
 
 
 
 
 
 

22. mars 2019 
 

 
– Baseskoler gir ikke god læring  
 
Skolenes landsforbund ser med bekymring på at mange kommuner 
fremdeles satser på baseskoler, eller «fleksible skolebygg» som de 
ofte kalles, til tross for at det i lang tid har blitt rapportert om negative 
konsekvenser for læringsmiljøet. 
 
– Baseskoler går dårlig sammen med kriterier for god læring. Det er derfor et stort et 
paradoks at det blir flere baseskoler i Norge, spesielt i de store byene, for å ta unna for 
elevøkningen. Flere enn Skolenes landsforbund bør være bekymret for utviklingen, sier 
Rune Nielsen, ungdomsskolelærer og hovedtillitsvalgt i Skolenes landsforbund Bergen. 
 
Han viser til evidensbasert forskning, der tre kompetanser fremmer elevenes læring: 
Klasseledelse, relasjon og fagdidaktisk kompetanse.  
 
– Undersøkelser viser lavere score på disse områdene i baseskoler. Flertallet av 
lærerne oppgir at åpne landskap gjør det vanskeligere å få til variert 
undervisning, mye fordi det blir mye støy med mange elever i samme rom.  
 
– Det argumenteres sjelden med innsparing når baseskoler planlegges, men det er 
grunn til å mistenke økonomiske motiver når vi vet at utformingen tillater flere elever på 
mindre areal enn tradisjonelle skolebygg og når det lettere kan kuttes i vikarutgifter, 
fortsetter Rune Nielsen.  
 
Landets politikere bør snarets ta stilling til i hvor stor grad det 
økonomiske/administrative motivet skal vektlegges på bekostning av 
pedagogiske hensyn. Dagens utvikling kan ikke fortsette, mener han.  
 
– Baseskoler gir mindre kontakt for den enkelte lærer med elevene, noe som fører til 
svekket oversikt og svakere kontroll for å utføre lærerjobben på en profesjonell måte. 
Undervisningsformen gagner ikke elever med konsentrasjonsvansker og andre som 
strever med å oppnå de skolefaglige målene, sier Rune Nielsen. 
 
Kontakt: 
Rune Nielsen, hovedtillitsvalgt i Skolenes landsforbund Bergen: 458 46 103 
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