være
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at lærere muligens likevel finner det positivt med en trend med baseskoler som dermed vil
skape et alternativ. Tabell 2 avviser imidlertid en slik tolkning:

Trenden med å bygge baseskoler med åpne løsninger er positiv, og jeg håper trenden fortsetter
ENIG (helt/delvis)
USIKKER
UENIG (delvis/helt)
Tradisjonell klasseromsskole
5,1 %
22,4 %
72,5 %
(1,3%/3,8%)
(18,0 %/54,5%)
Baseskole
27,7 %
20,3 %
52,0 %
(10,4 %/17,3 %)
(17,3 %/34,7 %)
Usikker/verken trad. eller
12,6 %
35,1 %
52,3 %
base passer
(2,3%/10,3 %)
(12,1%/40,2 %)
Totalt

8,7 %
(2,5%/6,2%)

23,4 %

67,9 %
(17,3%/50,6%)

Respondenter
1275
202
174

1651

Tabell 2

Kun 8,7 % av Oslo-lærerne er helt eller delvis enige i påstanden om ”Trenden med å bygge
baseskoler med åpne løsninger er positiv, og jeg håper trenden fortsetter”. Selv blant
baseskolelærerne er tilsvarende tall så lavt som 27,7 %. Det faktum at utbyggingen av skoleanlegg i norske storbyer det siste tiåret primært har vært utført etter baseskolemodellen,
kombinert med disse tallene, gjør at det blir all grunn til å spørre seg om lærermedvirkningen
ved prosesser knyttet til bygging av nye skoler i det hele tatt har vært reell. Det er god tilgang
på medieoppslag, der lærere er sterkt kritiske til deres egen grad av medbestemmelse knyttet
til bygging av nye skoleanlegg (for eks: Nilsen, 2009, Utdanningsforbundet ved Nordseter,
2009, Utdanningforbundet Bergen, 2006). Samlet gir analysene av tabell 1 og 2 sterk støtte til
konklusjonen i medieanalysen som indikerte at lærere er negative til baseskoler (Vinje, 2011).
Klasseledelseskompetanse
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å ta i bruk og utvikle min klasseledelseskompetanse
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
82,4 %
11,2 %
3,5 %
2,9 %
1282
(52,2%/30,2 %)
(3,0 %/0,5 %)
Baseskole
66,0 %
16,5 %
14,5 %
3,0 %
200
(33,5 %/32,5 %)
(9,5 %/5,0 %)
Usikker/verken trad. eller
72,7 %
13,4 %
9,3 %
4,7 %
172
base passer
(31,4%/41,3%)
(8,1 %/1,2 %)
Tabell 3

Lærerne ved tradisjonelle klasseromsskoler mener, i klart større grad enn kollegaene fra
baseskolene, at de fysiske rammene ved skoleanlegget de jobber gir dem gode forutsetninger
for å ta i bruk og utvikle sin klasseledelseskompetanse. Tabell 4-10 vil operasjonalisere
begrepet om klasseledelseskompetanse i ulike påstander, for å undersøke hvilken innvirkning
de ulike kategoriene av skoleanlegg har på lærernes oppfattelse av ulike deler av utøvelsen av
klasseledelseskompetansen.
Forutsetninger for å opprettholde ro og orden
Knyttet til de fysiske rammene som skoleanlegget gir for å opprettholde ro og orden, er det
nærmere 9 av 10 lærere fra den tradisjonelle klasseromsskolen som oppgir at disse er gode.
Blant lærerne fra baseskoler er det under halvparten som gir skoleanlegget sitt samme attest.
På bakgrunn av tidigere forskning er ikke dette overraskende. Min medieanalyse har tidligere
vist at ”støy, uro, bråk og konsentrasjonsproblemer” var det klart mest hyppig brukte
argumentet mot baseskoler (Vinje, 2011:31).
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De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å opprettholde ro og orden
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
87,2 %
5,7 %
6,3 %
0,8 %
(58,2 %/29,0 %)
(4,7 %/1,6 %)
Baseskole
43,5 %
7,4 %
47,5 %
1,5 %
(15,3 %/28,2 %)
(30,2 %/17,3 %)
Usikker/verken trad. eller
63,2 %
10,3 %
25,2 %
1,1 %
base passer
(26,4 %/36,8 %)
(19,5 %/5,7 %)
Tabell 4

Respondenter
1290
202
174

Tallene i tabell 4 gir et godt grunnlag for å hevde at en betydelig del av lærerne i baseskolene
vil stille seg bak en slik argumentasjon. Organisatoriske trekk som ofte blir satt i sammenheng
med baseskoler har i en norsk studie blitt satt i sammenheng med mye adferdsproblemer og
lavt læringsutbytte (Nordahl, Mausethagen og Kostøl, 2009:102). Mer konkret handler disse
organisatoriske trekkene om nivådifferensiering, aldersblanding og relativt mye bruk av
individualiserte arbeidsmåter. Dette argumentet, om at baseskolenes fysiske rammer i større
grad åpner for disse organisatoriske trekkene som blir satt i sammenheng med
adferdsproblemer og lavt læringsutbytte, blir imidlertid ikke belyst med empiri her.
Synlig, klar og tydelig ledelse
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å være synlig for elevene
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
94,9 %
2,4 %
2,1 %
0,5 %
(73,8 %/21,1%)
(1,6 %/0,5%)
Baseskole
70,8 %
8,9 %
18,8 %
1,5 %
(37,6 %/33,2 %)
(12,4 %/6,4 %)
Usikker/verken trad. eller
79,4 %
4,6 %
14,3 %
1,7 %
base passer
(46,6%/32,8 %)
(13,2%/1,1 %)
Tabell 5

Respondenter
1276
202
174

Også knyttet til forutsetningene de fysiske rammene gir for å være synlig for elevene mener
svært mange av lærerne fra tradisjonelle klasseromsskoler at disse er gode. Mens bare ca 1 av
50 lærere fra denne skoletypen er uenige i at forutsetningene er gode for å være synlige for
elevene, er det tilsvarende tallet blant baseskolelærerne nærmere 1 av 5. Rapporten fra Dansk
Clearinghouse fastslår under punktet ”synlig ledelse” at når læreren fremstår som en klar og
eksplisitt leder, forbedres elevinnlæringen (Nordenbo et al, 2008:52). Knyttet til Hatties fokus
på lærernes evne til å identifisere og raskt å reagere på potensielle problemer knyttet til
elevoppførsel vil det å være synlig for elevene også være viktig. På bakgrunn av tallene i
tabell 5, vil det være logisk å anta at lærerne i tradisjonelle klasseromsskoler føler de har
bedre forutsetninger enn baseskolelærerne, også i forhold til å forhindre at elever enkelt kan
gjemme seg unna i undervisningssituasjoner.
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å forhindre at elever enkelt kan gjemme seg unna i
undervisningssituasjoner
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
87,3 %
5,0 %
7,0 %
0,7 %
1278
(58,7 %/28,6 %)
(5,7 %/1,3 %)
Baseskole
47,3 %
10,4 %
41,3 %
1,0 %
201
(23,4 %/23,9 %)
(22,9 %/18,4 %)
Usikker/verken trad. eller
66,7 %
8,2 %
22,8 %
2,3 %
171
base passer
(28,1%/38,6%)
(12,9 %/9,9%)
Tabell 6

Tabell 6 viser meget tydelig at en slik antagelse stemmer. Nærmere 9 av 10 lærere i de
tradisjonelle skolene føler de har gode forutsetninger for å hindre at elever enkelt kan gjemme
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seg unna undervisningssituasjoner. Bare i underkant av halvparten av baseskolelærerne
uttrykker det samme. Knyttet til punktet om ”synlig ledelse” virker det åpenbart at det er
vanskeligere å fremstå som en klar og eksplisitt leder hvis elevene enkelt kan gjemme seg
unna undervisningssituasjoner.
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å trene opp elever til å ta ansvar for opprettholdelse
av felles regler
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
85,8 %
8,3 %
3,0 %
2,9 %
1283
(57,2 %/28,6 %)
(2,2%/0,8 %)
Baseskole
60,2 %
15,4 %
22,4 %
2,0 %
201
(28,4%/31,8 %)
(15,9 %/6,5 %)
Usikker/verken trad. eller
70,2 %
14,4 %
12,6 %
2,9 %
174
base passer
(25,9%/44,3%)
(10,9 %/1,7 %)
Tabell 7

Blant de viktige lærerkompetansene trekker Dansk Clearinghouse frem at læreren ”i relasjon
til hele klassen besitter kompetansen å lede undervisningsarbeidet gjennom å være en synlig
leder som over tid oppøver elevene til selv å formulere regler og følge dem” (Nordenbo et al,
2008:7). Analysen av tabell 7 antyder tydelig at lærere fra tradisjonelle klasseromsskoler, i
langt større grad enn kollegaene fra baseskolene, føler at de fysiske rammene ved skolen de
jobber ved legger godt til rette for utøvelsen av en slik kompetanse.
Hurtig igangsettelse av undervisningsarbeid
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å komme hurtig i gang med undervisningsarbeidet
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
88,4 %
5,8 %
4,7 %
1,1 %
1285
(63,1 %/25,3 %)
(3,8 %/0,9 %)
Baseskole
47,0 %
12,4 %
37,6 %
3,0 %
202
(19,3%/27,7 %)
(19,8 %/17,8 %)
Usikker/verken trad. eller
65,0 %
13,2 %
19,5 %
2,3 %
174
base passer
(27,6%/37,4%)
(13,2%/6,3 %)
Tabell 8

Det å komme hurtig i gang med undervisningsarbeidet kan klart kobles det å være en klar og
tydelig leder. Elevundersøkelser har også vist at ved skoler der lærerne kommer hurtig i gang
med undervisningen har foreldrenes utdanning mindre å si for elevenes karakterer (Bakken,
2009:92). Slik sett kan det å komme hurtig i gang med undervisningen være et tiltak for sosial
utjevning i skolen. Clearinghouse-rapporten nevner også at det å ”starte timene etter planen”
er en del av klasseledelseskompetansen (Nordenbo et al, 2008:71). Samlet sett kan man derfor
med stor grad av trygghet fastslå at det å komme hurtig i gang med undervisningsarbeidet er
et positivt pedagogisk tiltak i en streben etter å fremme elevenes prestasjoner. Tabell 8 viser
meget tydelig at det er lærerne fra de tradisjonelle klasseromsskolene som opplever at de har
de beste forutsetningene for å oppnå rask igangsettelse av undervisningen.
Tilretteleggelse for konsentrasjonsproblemer og manglende impulskontroll
Elever med spesielle konsentrasjonsproblemer og/eller sviktende impulskontroll kan være
utfordrende i forhold til et ønske om å opptre som en klar og tydelig leder i lærerrollen. Tabell
9 og 10 viser en nærmest total enighet blant Oslo-lærerne om at skoleanlegget de arbeider ved
har betydning for å tilrettelegge for elever med konsentrasjonsproblemer og manglende
impulskontroll.
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De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å tilrettelegge for elever med
konsentrasjonsproblemer
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
55,6 %
15,3 %
28,1 %
0,9 %
(20,7 %/34,9 %)
(21,3 %/6,8 %)
Baseskole
30,0 %
11,5 %
58,5 %
0,0 %
(9,5 %/20,5 %)
(27,5 %/31,0 %)
Usikker/verken trad. eller
46,5 %
12,8 %
39,5 %
1,2 %
base passer
(12,8%/33,7%)
(18,6 %/20,9 %)
Tabell 9

Respondenter
1287
200
172

Blant baseskolelærerne er det for eksempel ikke en eneste lærer som mener at skoleanlegget
ikke innvirker på forutsetningene for å tilrettelegge for elever med konsentrasjonsproblemer.
Igjen er det lærerne ved de tradisjonelle klasseromsskolene som i klart størst grad er enige i
påstanden om at de fysiske rammene ved skoleanlegget gir gode forutsetninger for å utøve
den aktuelle delen av denne lærerkompetansen.
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å tilrettelegge for elever med manglende
impulskontroll
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
50,2 %
19,1 %
28,6 %
2,0 %
1276
(17,9 %/32,3 %)
(20,8 %/7,8 %)
Baseskole
26,7 %
10,4 %
60,4 %
2,5 %
202
(7,4 %/19,3 %)
(29,2 %/31,2 %)
Usikker/verken trad. eller
35,9 %
19,4 %
43,0 %
1,8 %
170
base passer
(8,8%/27,1%)
(21,8 %/21,2 %)
Tabell 10

Disse tallene er interessante å sammenligne med funnene som ble gjort i en norsk studie av
medikamentell behandling av elever med diagnosen ADHD. Den studien viste at risikoen for
at en elev skulle være under behandling med et sentralstimulerende middel var fem ganger så
høy i skoler med åpne skolelandskap som i tradisjonelle klasseromsskoler (Vik, Grov og
Garåsen, 2001). Det faktum at lærere i baseskoler finner det såpass mye vanskeligere å
tilrettelegge for elever med konsentrasjonsproblemer og manglende impulskontroll kan være
en forklaringsmodell for funnet i denne medisinske studien. Hvis baseskolene har fysiske
rammer som gir dårligere forutsetninger for å tilrettelegge for elever med konsentrasjonsproblemer og/eller manglende impulskontroll vil dette antagelig kunne gjenspeiles i
oppførselen hos de aktuelle elevene. Det vil igjen kunne føre til at flere lærere melder om
bekymring med tenke på en aktuell diagnose, enn hva tilfellet vil være i en skole der de
fysiske rammene gir gode forutsetninger for tilretteleggelse for de aktuelle elevene.
Amerikanske studier på de åpne skolene fra 1980-tallet viste at jo større romlig åpenhet det
var ved skolene, jo større var den visuelle distraksjonen (Moore og Lackney, 1994:49).
Relasjonskompetanse
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å ta i bruk og utvikle min relasjonskompetanse
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
72,2 %
15,2 %
6,5 %
6,2 %
1280
(36,3 %/35,9%)
(5,6 %/0,9%)
Baseskole
63,4 %
20,8 %
11,7 %
4,1 %
197
(26,9 %/36,5 %)
(6,6 %/5,1%)
Usikker/verken trad. eller
65,9 %
17,9 %
12,7 %
3,5 %
173
base passer
(26,0%/39,9 %)
(11,0%/1,7 %)
Tabell 11

2011©FORMakademisk

82

Vol.4 Nr.2 2011, 69-94

Erlend Vinje Baseskoler og viktige lærerkompetanser. Hva mener lærerne?

Lærerne ved tradisjonelle klasseromsskoler mener, i større grad enn kollegaene fra
baseskolene, at de fysiske rammene ved skoleanlegget de jobber gir dem gode forutsetninger
for å ta i bruk og utvikle sin relasjonskompetanse. Tabell 12-16 vil operasjonalisere begrepet
om relasjonskompetanse i ulike påstander, for å undersøke hvilken innvirkning de ulike
kategoriene av skoleanlegg har på lærernes oppfattelse av ulike deler av utøvelsen av
relasjonskompetansen.
Forutsetninger for å bygge gode relasjoner
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å bygge en god relasjon med hver enkelt av elevene
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
81,7 %
8,1 %
5,5 %
4,7 %
1279
(50,1 %/31,6%)
(4,8 %/0,7%)
Baseskole
63,6 %
12,6 %
18,6 %
5,1 %
198
(32,8 %/30,8 %)
(14,1 %/4,5 %)
Usikker/verken trad. eller
75,4 %
12,3 %
9,4 %
2,9 %
171
base passer
(33,9%/41,5 %)
(7,6%/1,8 %)
Tabell 12

Både rapporten fra Dansk Clearinghouse (2008) og metastudien fra John Hattie (2009) trekker
fram gode relasjoner mellom lærer og elev som svært viktig for elevens læring. I den danske
rapporten blir relasjonskompetansen: det å besitte kompetansen å inngå i en sosial relasjon
med den enkelte elev, trukket fram som en av de tre viktigste lærerkompetansene (Nordenbo
et al, 2008:7). Blant ”vinnerne” i Hatties rangerte liste over hvilke pedagogiske tiltak som
fremmer elevenes læring finner vi ”lærer-elev relasjoner” med en effektstørrelse på 0,72
(Hattie, 2009:118). En norsk studie om forholdet mellom relasjonen lærer-elev og lærerens
undervisningspraksis viser at ”gjennom relasjonen mellom lærer og elev skapes undervisningspraksis som gir autoritet og gode muligheter for læring for elevene, samtidig som
dette er dialektiske forhold som gjensidig vil påvirke hverandre” (Mausethagen og Kostøl,
2009:88-89). Tabell 12 viser tydelig at det er lærerne i de tradisjonelle klasseromsskolene som
i størst grad oppgir at de fysiske rammene ved skolen de jobber ved gir gode forutsetninger
for å bygge en god relasjon med hver enkelt av elevene.
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å hjelpe elevene med å skape gode relasjoner seg i
mellom
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
78,8 %
11,9 %
6,2 %
3,2 %
1282
(43,4 %/35,4%)
(5,0 %/1,2%)
Baseskole
64,6 %
15,7 %
16,6 %
3,0 %
198
(31,8 %/32,8 %)
(12,1 %/4,5 %)
Usikker/verken trad. eller
71,1%
19,1 %
8,7 %
1,2 %
173
base passer
(26,6%/44,5 %)
(7,5%/1,2 %)
Tabell 13

Tabell 13 viser at dette forholdet også er gjeldende knyttet til mulighetene for å hjelpe elevene
med å skape gode relasjoner seg i mellom.
Forutsetninger for å motivere og aktivere elevene
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å motivere elevene i deres læringsarbeid
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
78,0 %
11,8 %
6,0 %
4,2 %
1278
(38,7 %/39,3%)
(5,2 %/0,8%)
Baseskole
65,9 %
17,3 %
12,1 %
4,6 %
197
(29,4%/36,5 %)
(9,6 %/2,5 %)
Usikker/verken trad. eller
71,5 %
16,9 %
8,2 %
3,5 %
172
base passer
(29,1%/42,4 %)
(7,6%/0,6 %)
Tabell 14
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I sin definisjon av relasjonskompetanse trekker Clearinghouse-rapporten frem elevstøttende
ledelse som fremmer elevaktivering og elevmotivering (Nordenbo et al, 2008:71). Tabell 14
viser at lærerne ved de tradisjonelle klasseromsskolene i størst grad oppgir enighet med
påstanden om at forutsetningene de har for å motivere elevene i deres læringsarbeide er gode.

De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å legge til rette for undervisning med stor grad av
elevaktivering
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
65,4 %
13,3 %
19,2 %
2,2 %
1286
(23,8 %/41,6%)
(16,3 %/2,9%)
Baseskole
65,3 %
12,6 %
19,1 %
3,0 %
199
(23,6 %/41,7 %)
(14,6 %/4,5 %)
Usikker/verken trad. eller
69,5 %
14,4 %
14,4 %
1,7 %
174
base passer
(19,5%/50,0 %)
(13,8%/0,6 %)
Tabell 15: Denne er ikke signifikant (Pearsons Chi-Square: 0,380).

Knyttet til mulighetene for å legge til rette for undervisning med stor grad av elevaktivering
indikerer analysen at dette ikke har sammenheng med type skoleanlegg som lærerne jobber
ved. Skola2000-prosjektet la på mange måter grunnlaget for de første norske baseskolene.
Sentralt i idègrunnlaget for dette prosjektet var blant annet at elevrollen skulle forandres og at
skolebyggene skulle forandres for å øke forutsetningene for elevaktive arbeidsmåter (Bjørklid,
2005:70). Tabell 15 gir grunnlag for å hevde at lærere ved tradisjonelle klasseromsskoler
finner like store muligheter for å tilrettelegge for elevaktive arbeidsmåter som det en
baseskole kan tilby.
Forutsetninger for å ta hensyn til elevens forutsetninger
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å ta hensyn til elevens forutsetninger i
planleggingen av undervisningen
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
65,4 %
15,3 %
15,8 %
3,5 %
(27,5 %/37,9%)
(13,2 %/2,6%)
Baseskole
54,5 %
17,7 %
23,3 %
4,5 %
(20,7 %/33,8 %)
(15,7 %/7,6 %)
Usikker/verken trad. eller
59,3 %
21,5 %
16,8 %
2,3 %
base passer
(22,1%/37,2 %)
(15,1%/1,7 %)
Tabell 16

Respondenter
1272
198
172

Det å ta hensyn til elevenes forutsetninger ved planlegging av undervisningen kan sies å være
en del av den fagdidaktiske kompetansen hos lærere. Dansk Clearinghouse knytter på sin side
denne evnen til relasjonskompetansen, da den sees som en del av det å bedrive elevstøttende
ledelse som krever god relasjon til eleven (Nordenbo et al, 2008:71). Også i forhold til
vurderingen av forutsetningene for å ta i bruk denne komponenten ved relasjonskompetansen,
er det lærerne ved de tradisjonelle klasseromsskolene som i størst grad oppgir at disse er gode.
Å ta hensyn til elevenes forutsetninger må sies å være tett knyttet til det overordnede
prinsippet i norsk skole om tilpasset opplæring (Kunnskapsdepartementet, 2006:34) En
medieanalyse har tidligere vist at ”bedret tilpasset opplæring” er blant argumentene som blir
mest hyppig brukt i argumentasjon for baseskoler (Vinje, 2011:34). Tabell 16 viser at en slik
argumentasjon ikke får støtte i forhold til det aspektet av tilpasset opplæring som handler om
å ta hensyn til elevens forutsetninger i planleggingen av undervisningen. Tabell 18 vil senere
vise at lærere ved baseskoler også er mer negative enn sine kollegaer i de tradisjonelle
skolene, når det kommer til mulighetene for å benytte hensiktsmessige arbeidsmåter og
undervisningsmetoder. Samlet sett gir dette grunn til å stille seg skeptisk til argumentasjon om
at baseskoler legger bedre til rette for tilpasset opplæring enn det de tradisjonelle skolene gjør.
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Fagdidaktisk kompetanse
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å ta i bruk og utvikle min fagdidaktiske kompetanse
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
77,5 %
12,5 %
7,2 %
2,7 %
1285
(36,8 %/40,7%)
(5,6 %/1,6%)
Baseskole
66,3 %
14,9 %
15,3 %
3,5 %
202
(30,7 %/35,6 %)
(9,9 %/5,4 %)
Usikker/verken trad. eller
70,7 %
16,7 %
11,4 %
1,1 %
174
base passer
(25,9%/44,8 %)
(10,3%/1,1 %)
Tabell 17

Lærerne ved tradisjonelle klasseromsskoler mener i større grad enn kollegaene fra
baseskolene at de fysiske rammene ved skoleanlegget de jobber gir dem gode forutsetninger
for å ta i bruk og utvikle sin fagdidaktiske kompetanse. Tabell 18-23 vil operasjonalisere
begrepet om fagdidaktisk kompetanse i ulike påstander, for å undersøke hvilken innvirkning
de ulike kategoriene av skoleanlegg har på lærernes oppfattelse av ulike deler av utøvelsen av
den fagdidaktiske kompetansen.
Fleksibilitet knyttet til arbeidsmåter og undervisningsmetoder
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å benytte de arbeidsmåtene og
undervisningsmetodene som jeg til enhver tid mener er hensiktsmessige
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
67,0 %
10,0 %
22,2 %
0,8 %
(21,9 %/45,1%)
(17,2%/5,0%)
Baseskole
57,7 %
7,5 %
32,8 %
2,0 %
(15,9 %/41,8 %)
(22,4 %/10,4 %)
Usikker/verken trad. eller
63,4 %
9,7 %
26,3 %
0,6 %
base passer
(15,4%/48,0 %)
(19,4%/6,9 %)
Tabell 18

Respondenter
1294
201
175

Et hovedargument for baseskoler i Oslo spesielt og i Norge generelt har vært at disse byggene
er fleksible, og at lærere har behov for den fleksibiliteten baseskolen kan gi i undervisningen
(Dregelid, 2008b, Vinje, 2011:34). Tabell 18 indikerer at dette argumentet kan betegnes som
en myte som bør avlives innenfor baseskoledebatten, i alle fall så lenge fleksibilitetsbegrepet
knyttes opp mot lærerens muligheter til å legge til rette for varierte og hensiktsmessige
arbeidsmåter og undervisningsmetoder. Lærerne ved de tradisjonelle klasseromsskolene er i
større grad enn kollegaene fra baseskolene, enige i en påstand om at forutsetningene de
fysiske rammene ved skoleanlegget gir for å benytte de arbeidsmåtene og undervisningsmetodene som den enkelte lærer til enhver tid anser som hensiktsmessig, er gode. Med tanke
på historikken til skoleanlegg med utstrakt bruk av åpne løsninger er dette ikke overraskende.
Et 5-årig forskningsprosjekt om norske åpne skoler på 70-tallet fikk følgende oppsummering:
Undervisningen ble snarere stereotyp og ensidig enn variert og fleksibel. Det ble krevd
moderasjon og beherskelse framfor spontanitet og utfoldelse. Og denne tendensen tiltok med
økende antall elever/klasser i samme rom (Aarnes, 1991:49)

Det vil derfor være av interesse og høre om dagens norske lærere mener undervisning i åpne
landskap setter begrensninger når det gjelder valg av arbeidsmåter. Tabell 19 gir et tydelig
svar:
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Undervisning i åpne landskap setter begrensninger på valg av arbeidsmåter på grunn av hensyn til andre elevgrupper (med tanke på støy)
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell klasseromsskole
76,4 %
11,3 %
5,6 %
6,6 %
1287
(47,3%/29,1%)
(3,3 %/2,3%)
Baseskole
81,2 %
8,9 %
8,4 %
1,5 %
202
(43,1 %/38,1 %)
(5,9 %/2,5 %)
Usikker/verken trad. eller
78,1 %
9,2 %
9,9 %
2,9 %
173
base passer
(40,5%/37,6 %)
(6,4%/3,5 %)
Totalt

77,1 %
(46,1%/31,0%)

10,8 %

6,5 %
(4,0%/2,5%)

5,6 %

1662

Tabell 19

Et klart flertall av lærerne i utvalget mener undervisning i åpne landskap setter begrensninger
på valg av arbeidsmåter på grunn av at man må ta hensyn til andre elevgrupper med tanke på
støy. Det er i gruppen blant baseskolelærere enigheten med påstanden er størst. SINTEF
Byggforsk ser ut til å ha oppfattet dette problemet i sin rapport om ”Planløsninger, akustikk
og støy i baseskoler”. De skisserer følgende i sin konklusjon om ”suksesskriterier for baseskoler mht. støy”:
Undervisningen bør i så stor grad som mulig legges opp med ”homogen aktivitet”, dvs at det
er samme type aktivitet i et rom samtidig. A-plan regnes da som ”en aktivitet” selv om elevene
holder på med ulike ting. Det tenkes primært på at formidlingspedagogikk og A-plan i samme
rom bør unngås (Jerkø og Homb, 2009:78)

Denne delen av konklusjonen suppleres blant annet med at ”Baseskolene må planlegges slik
at man har tilstrekkelig rom hvor formidling av tale er prioritert for den gruppestørrelsen som
man må ivareta” (Jerkø og Homb, 2009:78). Samlet sett blir det på denne bakgrunn vanskelig
ikke å stille seg spørsmålet: Hva skal man da med baseskoler? Hvis det å bedrive samme type
aktivitet i et rom samtidig, samt det å prioritere tilstrekkelige rom for formidling av tale til den
gruppestørrelsen man må ivareta, er suksesskriterier for baseskolene – da vil de tradisjonelle
klasseromsskolene på en bedre måte tilby passende fysiske rammer for dette enn hva
baseskolen kan. De to andre hovedargumentene som har blitt benyttet for baseskolenes
eksistens er for øvrig at denne formen for skolearkitektur legger til rette for mer og bedre
lærersamarbeid og tilpasset opplæring (Vinje, 2011:34). Denne undersøkelsen viser imidlertid
at det ikke er sammenheng mellom hvordan lærere opplever at lærersamarbeidet ved skolen
de jobber fremmer tilpasset opplæring, og hvilken type skolearkitektur det er ved skolen de
jobber:
Jeg anser lærersamarbeidet ved skolen som fremmende for tilpasset opplæring
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell klasseromsskole
66,6 %
16,0 %
15,4 %
(35,3%/31,3%)
(8,4 %/7,0%)
Baseskole
67,3 %
14,1 %
18,1 %
(40,7 %/26,6 %)
(8,0 %/10,1 %)
Usikker/verken trad. eller
61,8 %
19,1 %
16,8 %
base passer
(28,3%/33,5 %)
(8,7%/8,1 %)
Totalt

66,2 %
16,1 %
(35,2%/31,0%)
Tabell 20: Denne er ikke signifikant (Pearsons Chi square = 0,297)

15,9 %
(8,4%/7,5%)

USIKKER
2,0 %

Respondenter
1279

0,5 %

199

2,3 %

173

1,9 %

1651

Dansk Clearinghouse peker på didaktikkompetanse som en av de viktige lærerkompetansene
(Nordenbo et al, 2008:71). I sin beskrivelse av denne kompetansen kommer det fram at denne
krever høy faglig viten, noe som rettferdiggjør denne artikkelens bruk av begrepet
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fagdidaktisk kompetanse. Denne høye faglige viten hos læreren gjør det enklere for læreren å
benytte mange forskjellige tilnærminger og undervisningsmetoder, noe som vil øke læringen
hos elevene (Ibid). Tabell 18 og 19 indikerer at lærerne finner det tradisjonelle klasserommet
mest hensiktsmessig når målet er å benytte de undervisningsmetodene som til enhver tid blir
ansett som mest hensiktsmessige.
Forutsetninger for å gi underveisvurdering på elevenes arbeid
Underveisvurdering har blitt trukket fram av flere som et av de viktigste pedagogiske tiltak
for å fremme elevenes læring. I Hatties tidligere omtalte medieanalyse er formativ vurdering
blant de desiderte vinnerne med en effektstørrelse på 0,90. Det å gi elevene feedback på
arbeidet deres følger like bak med en effektstørrelse på 0,73 (Hattie, 2009:173,181).
Forskjellen mellom disse tiltakene kan noe overfladisk forklares som at feedback er
tilbakemeldinger på elevenes arbeid, mens formativ vurdering og underveisvurdering også
inkluderer fremovermeldinger om hva elevene kan gjøre for å lykkes enda bedre. De britiske
professorene Paul Black (emeritus) og Dylan Wiliam har også levert betydelige bidrag innen
emnet. Duoen avslutter en av sine artikler med å slå fast at de ikke kjenner til noen andre
måter å heve elevenes læringsutbytte, som har et like sterkt forskningsbasert utgangspunkt
(Black og Wiliam, 2001:13). Tanken om å følge elevenes læring nøyere gjennom
underveisvurdering har hatt sterk påvirkning på nyere norske retningsgivende skoledokument,
og finnes igjen i Kunnskapsløftets kompetansemål (Kunnskapsdepartementet, 2006), i
Utdanningsdirektoratets nye satsing på vurdering for læring (Utdanningsdirektoratet, 2010b)
og i forskriftene til opplæringsloven der § 3-11 til 3-16 omhandler underveisvurdering og
kravene som stilles til dette pedagogiske og læringsfremmende tiltaket (Kunnskapsdepartementet, 2010a).
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å gi elevene kontinuerlig underveisvurdering på
arbeidet deres
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
80,4 %
8,8 %
6,5 %
4,3 %
1288
(46,0 %/34,4%)
(5,3 %/1,2%)
Baseskole
60,8 %
14,1 %
20,6 %
4,5 %
199
(27,1 %/33,7 %)
(16,1 %/4,5 %)
Usikker/verken trad. eller
71,9 %
10,3 %
14,9 %
2,9 %
174
base passer
(32,8%/39,1 %)
(10,9%/4,0 %)
Tabell 21

Tabell 21 viser tydelig at lærere fra tradisjonelle klasseromsskoler i større grad enn kollegaene
fra baseskolene, oppgir enighet til en påstand om at de fysiske rammene ved skoleanlegget gir
gode forutsetninger for å gi elevene kontinuerlig underveisvurdering på arbeidet deres.
Sentralt i underveisvurderingen er det å kunne formidle klare mål til elevene i undervisningen
og å kunne skaffe seg en tydelig oversikt over elevenes arbeid. Også knyttet til disse
elementene av underveisvurderingen kommer det tradisjonelle klasserommet best ut i
undersøkelsen:
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å kunne formidle klare mål til elevene i
undervisningen
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
91,0 %
3,8 %
2,2 %
3,0 %
1290
(65,7 %/25,3%)
(1,7 %/0,5%)
Baseskole
72,1 %
10,0 %
14,0 %
4,0 %
201
(40,8%/31,3 %)
(9,5 %/4,5 %)
Usikker/verken trad. eller
83,4 %
8,6 %
6,9 %
1,1 %
175
base passer
(44,0%/39,4 %)
(6,3%/0,6 %)
Tabell 22
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Hattie trekker fram det å kommunisere hva som er intensjonene med leksjonen og hvilke
kjennetegn som finnes på suksess knyttet til disse intensjonene, blant hovedtemaene i sin nye
bok (2009:125). Dansk Clearinghouse omtaler også klare undervisningsmål fra læreren, som
en del av de elementene under didaktikkompetansen som fremmer elevlæringen (Nordenbo et
al, 2008:71). Knyttet til forutsetningene for å kunne utøve dette pedagogiske tiltaket, viser
tabell 22 nok en gang at lærerne fra tradisjonelle klasseromsskoler mener de har de beste
forutsetningene.
De fysiske rammene ved skoleanlegget der jeg jobber gir meg gode forutsetninger for å skaffe meg en tydelig oversikt over skolearbeidet
til mine elever
ENIG (helt/delvis)
VERKEN ENIG
UENIG
SKOLEANLEGGET
Respondenter
ELLER UENIG
(delvis/helt)
INNVIRKER IKKE
Tradisjonell klasseromsskole
87,1 %
5,5 %
4,4 %
2,9 %
1285
(57,0 %/30,1%)
(3,5%/0,9%)
Baseskole
62,7 %
14,4 %
19,4 %
3,5 %
201
(27,9 %/34,8 %)
(13,9 %/5,5%)
Usikker/verken trad. eller
73,5 %
11,0 %
14,5 %
1,2 %
173
base passer
(35,3%/38,2 %)
(11,6%/2,9 %)
Tabell 23

Når det gjelder forutsetningene for å skaffe seg en tydelig oversikt over skolearbeidet til
elevene, er det igjen lærerne fra tradisjonelle klasseromsskoler som i størst grad oppgir
enighet til påstanden om at forutsetningene er gode. Dansk Clearinghouse peker blant annet
på at undervisningssituasjoner der læreren har mulighet for å gi hurtige og korrigerende
tilbakemeldinger er positive for elevenes læring (Nordenbo, et al, 2008:71). Slike
undervisningshandlinger fra læreren krever åpenbart at læreren har en tydelig oversikt over
elevens skolearbeid.
Konklusjonen knyttet til resultatene i undersøkelsen
Lærere fra tradisjonelle klasseromsskoler skoler mener, i signifikant større grad enn
kollegaene fra baseskolene, at skoleanlegget de jobber ved gir gode forutsetninger for å få
benyttet de mest viktige lærerkompetansene. Disse kompetansene handler om klasseledelse,
evne til å skape relasjoner med og mellom elevene samt lærerens fagdidaktiske egenskaper.
Sammenlignet med lærere fra klasseromsskoler er baseskolelærerne klart mer skeptiske til
blant annet mulighetene for å opprettholde ro og orden, være synlige, tilrettelegge for elever
med konsentrasjonsproblemer, komme hurtig i gang med undervisningen, få elevene til å ta
ansvar for felles regler, unngå at elever gjemmer seg bort fra undervisningssituasjoner og for å
skaffe seg oversikt over arbeidet til elevene.
Undersøkelsen indikerer at de fysiske rammene ved baseskoler legger forholdene
dårligere til rette for lærernes pedagogiske praksis enn hva den tradisjonelle klasseromsskolen
gjør. Det er all grunn til å spørre seg om lærernes meninger har kommet tydelig nok fram og
blitt tillagt nok vekt i planleggingen av nye skoleanlegg. Analysen viser at baseskoler kommer
klart dårligst ut, når skolearkitekturen knyttes opp mot lærerens opplevelse av å ha gode
forutsetninger for sin pedagogiske praksis. Hele 80,8 % av lærerne er helt eller delvis enige i
at nye skoleanlegg bør bygges ut fra en tradisjonell modell med et fast klasserom til en fast
elevgruppe. Kun 6,3 % er helt eller delvis uenige. Et klart flertall av lærerne fra baseskoler er
også helt eller delvis enige i at skoler bør bygges ut fra en tradisjonell modell, med
utgangspunkt i faste klasserom til faste elevgrupper.
Avsluttende drøfting
Det er relevant å drøfte på hvilken måte og i hvilken grad de nye forskningsresultatene som er
presentert tidligere i artikkelen, belyser tre sentrale tema innenfor baseskoledebatten på nye
måter. Disse temaene er 1) lærerpreferanser knyttet til henholdsvis tradisjonelle klasseromsskoler eller baseskoler, 2) den tradisjonelle klasseromsskolens og baseskolens innvirkning på
hvordan lærere oppfatter mulighetene for å utøve viktige lærerkompetanser, og 3) sammen2011©FORMakademisk
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hengen mellom elevenes læringsutbytte og skolearkitekturen med utgangspunkt i tradisjonelle
klasseromsskoler og baseskoler.
Lærerpreferanser
Det første punktet denne artikkelen tok mål av seg å avdekke var lærerpreferanser knyttet til
henholdsvis tradisjonelle klasseromsskoler og baseskoler. Konklusjonen ut fra det empiriske
materialet i denne undersøkelsen gir en krystallklar dom: lærerne foretrekker det tradisjonelle
klasserommet fremfor baseskolen. Dette gjelder også for lærere som arbeider i baseskolen. En
slik konklusjon støtter opp medieanalysen som viste at lærere var negative til baseskoler
(Vinje, 2011), men peker i motsatt retning av rapporten fra SINTEF Byggforsk, som
konkluderer med ”en meget sterk og klar positiv holdning til ”baseskoler” som prinsipp” blant
lærerne ved syv baseskoler (fordelt på ni trinn) i Oslo (Jerkø og Homb, 2009:79). Jeg viste i
innledningen til denne artikkelen at rapporten fra SINTEF Byggforsk har store metodiske
mangler, i forhold til den delen av konklusjonen som antyder at lærere er positive til
baseskoler. Seks av de syv baseskolene som er undersøkt i rapporten fra SINTEF Byggforsk
er også representert i den kvantitative undersøkelsen som har blitt presentert i denne
artikkelen. Rapporten fra SINTEF Byggforsk baserer sin konklusjon på intervjuer av lærere
(primært gruppeintervjuer) ved de aktuelle basene, men oppgir ikke hvor mange lærere som
har blitt intervjuet – verken på den enkelte skole eller totalt. Videre beskriver rapporten at
”For noen av skolene har imidlertid basene vært delt mellom flere trinn og da har alle deltatt i
gruppeintervjuene” (Ibid:8). Ved en av skolene vises det til ”den intervjuede læreren” – og
antyder dermed et enkelt intervjuobjekt (Ibid:43). Spørreundersøkelsen som blir presentert
har i snitt fått inn 11 svar fra hver av de seks skolene som er med i begge undersøkelsene.
Samlet sett vil det dermed være naturlig å konkludere med at resultatene som er presentert her
gir sterk støtte til en påstand om at et klart flertall av lærere i Oslo foretrekker tradisjonelle
klasseromsskoler fremfor baseskoler.
Innvirkning på viktige lærerkompetanser
Innledningsvis i denne artikkelen ble det beskrevet at det tidligere forskningsgrunnlaget var
nærmest ikke-eksisterende når det kom til kvantitative undersøkelser som beskriver hvordan
tradisjonelle klasseromsskolers og baseskolers ulike arkitekturmessige struktur innvirker på
hvordan lærere oppfatter mulighetene for å utøve viktige lærerkompetanser. Resultatene fra
spørreundersøkelsen som er presentert i denne artikkelen gir i så måte et nytt forskningsbidrag. Dette nye forskningsbidraget må sies å være entydig når det konkluderer med at de
fysiske rammene ved baseskoler blir oppfattet av lærere som hemmende for utøvelse av
viktige lærerkompetanser, sammenlignet med de fysiske rammene ved tradisjonelle klasseromsskoler. Når forskningsbidraget beskrives som entydig, gjøres dette i dobbelt betydning.
Resultatene viser samme tendens knyttet til alle de tre mest sentrale lærerkompetansene, men
også innenfor hver av de tre ulike kompetansene er svaret entydig og ingen av analysene
innenfor de ulike delene av kompetanseområdene kommer ut med støtte til baseskolen.
Elevenes læringsutbytte og ulik skolearkitektur med utgangspunkt i tradisjonelle
klasseromsskoler og baseskoler
Den tidligere gjennomgangen av forskning knyttet til elevenes læringsutbytte viste at åpne
skoler, basert på flere metaanalyser, ikke var et pedagogisk tiltak som økte læringsutbytte,
men derimot hadde en effekt som gjorde at tiltaket ble kategorisert blant ”katastrofene”
(Hattie, 2011). PISA-rapporten (OECD, 2010) har vist seg uegnet til å si noe om hvordan
sammenhengen er mellom elevenes læringsutbytte og skolearkitekturen med utgangspunkt i
tradisjonelle klasseromsskoler og baseskoler, da de aktuelle variablene ikke har belyst
skillelinjene i den norske baseskoledebatten.
Undersøkelsen fra avisen Bergens Tidende fra 2010 er derimot svært relevant knyttet
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til den norske baseskoledebatten. I og med at resultatet fra denne undersøkelsen var at det
ikke ble påvist signifikante forskjeller på faglige resultater og trivsel hos elevene i
tradisjonelle klasseromsskoler og baseskoler (Hoaas og Mjelva, 2010), åpner mulighetene seg
for å benytte undersøkelsen både for kritikk og forsvar av baseskolen. I sin egen fremstilling
av undersøkelsen skriver avisen selv på førstesiden av papirutgaven 31.03.10 at ”Politikerne
hyllet det som fremtidens skole. Her er målingen som viste at de tok feil”. Professor i
pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, følger opp inne i avisen og spør:
”Når det viser seg at dette ikke har noen effekt, hvorfor skal det bygges da?” (Ibid). Det kan
imidlertid også argumenteres motsatt vei med at ”læringsresultatene er jo heller ikke blitt
dårligere i baseskolene”. Forskningsresultatene som er presentert i denne artikkelen viser at
lærere mener at de fysiske rammene for å ta i bruk viktige lærerkompetanser som forskning
konkluderer med at fremmer elevens læring, er bedre i tradisjonelle klasseromsskoler enn i
baseskoler. Dermed ville en enkel slutning vært å anta at læringsresultatene ville være bedre i
de tradisjonelle skolene enn i baseskolene. Samtidig ville en slik enkel slutning naturligvis
også være overfortolkede. I resonnementet ligger ingen analyse av hvordan lærerne på
baseskolene kompenserer for at de fysiske rammene i deres øyne ikke understøtter bruken av
de viktige lærerkompetansene, og dermed heller ingen vurdering av i hvilken grad disse
forventende kompensatoriske grepene vil fremme eller hemme læring.
Det kan være flere tolkninger til det faktum at BT-undersøkelsen viser at det likevel
ikke er signifikante forskjeller i læringsresultater knyttet til den tradisjonelle klasseromsskolen og baseskolen i Norge. Et alternativ er at lærernes oppfatninger av hvordan de fysiske
rammene ved de ulike skoletypene legger til rette for ulike lærerkompetanser er preget av
negative utgangsholdninger til baseskolen, og derfor gir et feilaktig bilde knyttet til hvordan
de fysiske rammene reelt sett legger til rette for utøvelse av de aktuelle lærerkompetansene.
En annen tolkning er at lærere i Norge i så stor grad tilrettelegger for tradisjonell klasseromsundervisning inne i baseskolene, at det er naturlig at det ikke er signifikante forskjeller knyttet
til elevenes læringsutbytte. Denne tolkningen kan indirekte få støtte fra rapporten fra SINTEF
Byggforsk. Her kommer det fram at det i fem av de syv undersøkte baseskolene ble plassert
inn langt større elevgrupper i mindre grupperom, enn hva grupperommene var dimensjonert
for. Lærerne oppgir klare preferanser mot klasseromsstruktur og opplever samtidig at det
tradisjonelle klasserommet i større grad enn baseskolen legger godt til rett for utøvelse av
viktige lærerkompetanser. Derfor er det ikke overraskende at mange lærere vil forsøke å
skape klasseromsorganisering ut av grupperom som i utgangspunktet er for små for vanlige
klasser på 20-30 elever. Enda mindre overraskende blir dette da baseskolene i Norge ikke blir
bygget med noe overordnet krav om en spesiell organisering eller økt fokus på prosjektarbeid
eller andre elevstyrte arbeidsmetoder.
En oppsummering av denne tolkningen vil være at grunnen til at baseskolene så langt
får like gode læringsresultater som de tradisjonelle klasseromsskolene, er at selv om de
fysiske strukturene hemmer utøvelse av lærerkompetanser som fremmer læring, så organiserer
lærerne seg på tvers av den måten arkitekturen i baseskolene legger til rette for. Lærerne lar
med andre ord ikke arkitekturen styre undervisningen deres slik det er tenkt. De tidligere
omtalte svenske Skola2000-skolene Färila og Futurum hadde i motsetning til de norske
skolene et program å forholde seg til i forhold til arbeidsmåter og organisering. Både
arbeidsmåtene og organiseringen i den åpne skolearkitekturen blir beskrevet som om elevenes
valgfrihet og kontroll over ulike læringssituasjoner var klart sterkere enn i tradisjonelle skoler
(Bjørklid, 2005:72-75). Begge skolene produserte læringsresultater langt under det som var
forventet (Skolverket, 2011). Undersøkelsen som er presentert i denne artikkelen konkluderer
med at lærere oppfatter det tradisjonelle klasserommet som klart bedre egnet enn baseskolen,
knyttet til mulighetene for å utøve viktige lærerkompetanser som forskning konkluderer med
at fremmer læring. Dette er en konklusjon som på ingen måter støtter ideen bak baseskolene,
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selv om den heller ikke kan gi en selvstendig dom knyttet til sammenhengen mellom elevenes
læringsresultater og ulik skolearkitektur med utgangspunkt i tradisjonelle klasseromsskoler og
baseskoler.
På bakgrunn av de presenterte forskningsresultatene i denne artikkelen kan det
tidligere siterte spørsmålet til professor Thomas Nordahl utvides: Hvis baseskolene ikke er
ønsket av lærerne, blir vurdert av lærere som hemmende knyttet til utøvelse av viktige
lærerkompetanser og ikke kan vise til bedre resultater knyttet til elevenes trivsel eller faglige
resultater – hvorfor bygge dem da? Dette spørsmålet må også ses i lys av opplæringslovens §
9a-2 første ledd: ”Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt
hensyn til tryggheten, helsa, trivselen og læringa til elevene” (Kunnskapsdepartementet,
2010b). En videre satsing på baseskoler i den hensikt å fremme elevenes læring kan ikke sies
å ha støtte i nyere forskning. Hvis hensikten med baseskolene er å legge til rette for lærernes
muligheter for å utøve viktige lærerkompetanser som fremmer læring, så vil heller ikke denne
hensikten være basert på forskning.
Erlend Vinje
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Storbyprogrammet og Fakultetet for lærerutdanning
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Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur
Sammendrag:
I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og
preferanser til to ulike former for skolearkitektur. Artikkelen er basert på observasjon av, og
intervjuer med, syv lærere. Tre av disse jobber ved en baseskole, mens de resterende jobber
ved en tradisjonell klasseromskole. Da lærerne satte ord på i hvilken grad de mente
skolearkitekturen ved deres skole ga et godt utgangspunkt for å drive undervisning i samsvar
med eget pedagogiske grunnsyn, pekte de samlet sett tre sentrale områder. Alle disse
områdene kan sees i lys av begrepet tilpasset opplæring. Det første området handlet om
hvilken form for differensiering som ble vektlagt på skolen, og hvordan de fysiske rammene
samsvarte med den aktuelle differensierings- og organiseringsformen. Her var lærerne ved
begge skolene godt fornøyde. Et andre fokusområde var reell arealtilgang som utgangspunkt
for variert undervisning. Her var lærerne ved den tradisjonelle klasseromskolen godt
fornøyde, mens lærerne ved baseskolen i langt større grad mente grupperommene var for
små, og at disse til dels opplevdes som begrensende i forhold til lærerrollen og ønske om
variert undervisning. Det siste fokusområdet lærerne pekte på var hvordan de fysiske
rammene la til rette for en ønsket balanse mellom tette samarbeidsrelasjoner og autonomi i
planleggings- og undervisningssituasjoner. Innenfor dette området var lærerne ved begge
skoler stort sett godt fornøyd, men de hadde ulike preferanser for hvor tyngdepunktet i denne
balansen skulle ligge.
Nøkkelord: tilpasset opplæring, skolearkitektur, baseskoler, tradisjonelle klasseromskoler,
arealtilgang, differensiering, samarbeidsrelasjoner og autonomi
Innledning
Arkitekturen på norske skoleanlegg har de siste årene vært gjenstand for mye debatt (Vinje,
2011a). En spørreundersøkelse blant lærere i Oslo konkluderte med at 81 % av lærerne mener
at nye skoleanlegg bør bygges ut fra en tradisjonell modell med utgangspunkt i et fast
klasserom til en fast elevgruppe. Den samme undersøkelsen viste også at lærerne ved
tradisjonelle klasseromsskoler, i langt større grad enn sine kollegaer ved baseskolene, uttrykte
at de fysiske rammene ved skolene de jobbet ved ga gode forutsetninger for å ta i bruk viktige
lærerkompetanser (Vinje, 2011b). Samtidig har mange kommuner og fylkeskommuner de
siste årene gått bort fra å bygge skoleanlegg med utgangspunkt i tradisjonelle klasserom for
faste elevgrupper og isteden bygget såkalte baseskoler: skoleanlegg basert på større deler med
åpnet læringsareal og tilhørende grupperom av varierende størrelse (Jerkø & Homb, 2009;
Vinje, 2011a).
Jeg vil i denne artikkelen belyse og analysere opplevelse av, forestillinger om og
preferanser for ulik skolearkitektur blant syv ulike lærere. Ulike tilnærminger til tilpasset
opplæring for elevene peker seg ut som en sentral forklaringskilde. Alle de sentrale funnene
vil bli satt i sammenheng med dette tema. Datagrunnlaget er basert på dybdeintervjuer med
syv lærere fra to ulike skoler og observasjon ved skolene disse lærerne jobber. Den ene skolen
er en tradisjonell klasseromsskole, mens den andre er en baseskole. Skolene er valgt ut
strategisk fra den tidligere nevnte spørreundersøkelsen. Lærerne ved de to aktuelle skolene
besvarte den nevnte spørreundersøkelsen på en slik måte, at det er grunn til at tro at lærerne
ved de aktuelle skolene er forholdsvis fornøyde med hvordan arkitekturen legger til rette for
den organiseringsformen av elevene som lærerne ønsker.
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Begrepsavklaring og teoretisk grunnlag
Jeg vil innledningsvis gi en kort historisk skisse for utviklingen av skoler med åpne
planløsninger i Norge. Deretter vil jeg gi en beskrivelse av de to formene for skolearkitektur
som blir omtalt i denne artikkelen, og en mer detaljert beskrivelse av de to aktuelle skolene
som er utgangspunktet for datagrunnlaget artikkelen bygger på. Deretter vil jeg gi en
begrepsavklaring av tilpasset opplæring og et teoretisk grunnlag for beskrivelsen av ulike
former for differensiering. Dette vil være sentralt i analysen av de ulike lærernes opplevelse
av, forestillinger om og preferanser for ulike former for skolearkitektur.
Historisk skisse: skoler med åpne planløsninger
Norges første åpne skole, Hvaler-åttekanten, sto ferdig i 1968 (Telhaug, 1976:22). Dette var
startskuddet for en mindre revolusjon knyttet til skolearkitektur. I løpet av de neste seks årene
ble 893 skolebygg ferdigmeldt her i landet. 202 av disse var åpne skoler (Hauge, 1976:137).
Disse åpne skolene representerte et brudd med klasseromprinsippet, gjennom at
klasserommene «i større eller mindre grad ble erstattet av ett eller flere arealer som gjerne
kalles åpne fordi det gjør plass til mer enn en klasse av elever» (Telhaug, 1976:16). Et forsøk
på begrepsavklaring fra Forsøksrådet for skoleverket tok også opp i seg hensikten med disse
nye fysiske rammene for skolebygg:
Med åpne skoler mener vi skoler som er planlagt bygd med åpent landskap i sitt romprogram i
den hensikt å gi et mer fleksibelt undervisningstilbud, med mulighet for arbeid i små og store
grupper, horisontalt og vertikalt organisert, og slik at flere elever kan undervises samtidig i
samme rom. Karakteristisk for den åpne skolen er også et utstrakt samarbeid lærerne i mellom
(team-teaching) (Aarnes, 1991:47).

De åpne skolenes fremvekst i Norge hadde sterke påvirkningskilder fra så vel USA, som
England og Sverige. Team-teaching, kjennetegnet av et ønske om mer systematisk
lærersamarbeid (blant annet gjennom å gruppere elevene mer fleksibelt med tanke på deres
interesser og evnenivå) var en av hovedstrømningene i amerikansk skolereform på 60-tallet
(Reitan, 1976:12). Forsøksrådets begrepsavklaring tar opp i seg både intensjonen med teamteaching, og det som karakteriseres som «et mer fleksibelt undervisningstilbud». Ved siden av
muligheter for fleksible grupperinger, beveget også datidens amerikanske skoledebatt seg i
retning av et ønske om mer frihet og spontanitet, der elever og lærere sammen skulle
planlegge meningsfulle oppgaver og aktiviteter (Reitan, 1976:15). Allerede på slutten av 50tallet lanserte skoleadministratoren Lloyd Trump en plan for skoleorganisering, som stilte nye
krav til skolebygget: auditorier, storklasserom og grupperom av ulik størrelse. Trumps ideer
ble møtt med stor interesse og var utgangspunktet for de første åpne skolene i Sverige (Reitan,
1976:12). Disse svenske skolene hadde utgangspunkt i et større åpent landskap, og ettersøkte
fleksibilitet i betydningen av blant annet: foranderlige lokaler, muligheter for vekslende
elevgrupper, tett lærersamarbeid og emnebasert undervisning (Reitan, 1976:21).
Etter hvert ble også England sentral som påvirkningskilde for de åpne skolene.
Plowden-komiteen ble utnevnt i 1963, med mandat til å vurdere den engelske barneskolen.
Med et læringsteoretisk utgangspunkt som i stor grad avviste behavioristiske teorier og støttet
opp om Piaget, ønsket komiteen at elevene skulle ha mulighet for å lære av konkrete
erfaringer gjennom rik tilgang til materialer og hjelpemidler. Komiteen antydet at
undervisning av opp til 100 elever kunne være mulig i visse tilfeller, men understreket
samtidig at klassen og klassens egen lærer burde forbli utgangsenheten for skolens
organisering. Uttrykket «home base» ble brukt om rommet som skulle gi elevene trygghet og
gruppetilhørighet, og være et sted de kunne trekke seg tilbake til etter utforskende arbeid
(Reitan, 1976:24-26).
I Norge oppgir SINTEF Byggforsk at de åpne skolene «i stor grad ble ombygget til
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mindre åpne løsninger i løpet av 80-tallet, i stor grad med henvisning til at det var for mye
støy i skolene» (Jerkø & Homb, 2009:3). Baseskolene som har vokst fram i Norge siden
perioden rundt årtusenskiftet, kan ses som en renessanse for deler av tankegodset bak 70tallets åpne skoler. Alle formuleringene i Forsøksrådets allerede siterte definisjon på de åpne
skolene, passer inn i en beskrivelse av dagens baseskoler.
Ulike former for skolearkitektur og de to aktuelle skolene
Tradisjonelle klasseromskoler har utgangspunkt i klasserom på anslagsvis 60 m2 som skal
romme opp til 28-30 elever. Disse klasserommene kan være tilknyttet den ene eller begge
sider av korridorer eller omkranse et mediatek eller bibliotek. I spørreundersøkelsen i Osloskolene fikk lærerne tre valg for å kategorisere sin skole: 1) tradisjonell klasseromskole
(1297/76,9%) 2) baseskole (203/12,0%) eller 3) usikker / verken tradisjonell klasseromskole
eller baseskole passer (175/10,4%). Tallene i parentes viser antall respondenter/prosentandel
som valgte det aktuelle alternativet (Vinje, 2011b:78). Alle respondentene i undersøkelsen fra
de to aktuelle skolene i denne artikkelen (Basetoppen og Tradisjon) var samstemte i at deres
skole skulle kategoriseres som henholdsvis baseskole og tradisjonell klasseromskole.
Analysen av denne spørreundersøkelsen i Oslo-skolene definerte baseskolene på bakgrunn av
hvordan lærerne oppga enighet til påstander om den aktuelle skolens arkitektur. Blant annet
mente 95,7 % av lærere som oppga at de jobbet i tradisjonelle klasseromskoler enighet til
påstanden om at elevene hadde utgangspunkt i et fast klasserom, mens tilsvarende tall for
baseskolelærerne var 45,7 %. Knyttet til åpenhet uttrykte 78,1 % av baseskolelærerne, og bare
5,6 % av lærerne fra tradisjonelle klasseromskoler, enighet til påstanden om at «åpne
læringsarealer er en sentral del av skolens fysiske rammer» (Vinje, 2011b:70).
Kategoriseringen av ulike typer skoleanlegg kan altså ikke karakteriseres som «svart/hvit»
eller gjensidig utelukkende knyttet til de aktuelle variablene. Forskjellene i lærernes
oppfatning av de fysiske rammene er likevel så betydelige at det gir mening å analysere med
utgangspunkt i de to begrepene, men uten at eventuelle konklusjoner kan gå lenger enn hva
baseskoledefinisjonen i analysen åpner for. Analysen endte opp med følgende definisjon:
Baseskolene inneholder i langt større grad enn tradisjonelle klasseromskoler en betydelig del
av åpne læringsarealer. Baseskolene organiserer som regel, i motsetning til hva som er vanlig i
tradisjonelle klasseromsskoler, elevene med utgangspunkt i flere rom av ulik størrelse (Vinje,
2011b:71).

Baseskolene har altså ofte flere grupperom av ulik størrelse liggende i tilknytning til et åpent
læringsareal. SINTEF Byggforsk definerer baseskolene ved å slå fast at de «…innebærer en
planløsning med et hovedrom for en større elevgruppe enn de tidligere klassene (normalt 60100 elever). Hovedrommet fordeler også trafikk til grupperom av varierte romstørrelser»
(Jerkø & Homb, 2009:3).
Baseskolen som har vært utgangspunkt for denne artikkelen er gitt navnet Basetoppen
skole. Denne skolen passer godt inn i begge de angitte definisjonene. Hvert klassetrinn ved
skolen er plassert i et eget hjemmeområde som har utgangspunkt i et åpent læringsareal. Dette
åpne læringsarealet, som ved skolen kalles «basen» dekker nærmere halvparten av arealet i
hjemmeområdet og kan brukes til å samle alle de 75-90 elevene på trinnet. Resten av
hjemmeområdet består av grupperom av ulik størrelse, samt garderobe. Det finnes et mindre
samtalerom dimensjonert for 4-6 elever, og det er 4 eller 5 større grupperom (ulikt mellom
trinnene) som er av noe ulik form og størrelse. Likevel er alle de større grupperommene stort
sett dimensjonert for ca 15 elever. Grupperommene er anslagsvis halvparten så store som et
tradisjonelt klasserom og ligger alle med en eller to vegger inn mot «basen». Disse veggene er
delvis bygget i glass, slik at det er transparent mellom grupperommet og «basen».
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Tradisjon skole er navnet som er gitt på den aktuelle tradisjonelle skolen. Denne skolen passer
også inn i definisjonen som setter krav til et klasserom på ca. 60 m2 – hvor en fast
undervisningsgruppe har sitt utgangspunkt. Skolen er bygget i tre etasjer. Klasserommene
ligger langs flere korridorer. Enkelte korridorer har klasserom på begge sider, mens andre har
klasserom kun på den ene siden. Noen klasserom har et mindre grupperom, med plass til 3-6
elever, bygd inn i enden av rommet. Samtidig er flere grupperom med noe ulik størrelse
plassert rundt om i skoleanlegget. Dette inkluderer en «skrivestue» med flere datamaskiner.
Det finnes også et eget datarom som rommer en full klasse på 28 elever.
Tilpasset opplæring – et teoretisk grunnlag
Tilpasset opplæring er et politisk begrep som er knyttet til og betegner en pedagogisk strategi.
Læreplanverket for Kunnskapsløftet beskriver at tilpasset opplæring for den enkelte elev
«kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler, samt variasjon i
organisering av og intensitet i opplæringen» (Kunnskapsdepartementet, 2006:34). Jeg vil
senere i artikkelen argumentere for at arkitekturen på skoleanleggene kan være med å påvirke
valg av arbeidsmåter og organisering av og intensitet i elevens opplæring. Dale og Wærness
argumenterer for at det finnes tre momenter som utgjør den overordnede rammen for
prinsippet om å innrette opplæringen etter den enkeltes læreforutsetninger og evner: «krav og
forventning om (1) oppnåelse av kompetanse gjennom (2) elevens eget læringsarbeid i et
arbeidsfellesskap innenfor (3) forordninger knyttet til enhetsskolen» (Dale & Wærness,
2003:31). Jeg vil avslutningsvis i artikkelen ta stilling til hvordan disse momentene er
ivaretatt innenfor de organisatoriske grunnlinjene de to ulike skolene har satt opp for å nå
målet om tilpasset opplæring. Disse tre momentene ble skrevet i forkant av, men finner også
en stadig begrunnelse for levedyktighet i, formuleringene om prinsipper for opplæringen i
Kunnskapsløftet:
Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i læringsarbeidet i
klasserommet. Opplæringen skal legges til rette slik at elevene skal kunne bidra til fellesskapet
og også kunne oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål (Kunnskapsdepartementet,
2006:33).

Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet gjør pedagogisk differensiering nødvendig når
undervisningen finner sted i heterogene grupper. Pedagogisk differensiering kan kjennetegnes
ved at elevene får ulike oppgaver, tidsfrister og innganger til læring ut fra egne interesser eller
egen kunnskap om egne læringsstrategier (Kunnskapsdepartementet, 2011a:20). Dette er
elever som er organisert i samme læringsgruppe. Et alternativ til den pedagogiske
differensieringen er organisatorisk differensiering, der elevgrupper blir satt sammen blant
annet på bakgrunn av faglig nivå eller interesser. Professor John Hattie finner i sin
metaanalyse av ulike faktorers innvirkning på læringsutbytte, liten støtte til gruppering ut fra
elevenes faglige nivå (Hattie, 2009:89-91). Effekten av nivågruppering, knyttet til
læringsutbytte, blir av Hattie plassert i kategorien han kaller ”katastrofene” (Hattie, 2011) og
er også primærreferanse da St.meld. 22 konkluderer med at mange andre tiltak har mer
gunstig effekt enn å dele elevene i grupper ut fra faglig nivå over tid, ”hvis økt læringsutbytte
er rettesnoren” (Kunnskapsdepartementet, 2011a:21-22). Legitimeringen for bruk av nivå- og
mestringsgrupper er også begrenset gjennom opplæringslovens § 8-2. Denne slår fast at
organiseringa ”til vanlig ikke skal skje etter faglig nivå (…)” (Kunnskapsdepartementet,
2011b). Også i Sverige har man landet på samme skeptiske konklusjon som ble referert i
St.meld. 22. Skolverkets rapport om tilstanden i svensk skole forteller at:
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Hovedprincipen enligt grundskoleförordningen är att grundskolan skal organiseras integrerat.
Men utvecklingen har gått i riktning mot særskiljande lösningar. Det har blivit alt vanligare
med till exempel undervisningsgrupper för elever i behov av stöd. Elever delas också in i olika
grupper efter kunskapsnivå. Forskning visar att sådana lösningar inte påverkar elevernas
resultat i positiv riktning. Ofta uppstår stigmatiserande effekter och elevens självbild och
motivation påverkas negativt. I segregerade grupper påverkas elevernas resultat även av
kamerateffekter og lärarnas lägre forventningar. Samma mekanismer som verkar segregerande
på skolnivå framträder altså här på gruppnivå. (Skolverket, 2009:16).

Professor Thomas Nordahl har gjort et forsøk på å operasjonalisere to ulike tilnærminger til
tilpasset opplæring: smal og vid (Nordahl, 2009:196-197). Han beskriver den smale
tilnærmingen som kjennetegnet ved blant annet individualisering av opplæringen der ulik
gruppeinndeling, nivådifferensiering og segregering ofte er sentralt. Videre at individet
vektlegges foran fellesskapet og at fokus rettes mot den enkelte elev når eleven har problemer
i skolen. Den vide tilnærmingen beskriver Nordahl blant annet som preget av vektlegging av
faglig inkludering i læreprosesser, sosial deltagelse for alle elever, fokus på kollektive
tilnærminger i tillegg til individuell tilpasning og utvikling av en samarbeidsorientert
skolekultur. Nordahl mener også at den vide tilnærmingen kjennetegnes ved at elevenes
eventuelle problemer i skolen settes inn i en kontekstuell sammenheng. Nordahl forsøker
imidlertid ikke å sette opp et dikotomisk og nødvendigvis motsetningsfylt skille mellom den
vide og den smale tilnærmingen til tilpasset opplæring: «Det er i større grad et spørsmål om
hvor tyngdepunktet er i undervisningen og i forståelsen av hva tilpasset opplæring er»
(Nordahl, 2009:196).
Tidligere forskning
Før jeg presenterer tidligere forskning som kan knyttes til dagens baseskoler, vil jeg gi en
fremstilling av forskning på 70-tallets åpne skoler. Tidlig på 80-tallet ble det gjennomført fire
metastudier, basert på 313 mindre studier, som sammenlignet hvordan henholdsvis «open
classrooms» og «traditional classrooms» innvirket på ulike sider av elevens læringsutbytte.
John Hattie benytter disse studiene for å evaluere i hvilken grad «open education programs»
kan vurderes som læringsfremmende for elevers læring, og konkluderer med at åpne skoler
har liten effekt på elevers læringsutbytte (Hattie, 2009:88). I likhet med nivågrupperinger blir
faktoren «open education programs» plassert i kategorien «katastrofene» av Hattie selv,
knyttet til hvilke tiltak som er hensiktsmessige å satse på for å fremme elevenes læring
(Hattie, 2011). Selv om Hatties studie er fra 2009, er studiene han benytter for å finne
effektstørrelsen for den aktuelle faktoren fra tidsrommet 1980-82. Hattie beskriver samtidig at
forskning på «open education programs» ikke nødvendigvis er knyttet til skolearkitekturen.
Slik forskning kan også knyttes til «åpen undervisningspraksis» i mer tradisjonelle klasserom,
noe som svekker relevans og sammenligningsverdi knyttet til de norske baseskolene. Likevel
oppgir Hattie at skoler preget av «open space» ikke var blant de faktorene som skilte effektive
«open education programs» fra mindre effektive (Hattie, 2009:88-89).
Norsk forskning på 70-årenes åpne skoler gir en mer direkte sammenlignbar kontekst.
Det femårige forskningsprosjektet (1971-75) Åpen skole, i regi av Universitetet i Trondheim
gjorde mange aktuelle funn knyttet til samspillet mellom den åpne skolearkitekturen og ulike
aspekter i forbindelse med tilpasset opplæring. En av prosjektets forskere, Arne Aarnes
konkluderte overordnet med at skoler med åpne løsninger kunne begrense spontanitet og
utfoldelse i læringsmiljøet, fordi lærere så seg nødt til å begrense og moderere undervisningen
for å ta hensyn til andre elevgrupper i samme læringsareal (Aarnes, 1991:49). Aarnes sin
undersøkelse viste også at «et overveiende flertall i begge skoleformene ønsket faste klasser»
og at 40 % av elevene i åpne skoler mente undervisning i landskap førte til gjensidige
forstyrrelser (Aarnes, 1976:117-118). Innenfor samme prosjekt viste Gustav E. Karlsen at det
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er langt flere lærere som forventer at elevene har et mindre faglig utbytte i åpne skoler, enn
det er lærere som mener det faglige utbytte ville være større med åpne skoler. Dette gjaldt
både for lærere som jobbet i åpne skoler og tradisjonelle skoler (Karlsen, 1976: 47). Karlsen
finner også at «et særtrekk ved undervisningen i åpne skoler ser ut til å være en klar betoning
av individualisering», noe som fikk flere lærere til å etterlyse selvinstruerende og
selvkontrollerende materiale (Karlsen, 1976:56). Karlsen har også kartlagt hva lærere mente
var de største ulempene og fordelene ved åpne skoler. De tre største ulempene ble vurdert som
støy og uro i landskapet, konsentrasjonsvansker hos elevene og svekket nærkontakt med en
bestemt lærer. De tre største fordelene ble vurdert som styrking av lærersamarbeid, styrking
av sosialt liv og forenkling av mulighetene for fleksible elevgrupperinger (Karlsen, 1976:5859).
Av nyere relevant forskning finnes en svensk kunnskapsoversikt over samspillet
mellom læring og fysisk miljø, som beveger seg innenfor sfæren som kan gi kunnskap om
sammenhenger mellom tilpasset opplæring og ulik skolearkitektur. Kunnskapsoversikten gir
sammenfatninger av flere mindre forskningsprosjekt knyttet til Skola 2000-prosjektet, der de
fysiske rammene på skolebyggene kan sammenlignes med de norske baseskolene. I
motsetning til i Norge var en alternativ pedagogisk ide koblet sammen med disse nye fysiske
rammene. Nemlig en langt mer individualisert arbeidshverdag for elevene, preget av sterk
selvbestemmelse over innhold i opplæringen og arbeidsform. Et gjennomgående funn i
sammenfatningen er at grupperommene ofte var for små i forhold til de elevgruppene lærerne
hadde ansvaret for, og at flere lærere savnet det tradisjonelle klasserommet (Bjørklid,
2005:72-74). Fra Sverige kommer også en kvalitativ studie fra en ungdomsskole etter
baseskolemodell. Der konkluderes det med at elevene måtte ha tre kriterier på plass for å
lykkes; gode lese- og skriveferdigheter, bevissthet rundt egne læringsstrategier og tilstrekkelig
egendisiplin og organiseringsforståelse til å drive eget arbeid fremover (Naeslund, 2001:122).
Danmarks Evalueringsinstitut har utarbeidet en rapport om blant annet samspillet mellom
læringssyn, fysiske rammer og tilretteleggelse av undervisning. Rapporten konkluderer med at
de fysiske rammene kan virke både fremmende og hemmende på lærernes forsøk på å utvikle
et læringsmiljø hvor læringssynet realiseres.
Når der er god sammenhæng mellem en skoles pædagogiske visioner og mål på den ene side
og indretningen af de fysiske rammer på den anden, er grundlaget skabt for et læringsmiljø
hvor læringssynet kan realiseres (Danmarks Evalueringsinstitut, 2006:84).

Norge har også forskningsresultater som belyser sammenhengen mellom tilpasset opplæring
og ulik skolearkitektur. Tre studier fra enkeltskoler innenfor baseskolekategorien gir alle
bidrag. To av hovedfunnene i den ene studien er at elever med lave karakterer
(ungdomsskole) opplever tilpasningen av undervisningen mest negativ, og at «positive lærere
finner det svært utfordrende å følge opp elever i et stort og uoversiktlig skolelandskap» (Fosse
& Solhaug, 2008:135). Den andre studien konkluderer blant annet med at tilpasset opplæring
så ut til å være et svært viktig prinsipp hos informantene, og at deres praksis og tolkning av
begrepet i stor grad samsvarte med viktige sider av Dahle og Wærness sin forståelse av
tilpasset opplæring. Studien advarte likevel mot utstrakt bruk av mestringsgrupper. Dersom
dette ble den dominerende organiseringsformen, ville læringsfellesskapet mellom elever fra
ulike sosiale lag eller kulturell bakgrunn kunne bli truet (Lohne, 2008:iv). Den tredje studien
konkluderer med at:
(…) lærerne ser gode muligheter for fleksibel organisering av læringsmiljøet og
undervisningsdifferensiering som grunnlag for tilpasset opplæring i åpen skole, men at de i
den praktiske hverdagen er plaget av støyproblematikk, savner muligheter for avskjerming og
tilgjengelighet til flere grupperom. (Andersson, 2008:3)
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Thomas Nordahls bidrag til NOU `en «I første rekke», et av forarbeidene til Kunnskapsløftet,
gir også et relevant bidrag. Han skisserer en fremtidig organisering hvor elevene skal kunne
samles i grupper på både 15, 30 og 60 elever, i tillegg til muligheter for opplæring i
smågrupper på 4-6 elever (Nordahl, 2003). Organiseringsmodellen ble lansert ut fra en tenkt
forutsetning om at spesialundervisningen ikke fantes, og at disse ressursene ble brukt til å
skape mindre klasser på om lag 15 elever. Disse mindre klassene blir av Nordahl beskrevet
som en primærgruppe, ”stor nok til å etablere et sosialt fellesskap og liten nok til at læreren
med primæransvaret for en slik gruppe har oversikt og god kontakt med foreldrene.
Storgrupper på 30-60 elever ble tenkt brukt ”noen timer i uka”. Opplæringen i smågruppene
eksemplifiseres med intensive lese- og skrivekurs eller matematikkurs for spesielt motiverte
elever (Nordahl, 2003). Nordahl har senere presentert forskningsresultater som viser en
tendens mot at elever i skoler preget av stabil organisering i faste elevgrupper har bedre
resultater enn skoler der organiseringen er preget av større variasjon gjennom blant annet
nivådifferensiering og storgrupper i baser (Nordahl, 2009:204-205).
Metode
Metodene som er brukt for datainnsamling er dybdeintervju og observasjon av lærere på to
skoler som er utvalgt strategisk. Skolene er anonymisert gjennom navnene «Tradisjon» og
«Basetoppen». Bakgrunnen for utvalget av nettopp disse skolene har utspring i en tidligere
spørreundersøkelse som søkte å belyse relasjonene mellom skolearkitektur og læreres
undervisning (Vinje, 2011b). Der var en av påstandene lærerne skulle ta stilling til følgende:
”Skolearkitekturen ved skolen jeg jobber legger til rette for organisering som passer overens
med mitt personlige grunnsyn”. Av de 82 skolene med barnetrinn som var representert i
undersøkelsen, var det Tradisjon som hadde de lærerne som i størst grad sa seg enige i
påstanden. Basetoppen kom på delt 31.plass, men hadde likevel de lærerne som i størst grad
uttrykte enighet til påstanden, blant skolene som definerte seg selv som en baseskole. Utvalget
er dermed strategisk på bakgrunn av et ønske om å studere hvordan de fysiske rammene, ved
ulike typer skolearkitektur, på gode måter kan støtte opp under læreres pedagogiske grunnsyn
og hvordan dette kommer til uttrykk gjennom organiseringen av elevene.
Personlige og individuelle intervjuer er utført med henholdsvis fire og tre lærere fra
Tradisjon og Basetoppen. Alle intervjuene ble planlagt som semistrukturerte intervjuer. Jeg
utarbeidet syv intervjuguider, som alle inneholdt to like overordnede spørsmål der
intervjuobjektene fritt kunne fortelle om hvordan de fysiske rammene ved skolen legger til
rette for, og eventuelt hindrer, en undervisning som er basert på deres eget pedagogiske
grunnsyn. Videre hadde jeg ulike forslag til flere oppfølgingsspørsmål innenfor hver av disse
kategoriene, blant annet basert på observasjonen jeg gjorde av de ulike lærerne i
undervisningssituasjon. Kvale og Brinkmanns henvisninger om at intervjuene bør være preget
av åpenhet knyttet til rekkefølge på spørsmål og formuleringer av oppfølgingsspørsmål på
bakgrunn av de spesifikke svarene, ble fulgt (Kvale & Brinkmann, 2009:138). Intervjuene
med lærerne fra Basetoppen tok mellom 35 og 45 minutter, mens det ble brukt mellom 24 og
35 minutter på hvert av intervjuene med lærerne fra Tradisjon. Alle intervjuene ble tatt opp på
bånd og transkribert. Transkripsjonen ble deretter sendt tilbake til intervjuobjektene for
godkjenning. Rektor ved skolene ble formidlet mitt ønske om å intervjue tre lærere fra 5.7.trinn. Fra Basetoppen stilte en lærer fra hvert av disse trinnene, mens det fra Tradisjon
meldte seg fire lærere: to fra 4.trinn, en fra 5.trinn og en fra 7.trinn. For å sikre at jeg hadde en
tilnærmet felles referanseramme med intervjuobjektene, utførte jeg observasjon av
undervisningen i forkant av intervjuene. Jeg brukte en uke til observasjon ved hver av de to
skolene og kunne dermed benytte deler av lærernes praksis som et utgangspunkt for
intervjuene. Det var ikke et krav at de aktuelle lærerne hadde preferanser i retning den formen
www.FORMakademisk.org

7

Vol. 6 Nr. 1 2013 Art. 2, 1 - 20

Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

for skolearkitektur som de jobbet ved, men dette viste seg å være tilfelle med alle syv
intervjuobjektene.
For enkelthets skyld er alle intervjuobjektene fra Tradisjon gitt navn som begynner
med bokstaven T, mens den tilsvarende gruppen fra Basetoppen har navn som begynner på
bokstaven B. Ved Tradisjon skole er Torbjørn (7.trinn), Trine (5.trinn), Tone (4.trinn) og
Tanja (4.trinn) intervjuet. Intervjuobjektene ved Basetoppen skole har fått navnene: Bodil
(7.trinn), Beate (6.trinn) og Bente (5.trinn).
Resultater: Tilpasset opplæring ved Basetoppen og Tradisjon
Både den innledende observasjonen i skolene og dybdeintervjuene av lærerne, viste at det var
flere forklaringskilder som var sentrale for preferansene knyttet til skolearkitekturen. Lærerne
ved Basetoppen og Tradisjon hadde imidlertid et ulikt syn på flere av disse kildene.
Forståelsen av og tilnærmingen til tilpasset opplæring pekte seg ut som den mest sentrale
forklaringskilden. Innenfor tilpasset opplæring var det spesielt synet på differensiering av
elevene som var ulikt. Det å ha nok plass, reell arealtilgang, var sammen med synet på
samarbeidsformer med andre lærere også sentrale forklaringskilder for lærerne ved begge
skolene. Disse to sistnevnte forklaringskildene vil bli diskutert i lys av de ulike tilnærmingene
lærerne hadde til tilpasset opplæring.
Organisatorisk tilnærming ved Basetoppen: nivådifferensiering
Lærerne ved Basetoppen var alle veldig tydelige på at det var ett organisatorisk trekk som
skapte grunnlaget for deres arbeid med tilpasset opplæring, og som de alle støttet som
grunnprinsipp: nivådifferensiering. Bodil forteller at «Nivådifferensiering er en sentral del av
det pedagogiske grunnlaget. Det er det som er utgangspunktet.» Hun går også langt i retning
av å begrunne baseskolens arkitektur med muligheten for å drive nivådifferensiering, da hun
slår fast at det er «tilpasset opplæring og nivådifferensiering som er clouet med baseskolen».
Bente stiller seg i stor grad bak denne påstanden: ”Det å kunne differensiere og møte elevene
der de er. Det tror jeg kan være en felles pedagogisk plattform for baseskolene”. Hun mener
også at skolen like gjerne kunne hatt en tradisjonell utforming hvis de ikke skulle delt elevene
inn i mestringsgrupper. Nivådifferensieringen blir dermed den opplevde bakgrunnen for de
fysiske strukturene. Beate bekrefter også at nivådifferensiering er en sentral del av det
pedagogiske grunnlaget for organiseringen ved skolen.
De tre lærerne har flere innganger for å argumentere for nødvendigheten av
nivådifferensiering eller mestringsgrupper som utgangspunkt for arbeidet med tilpasset
opplæring. Bodil peker på at nivådifferensiering gir en mulighet for å nå alle elevene, noe hun
opplever ikke var mulig i de årene hun jobbet i tradisjonell klasseromsskole: ”I den
tradisjonelle skolen greide jeg ikke utfordre de flinkeste elevene nok. Nå har vi muligheter til
å utfordre dem også». Bente har ikke erfaring fra tradisjonell skolearkitektur, men er enig i at
alle elevene møter tilpassede utfordringer: ”Vi klarer å nå elevene. Spesielt de svake og helt
sterke. Det er viktig for meg å si”. Beate forteller at skolen bevisst benytter ekstra
lærerressurser når de er i nivådifferensierte grupper, fordi «vi mener at læringstrykket blir
bedre da». Hun slår også fast at man jobber veldig mye med tilpasset opplæring på skolen og
konkretiserer dette slik: ”Vi har mye fokus på at elevene skal få oppgaver som er på deres
nivå, som de skal mestre for å kunne ta steg for steg og bygge stein for stein”. Samtidig ser
Beate en utfordring med en organisering som baserer seg i sterk grad på nivådifferensiering:
”Det er en balansegang. Vi må passe på at de svakeste elevene ikke er i svake grupper hele
tiden, så vi sørger for at det er nok timer i uka hvor vi har blanda grupper”.
Organiseringsmodeller og tidsbruk i egne kontaktgrupper ved Basetoppen
Selv om nivådifferensiering er utgangspunktet for organiseringen ved både 5., 6. og 7.trinn
ved Basetoppen har de valgt noe ulike organiseringsmodeller, både fysisk innenfor arealet og
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organisatorisk for å gi tid til undervisning i elevens kontaktgrupper. Bodil jobber på 7.trinn og
forteller at kontaktgruppene er samlet ca. to timer i uka. Resten av undervisningstiden er
elevene delt i ulike andre grupperinger, der deres evner og nivå innenfor fagene ofte utgjør
basis for gruppeinndelingen. Bodil mener at «det som er viktig når du jobber i en baseskole er
at du ikke tenker kontaktgruppa di. (…) Du må tenke mye større.» Samtidig som Bodil mener
det er «fantastisk at elevene har fem lærere å spille på», fastslår hun også at det er ”(…) lettere
å få en nærere kontakt med elevene når du har mindre grupper over tid. Da du var alene med
klassen din og hadde dem over flere år ble det jo en annen kontakt”. 7. trinn har valgt å
møblere «basen» som et klasserom. Det store og åpne læringsarealet er fylt med pulter og i
praksis gjort om til et stort «åpent klasserom». Det åpne læringsarealet benyttes til
undervisning lik den som skjer i de mindre grupperommene, men det er den største gruppa
som benytter dette læringsarealet når gruppene er nivådelt. 5. og 6.trinn har valgt en annen
løsning. Der står «basen»/det åpne læringsarealet øde det aller meste av undervisningstiden.
Beate jobber på 6.trinn. Der er kontaktgruppene på trinnet samlet til sammen 3 timer i
uka. Noe som er en økning. Tidligere var det bare 15 minutter hver morgen: «Vi er blitt pålagt
å ha mer tid i kontaktgruppa. Men vi ser ikke at det er veldig hensiktsmessig å bruke opp
lærerressursene (på dette)», forteller Beate. Hun åpner samtidig for at fokuset på ulik
gruppeinndeling kan gå på bekostning av ønsket om å utvikle relasjonene mellom lærer og
elev og elevene seg i mellom: ”Det er nok en svakhet på denne skolen. Jeg forholder meg til
veldig mange elever i løpet av en uke. (…) Det tenker jeg er det svakeste punktet ved denne
organiseringen». Beate forteller at bruken av det åpne læringsarealet i hovedsak blir brukt til
kortere prosjektperioder med friere struktur.
5.trinn, der Bente utfører sitt arbeid, skiller seg fra de to andre trinnene i forbindelse
med hvor mye tid som prioriteres til kontaktgruppene. Bente anslår at kontaktgruppene er
samlet et par timer hver dag, noe hun mener har gitt henne en bedre oversikt over elevene hun
er kontaktlærer for: ”Dette er det første året jeg har skikkelig god oversikt over
kontaktgruppa. Og det er fordi vi har valgt å være mye i kontaktgruppa.” Hun er også tydelig
på at elevene føler tilknytning til kontaktgruppa og er veldig glade i å være i denne. Bente
forteller at det er store muligheter for å se bort fra den faste strukturen og bruke enda litt
ekstra tid i kontaktgruppene ved behov. Bodil deler delvis denne innstillingen, men er noe
tvetydig da hun også sier at: ”Muligheten til å jobbe med den gruppa du har – dra det litt
lenger. Det er klart at den friheten har du ikke. Og det kan man savne”. Beate er helt uenig
med Bente og forteller at det å se bort fra den faste strukturen og bruke mer tid i
kontaktgruppa ved behov «skjer aldri, fordi det er et for stort puslespill». Når det gjelder
bruken av det åpne læringsarealet, er denne svært begrenset i 5.klasse. Bente anslår at dette
arealet, som tilsvarer anslagsvis halvparten av undervisningsarealet trinnet har til rådighet i
det samlede hjemmeområdet, er i bruk to til tre timer i løpet av en gjennomsnittsuke.
Tilnærming til tilpasset opplæring ved Basetoppen
Når de tre lærerne forteller om deres tilnærming til tilpasset opplæring, så kommer det tydelig
frem at ulik organisering av elevene på bakgrunn av deres nivå og behov for intensitet i
opplæring er det sentrale utgangspunktet. Kunnskapsløftets ytterligere beskrivelser av
kjennetegn på tilpasset opplæring for den enkelte elev var «variasjon i bruk av lærestoff,
arbeidsmåter, læremidler (…)» (Kunnskapsløftet, 2006:34). Variasjonen i lærestoff vil være
en naturlig følge av organiseringen i ulike mestringsgrupper. Variasjon i arbeidsmåter og
læremidler står dermed igjen som de områdene som blir gitt minst fokus, når de tre lærerne
ved Basetoppen forklarer hvordan de fysiske rammene ved skolen legger til rette for tilpasset
opplæring. Et ønske om mer bruk av arbeidsformer som prosjektarbeid eller gruppearbeid ser
ikke ut til å være en påvirkningskilde for de aktuelle lærernes preferanser for
baseskolearkitekturen. Bodil og de andre lærerne på 7.trinn har organisert det åpne
læringsarealet slik at det i praksis fungerer som et klasserom for en gruppe elever på samme
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måte som de andre grupperommene. Bente og de andre lærerne på 5.trinn benytter det åpne
læringsarealet svært sjelden. Det samme er tilfellet på 6.trinn, men her er den lille bruken som
er av «basen» i stor grad knyttet til prosjektarbeid og arbeid med friere struktur. Beate
forteller at «basen» blir brukt oftere i ”prosjektuker”. Trinnet får all undervisning i RLE og
musikk i to prosjektuker i løpet av året. Men bruken av det åpne læringsarealet, knyttet til
denne arbeidsformen, møter ikke ubetinget begeistring hos Beate. Hun forteller at elevene
som sliter med adferd har veldig vanskelig for å komme seg gjennom på en grei måte i ukene
«hvor ting åpnes mer opp» og at «vi må hanke dem inn hele tiden». Hun konkluderer med at
hun «ikke har veldig tro på veldig åpne og frie rammer i barneskolen».
Organisatorisk tilnærming ved Tradisjon: tilpasning innenfor fellesskapet
Ved Tradisjon skole er utgangspunktet for tilpasset opplæring annerledes. Det er tilpasning
innenfor fellesskapet i den tradisjonelle skoleklassen som er det organisatoriske
utgangspunktet. Hvert trinn er delt inn i tre klasser eller kontaktgrupper. Disse klassene er
sammen det aller meste av undervisningstiden. Kontaktlæreren har mye av sin
undervisningstid knyttet til den aktuelle undervisningsgruppa. Samlet gir lærerne uttrykk for
at mye tid sammen i en fast undervisningsgruppe gir grunnlag for trygghet, fellesskapsfølelse
og tilhørighet. Videre argumenterer de for at dette er et godt utgangspunkt for tilpasning
innenfor fellesskapet.
For Torbjørn er utgangspunktet tilpasset opplæring innenfor fellesskapet. Han anslår at
klassen er samlet 80 % av undervisningstiden. Han har en klar formening om hvordan han kan
sikre tilpasning innenfor den heterogene gruppen:
Jeg har blitt mye flinkere til å differensiere i klassen. I samtale. Hvilke spørsmål jeg stiller.
Hva jeg krever av elevene både i arbeid og i muntlig deltakelse. Verdien av at de gjør det
samme er så sterk at vi ikke splitter opp. Jeg tror sterke elever har godt av å briljere litt og at
de svakeste elevene har godt av å høre på. Jeg tror de lærer vel så godt av andre elever som av
lærer ofte. Så fellesskapet er viktig for meg. Sånn rent organisatorisk. Så får differensieringen
være i spørsmålene.

Fokuset på tilpasning innenfor fellesskapet betyr ikke at Torbjørn helt utelukker
organisatorisk nivådifferensiering. Han forteller om matematikkgrupper der de sterkeste
elevene over hele trinnet får ekstra utfordringer. For elever med faglige utfordringer blir det
organisert varierende grupper i norsk og matematikk. Sammensetningen avhenger av hvem
som trenger hjelp innen det aktuelle emnet. På 5.trinn har Trine det samme utgangspunktet.
Hun bekrefter at tilpasning innenfor fellesskapet i klassen er utgangspunktet for tilpasset
opplæring, men at de av og til supplerer med nivågrupper. Dette begrunner hun slik:
Hvis elevene bare var sammen med likesinnede hele tiden, så ville jo det sette en demper på
det å strekke seg og ha forbilder. Det å strekke seg etter noen du ser opp til og har lyst til å bli
like flink som. Og også det med å ta seg av andre og få de med på lasset. Det merker jeg i
klassen min at de er veldig flinke til. Man øver jo sosiale ferdigheter på den måten. Ikke ved at
alle skal være like.

Trine forteller videre at en spesialpedagog på trinnet tar ut grupper som trenger ekstra
tilrettelegging, uten at det ligger noen automatikk i at elevene trenger diagnose eller
enkeltvedtak. Elevene som blir tatt ut i grupper er de som trenger hjelp innenfor det emnet
man jobber med der og da. Noe som fører til en varierende gruppesammensetning. Hun
forteller også at det er opprettet en gruppe for de flinkeste elevene som får ekstra utfordringer
i matematikk, og at det er planlagt at enkelte av elevene i 5.klasse skal delta på prosjekter og
enkelte timer i 6. og 7.klasse: «En time i uka for å få en liten gnist».
Tone og Tanja jobber på 4.trinn. Tones utgangspunkt for tilpasset opplæring er
fellesskapet: ”Fellesskap. Bare det at vi gjør noe sammen. Selv om kanskje noen forstår det
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godt og andre synes det er litt vanskelig, så skaper man et fellesskap.” Hun er også opptatt av
at gruppene ikke må bli for store: ”Vi er ikke flere enn at noen kan si noe som alle er en del
av. Det kunne vi ikke gjort i et stort rom.” Selv om utgangspunktet er tilpasning innenfor
klassefellesskapet forteller Tone at hun på grunn av mange grupperom på skolen ”kan dele
opp eller ta ut en gruppe, både på tvers av og innad i klassene (på trinnet)”. Tone mener det er
uproblematisk å gi de flinkeste elevene ekstra utfordringer innenfor rammen av en fast
undervisningsgruppe: ”Det er jo enkelt å imøtekomme hvis man tar seg litt tid som lærer og
finner oppgaver.” Tanja fastslår at utvikling av fellesskap og tilhørighet er en vesentlig del av
det pedagogiske grunnlaget for undervisningen, men at det også finnes noen nivågrupper som
er knyttet til støtteressursen. Både faglig sterke og svake elever blir tatt ut i mindre grupper,
på tvers av trinnet. For de sterkeste elevene er det mer sporadisk. Hun forteller at timeplanene
for klassene på trinnet er lagt svært like, og at arkitekturen gir muligheter for en gjennomført
nivådifferensiering. Dette praktiseres imidlertid ikke. Hun bekrefter at den tilpasningen som
skjer i all hovedsak er innenfor fellesskapet i klassen.
Forventning om tidsbruk i egne kontaktgrupper ved Tradisjon
Lærerne ved Tradisjon skiller seg klart fra lærerne ved Basetoppen når det gjelder vurdering
av betydningen av tid i faste kontaktgrupper. Dette gjelder både knyttet til elevens tid sammen
og lærernes tidsbruk sammen med den aktuelle elevgruppa. Torbjørn anser at det er en
forventning at han skal være minst 50 % av tiden i egen kontaktgruppe, noe han også ønsker
”for å gjøre kontaktlærerjobben min godt nok i forhold til relasjonene”. Tone fokuserer på
trygghet i forbindelse med sin støtte til en tradisjonell organisering:
Det er enklere og mer oversiktlig for både meg og elevene å forholde oss til en klasse, ett
klasserom og en kontaktlærer. Da vet man hvor man skal møte hver dag. Det er de samme
menneskene man ser og det er samme rekkefølge på fagene. Det at det er klart, tydelig og
forutsigbart gjør at jeg føler meg trygg. Og det er sikkert tryggere for elevene. Jeg opplever at
de føler seg trygge og hele tiden vet hva de skal. Også går det ikke vekk mye tid.

Trine anslår at det bør være en nedre grense på 70 % i forbindelse med hvor stor del av
undervisningstiden en kontaktlærer må ha i egen kontaktgruppe. Tanja slår fast at elevene
«trenger en fast kaptein», og at kontaktlæreren bør være sammen med egne kontaktelever så
mye som mulig fra 1.-4.klasse og minst halvparten av tiden fra 5.-7.trinn: ”Kanskje over
halvparten også. Hvis du skal være kontaktlærer da.”
Arealtilgang og tilpasset opplæring ved Basetoppen
Alle de tre lærerne ved Basetoppen mener at grupperommene er for små og trange. Bodil
forteller:
Rommene er for små. Det er helt klart. Det er ikke mer å si om det. De skulle vært mye, mye
større. Jeg liker veldig godt å bevege meg rundt til elevene. Det får jeg ikke mulighet til når
det blir så trangt. Så du får ikke spilt den gode læreren, liksom.

Bente er helt enig at det er i overkant trangt for både henne som lærer og for elevene. Hun
forteller at dette har direkte påvirkning på hvilke arbeidsmåter hun velger for elevene:
Det er ikke alltid det er nok pulter engang. Noen ganger sitter to elever på en pult.
Det er klart at når det er så trangt inne i et grupperom, så må du ta minste motstands vei og
bare kjøre en undervisningsform. Det blir enveiskommunikasjon fra læreren. Rett og slett. Det
er ikke så lett med gruppearbeid og sånne ting i et lite grupperom. Du blir jo bundet i form av
at det er trangt.
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Samtidig bekrefter alle tre at arealet ikke benyttes fleksibelt ut fra hvordan arbeidet går i løpet
av dagen. Hvilke grupper som benytter hvilke rom til hvilke tider er organisert på forhånd.
Dette blir beskrevet som nødvendig for å kunne ivareta krav til struktur og for å legge til rette
for den organiseringsformen de har valgt: omfattende organisatorisk differensiering med vekt
på gruppeinndeling etter elevenes faglige nivå. De bekrefter at grupperommene brukes som
”små klasserom for faste, men varierende grupper av elever”. De ”faste” gruppene kan være
ulike mestringsgrupper knyttet til ulike fag, kontaktgrupper eller andre grupperinger som
verken er knyttet til elevenes faglige nivå eller behovet for at elevene skal ha fast tilhørighet i
en gruppe. Bodil og de andre lærerne på 7.trinn benytter den åpne ”basen” til et fast møblert
rom for timelagt undervisning. Bente og Beate gir flere grunner til hvorfor de i svært liten
grad benytter det åpne læringsarealet. Bente mener at de ”har et kull som trenger mye faste
rammer og struktur. Så basen er ikke egnet for alle elever”. I samsvar med tidligere forskning
på baseskoler (Andersson 2008; Fosse & Solhaug, 2008) forteller hun videre at:
Det er alltid noen som støyer, og når noen begynner så begynner resten. Det er utfordringen
med en sånn stor base, og det er det diskusjonen vår går på: hvor ofte skal vi ha disse
fellessamlingene og hva gjør vi for å holde elevene rolige?

Beate fastslår at de ”har mye fysisk rom som står ubenyttet” og at hun og lærerne på trinnet
føler seg litt hemmet i forhold til å bruke basen fordi den er så åpen:
Det som er utfordrende er overgangene. Når de skal gå fra et rom til et annet. I baserommet
kan det da bli mye styr, og da er det ikke lett å ha kontroll.

Beate bekrefter at grupperommene ofte har langt flere elever enn hva de er dimensjonert for,
og at dette kan skape uro: ”Det kan gi mer uro. Ikke nødvendigvis, men det kan gi. Vi har
stort sett alltid en pult til hver elev som er inne til undervisning.” Bodil påpeker at
utfordringen spesielt er knyttet til de timene det er tre lærere på de 75-90 elevene. I slike
tilfeller forteller hun at en lærer fort vil stå igjen i det store rommet med minst 45 elever.
Bente påpeker nøyaktig samme utfordring med tanke på deling av elever. Hun mener det
hadde vært vesentlig bedre hvis de hadde muligheten til å ha 30 elever hver i grupperommene.
Hun ser dette behovet i sammenheng med at 50 % av undervisningsarealet som regel står
ubrukt, og sier at hun ”synes vi burde brukt arealene til å gjøre grupperommene større.”
Variasjon i arbeidsmåter er nevnt som et av kjennetegnene på tilpasset opplæring
(Kunnskapsdepartementet, 2006:34). Bente er tydelig på at de fysiske rammene ved skolen gir
begrensninger i forhold til hvilke arbeidsmåter hun velger. Bodil opplever grupperommene så
trange at hun ikke får beveget seg rundt til elevene, og Beate oppgir at det åpne læringsarealet
oppfattes som noe hemmende. Samlet sett gir dette et grunnlag for å anta at lærerne på
Basetoppen finner flere sider ved skolearkitekturen problematiske, knyttet til et ønske om å
benytte de arbeidsmåter og undervisningsmetoder de finner mest hensiktsmessige.
Arealtilgang og tilpasset opplæring ved Tradisjon
Ved Tradisjon konkluderer Torbjørn og Tanja samstemt på motsatt måte: ”Arkitekturen lager
på ingen måte begrensninger knyttet til de arbeidsmåtene og undervisningsmetodene jeg
ønsker å benytte.” Torbjørn begrunner dette blant annet med at tilgangen på smårom og
nærhet til bibliotek er god og at disse rommene jevnlig blir brukt. Tanja forteller at hun har
en skrivestue med datamaskiner i nærheten av klasserommet, og at denne blir brukt både ofte
og spontant. På samme måte som sine to kollegaer, konkluderer Tone med at det ikke er noe
ved de fysiske rammene som begrenser henne når det gjelder variert undervisning: ”Hvis man
planlegger det, finner jeg alltid plass til at jeg får gjort det jeg vil. Vi har mange grupperom på
skolen.” Hun forteller at både klasserom og datarom benyttes ved arbeid i mindre grupper
eller ved prosjektarbeid, og at klassene på trinnet organiseres slik at de jobber med
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prosjektarbeidet samtidig, slik at det er flere voksne å spille på. Trine er noe mer skeptisk enn
sine tre kollegaer, men tar også selvkritikk i denne sammenheng. Hun sier det ikke er
arkitekturen som hindrer henne i å gjøre undervisningen så variert som hun ønsker, men
hennes egen planleggingsrutine. Likevel har hun konkrete beskrivelser av fysiske rammer
som oppleves hemmende: ”Det er nesten ikke plass til å sette pultene i grupper. Så det er jo
ikke så mange variasjonsmuligheter sånn sett. Det er veldig fullt.” Her er det nærliggende å
sammenligne med Basetoppen. Trine finner det trangt med 27 elever i et vanlig klasserom,
mens observasjonen på Basetoppen viste at det var opptil 26 elever samlet i et grupperom som
var halvparten så stort som klasserommet til Trine. Trine forteller også at
planleggingsrutinene knyttet til det å booke ledige rom, har direkte innvirkning på hennes
valg av arbeidsmåter. Hun forteller at:
Du må være veldig tidlig ute i planleggingen av hva du skal gjøre en dag eller en time, og
booke deg inn på ledige rom. Så du kan ikke ta noe på sparket eller forskyve noe.

Derfor bruker hun mest gangen og klasserommet, og at dette er årsaken til at hun noen ganger
har droppet prosjektarbeid. Trine liker klasserommet veldig godt: ”Undervisningen får du rett
inn på elevene når vi samles tett. Det er vårt sted”. Samlet sett gir dette grunnlag for å tro at
de aktuelle lærerne ved Tradisjon er godt fornøyde med hvordan de fysiske rammene legger
til rette for at de kan benytte de arbeidsmåtene og undervisningsmetodene de finner
hensiktsmessige. Noe som vil være en premiss, blant mange, i arbeidet for å lykkes med
tilpasset opplæring. Individuelle forskjeller kan imidlertid påvirke. Tanja har eksempelvis en
nærhet til en lite belagt skrivestue, noe Trine ikke har. Samtidig har Trine 5-10 flere elever i
sin klasse enn hva de andre aktuelle lærerne ved Tradisjon har.
Autonomi eller samarbeid – eller begge deler?
Lærerne ved Basetoppen og Tradisjon ser også ut til å ha et noe ulikt syn på planleggings- og
undervisningssituasjonen. To av lærerne fra Basetoppen ser det som en fordel at disse
kontekstene er veldig samarbeidsbaserte, mens en er mer skeptisk. Lærerne ved Tradisjon har
ingen motvilje mot å jobbe i team eller å se trinnet over ett som utgangspunkt for alternativ
organisering. Likevel viser intervjuene at lærerne ved Tradisjon har sterkere preferanser mot
mer autonomi for den enkelte lærer.
De tre lærerne ved Basetoppen understreker at et velfungerende team er en
forutsetning for å lykkes som lærer i en baseskole. Beate oppsummerer den felles holdningen
med å slå fast at ”teamsammensetningen er alfa omega”. Beate og Bodil er positive til det
tette samarbeidet på teamet. Sistnevnte sier at ”Det som er det fine, er at vi ser hverandre hele
tiden”. Likevel er det liten interaksjon mellom lærerne på Basetoppen i selve
undervisningssituasjonen. I løpet av en ukes observasjon ble ikke dette observert. Grupperom
med glassvegger gjør imidlertid at lærerne kan ha en visuell kontakt. Det er imidlertid det
spesielt tette samarbeidet i planleggingsfasen som ser ut til å skille seg fra Tradisjon. Bodil og
Beate virker fornøyde med dette, men Bente har større betenkeligheter:
Til tider kan det være litt slitsomt at vi lærere må snakke sammen veldig ofte. Du kan ikke
gjøre en ting hvis ikke alle de andre gjør det. Så vi må hele tiden samarbeide. Jeg kan ikke
bestemme meg for en ting hvis ikke de andre er med. (…) Du kan ikke bare bestemme deg for
at sånn vil jeg gjøre, fordi det er viktig for meg.

Til tross for betenkelighetene aksepterer Bente arbeidsmodellen, fordi hun mener den er
nødvendig på grunn av nivådifferensieringen. Beate vektlegger at det tette samarbeidet gjør
det mulig å holde oversikt over egne kontaktelever, til tross for begrenset tid sammen med
dem. Hun mener åpenhet, god informasjonsflyt og tett arbeid i teamet skaffer henne den
nødvendige oversikten til å møte sine kontaktelever og deres foreldre på en god måte. Men
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innrømmer at selv om hun finner oversikten tilstrekkelig, så ”får du ikke den hele og fulle
oversikten (over kontaktelevene)”.
Transparensen i form av glassvegger ble også trukket frem av to av de tre lærerne. I
følge Bente har transparensen en indirekte kontrollfunksjon: ”Det er ingen mulighet for å
snike seg vekk som lærer. For alle ser hva du gjør. Det blir en forsikring om at du må gjøre en
jobb”. Bodil er inne på det samme. Hun tror den økte synligheten som lærer gjør mange
skeptiske til baseskoler. Selv kobler hun denne synligheten til personlig positiv utvikling. Hun
opplever nye impulser og ideer og mindre risiko for å stagnere i egen lærerrolle. På Tradisjon
foretrekker lærerne mer autonomi i undervisningen. Torbjørn forteller:
Jeg er blitt mer og mer opptatt av ro og orden, og trives sånn sett veldig godt med klasserom.
At jeg kan drive undervisning med klassen min uten å bli forstyrret av andre. Jeg behersker og
styrer rommet, uten for mye innblanding.

Tone mener også at de fysiske rammene ved Tradisjon fremmer nødvendig autonomi i
undervisningen: ”Det er stor grad av egenbestemmelse, og det er ingen som forstyrrer meg.”
Tone begrunner sin autonomipreferanse med muligheten for selv å velge organiseringsform
og hva hun skal gjøre når: ”Jeg kan lukke igjen døra hvis jeg vil. Samtidig kan jeg lukke opp
døra og invitere en klasse inn hvis vi skal synge sammen for eksempel.” Også Trine fokuserer
på betydningen av ro i undervisningen og autonomien i måten lærerne organiserer gruppene
ved Tradisjon: ”Jeg synes det er lettere å være klasseleder når du har din egen gruppe, og når
det ikke er bråk fra gangen eller andre grupper rundt.”
Diskusjon
Når funnene ved de to aktuelle skolene skal diskuteres, er det grunn til å minne om premisset:
det er snakk om kun to skoler. En tradisjonell klasseromsskole og en baseskole. Dette legger
naturligvis begrensninger knyttet til validiteten av studien. Funnene ved de to skolene kan
ikke legge et grunnlag for en forståelse av hvordan henholdsvis tradisjonelle skoler og
baseskoler tilnærmer seg tilpasset opplæring generelt. Likevel er ulikhetene i forståelsen og
tilnærmingen til tilpasset opplæring oppstått i tett relasjon med de fysiske rammene. Dette
utgangspunktet gjør det interessant med videre studier. Samtidig er det grunn til å tro at dette
er de to skolene i Oslo innenfor de to kategoriene av skoleanlegg, hvor lærerne er mest
fornøyd med hvordan de fysiske rammene muliggjør en organisering som passer overens med
deres pedagogiske grunnsyn. Dette gjør at studien har potensial for å beskrive ulike sentrale
faktorer for at lærere skal oppleve å lykkes innenfor de to ulike kategoriene av skoleanlegg.
Det er også identifisert utfordringer knyttet til samspillet mellom pedagogikk og arkitektur,
spesielt blant lærerne på Basetoppen. Jeg vil nå presentere tre faktorer som fremstår som
sentrale for at lærere skal oppleve at skoleanlegget fremmer en ønsket pedagogisk praksis.
Sentrale funn og utfordringer
Den første faktoren er om skoleanlegget legger til rette for en tilnærming til tilpasset
opplæring som de ulike lærerne ønsker. Lærerne ved begge skoler mener de fysiske rammene
støtter sin organisatoriske tilnærming til tilpasset opplæring. I denne sammenheng er det
grunn til å stille spørsmål om de fysiske rammene legger deterministiske føringer for enten
pedagogisk eller organisatorisk differensiering. For Tradisjon må svare bli nei. Som Tanja
uttrykte, er det ingenting ved arkitekturen som hindrer lærerne på trinnet å organisere elevene
i mestringsgrupper. Hvert trinn har tre store klasserom til disposisjon, ved siden av flere
mindre grupperrom. Skrivestue, datarom og spesialrom ville også kunne benyttes.
Lærerne ved Basetoppen uttrykker at de fysiske rammene ved skolen deres fremmer
nivådifferensiering i større grad enn den tradisjonelle klasseromskolen. Etter observasjonen
ved skolene blir det naturlig å tenke seg at lærerne ser behov for en inndeling i mer enn tre
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nivåer. Noe de også praktiserer. På samme måte som ved Tradisjon, er det intet som hindrer
lærerne ved Basetoppen i å ta utgangspunkt i et alternativt utgangspunkt for tilpasset
opplæring: pedagogisk differensiering i mer faste grupper. De fysiske rammene legger
imidlertid føringer i forhold til gruppedeling. Det er ikke mulig ut fra de fysiske rammene å
dele den samlede elevgruppen inn i tre like store grupper. Baseskolene legger til rette for ulike
gruppedelinger, men ikke en med utgangspunkt i den tradisjonelle skoleklassen med opptil
28-30 elever. Da ressurssituasjonen betinger timer hvor det kun er tre lærere på trinnet, vil det
å se elevene i en sammenheng knyttet til grupperinger bli nødvendig. De fysiske rammene
nødvendiggjør at en av gruppene blir langt større enn de to andre. At mestringsgrupper og
nivådifferensiering skal være utgangspunktet for store deler av disse grupperingene er altså
ikke en nødvendighet. Likevel er det nærliggende å trekke inn Bentes tidligere argumentasjon
knyttet til dette spørsmålet. Det er vanskelig å se at Basetoppens fysiske struktur er
fordelaktig sammenlignet med den tradisjonelle klasseromsskolen, hvis tilpasning innenfor
fellesskapet av en fast undervisningsgruppe hadde vært det organisatoriske utgangspunktet for
tilpasset opplæring. Så selv om føringene fra de fysiske rammene ikke er deterministiske, er
de langt på vei ledende knyttet til tilnærmingen til tilpasset opplæring og organiseringen av
elevene.
Den andre faktoren er å ha nok reell arealtilgang til å benytte de arbeidsmåter og
undervisningsmetoder man finner hensiktsmessige. Her viste intervjuene klare forskjeller
mellom lærerne fra Basetoppen og Tradisjon. De mest benyttede argumentene for
baseskolearkitektur i mediedebatten har vært fleksibilitet og bedret tilpasset opplæring (Vinje,
2011a). Lærerne fra Basetoppen koblet fleksibiliteten opp mot ulike gruppeinndelinger, og
ikke opp mot fleksibilitet i forbindelse med å benytte seg av varierte og hensiktsmessige
arbeidsmåter og undervisningsmetoder. Knyttet til denne problemstillingen var lærerne
derimot samlet sett noe skeptiske til påvirkningen fra de fysiske rammene. Fra Tradisjon ga
tre av fire lærere et ubetinget positivt svar på spørsmålet om de fysiske rammene la godt til
rette for å benytte varierte og hensiktsmessige arbeidsmåter og undervisningsmetoder.
Den siste faktoren er om man finner rammene for samarbeid og autonomi
tilfredsstillende, knyttet til de bindingene som ligger i skoleanleggets fysiske rammer og
organisatoriske struktur. Lærerne ved de to skolene vektlegger samarbeid og autonomi i
planleggingsfasen av undervisningen ulikt. For lærerne på Basetoppen er det sentralt med tett
samarbeid, slik at de kan følge en undervisningsrute lærerne på trinnet har blitt enige om på
forhånd. Dette blir koblet sammen med et ønske om å holde oversikt over hva egne
kontaktelever til enhver tid gjennomgår av fagstoff. Ved Tradisjon gir lærerne i større grad
uttrykk for et behov for autonomi i både planleggings- og undervisningsfasen. I og med at
lærerne ved Tradisjon har langt flere timer med egne kontaktelever enn Basetoppen, vil
behovet for en oversikt over hva de andre lærerne på trinnet til enhver tid gjennomgår være
mindre. Selv om samarbeidet mellom lærerne ved Basetoppen virker både tettere og resulterer
i en strammere felles struktur, tegner lærerne ved Tradisjon også et bilde av en
samarbeidsorientert skolekultur. De tre aktuelle trinnene var organisert i team. I intervjuene
uttrykte lærerne åpenhet for å se trinnet samlet og benytte ulike former for organisatorisk
differensiering basert på elevenes ferdigheter eller interesser. Dette var imidlertid ikke det
organisatoriske utgangspunktet. Denne forskjellen så ut til å legge føringer for den
autonomien lærerne opplevde. I og med at alle de syv lærerne støttet den formen for
differensiering som ble vektlagt mest ved deres skole, aksepterte de også i hovedsak den
yrkesmessige autonomien de opplevde.
Ved siden av disse tre sentrale faktorene fremstår det også som et hovedfunn at
lærerne ved begge skoler foretrekker en tradisjonell undervisningsform, med en lærer, en
gruppe og et rom.
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Funnene i et forskningsperspektiv
Jeg vil nå sette de sentrale funnene og utfordringene inn i et forskningsperspektiv. Funnene
ved de to skolene, sett i sammenheng med det teoretiske utgangspunktet knyttet til tilpasset
opplæring og differensiering, åpner for diskusjon av et sentralt skolepolitisk spørsmål: i
hvilken grad organiseringen ved Basetoppen kan sies å være basert på forskning om hva som
fremmer elevens læringsutbytte. Svarene på dette spørsmålet inviterer også til videre
diskusjon rundt det å satse på baseskoler som arkitektonisk utgangspunkt.
Lærerne ved Basetoppen mener selv at organiseringen, med utgangspunkt i
nivådifferensiering, er hensiktsmessig med tanke på elevenes læringsutbytte. Forskning gir
liten støtte til en slik påstand (Hattie, 2009; Kunnskapsdepartementet, 2011a; Skolverket,
2009). Det har også tidligere vært uttrykt skepsis på bakgrunn av at læringsfellesskapet
mellom elever fra ulike sosiale lag eller kulturell bakgrunn kan trues (Lohne, 2008:iv). På den
andre siden vil behovet for å se den aktuelle konteksten for undervisningen alltid være aktuell.
Slike nyanser kan bli underkommunisert i oppsummeringen av store metaanalyser av aktuell
forskning. Beate nevnte spesielle forhold ved Basetoppen som en del av grunnlaget for sin
støtte til den omfattende nivådifferensieringen. Hun mente det var stort faglig sprik mellom
elevene i hennes kontaktgruppe og i elevgrunnlaget ved skolen generelt.
Førsteamanuensis Kari Bachmann og professor Peder Haug har i sin rapport om
forskning på tilpasset opplæring konkludert med en omdreining fra ”en fellesskapsorientering
i Reform 94 og Reform 97, og over til en individorientering i Kunnskapsløftet, der tilpasset
opplæring i større grad fristilles de felles rammer med vekt på individets behov” (Bachmann
& Haug, 2006:101-102). En slik beskrivelse kan lett settes i sammenheng med tendensene
svenske forskere rapporterte knyttet til individualisert opplæring i Skola 2000 (Bjørklid, 2005;
Naeslund, 2001). Bachmann og Haug konkluderer imidlertid videre med at skolens aktører
stilles overfor stor valgfrihet når det gjelder utformingen av tilpasset opplæring, og samtidig
et større medansvar for resultatene enn tidligere. Samtidig poengterer de at begrep som
”klasse” eller ”elevgruppe” nærmest er utelatt fra læringsplakaten i Kunnskapsløftet
(Bachmann & Haug, 2006:102). Selv om prosessfriheten knyttet til organiseringen av tilpasset
opplæring har blitt større i Kunnskapsløftet, har den sine begrensninger. Disse begrensningene
er skissert i opplæringslovens § 8-2 og paragrafens første ledd lyder:
I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal ivareta deira behov for
sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til
vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane,
basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk eller
tryggleiksmessig forsvarleg (Kunnskapsdepartementet, 2011b).

Dermed fungerer denne paragrafen som et vern av den fellesskaps- og enhetsorienteringen
som gjorde seg gjeldende i foregående læreplanverk. Læringsplakaten viser samtidig til
opplæringsloven, når den fastslår at ”Skolen og lærebedriften skal sikre at det fysiske og
psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring”
(Kunnskapsdepartementet, 2006:32). Det er også utdypet i de påfølgende beskrivelsene av
tilpasset opplæring og likeverdige muligheter, at ”Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er
grunnleggende elementer i fellesskolen”. Samtidig gir det samme kapittelet grobunn for
tanker i retning nivådifferensiering, når det uttrykkes at:
Alle elever skal i arbeidet med fagene få møte utfordringer de kan strekke seg mot, og som de
kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Det gjelder også elever med særlige
vansker eller særlige evner og talenter på ulike områder (Kunnskapsdepartementet, 2006:3334).
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Disse beskrivelsene viser behov for en avklaring på begrepet felleskap. Igjen kan
opplæringslovens § 8-2 gi svar. Når Kunnskapsløftet beskriver at tilpasset opplæring innenfor
fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen, kan man ikke argumentere for at ulike
nivåbaserte grupper skal fungere som utgangspunkt for dette fellesskapet. En slik forståelse
vil ikke kunne stå i samsvar med den eksplisitte beskjeden i opplæringsloven, om at
organiseringen til vanlig ikke skal skje etter faglig nivå. Delvis manglende samsvar finnes
også hvis man vurderer de to ulike utgangspunktene for tilpasset opplæring med
utgangspunktet i Dale og Wærness definisjon. Denne sier at den overordnede rammen for
tilpasset opplæring består av: «krav og forventning om (1) oppnåelse av kompetanse gjennom
(2) elevens eget læringsarbeid i et arbeidsfellesskap innenfor (3) forordninger knyttet til
enhetsskolen» (Dale & Wærness, 2003:31). Det første punktet oppfyller begge skolene. Alle
lærerne har klare forventninger om at arbeidet med tilpasset opplæring skal baseres på krav og
forventninger om oppnåelse av kompetanse. Når det gjelder punkt 2 og 3, passer Tradisjon
beskrivelsen, men ikke Basetoppen. Enhetsskolen bygger, i følge Dale og Wærness, på en
forestilling om at ulikhet i blant annet sosial bakgrunn og funksjonsevne skal møtes i et sosialt
arbeidsfelleskap der fellesfølelse kan utvikles mellom grupper (Dale & Wærness, 2003:34).
Ulike og varierende arbeidsfellesskap, ofte basert på elevens faglige nivå og dermed indirekte
i stor grad basert på elevenes sosiale bakgrunn, vil ikke passe inn i denne beskrivelsen. Man
kan angripe denne konklusjonen gjennom å stille spørsmål om enhetsskolen fortsatt eksisterer
innenfor Kunnskapsløftet. Grunnlaget for et positivt svar finner vi i kravet om at tilpasset
opplæring innenfor fellesskapet skal være grunnleggende, samt opplæringslovens presisering
om at det meste av undervisningen skal skje i en kontaktgruppe som ikke er basert på verken
faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet.
Funnene i relasjon til Nordahls organiseringsvisjon
Professor Thomas Nordahl er blant de fagpersoner i Norge som har vært tydeligst i sine
anbefalinger til skolearkitektur og tilnærming til tilpasset opplæring. Han har i forbindelse av
fremveksten av baseskoler etterlyst ”mer edruelighet når det skal bygges skoler” og stilt
spørsmål om hvorfor det skal bygges slik (baseskoler) når det ikke har noen særlig effekt på
elevenes læringsutbytte (Hoaas, K. C. & Mjelva, H. K., 2010:17; NRK, 2011). Videre er han
sitert på at han ikke forstår hvorfor klasserommenes tid skal være forbi (Musdalslien,
2012:11). Professorens uttalelser støtter bruken av tradisjonelle klasserom og er skeptisk til
baseskoler og tilpasset opplæring basert på nivådifferensiering. Bildet kan imidlertid oppfattes
mer uklart når man leser Nordahls tidligere skisserte anbefalinger i vedlegget til NOU`en ”I
første rekke” (Nordahl, 2003). Denne organiseringen kan lett føre tankene mot behovet for en
typisk baseskole, men en slik konklusjon på grunnlag av Nordahls organiseringstanker er både
forenklet og unyansert.
Ved Basetoppen er grupperommene dimensjonert for elevgrupper på om lag 15 elever
slik Nordahl la opp til. Vi har imidlertid ikke en situasjon der spesialundervisningen er fjernet
i Norge. Dette fører til en ressurssituasjon der de aller færreste skoler, heller ikke Basetoppen,
har råd til å organisere seg med en lærer tilknyttet en elevgruppe på ca. 15 elever. Resultatet
på Basetoppen er grupperom med langt flere elever enn rommene er dimensjonert for, noe
som samsvarer både med forskning fra Sverige (Bjørklid, 2005:72-74) og mange andre
baseskoler i Oslo (Jerkø & Homb, 2009). Kontaktgruppene ved Basetoppen er heller ikke den
primære enheten i undervisningen, og det er vanskelig å argumentere for at kontaktgruppene
er samlet nok til å etablere en tilhørighet og et sosialt fellesskap. Det er også vanskelig å se at
kontaktgruppene er organisert ut fra en tanke om å gi kontaktlæreren god oversikt over
kontaktelevenes læring. Dermed faller basisen for Nordahls organiseringsforslag bort og kan
på ingen måte sies å ha blitt realisert ved Basetoppen.
Ved Tradisjon er kontaktlærernes muligheter for å følge læringen til egne
kontaktelever større på grunn av langt mer tid i egen kontaktgruppe. Dette medfører også
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større muligheter for å skape tilhørighet og et godt sosialt fellesskap i den aktuelle gruppa.
Mulighetene for intensiv kursing, i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning
for mindre elevgrupper på samme faglige nivå er ivaretatt. Tone forteller at kontaktgrupper
slår seg sammen for å synge, og Torbjørn forteller at han i fagene RLE og naturfag har
halvannen klasse. Dette viser at man på Tradisjon ligger tett opp til organiseringsvisjonen som
Nordahl skisserte i 2003. Den store forskjellen ligger i antallet elever i kontaktgruppene. Der
Nordahl så for seg ca. 15 elever, er det store forskjeller i kontaktgruppestørrelsen på
Tradisjon. Mens Tone har 17 elever i sin kontaktgruppe, har Trine på trinnet over 27 elever.
Men selv om Trine er den av de syv lærerne som har flest kontaktelever, er mulighetene for
tilhørighet og godt sosialt fellesskap det hun spesielt trekker fram når hun setter ord på sin
støtte til de faste elevgruppene på Tradisjon:
Dette med samhørighet og at du føler at du er en del av noe. Det er viktig for barn. (…) Vi har
jo klassefester 20 år etterpå. Det er veldig tilhørighet. Vil de barna som går på baseskole ha det
samme om 20 år? Hvem er deres tilhørighetsgruppe? Hvem føler man identitet og et fellesskap
med? Er det 70 eller 10? Det tenker jeg er en forskjell – sett bort fra det faglige.

Samlet sett gir dette grunnlag for å si at Tradisjon ligger noe nærmere organiseringsvisjonen
til Nordahl, og at det ikke er mulig å knytte disse tidlige anbefalingene til et behov for
baseskoler og en sorti for det tradisjonelle klasserommet.
Konklusjon
Lærerne ved Basetoppen og Tradisjon pekte på tre sentrale områder, da de satte ord på
hvorfor skolearkitekturen ved deres skole var i samsvar med eget pedagogiske grunnsyn. Alle
disse tre områdene kan sees i lys av tilpasset opplæring.
Det første området handlet om hvilken form for differensiering som ble vektlagt på
skolen. Ved Tradisjon var det pedagogisk differensiering innenfor den faste kontaktgruppa
som var utgangspunktet for tilpasset opplæring, mens det ved Basetoppen var organisatorisk
differensiering, med stor vekt på elevenes faglige nivå, som var utgangspunktet. Et andre
fokusområde var reell arealtilgang som utgangspunkt for variert undervisning. Med reell
arealtilgang menes de fysiske arealene lærerne hadde til rådighet, og samtidig så det
hensiktsmessig å benytte i lys av et ønske om struktur og arbeidsro i undervisningsgruppene.
Her var lærerne ved Tradisjon godt fornøyde, mens lærerne ved Basetoppen i langt større grad
mente grupperommene var for små, og at disse til dels opplevdes som begrensende i forhold
til lærerrollen og ønsket om variert undervisning. De åpne læringsarealene var tatt i bruk på
ulike måter av de tre aktuelle trinnene ved Basetoppen. To av trinnene brukte arealene svært
lite, og dette ble begrunnet i utfordringer knyttet til støy og mangel på konsentrasjon blant
elevene. Det siste fokusområdet lærerne pekte på, var hvordan de fysiske rammene la til rette
for en ønsket balanse mellom tette samarbeidsrelasjoner og autonomi i planleggings- og
undervisningssituasjoner. Her var lærerne ved begge skoler stort sett godt fornøyd, men de
hadde ulike preferanser for hvor tyngdepunktet i denne balansen skulle ligge. Lærerne ved
Tradisjon var mer opptatt av autonomi, mens lærerne ved Basetoppen i større grad var villige
til å gi slipp på deler av autonomien for legge til rette for enda tettere samarbeidsrelasjoner.
Samlet sett gir funnene grunnlag for å si at de to skolene var preget av ulike
tilnærminger til tilpasset opplæring. Thomas Nordahl har skissert kategoriene vid og smal
tilnærming til tilpasset opplæring. Som Nordahl selv understreker handler ikke dette om et
”enten eller”, men om tyngdepunktet i undervisningen og i forståelsen av tilpasset opplæring
(Nordahl, 2009:196). Når det gjelder differensiering og organisering av den tilpassede
opplæringen, kan Basetoppen plasseres i kategorien ”smal tilnærming”, mens Tradisjon mer
har utgangspunkt i den vide tilnærmingen. En annen sentral forskjell er Basetoppens
vektlegging av individet foran fellesskapet og Tradisjons vektlegging av faglig inkludering i
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læreprosesser. Dette fører skolene inn i to samme kategorier som nevnt over. Når det gjelder
utviklingen av en samarbeidsorientert skolekultur og evnen til å sette elevens problemer inn i
en kontekstuell sammenheng, tyder funnene på at begge skoler orienterer seg i denne retning
– noe som samsvarer med den vide tilnærmingen til tilpasset opplæring.
Erlend Vinje
Doktorgradsstipendiat
Høgskolen i Oslo og Akershus
Storbyprogrammet og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
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Oslo kommune
Utdanningsetaten
v/ direktør for avdeling for skoleanlegg: Harald Øvland
harald.ovland@ude.oslo.kommune.no

Ønske om tilgang på e-postlister i forbindelse med undersøkelse
knyttet til skolearkitektur og læreres undervisningspraksis
Mitt navn er Erlend Vinje. Jeg arbeider som ph.d-stipendiat ved Høgskolen i Oslo. Min avhandling har
som mål å kartlegge sammenhenger mellom ulik skolearkitektur og lærerens undervisning. Jeg er
spesielt opptatt av å finne ut om det er sammenhenger vedrørende lærerens undervisningspraksis,
avhengig av om skoleanleggene lærerne jobber ved er tradisjonelle klasseromsskoler eller om de er
såkalte baseskoler. Forskningsprosjektet er en del av HiO sin satsning: ”Det gode skolebygg” som
ledes av professor Karl Georg Høyer. Høyer er også en av veilederne for mitt doktorgradsprosjekt.
Ønske om tilgang
Jeg vil med dette presentere et ønske om tilgang til e-postlister til alle lærere ved skolene i Oslo
kommune. E-postadresser til lærerne ligger svært ofte tilgjengelig på nett. Grunnen til at jeg likevel
henvender meg til dere, med ønske om fullstendige lister, er at jeg er avhengig av fullstendige og
oppdaterte lister for å kunne gjøre reliable analyser av datamaterialet. Jeg har vært i kontakt med
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). De finner det uproblematisk at jeg får tilgang på
slike lister for å utføre undersøkelsen.
Årsaken til at e-postlister er av spesiell interesse, er at jeg da kan gjennomføre spørreundersøkelsen
elektronisk ved hjelp av programmet Questback. Dette vil gjøre at lærere får tilgang til
spørreundersøkelsen gjennom en tilsendt link på deres personlige e-postadresse i kommunen. Dette
vil være både miljøvennlig og tids- og kostnadseffektivt i forhold til manuell utsending i form av
papirskjema. Det er også grunn til å tro at Questback har potensial til å gi undersøkelsen en høyere
svarprosent, og dermed mer reliable resultater. Undersøkelsen vil følge alle grunnleggende etiske
hensyn som kreves i forhold til samfunnsforskning. I henvendelsen som vil bli sendt til alle lærerne,

opplyser jeg derfor blant annet om retten til å nekte å delta og sikring av anonymitet og
konfidensialitet.
I forhold til mitt forskningsprosjekt er jeg selvsagt åpen for nærmere samarbeid med dere, noe som
også vil kunne innebære presentasjoner av undersøkelsen etter at den er ferdig analysert.
I denne planlagte studien vil jeg benytte både kvantitative og kvalitative metoder. Denne
henvendelsen gjelder nå i første omgang en kvantitativ spørreundersøkelse. Utvalget av
respondenter vil være alle lærere ved alle skoler i Oslo kommune. Da mulighetene er til stede for å
undersøke hele populasjonen av lærere i Oslo, anses dette som hensiktsmessig. Det vil da være
større muligheter for å plukke opp sammenhenger i forhold til ulike egenskaper ved
skolearkitekturen ved de ulike skolene. Et stort utvalg skoler vil også gjøre det mulig å få svar på
hvordan definisjoner av begrepet baseskoler står i forhold til reelle egenskaper ved de ulike
skoleanleggene. Oslo er en naturlig kommune for utvalget, fordi dette kan gi både et stort antall
skoler i utvalget, men også fordi HiO gjennom sitt Storbyprogram utvikler forskning både om og for
Oslo.
Jeg ser fram til å høre fra dere.

Med vennlig hilsen

Erlend Vinje
Ph.d-stipendiat
Høgskolen i Oslo

Karl Georg Høyer
Professor og veileder
Høgskolen i Oslo

Vedlegg 4: Andre søknad til UDE/Oslo kommune knyttet til ønske om
gjennomføring av spørreundersøkelse

Erlend Vinje
Toftes gate 23
0556 OSLO
tlf: 997 21454
Erlend.Vinje@lui.hio.no

Oslo, 01/09-2010

Oslo kommune
Utdanningsetaten
v/ informasjonskonsulent Åsta Ytre Asta.Ytre@ude.oslo.kommune.no
og direktør for avdeling for skoleanlegg: Harald Øvland harald.ovland@ude.oslo.kommune.no

Søknad om å få utføre spørreundersøkelse blant
undervisningspersonale i Utdanningsetaten / Oslo kommune
Jeg viser til tidligere søknad av 22.juni 2010, om å få tilgang til epostlister i forbindelse med min
planlagte spørreundersøkelse blant undervisningspersonale i barne-, ungdoms- og videregående
skoler i Oslo kommune – Utdanningsetaten.
I dag, 1.september, fikk jeg svar på denne søknaden. Svaret var at slike lister ikke fantes. Jeg fikk
senere samme dag en email fra informasjonskonsulent Åsta Ytre. Der fremgikk det at jeg måtte
sende en søknad til Utdanningsetaten før jeg kunne sette i gang undersøkelsen. Det gjør jeg gjerne,
men jeg innrømmer at jeg trodde at søknad om å få gjennomføre undersøkelsen lå implisitt i
søknaden om å få tilgang på epostlistene. I den søknaden ble også bakgrunn for, og målet med
undersøkelsen beskrevet. Jeg gjør herved ønsket om å utføre undersøkelsen ekspisitt:
Jeg, Erlend Vinje – ph.d-stipendiat ved Høgskolen i Oslo – søker med dette om å få utføre en
spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet ved barne-, ungdoms- og videregående skoler i
Oslo kommune. Min stilling er tilknyttet HiOs storbyprogram, som utvikler forskning både for og om
Oslo.
Undersøkelsen tar sikte på å kartlegge relasjoner mellom ulike former for skolearkitektur og lærerens
undervisning. Jeg er spesielt opptatt av å finne ut om det er sammenhenger vedrørende lærerens
undervisningspraksis, avhengig av om skoleanleggene lærerne jobber ved er tradisjonelle
klasseromsskoler eller om de er såkalte baseskoler. Forskningsprosjektet er en del av HiO sin
satsning: ”Det gode skolebygg” som ledes av professor Karl Georg Høyer. Høyer er også en av
veilederne for mitt doktorgradsprosjekt. Hele prosjektet, med de planlagte formene for innsamling
av empiri, er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Undersøkelsen vil følge alle grunnleggende etiske hensyn som kreves i forhold til samfunnsforskning.
I henvendelsen, som vil bli sendt til alle lærerne, opplyser jeg derfor blant annet om retten til å nekte
å delta og sikring av anonymitet og konfidensialitet.
I forhold til mitt forskningsprosjekt er jeg selvsagt åpen for nærmere samarbeid med dere, noe som
også vil kunne innebære presentasjoner av undersøkelsen etter at den er ferdig analysert.
I min samlede planlagte studie vil jeg benytte både kvantitative og kvalitative metoder. Denne
søknaden gjelder nå i første omgang kun den kvantitative spørreundersøkelse. Jeg vil sende en ny
søknad til dere når det blir aktuelt med kvalitative studier i form av observasjon og intervjuer med
lærer. Dette vil skje på bakgrunn av analysen av den omtalte spørreundersøkelsen.
Utvalget av respondenter i spørreundersøkelsen vil være alle lærere ved alle skoler i Oslo kommune.
Da jeg som nevnt har fått oppgitt at epostlister til undervisningspersonalet ved skolene ikke finnes i
samlet form hos dere, vil jeg selv skaffe disse til veie så langt det går, gjennom søk på internett og
forespørsler til rektor/virksomhetsleder ved (det fåtallet) av skoler som ikke har lagt disse listene ut
på sine hjemmesider.
Da mulighetene er til stede for å undersøke hele populasjonen av lærere i Oslo, anses dette som
hensiktsmessig. Det vil da være større muligheter for å plukke opp sammenhenger i forhold til ulike
egenskaper ved skolearkitekturen ved de ulike skolene. Et stort utvalg skoler vil også gjøre det mulig
å få svar på hvordan ulike definisjoner av begrepet baseskoler står i forhold til reelle egenskaper ved
de ulike skoleanleggene. Oslo er en naturlig kommune for utvalget, fordi dette kan gi både et stort
antall skoler i utvalget, men også fordi HiO gjennom sitt Storbyprogram utvikler forskning både om
og for Oslo.
Jeg håper dere deler min oppfatning av at spørreundersøkelsen vil være til nytte også for Oslo
kommune og Utdanningsetaten, og dermed gir meg lov til å utføre denne.

Jeg ser fram til å høre fra dere og håper dere tar kontakt hvis dere skulle ha spørsmål.

Med vennlig hilsen

Erlend Vinje
Ph.d-stipendiat
Høgskolen i Oslo

Vedlegg 5: Samtykkeskjema til intervju for lærere ved Basetoppen og Tradisjon
skole (For å beholde lærernes anonymitet vises kun malen på dette skjemaet)

Vedlegg 6: Samtykkeskjema for intervju til navngitte intervjuobjekter (Kristin
Clemet, Knut Myhrer, Gro Elisabeth Paulsen og Harald Øvland)

Vedlegg 7: Spørreundersøkelsen slik den ble levert respondentene gjennom
Questback

Vedlegg 8: Resultater fra lærernes holdninger
spørreundersøkelsen som ikke er publisert i artikkelform

til

påstander

Egenskaper ved skoleanlegget der du jobber:
Elevene har utgangspunkt i et fast klasserom
ENIG
(helt/delvis)
Tradisjonell
95,7 %
klasseromsskole
(82,4 %/13,3%)
Baseskole
45,7 %
(26,1 %/19,6 %)
Usikker/verken trad. eller
73,9 %
base passer
(41,9%/32,0 %)
Tabell 24

VERKEN ENIG
ELLER UENIG
1,9 %
7,0 %
7,6 %

UENIG
(delvis/helt)
2,3 %
(1,4 %/0,9%)
46,3 %
(12,6 %/33,7 %)
18,7 %
(4,7%/14,0 %)

USIKKER
0,1 %

Respondenter
1285

1,0 %

199

0,0 %

172

Elevene har utgangspunkt i et hjemmeområde/avdeling bestående av flere rom av ulik størrelse
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
21,8 %
5,3 %
71,5 %
1,4 %
klasseromsskole
(9,7%/12,1%)
(8,8 %/62,7%)
Baseskole
82,1 %
3,0 %
13,9 %
1,0 %
(56,4 %/25,7 %)
(3,0 %/10,9 %)
Usikker/verken trad. eller
62,4 %
6,9 %
28,3 %
2,3 %
base passer
(30,6%/31,8 %)
(12,1%/16,2 %)
Tabell 25
Åpne læringsarealer er en sentral del av skolens fysiske rammer
ENIG
VERKEN ENIG
(helt/delvis)
ELLER UENIG
Tradisjonell
5,6 %
4,9 %
klasseromsskole
(2,4 %/3,2%)
Baseskole
78,1 %
10,0 %
(40,8 %/37,3 %)
Usikker/verken trad. eller
37,5 %
17,9 %
base passer
(12,1%/25,4 %)
Tabell 26

UENIG
(delvis/helt)
87,6 %
(12,9 %/74,7 %)
11,5 %
(6,5 %/5,0 %)
42,2 %
(22,0%/20,2 %)

USIKKER

Jeg kan opptre uavhengig av andre lærere i forhold til bruk av rom
ENIG
VERKEN ENIG
(helt/delvis)
ELLER UENIG
Tradisjonell
31,8 %
10,2 %
klasseromsskole
(17,1 %/14,7%)
Baseskole
24,2 %
6,6 %
(11,1 %/13,1 %)
Usikker/verken trad. eller
25,3 %
6,3 %
base passer
(8,6%/16,7 %)
Tabell 27

UENIG
(delvis/helt)
54,8 %
(13,5 %/41,3%)
68,2 %
(12,1 %/56,1 %)
64,3 %
(21,8%/42,5 %)

Respondenter
1272
202
173

1,9 %

Respondenter
1275

0,5 %

201

2,3 %

173

USIKKER
3,1 %

Respondenter
1279

1,0 %

198

4,0 %

174

Jeg kan opptre uavhengig av andre lærere ved valg av organiseringsform for mine elever i timene jeg underviser
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
Respon(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
denter
Tradisjonell
63,9 %
10,4 %
24,7 %
1,0 %
1280
klasseromsskole
(31,3 %/32,6%)
(11,1 %/13,6%)
Baseskole
40,8 %
8,0 %
50,8 %
0,5 %
201
(16,4 %/24,4 %)
(24,9 %/25,9 %)
Usikker/verken trad. eller
43,7 %
12,1 %
42,5 %
1,7 %
174
base passer
(16,7%/27,0 %)
(21,8%/20,7 %)
Tabell 28

i

De fysiske rammene ved skoleanlegget gjør det nødvendig at elevene benytter en betydelig del av undervisningstiden i
åpent landskap/åpne undervisningsarealer
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
Respon(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
denter
Tradisjonell
3,4 %
2,7 %
89,4 %
4,5 %
1281
klasseromsskole
(2,0%/1,4%)
(5,7 %/83,7%)
Baseskole
56,2 %
14,4 %
28,3 %
1,0 %
201
(25,4 %/30,8 %)
(14,9 %/13,4 %)
Usikker/verken trad. eller
28,0 %
14,3 %
53,7 %
4,0 %
175
base passer
(8,0%/20,0 %)
(21,7%/32,0 %)
Tabell 29
Elevene ved skolen der jeg jobber har faste plasser nå de mottar undervisning fra lærere
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
85,5 %
6,8 %
7,2 %
klasseromsskole
(58,9%/26,6%)
(4,2 %/3,0%)
Baseskole
56,0 %
13,5 %
29,5 %
(28,5 %/27,5 %)
(14,0 %/15,5 %)
Usikker/verken trad. eller
52,8 %
13,8 %
32,2 %
base passer
(28,7%/24,1 %)
(16,1%/16,1 %)
Tabell 30

USIKKER
0,6 %

Respondenter
1284

1,0 %

200

1,1 %

174

Spesialrommene (gymsal, sløydsal, naturfaglab. osv) er generelt sett åpne og fleksible for alternativ bruk av rommene
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
Respon(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
denter
Tradisjonell
28,6 %
14,3 %
51,9 %
5,2 %
1284
klasseromsskole
(9,8 %/18,8%)
(20,1 %/31,8%)
Baseskole
30,5 %
16,5 %
42,5 %
10,5 %
200
(12,0 %/18,5 %)
(15,0 %/27,5 %)
Usikker/verken trad. eller
27,4 %
17,7 %
45,2 %
9,7 %
175
base passer
(9,1%/18,3 %)
(18,3%/26,9 %)
Tabell 31: Disse resultatene har ikke signifikante forskjeller mellom skoletypene (Pearsons Chi-square: 0,053)
Den visuelle oversikten over undervisningslokaler i skoleanlegget er tilfredsstillende
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
58,4 %
19,7 %
16,6 %
klasseromsskole
(31,5 %/26,9%)
(10,8 %/5,8%)
Baseskole
57,7 %
14,9 %
24,9 %
(25,9 %/31,8 %)
(16,4 %/8,5 %)
Usikker/verken trad. eller
50,6 %
21,8 %
24,1 %
base passer
(18,4%/32,2 %)
(15,5%/8,6 %)
Tabell 32

USIKKER
5,3 %

Respondenter
1277

2,5 %

201

3,4 %

174

Undervisningsrommene er tilrettelagt for endringer (for eks oppdeling eller sammenslåing av rom)
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
12,8 %
8,2 %
75,6 %
3,4 %
klasseromsskole
(3,4 %/9,4%)
(13,5 %/62,1%)
Baseskole
35,2 %
7,0 %
54,8 %
3,0 %
(13,1 %/22,1 %)
(20,6 %/34,2 %)
Usikker/verken trad. eller
28,7 %
12,1 %
56,3 %
2,9 %
base passer
(6,9%/21,8%)
(21,8%/34,5 %)
Tabell 33

Respondenter
1283
199
174

Trekk ved egen undervisningspraksis:
Jeg legger ofte til rette for varierte arbeidsmåter og metoder
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
86,7 %
8,9 %
4,4 %
0,1 %
klasseromsskole
(34,5%/52,2%)
(3,7 %/0,7%)
Baseskole
88,9 %
5,5 %
5,5 %
0,0 %
(26,1 %/62,8 %)
(5,0 %/0,5 %)
Usikker/verken trad. eller
91,9 %
5,2 %
2,9 %
0,0 %
base passer
(31,2%/60,7 %)
(2,3%/0,6 %)
Totalt
87,5 %
8,1 %
4,4 %
0,1 %
(33,1%/54,4%)
(3,7%/0,7%)
Tabell 34: Disse resultatene har ikke signifikante forskjeller mellom skoletypene (Pearsons Chi square = 0,114)
Jeg legger ofte til rette for individuelt arbeid basert på elevenes individuelle planer og/eller mål
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
70,9 %
14,3 %
14,5 %
0,2 %
klasseromsskole
(24,0%/46,9%)
(12,2 %/2,3%)
Baseskole
70,0 %
15,0 %
14,5 %
0,5 %
(25,5 %/44,5 %)
(11,5 %/3,0 %)
Usikker/verken trad. eller
77,0 %
10,9 %
12,1 %
0,0 %
base passer
(25,3%/51,7 %)
(11,5%/0,6 %)
Totalt
71,5 %
14,1 %
14,3 %
0,2 %
(24,3%/47,2%)
(12,1%/2,2%)
Tabell 35: Disse resultatene har ikke signifikante forskjeller mellom skoletypene (Pearsons Chi square = 0,766)
Jeg legger ofte til rette for prosjektarbeid
ENIG
(helt/delvis)
Tradisjonell
32,7 %
klasseromsskole
(8,0%/24,7%)
Baseskole
41,0 %
(11,5 %/29,5 %)
Usikker/verken trad. eller
41,6 %
base passer
(10,4%/31,2 %)
Totalt
34,7 %
(8,7%/26,0%)
Tabell 36
Jeg legger ofte til rette for aldersblanding
ENIG
(helt/delvis)
Tradisjonell
9,1 %
klasseromsskole
(3,9%/5,2%)
Baseskole
19,7 %
(10,1 %/9,6 %)
Usikker/verken trad. eller
23,7 %
base passer
(9,8%/13,9 %)
Totalt
11,8 %
(5,2%/6,6%)
Tabell 37

VERKEN ENIG
ELLER UENIG
22,2 %
19,5 %
24,3 %
22,1 %

VERKEN ENIG
ELLER UENIG
11,3 %
9,1 %
9,8 %
10,9 %

UENIG
(delvis/helt)
44,5 %
(30,3 %/14,2%)
39,5 %
(28,0%/11,5 %)
31,8 %
(20,8%/11,0 %)
42,6 %
(29,1%/13,5%)

USIKKER

UENIG
(delvis/helt)
77,1 %
(12,7 %/64,4%)
69,2 %
(12,6 %/56,6 %)
63,0 %
(8,7%/54,3 %)
74,6 %
(12,2%/62,4%)

0,5 %

Respondenter
1280
199
173
1652

Respondenter
1276
200
174
1650

Respondenter
1282

0,0 %

200

2,3 %

173

0,6 %

1655

USIKKER

Respondenter
1272

2,6 %
2,0 %

198

3,5 %

173

2,6 %

1643

Jeg organiserer ofte med tanke på nivådifferensiering
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
68,2 %
15,0 %
16,4 %
0,4 %
klasseromsskole
(25,4%/42,8%)
(12,6 %/3,8%)
Baseskole
69,6 %
15,9 %
14,4 %
0,0 %
(30,3 %/39,3 %)
(11,4 %/3,0 %)
Usikker/verken trad. eller
74,0 %
13,9 %
12,2 %
0,0 %
base passer
(32,4%/41,6 %)
(11,0%/1,2%)
Totalt
69,1 %
15,0 %
15,7 %
0,3 %
(26,8%/42,3%)
(12,3%/3,4%)
Tabell 38: Disse resultatene har ikke signifikante forskjeller mellom skoletypene (Pearsons Chi square = 0.467)
Jeg legger ofte til rette for muntlige fremføringer
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
73,0 %
15,7 %
11,0 %
0,2 %
klasseromsskole
(32,8%/40,2%)
(8,7 %/2,3%)
Baseskole
70,5 %
19,0 %
10,5 %
0,0 %
(29,0 %/41,5 %)
(7,0 %/3,5 %)
Usikker/verken trad. eller
74,3 %
19,3 %
6,5 %
0,0 %
base passer
(26,9%/47,4 %)
(5,3%/1,2 %)
Totalt
72,8 %
16,5 %
10,5 %
0,2 %
(31,7%/41,1%)
(8,1%/2,4%)
Tabell 39: Disse resultatene har ikke signifikante forskjeller mellom skoletypene (Pearsons Chi square = 0,312)
Jeg legger ofte til rette for gruppearbeid
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
68,9 %
16,9 %
14,1 %
0,2 %
klasseromsskole
(23,5%/45,4%)
(10,3 %/3,8%)
Baseskole
66,6 %
21,2 %
12,1 %
0,0 %
(24,7 %/41,9 %)
(10,6 %/1,5 %)
Usikker/verken trad. eller
72,0 %
14,0 %
14,0 %
0,0 %
base passer
(26,7%/45,3 %)
(12,8%/1,2 %)
Totalt
69,0 %
17,1 %
13,8 %
0,1 %
(24,0%/45,0%)
(10,6%/3,2%)
Tabell 40: Disse resultatene har ikke signifikante forskjeller mellom skoletypene (Pearsons Chi square = 0,366)
Jeg samarbeider tett med mine lærerkollegaer ved planleggingen av undervisningen
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
77,8 %
11,0 %
11,1 %
klasseromsskole
(43,4%/34,4%)
(7,3 %/3,8%)
Baseskole
86,5 %
7,0 %
6,5 %
(59,5 %/27,0 %)
(4,0 %/2,5 %)
Usikker/verken trad. eller
82,1 %
8,1 %
9,9 %
base passer
(48,0%/34,1 %)
(8,7%/1,2 %)
Totalt
79,3 %
10,2 %
10,3 %
(45,8%/33,5%)
(7,0%/3,3%)
Tabell 41
Jeg samarbeider tett med mine lærerkollegaer ved gjennomføringen av undervisningen
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
52,0 %
17,5 %
30,1 %
klasseromsskole
(20,4%/31,6%)
(18,4 %/11,7%)
Baseskole
70,6 %
13,4 %
15,9 %
(35,3 %/35,3 %)
(11,4 %/4,5 %)
Usikker/verken trad. eller
56,1 %
17,3 %
26,6 %
base passer
(23,7%/32,4 %)
(22,0%/4,6 %)
Totalt
54,7 %
17,0 %
28,0 %
(22,6%/32,1%)
(17,9%/10,1%)
Tabell 42

USIKKER
0,2 %

Respondenter
1278
201
173
1652

Respondenter
1278
200
171
1649

Respondenter
1273
198
172
1643

Respondenter
1276

0,0 %

200

0,0 %

173

0,1 %

1649

USIKKER

Respondenter
1278

0,3 %
0,0 %

201

0,0 %

173

0,2 %

1652

Jeg er samlet sett positiv til måten undervisningspraksisen min blir påvirket av skoleanlegget
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
74,1 %
15,0 %
9,4 %
1,5 %
klasseromsskole
(36,1%/38,0%)
(6,7 %/2,7%)
Baseskole
59,3 %
14,6 %
26,2 %
0,0 %
(26,6 %/32,7 %)
(15,6 %/10,6 %)
Usikker/verken trad. eller
58,4 %
19,1 %
22,0 %
0,6 %
base passer
(20,2%/38,2 %)
(16,2%/5,8 %)
Totalt
70,7 %
15,4 %
12,7 %
1,2 %
(33,3%/37,4%)
(8,7%/4,0%)
Tabell 43

Respondenter
1276
199
173
1648

Generelle spørsmål om holdninger til skoleanlegg med ulik arkitektur:
Baseskoler er som regel bedre tilrettelagt for tilpasset opplæring enn tradisjonelle klasseromsskoler
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
12,3 %
22,8 %
50,0 %
15,0 %
klasseromsskole
(2,0%/10,3%)
(20,5 %/29,5%)
Baseskole
41,1 %
20,8 %
33,7 %
4,5 %
(11,9 %/29,2 %)
(14,9 %/18,8 %)
Usikker/verken trad. eller
16,7 %
26,4 %
46,5 %
10,3 %
base passer
(4,6%/12,1 %)
(24,1%/22,4 %)
Totalt
16,3 %
22,9 %
47,6 %
13,2 %
(3,5%/12,8%)
(20,2%/27,4%)
Tabell 44
Hvis jeg kunne velge ville jeg fortrukket å jobbe ved en baseskole fremfor en tradisjonell skole
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
5,0 %
9,3 %
78,6 %
7,0 %
klasseromsskole
(1,7%/3,3%)
(14,7 %/63,9%)
Baseskole
33,2 %
19,8 %
43,6 %
3,5 %
(12,4 %/20,8 %)
(13,9 %/29,7 %)
Usikker/verken trad. eller
15,6 %
19,1 %
57,9 %
7,5 %
base passer
(4,0%/11,6 %)
(19,7%/38,2 %)
Totalt
9,6 %
11,6 %
72,2 %
6,6 %
(3,3%/6,3%)
(15,1%/57,1%)
Tabell 45
Utstrakt bruk av åpne læringsareal er problematisk med tanke på elevenes konsentrasjon
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
80,7 %
8,3 %
5,7 %
5,2 %
klasseromsskole
(50,1%/30,6%)
(3,0 %/2,7%)
Baseskole
79,0 %
9,0 %
11,5 %
0,5 %
(46,5 %/32,5 %)
(6,0 %/5,5 %)
Usikker/verken trad. eller
79,1 %
8,7 %
10,5 %
1,7 %
base passer
(40,7%/38,4 %)
(6,4%/4,1 %)
Totalt
80,3 %
8,4 %
6,9 %
4,3 %
(48,7%/31,6%)
(3,7%/3,2%)
Tabell 46

Respondenter
1283
202
174
1659

Respondenter
1284
202
173
1659

Respondenter
1287
200
172
1659

Utstrakt bruk av glassvegger er problematisk med tanke på elevenes konsentrasjon
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
76,8 %
10,6 %
5,6 %
klasseromsskole
(46,3%/30,5%)
(3,0 %/2,6%)
Baseskole
64,8 %
15,3 %
17,3 %
(38,6 %/26,2 %)
(9,9 %/7,4 %)
Usikker/verken trad. eller
67,3 %
12,6 %
16,7 %
base passer
(30,5%/36,8 %)
(12,1%/4,6 %)
Totalt
74,3 %
11,4 %
8,2 %
(43,7%/30,6%)
(4,8%/3,4%)
Tabell 47
En skolearkitektur der elevene ikke har sin egen faste plass fører til mer bråk
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
73,9 %
12,7 %
6,9 %
klasseromsskole
(42,0%/31,9%)
(4,3 %/2,6%)
Baseskole
71,8 %
12,9 %
12,9 %
(41,6 %/30,2 %)
(9,9 %/3,0 %)
Usikker/verken trad. eller
68,4 %
14,4 %
13,8 %
base passer
(36,2%/32,2 %)
(6,3%/7,5 %)
Totalt
73,0 %
12,9 %
8,3 %
(41,3%/31,7%)
(5,2%/3,1%)
Tabell 48
Baseskoler er godt egnet for å legge til rette for et godt elevmiljø
ENIG
VERKEN ENIG
(helt/delvis)
ELLER UENIG
Tradisjonell
18,1 %
32,9 %
klasseromsskole
(3,4%/14,7%)
Baseskole
51,2 %
22,7 %
(18,2 %/33,0 %)
Usikker/verken trad. eller
26,3 %
36,0 %
base passer
(4,6%/21,7 %)
Totalt
23,1 %
32,0 %
(5,4%/17,7%)
Tabell 49

UENIG
(delvis/helt)
33,1 %
(15,1 %/18,0%)
24,2 %
(15,3 %/8,9 %)
27,4 %
(14,3%/13,1 %)
31,4 %
(15,0%/16,4%)

Tradisjonelle klasserom er godt egnet for å legge til rette for et godt elevmiljø
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
84,0%
11,7 %
2,6 %
klasseromsskole
(46,6%/37,4%)
(1,6 %/1,0%)
Baseskole
67,2 %
23,9 %
8,5 %
(26,9 %/40,3 %)
(7,0 %/1,5 %)
Usikker/verken trad. eller
66,1 %
26,4 %
4,0 %
base passer
(28,2%/37,9 %)
(3,4%/0,6 %)
Totalt
80,1 %
14,8 %
3,5 %
(42,3%/37,8%)
(2,5%/1,0%)
Tabell 50
Baseskoler er godt egnet for å drive tydelig ledelse av elevgrupper
ENIG
VERKEN ENIG
(helt/delvis)
ELLER UENIG
Tradisjonell
12,0 %
28,8 %
klasseromsskole
(3,3%/8,7%)
Baseskole
39,5 %
23,5 %
(17,5 %/22,0 %)
Usikker/verken trad. eller
18,0 %
29,1 %
base passer
(5,2%/12,8 %)
Totalt
15,9 %
28,2 %
(5,2%/10,7%)
Tabell 51

UENIG
(delvis/helt)
42,9 %
(16,9 %/26,0%)
35,5 %
(16,0 %/19,5%)
41,8 %
(23,8%/18,0 %)
41,8 %
(17,5%/24,3%)

USIKKER
7,2 %

Respondenter
1286

2,5 %

202

3,4 %

174

6,2 %

1662

USIKKER

Respondenter
1287

6,6 %
2,5 %

202

3,4 %

174

5,8 %

1663

USIKKER

Respondenter
1277

15,8 %
2,0 %

203

10,3 %

175

13,5 %

1655

USIKKER

Respondenter
1278

1,6 %
0,5 %

201

3,4 %

174

1,6 %

1653

USIKKER

Respondenter
1275

16,3 %
1,5 %

200

11,0 %

172

14,0 %

1647

Tradisjonelle skoler er godt egnet for å drive tydelig ledelse av elevgrupper
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
Tradisjonell
88,0 %
8,8 %
1,9 %
klasseromsskole
(57,1%/30,9%)
(0,9 %/1,0%)
Baseskole
76,7 %
17,8 %
5,0 %
(36,1 %/40,6 %)
(2,5 %/2,5 %)
Usikker/verken trad. eller
71,5 %
22,1 %
3,5 %
base passer
(34,9%/36,6 %)
(2,9%/0,6 %)
Totalt
84,9 %
11,3 %
2,5 %
(52,2%/32,7%)
(1,3%/1,2%)
Tabell 52

USIKKER
1,3 %

Respondenter
1276

0,5 %

202

2,9 %

172

1,4 %

1650

For at undervisningen skal fungere optimalt må skolearkitekturen gi muligheter for organisering som stemmer overens
med lærerens pedagogiske grunnsyn
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
Respon(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
denter
Tradisjonell
72,2 %
19,7 %
4,4 %
3,8 %
1276
klasseromsskole
(34,7%/37,5%)
(2,4 %/2,0%)
Baseskole
74,6 %
15,4 %
8,0 %
2,0 %
201
(39,8 %/34,8 %)
(4,5 %/3,5%)
Usikker/verken trad. eller
69,0 %
23,6 %
4,6 %
2,9 %
174
base passer
(31,6%/37,4 %)
(2,3%/2,3 %)
Totalt
72,2 %
19,6 %
4,8 %
3,5 %
1651
(35,0%/37,2%)
(2,6%/2,2%)
Tabell 53: Disse resultatene er ikke signifikante (Pearsons Chi-square: 0,274)
Skolearkitekturen ved skolen jeg jobber legger til rette for organisering som passer overens med mitt personlige
pedagogiske grunnsyn
ENIG
VERKEN ENIG
UENIG
USIKKER
Respon(helt/delvis)
ELLER UENIG
(delvis/helt)
denter
Tradisjonell
70,8 %
18,4 %
9,1 %
1,7 %
1278
klasseromsskole
(31,2%/39,6%)
(6,1 %/3,0%)
Baseskole
48,0 %
21,3 %
28,7 %
2,0 %
202
(15,8 %/32,2 %)
(16,8 %/11,9 %)
Usikker/verken trad. eller
56,9 %
23,0 %
18,4 %
1,7 %
174
base passer
(15,5%/41,4 %)
(13,2%/5,2 %)
Totalt
66,6 %
19,2 %
12,5 %
1,8 %
1654
(27,7%/38,9%)
(8,2%/4,3%)
Tabell 54

Vedlegg 9: Intervjuer. Alle intervjuer som er benyttet i avhandlingen er lastet
over på en DVD-rom. Et eksemplar av denne ligger vedlagt i alle eksemplarer
av denne avhandlingen som blir oversendt medlemmer av bedømmelsesutvalget.
Der vil også utgangspunkt for alle intervjuguider fremgå av intervjuene.

