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Forord

Som oftest er det en sammensatt begrunnelse for at bestemte spørsmål eller

problemstillinger blir tatt opp i forskningssammenheng, noe som også gjelder det

foreliggende prosjektet. En kombinasjon av fellesinteresser hos en gruppe mennesker i

en seksjon, institusjonelle betingelser og samfunnsmessig utvikling kan nevnes som

vesentlige forutsetninger i dette tilfelle.

Kroppsøvingsseksjonens medlemmer ved Høgskolen i Vestfold (HVE) har i lengre tid

vært opptatt av å finne fram til et problemområde som kan engasjere de fleste i

seksjonen, og som dessuten er i tråd med høgskolens FoU-strategi. Dette har vi sett på

som en god mulighet for både faglig utvikling, styrking av sosiale relasjoner og

samarbeid. Et arbeid med grunnskolereformen og L97 oppfyller disse kriteriene, og

denne delrapport er den første av flere der de fleste av kroppsøvingsseksjonens

medlemmer har deltatt.

Vi vil takke for den økonomiske støtte som prosjektet har fått fra Avdeling for

lærerutdanning ved HVE og fra Utdanningsdirektøren i Vestfold. Rapporten kan likevel

bære preg av at prosjektet bare i meget beskjedent grad har fått tilført eksterne midler,

og vi håper å kunne komme sterkere tilbake ved et senere tidspunkt. Ellers vil vi også

takke to kolleger i pedagogikkseksjonen som har vært viktige støttespillere i

forberedelsen til prosjektet, nemlig førsteamanuensis Halvor Bjørnsrud og

høgskolelektor Knut Rune Olsen.

Hovedintensjonen med denne første delrapporten er å gjøre rede for de vesentligste

momentene i vårt teoretisk ståsted. Det gjelder i forhold til læreplanteori og -praksis og

til evalueringsteori og -praksis. Delrapporten vil således utgjøre en samlet

referanseramme for de empiriske undersøkelsene som etterhvert vil bli presentert i nye

delrapporter.

Forfatterne
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Sammendrag

Prosjekttittel:

L97 OG KROPPSØVING - FRA BLÅ PRAKTBOK TIL GRÅ HVERDAG?

Delrapport 1: En teoretisk referanseramme for evaluering av L97

Forfattere:

Thomas Moser, Einar Berggraf Jacobsen, Kari Anne Jørgensen, Sven Egil Folvik, Karl

H. Lilletvedt, Jorunn Nyhus Braute.

Bakgrunn:

Rapporten omhandler første delen (delprosjekt-1) av et prosjekt som gjelder evaluering

av grunnskolereformen. Denne evalueringen er gjennomført av medlemmene av

kroppsøvingsseksjonen ved Høgskolen i Vestfold som har definert L97 som sitt felles

FoU-satsningsområde. Dette er i overensstemmelse med føringene som kommer til

uttrykk i høgskolens FoU-strategi. Prosjektet har så langt fått støtte av HVE (sentrale

midler og midler fra avd.f. lærerutdanning) og Utdanningsdirektøren i Vestfold.

Formål

Intensjon med prosjektet som helhet er å få bedre innsikt i og mer forståelse for hvordan

en læreplan virker i skolehverdagen. Dette forutsetter først en avklaring av den

læreplan- og evalueringsforståelse som ligger til grunn (delprosjekt-1).

Oppmerksomheten rettes videre mot forhold i forbindelse med implementering av L97

(delprosjekt-2). Dessutten fokuseres det på konsekvenser av L97 i praktiske

undervisningssituasjoner (delprosjekt-3).

Mål for delprosjekt-1:

Målet med delprosjekt-1 er å skape en teoretisk og metodisk referanseramme for det

videre arbeid med prosjektet. I den foreliggende delrapport er det sett på grunnleggende

teoretiske og forskningsmetodiske momenter i forbindelse med evaluering av

læreplaner. Siktepunktet er således å utvikle en felles faglig plattform i prosjekt-gruppen

og å gjøre dette ‘teoretiske referansesystem’ tilgjengelig for andre. Dette vil utgjøre

utgangspunktet for de påfølgende empiriske delprosjektene.
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Framgangsmåte:

På problemområdet læreplanteori og læreplanpraksis bygger denne rapporten på studier

av overveiende norsk faglitteratur. Resultater, drøftinger og konklusjoner knyttet til

empiri på dette området gjør det samme. I forhold til evalueringsproblematikken bygges

det i større grad på internasjonalt faglitteratur.

Resultater:

De vesentligste resultatene av denne litteraturbaserte analysen og de påfølgende

drøftinger og diskusjoner i prosjektgruppen kan sammenfattes som følge:

Læreplanverket gjenspeiler at skolevirksomhet er en mangfoldig og sammensatt prosess

som blir påvirket fra ulike sider og i forskjellige retninger. Læreplanevaluering  er

dermed på ingen måte noen enkelt sak. Et komplekst program som en læreplan er

vanskelig eller umulig å evaluere gjennom bare en undersøkelse. Det er behov for arbeid

med metodepluralistiske framgangsmåter på alle læreplannivåer der flere grupper

inkluderes i evalueringen, særlig elevene. En sentral utfordring som framstår, er å

evaluere forhold som gjelder den oppfattede og erfarte læreplan.

Praksisaspektet har hittil ikke framstått som et høyt prioritert område ved evaluering.

Dette prosjektet vil være opptatt av praksis på undervisningsnivået og med en

skoleutviklende funksjon. Her vil en avgrense oppmerksomheten til momentene

implementering og realisering samt resultater oppnådd.

Dette prosjektet tar utgangspunkt i didaktisk relasjonstenkning. Det dreier seg her om

spørsmål som er knyttet til hver av, eller relasjonen mellom, de didaktiske kategoriene

intensjoner, mål, innhold, arbeidsmåter, personforutsetninger og rammefaktorer.

Veien videre:

Arbeidet fortsetter med delprosjekt-2, som retter oppmerksomheten mot lærernes og

rektorenes vurdering av L97 før iverksetting. Deriblant gjelder interessen også de

oppfattete forutsetningene for implementeringen av den nye læreplanen - med fokus på

både planens generelle del og kroppsøvingsdelen. I delprosjekt-3 fokuseres det på

erfaringer med og konsekvenser av den nye læreplanen i grunnskolen, der ulike grupper

vurderes som potensielle informanter, ved siden av lærere og skoleledere også elever og

foreldre.



iv

Innhold

FORORD.......................................................................................................................... i

SAMMENDRAG............................................................................................................... ii

INNHOLD....................................................................................................................... iv

FIGUROVERSIKT..............................................................................................................v

1 INNLEDNING ..............................................................................................................1

1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET ....................................................................................1

1.2 INTENSJONER MED PROSJEKTET ................................................................................2

1.3  MÅL FOR DELPROSJEKT-1 ........................................................................................3

1.4 FRAMGANGSMÅTE I DELPROSJEKT-1.........................................................................4

2 LÆREPLANEN............................................................................................................5

2.1 LÆREPLANEN I DEN NORSKE GRUNNSKOLEN - EN KORT INTRODUKSJON ...................5

2.2 LÆREPLANEN SOM TEORI OG PRAKSIS .......................................................................6

2.3 EN LÆREPLANFORSTÅELSE BASERT PÅ DIDAKTISK RELASJONSTENKNING ...............12

3 LÆREPLANEVALUERING....................................................................................16

3.1 EVALUERING SOM BEGREP......................................................................................16

3.2 GENERELT OM EVALUERING AV LÆREPLANER ........................................................18

3.3 ERFARINGER FRA LÆREPLANEVALUERING I NORGE ................................................27

4 KONSEKVENSER FOR EVALUERING AV L97.................................................33

4.1 AKTUELLE UTFORDRINGER VED EVALUERING AV L97 ............................................33

4.2 STRATEGI FOR EVALUERING AV L97 .......................................................................35

REFERANSER ..............................................................................................................36



v

Figuroversikt

Figur 1. En helhetlig læreplanforståelse i spenningsfeltet mellom teori og praksis (med
utgangspunkt i bidragene til bl.a. Engelsen; 1997; Goodlad, 1979; Gundem, 1990;
1993 og Vestre, 1980). .................................................................................................... 11

Figur 2. En didaktisk modell for planlegging, gjennomføring og evaluering av
undervisning (med utgangspunkt i Berggraf Jacobsen, 1980; Bjørndal & Lieberg, 1978;
Moser & Dudas, 1996). ................................................................................................... 13

Figur 3. Modell for potensielle gjenstander av en læreplanevaluering (med
utgangspunkt i Moser, 1998b)......................................................................................... 26





1

1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for prosjektet

I forbindelse med nittiåras store utdanningsreform har også grunnskolen fått en ny

læreplan (L97), Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (KUF, 1996). Den ble satt

ut i livet på 1., 2., 5. og 8. klassetrinn høsten 1997. Sammen med skoleloven og

forskriftene utgjør den det mest sentrale styringsdokument for arbeidet i grunnskolen

(Bjørnsrud, 1995). Planens generelle del samt dens allmenne retningslinjer for

opplæring og undervisning er gjeldende for alle fag. Hvert av fagene har i tillegg sine

egne fagplaner (KUF, 1996). - Det gjelder også kroppsøvingsfaget.

I denne sammenheng kan det være viktig å merke seg at grunnskolereformen er en del

av et større prosjekt - et ‘politisk samfunnsprosjekt’. Således dreier det seg også om en

familiereform, en barnereform og en kulturreform. Selv om skolen står i sentrum for

reformen, må den betraktes i en større samfunnsmessig sammenheng. Ellers faller det

naturlig for alle som arbeider med lærerutdanning å se nærmere på en rekke forhold

knyttet til en slik skolereform.

I strategiplanen til Høgskolen i Vestfold (HVE) blir det pekt på flere områder som bør

prioriteres ved FoU-virksomhet. Blant annet er det ønskelig med en sterk orientering

mot de handlingsfelt og områder som høgskolens utdanningstilbud skal være rettet mot.

Dette innebærer at grunnskolen og barnehagen bør være å oppfatte som grunnleggende

forskningsfelt i avdeling for lærerutdanning.

Med tanke på den nye læreplanen er det spesielt to aspekter som har fanget interesse

blant medlemmene i kroppsøvingsseksjonen ved HVE: For det første: På hvilken måte

blir skolens hovedaktører påvirket av den nye læreplanen generelt? For det andre: På

hvilken måte blir de samme aktørene påvirket av den nye læreplanen i faget

kroppsøving spesielt?

I høgskolene i Norge finnes det ulike forskningstradisjoner, noe som også gjenspeiles i

personalets erfaring med og motivasjon for forskning. I kroppsøvingsseksjonen ved

HVE gikk en allerede i 1995 inn for at en del av FoU-virksomheten burde bestå av

fellesprosjekter som kunne samle hele seksjonen og være en fruktbar plattform for

faglig utvikling og samarbeid. Samtidig var en enige om at fellesprosjekter burde kunne
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engasjere alle seksjonsmedlemmene, og at de burde være i overensstemmelse med

HVE`s overordnede forskningsstrategi. Også av denne grunn har det vært aktuelt å se

grundigere på den pågående utdanningsreform.

Som bakgrunn for oppstarting av det aktuelle fellesprosjekt fantes det ytterligere et

moment: medlemmene av kroppsøvingsseksjonen er stort sett av den oppfatning at

evalueringen av de store reformene i skoleverket for det meste har dreid seg om

organisatoriske forhold på ‘makronivå’. Når det gjelder pedagogiske prosesser og

effekter i klasserom eller gymsal, det vil si forhold som i det daglige arbeid er knyttet

opp mot læreplanen som styringsdokument, synes det å ha vært gjort betraktlig mindre.

Bakgrunnen for det aktuelle prosjekt kan derfor oppsummeres slik: med utgangspunkt i

en felles interesse for grunnskolereformen har en i kroppsøvingsseksjonen ved HVE

prøvd å oppnå en størst mulig ‘synergieffekt’ ved å imøtekomme flere ønsker og behov.

Disse er seksjonens ønske om en felles FoU-aktivitet rettet mot høgskolens prioriterte

FoU-satsing på yrkesområder som skolen tilbyr utdanning for. Hoveddrivkraften i

arbeidet er imidlertid interessen for å kunne se noen konsekvenser av den store

grunnskolereformen på aktuelle handlingsarenaer.

1.2 Intensjoner med prosjektet

På et overordnet plan er intensjonen med prosjektet rettet mot implementeringen av L97

og de konkrete konsekvensene av denne planen i en undervisningssammenheng. Noe

mer presist kan disse to momentene uttrykkes slik:

1. For det første ønsker vi å få mer og bedre informasjon om forhold som kan fremme

eller hemme en vellykket ‘implementering’ av den nye læreplanen generelt

 

2. For det andre ønsker vi å få mer og bedre informasjon om forhold som kan fremme

eller hemme ‘implementeringen’ av den nye læreplanen i kroppsøvingsfaget spesielt.

Som en konsekvens av disse to momentene kan det fastslås at prosjektet i fortsettelsen

vil fokusere på to ulike tidsperioder. Først vil det dreie seg om en periode før læreplanen

tråtte i kraft (delprosjekt-2 - våren/høsten 1997). Deretter vil konsekvensene av planen

kartlegges både i et korttids- og et langtidsperspektiv (delprosjekt-3 og evt. -4).
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I det følgende skilles det terminologisk mellom prosjekt og delprosjekt. Med prosjekt

menes hele den planlagte evaluering av reformen som er knyttet til L97 - noe som vil

kunne strekke seg over flere år. Delprosjekt er betegnelsen på den forskningsvirksomhet

som gjennomføres i de ulike prosjektfasene.

Det vil iallefall dreie seg om tre ulike faser med hvert sitt delprosjekt. Disse er utvikling

av en teoretisk og metodisk referanseramme for det videre arbeid (delprosjekt-1),

gjennomføring av en implementeringsrelatert undersøkelse (delprosjekt-2) og

kartlegging av konsekvenser som L97 har hatt for undervisningen (delprosjekt-3).I

forbindelse med prosjektet som helhet vil det bli snakket om intensjoner. Knyttet til

delprosjektene vil det i steden bli snakket om mål.

Når en læreplan skal evalueres, vil det være viktig å få avklart hva både læreplan og

evaluering egentlig er. Det er en slik avklaring i et teoretisk og praktisk perspektiv som

vil være gjenstand for oppmerksomhet i delprosjekt-1 og bli framstillt i foreliggende

delrapport.

1.3  Mål for delprosjekt-1

Målet med delprosjekt-1 er således å skape en teoretisk og metodisk referanseramme for

den videre virksomheten i prosjektet. Det vi ellers by på problemer å behandle de to

komponentene så inngående som de egentlig fortjener. En forholdsvis kort framstilling

bør likevel kunne tydeliggjøre en del momenter som prosjektgruppen bygger sitt arbeide

på.

Ved siden av det grunnleggende krav at alt vitenskapelig arbeid bør være teoriledet eller

i det minste teorirelatert, har delprosjekt-1 ytterlige tre funksjoner: For det første, å

utvikle en felles faglig plattform i prosjektgruppen. Ikke alle medlemmene av prosjekt-

gruppen har sitt faglige tyngdepunkt i arbeid med læreplaner, og det synes derfor

hensiktsmessig å arbeide med den teoretiske forståelsen. For det andre skal det

‘teoretiske referansesystemet’ gjøres tilgjengelig for andre som er interessert i

resultatene av prosjektets empiriske undersøkelser. For det tredje skal de teoretiske og

metodiske refleksjonene danne utgangspunkt for det videre empiriske arbeid med

delprosjekt-2 og -3.
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1.4 Framgangsmåte i delprosjekt-1

I forbindelse med gjennomføringen av delprosjekt-1 velger vi å bruke betegnelsen

framgangsmåte i stede for metode. Grunnen til dette er at betingelsene for å snakke om

metode i en forskningsmetodisk forstand ikke kan sies å være til stede.

Angående læreplanteori bygger den foreliggende delrapport på relativt usystematiske

studier av overveiende norsk faglitteratur på problemområdet. Det blir, ved siden av

kunnskap og referanser gruppemedlemmene har hatt fra før, tatt utgangspunkt i

litteratursøk i BIBSYS og nyere publikasjoner av forfattere som synes å være profilerte

på området. Litteraturarbeidet har ellers funnet sted på grunnlag av relevante

henvisninger i de primært valgte publikasjonene.

I forhold til evalueringsproblematikken bygges det i større grad på nyere internasjonal

faglitteratur der diskusjonen om en vitenskapelig evaluering er beskrevet og vurdert.

Med utgangspunkt i en litteraturanalyse vil det avslutningsvis bli fremmet synspunkter

på aktuelle utfordringer og strategier som er knyttet til en læreplanevaluering - også med

relevans for kroppsøvingsfaget.
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2 LÆREPLANEN

Etter en kort innledning om læreplanenes ‘historie’ i den norske grunnskolen (2.1), vil

vi i dette kapittelet undersøke og klargjøre hva begrepet læreplan egentlig står eller kan

stå for (2.2). Avslutningsvis vil den læreplanforståelse som gruppen legger til grunn i

dette prosjektet, bli presentert.

2.1 Læreplanen i den norske grunnskolen - en kort introduksjon

Norge har i over 250 år hatt en obligatorisk grunnskole. Fra og med 1739 fantes det også

en form for ‘nasjonal læreplan’ som riktignok kun hadde gyldighet for landkommunene

(Gundem, 1990; 1993). I 1890 kom den første sentrale ‘Mønsterplan’ i ordets rette

forstand. Departementet ga ut et «Utkast til skoleplan for folkeskolen» som, i følge

Vestre (1980), ble mer eller mindre uforandret overtatt av mange kommuner. Allerede i

1889 ble kommunene pålagt å utarbeide sine egne skoleplaner.

Et mer detaljert planverk ble til i 1922 og 1925, og folkeskoleloven av 1936 førte fram

til en første Normalplan i 1939. Et Normalplanutvalg som ble opprettet i 1963,

konkluderte med at denne planen var selvmotsigende siden faglige minstekrav og

intensjoner knyttet til arbeidsskoleprinsippet ikke lot seg forene. Normalplanutvalgets

arbeid førte fram til en midlertidig utgave av en ny Normalplan eller Mønsterplan i 1971

(M71) og en endelig utgave i 1974 (M74). En revisjon av M74 fant sted i 1987 (M87),

og denne planen har preget skolehverdagen fram til den siste grunnskolereformen som

kommer til uttrykk i “Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen” av 1997 (L97).

Om dagens læreplaner kan det sies at de er offentlige dokumenter som har et stort

påvirkningspotensial i forhold til mange mennesker. Fra 6- til 19-årsalderen skal

læreplanen ha direkte innvirkning på store deler av hverdagen for hele den oppvoksende

slekt. En lærer er i mesteparten av sitt liv -som elev, som student og i hele den

yrkesaktive perioden- nødt til å forholde seg til dette dokumentet. Foreldre, politikere og

personell i offentlig administrasjon blir i ulik grad påvirket av læreplanens konsekvenser

for skolehverdagen. For ansatte i høgskole- og universitetssektoren vil planen fungere

som basis for forskjellige roller, det kan være rollen som underviser, lærebokforfatter,

læreplanutvikler og/eller -kritikker.
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2.2 Læreplanen som teori og praksis

Det finnes i dag et ukjent antall tolkninger av hva begrepet læreplan egentlig innebærer1

- fra en snever forståelse som beskrivelse av lærestoffet, til en vid forståelse som

omfatter omtrent alt som er relevant for undervisningssituasjonen. Et  grunnleggende

spørsmål når det gjelder læreplanforståelse formulerer Gundem (1990, S. 22) på denne

måten:

Knytter læreplanen seg til ‘dokumentet’ alene, eller er også det som ‘i
virkeligheten skjer’ en del av læreplanen?

Her kan en se konturene av en sentral problemstilling, nemlig forholdet mellom

læreplan som teori og læreplan som praksis. På den ene siden er det således mulig å

vurdere L97 kun, eller først og fremst, som dokument, inneholdende intensjoner, mål,

planer, forskrifter etc. som skal prege skolens virksomhet. I så fall vil en lett kunne enes

om at den er vakker og tiltalende. Også språkbruket, læreplanprosaen kan analyseres i

nær tilknytting til selve dokumentet (Bjørnsrud, 1993). Det er imidlertid vanskelig å

unngå at en ensidig dokumentorientert betraktning av læreplanen fort blir noe teoretisk

og kun i liten grad relevant for skolevirkeligheten.

Dokumentet vil derfor aldri kunne få en rettferdig og fullgod behandling uten at det også

tas hensyn til læreplanens praktiske side. Til syvende og sist er det denne praktiske

dimensjonen som fører fram til en helhetlig virkelighetsforståelse. I en tilnærming som

fokuserer på læreplanen som praksis kommer dermed skolevirkeligheten, selve

undervisningsprosessen, i sentrum. Gundem (1993) snakker her om de iverksatte og

interaktive aspektene.

Det foreliggende prosjektet er rettet mot kroppsøvingsplanen i L97 og dermed er det av

interesse å se på læreplanforståelsen som legges til grunn i selve dokumentet.

Læreplanane for faga gir det faglege felles innhaldet i grunnskulen og er det
forpliktande grunnlaget for opplæringa, samtidig som dei gir rom for lokal
og individuell tilpassing. Det skal medverke til eit likeverdig grunnlag for
vidaregåande opplæring og yrkesval.

                                                
1 En grunnleggende og dypgående oversikt til problematikken finner man hos Gundem (1990).
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Det skal vere grunnleggjande like god kvalitet i den opplæringa som blir gitt
over heile landet. Kvaliteten skal ikkje vere avhengig av kvar ein kjem frå
eller kvar ein bur. Læreplanverket gir samla dei felles måla, prinsippa og
retningslinjene som gjeld for opplæringa. 

          (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996, S. 2)

Ut fra dette sitatet er det tydelig at læreplanen i høyeste grad er et politisk og

samfunnsorientert dokument med et tilsvarende oppdrag. Ved at planen gir mål,

prinsipper og retningslinjer skal en enhetsskole med et likeverdig opplæringstilbud

kunne utvikles over hele landet.

Selv om de fleste skolefolk vil si seg enige i denne intensjonen, kan det være et åpent

spørsmål om de vil sette dette punktet like høyt som Storting og departement gjør. I

lærernes læreplanforståelse er detkanskje andre aspekter som vektlegges enda høyere, og

nok et bilde vil kunne forventes når elever og foreldre skal gi uttrykk for sine

prioriteringer.

Med dette kommer et sentralt aspekt ved læreplaner til syne, nemlig skillet mellom ulike

beslutningsnivåer. I den forbindelse er det vanlig å fremheve det politiske nivået,

institusjonsnivået, undervisningsnivået og det personlige nivået (Bjørnsrud, 1995;

Engelsen, 1993; Gundem, 1990).  Læreplanen kan således bli lest, tolket og praktisert

mer eller mindre forskjellig på disse ulike nivåene. Den skrevne teksten er dermed å

betrakte som en form for kommunikasjon som formidler mål, prinsipper og føringer

‘nedover’ i systemet, eller -for å si det mer nøytralt- mellom nivåene.

Kommunikasjon betyr alltid koding og avkoding, og disse prosessene er subjektive og

medfører en aktiv (re-)konstruksjon og ingen avspeiling av budskapet. Derfor faller det

lett å være enig med Bjørnsrud (1995) når han betrakter et gjennomarbeidet begreps-

system som en grunnleggende forutsetning for forståelsen av samspillet mellom

nasjonalt nivå, skolenivået og fagnivået i læreplanutviklingen. For lærere og rektorer er

det viktig å kunne se sammenhengen mellom den nasjonale læreplanen og virksomheten

i egen skole (Bjørnsrud, 1995).

Både lærere og rektorer vil derfor være avhengig av kunnskap om læreplanutvikling for

å kunne tilrettelegge praksis hensiktsmessig og i tråd med planens intensjoner. Læreren

og lederen bør også ha kunnskap om de prinsipielle sider ved den nye læreplanen for

hvert enkelt fag. En bør streve etter å få opprettet en klar forbindelse mellom
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læreplanteori og læreplanpraksis siden læreplanteorien skal være til hjelp for å forstå og

mestre den virkelighet som lærere og skoleledere arbeider innenfor.

Det finnes enda en differenseringsmulighet mellom ulike læreplannivåer som ikke bør

sees helt uavhengig fra beslutningsnivåene. I den forbindelse henviser en her i landet

ofte til Goodlads (1979) modell med fem læreplannivåer. Disse er ideenes læreplan, den

formelle læreplan, den oppfattede læreplan, den operasjonaliserte læreplan og den

erfarte læreplan. Også med denne inndelingen understrekes en kompleksitet når det

gjelder mulige læreplanforståelser. Planen er aldri fullstendig entydig og klar, det finnes

alltid et tolkningsbehov. Goodlads modell synes ellers å representere ett av de allment

aksepterte struktureringsforeslag2 i Norge.

Allerede i 1980 publiserte Vestre en empirisk undersøkelse som inkluderer disse

nivåene - selv om de ikke eksplisitt blir relatert til Goodlad. Vestre (1980, S. 17f) skiller

således mellom læreplanens intensjoner og praksis, dvs. den formelle læreplanen som

uttrykker skolemyndighetenes intensjoner vedrørende skolen, og den reelle læreplanen

eller praksisen, altså det som faktisk foregår i skolen. Videre kan den persiperte eller

subjektivt oppfattede læreplanen, dvs. tolkningene til de personene som preger

skolehverdagen, studeres. Som siste dimensjon nevner Vestre (ibid., S. 18) den

opplevde læreplanen som knyttes opp mot elevenes og foreldrenes erfaring med skolen.

Vestre påpeker at oppfølgingsarbeidet mht. læreplaner blir mer komplisert jo flere av

disse dimensjonene som tas med i en undersøkelse.

Enda en vinkling i arbeid med læreplaner er presentert av Engelsen (1997, S. 31ff). Hun

skiller mellom  den skjulte læreplan og læreplanen som ikke eksisterer. Den skjulte

læreplanen eller ‘the hidden curriculum’ som først ble omtalt i USA på 60-tallet, står for

den uoffisielle, uskrevne og praksisnære læreplanen. Denne planen som inneholder

ikke-reflekterte eller kontrollerte andeler, er meget betydningsfull i skole- og

undervisningsvirkeligheten. Det dreier seg enkelt sagt om alle læringsprosesser som

foregår, og som ikke har noen tilknytning til den skrevne læreplanen.

Også den ikke eksisterende læreplanen har, i følge Engelsen (ibid.), sine røtter i

engelskspråklig pedagogikk. Begrepet står for alt som det ikke gis undervisning i, men

som på ett eller annet vis er av betydning. Engelsen peker i denne forbindelsen på den

tradisjonelt sterke fokusering på det intellektuelle-kognitive aspekt i skolen3. L97 vil

                                                
2 Se feks. Bjørnsrud, 1995; Engelsen, 1997; Gundem, 1990;
3 Også det er på ingen måte en ny problemstilling i læreplandiskusjonen, når man feks. ser på Frøylands
(1971) kritikk av normalplanen, hvor han for over 25 år tilbake i tiden går inn på dette aspektet.
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motarbeide denne fokuseringen ved i sterkere grad å vektlegge praktiske innslag i

undervisningen. Et annet utfordrende spørsmål er hvor vidt innhold og fagområder som

i dag er med i skolen, egentlig bør være det ut fra et bevisst og rasjonelt valg (ibid.).

En læreplan kan, ut over det som hittil er nevnt, også analyseres fra et mer funksjonelt

perspektiv, dvs. i henhold til ulike funksjoner som planen tilkommer for samfunnet, for

skolen som institusjon og for enkelt-mennesket. Den følgende korte oversikt over

«læreplanfunksjoner» tar utgangspunkt i Gundems (1990, 1993) refleksjoner og utvider

disse i noen grad.

Læreplanen kan for det første sies å være et «speilbilde av samfunnet» (Gundem, 1993,

S. 48). De store utdannings- og skolereformene i nyere tid kan dermed også tolkes som

uttrykk for de betydelige forandringene som samfunnet har gjennomgått i dette

århundret. Med tanke på denne avspeilingen av samfunnsmessige utviklingstrender kan

den samfunns-orienterte funksjon sees i to perspektiver: For det første kan planen

tilskrives en samfunnsbevarende funksjon -i det den kan legge opp til å forebygge,

motvirke og demme opp for uheldige og uønskete trekk i samfunnet. For det andre kan

planen ha en samfunnsutviklende funksjon -ved å støtte og drive fram ønskede

forandringer.

Planen gir også uttrykk for hvordan samfunnet ønsker at skolen skal være, og har

dermed en skoleutviklende funksjon.  I den forbindelsen kan det skilles mellom minst tre

delfunksjoner: planen gir opplysninger om hvordan skolen skal se ut og fungere, den har

dermed en informerende funksjon. Samtidig leverer planen også begrunnelsen for

hvorfor skolen skal se ut slik, noe som innebærer en forklarende og legitimerende

funksjon. Dessuten gir planen uttrykk for hva som skal gjøres når og hvordan i skolen og

har dermed en regulerende og kontrollerende funksjon, spesiell med tanke på elevenes,

lærernes og skoleledernes hverdag.

Læreplanens funksjon med tanke på forholdet mellom samfunnet og enkeltindividet kan

altså være enten adaptiv -ved at enkeltmennesket skal bli mer kompetent til å tilpasse

seg samfunnet- eller korrigerende -ved å påvirke samfunnsutviklingen til det bedre for

enkeltmennesket. Som et uttrykk for den adaptive funksjon kan det nevnes at det

offentlige samfunn i økende grad tar ansvar for menneskenes individuelle utvikling.

Eksempler på dette er 6-årsreformen, skolefritidsordning, retten til videregående

opplæring m.m. Læreplanen har med dette en person- eller individutviklende funksjon.
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Etter det som hittil er sagt, får en kanskje inntrykk om at det finnes nesten like mange

læreplanforståelser som det finnes praktiske og teoretiske tilnærminger til læreplanen.

Ut fra et teoretisk ståsted gir Gundem (1990, S. 140ff) en strukturert oversikt over

delteorier som tar sikte på læreplanoppgaver der hun også trekker inn erkjennelse fra

amerikansk og tysk læreplanforskning. Hun skiller mellom teorier som gir

referanseramme og legitimasjon, og teorier om læreplanprosessen, utvalg- og

strukturering, implementering og evaluering. Spesielt de to sistnevnte synes å være

relevante for dette prosjektet. Hun konkluderer med følgende treffende situasjons-

karakterisering, som enda en gang understreker kompleksiteten i forbindelse med

læreplanarbeid:

Man må være klar over at teoribyggingen innen læreplanområdet er knyttet
til annen pedagogisk og samfunnsvitenskapelig teori, og følgelig må bli sett
i en slik sammenheng. Det er videre vanskelig å si hva som skal bli gitt
teoristatus innen et felt hvor det foreligger mange ansatser som i ulik grad er
forskningsbasert. Det er også vanskelig å holde teoriene atskilt. ... Samtidig
vil teoriene også overlappe i den forstand at de tar opp samme forhold, men
fra ulike innfallsvinkler. (Gundem, 1990, S. 150)

Som en foreløpig sammenfatning vil en kunne fastslå at det er vanskelig å finne et

enhetlig syn på hva en læreplan egentlig er. Her ligger allerede en første og kanskje den

viktigste begrunnelsen for at læreplanarbeid i skolen ofte oppleves som vanskelig. Ulike

aktørers implisitte forventninger til læreplanverket kan være nokså forskjellige fra

intensjonene hos de myndigheter og politikere som står bak læreplanen. Således er

læreplanen på ingen måte et entydig dokument. Som instrument blir den først effektiv

gjennom konkrete politiske vedtak i forhold til skolen (skolebudsjetter, ledelse og

organisering, kompetanseutvikling, utstyr, m.fl.) og ikke minst gjennom prosessene som

foregår i undervisningen.

Som et første skritt på veien til en helhetlig referanseramme bør en altså tar stilling til

hva begrepet læreplan egentlig skal stå for. I våre drøftingene så langt har vi gått inn på

noen av de viktigste momentene i forbindelse med en læreplandiskusjon, og det

følgende bilde (figur a) er ment å gi en sammenfattende oversikt over områder,

funksjoner og prosesser som hører til en helhetlig læreplanforståelse slik vi som gruppe

tolker det.
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LÆREPLANNIVÅER - LÆREPLANREALITETER

FORMELL OPPFATTET PRAKTISERT SKJULT
IKKE EKSISTENT

idee, intensjon,
dokument/tekst

myndighetenes,
skoleledernes,

lærernes, elevenes,
foreldrenes forståelse

av planen

operasjonalisert, erfart;
konsekvenser pga.
formell og oppfattet

plan

andre (ikke-
læreplanrelaterte)

forhold som påvirker
skolevirkeligheten

OVERORDNET FUNKSJON

  BEVARING FORANDRING

DELFUNKSJONER

INFORMASJON
ORIENTERING

FORKLARING
LEGITIMASJON

VEILEDNING REGULERING
STYRING

KONTROLL

BESLUTNINGS- OG VIRKNINGSOMRÅDER

SAMFUNNET SOM
HELHET

POLITISKE
INSTANSER

INSTITUSJONER GRUPPER,
INDIVIDER

levekår, økonomiske
forhold, verdier/normer,
sosialiseringsbetingelser

Stortinget, kommuner skole, familie elever, lærere,
ledere,
foreldre

Figur A. En helhetlig læreplanforståelse i spenningsfeltet mellom teori og praksis (med
utgangspunkt i bidragene til bl.a. Engelsen; 1997; Goodlad, 1979; Gundem, 1990;
1993 og Vestre, 1980).

Skolevirkeligheten blir konstituert gjennom et mangfold av indre og ytre

påvirkningsfaktorer der læreplanen er en faktor blant mange. Ut fra ulike ståsteder

varierer betydningen av læreplanen for utformingen av praksis. Det viser seg bl.a. at

lærebøker er en viktig ‘konkurrent’ for læreplanen. Andre betingelser som konstituerer

skolevirkeligheten er fysiske og økonomiske forhold, sosio-kulturelle forhold, det

fysiske og det psykososiale miljøet og ikke minst ledelsen og organisering av skolen.

Læreplanen konkurrerer altså med en rekke andre rammefaktorer. I motsetning til disse

har læreplanen en direket forbindelse til skolevirkelighetens indre liv, ved at den bl.a.

innholder føringer og forskrifter med tanke på intensjoner/mål, innhold, arbeidmåter og

vurdering.

L

Æ

R

E

P

L

A

N

LÆREPLANTEORI

LÆREPLANPRAKSIS

S

K

O

L

E

V

I

R

K

E

L

I

G

H

E

T



12

2.3 En læreplanforståelse basert på didaktisk relasjonstenkning

For å kunne forstå læreplanen er det nødvendig å ha innsikt i forhold og betingelser som

har ført fram til planen. Man beskriver gjerne disse betingelsene som planleggings-

modeller. Gundem (1990) presenterer tre slike modeller, en mer atferdspsykologisk og

undervisningsteknologisk orientert mål-middel modell, en mer samspills-, lærer og

undervisnings-orientert prosessmodell og en mer kulturell og verdimessig orientert

situasjons-modell.

Uten å gå nærmere inn på disse modellene vil vi bare antyde at hver av disse modellene

-ved en velvillig tolkning- på ingen måte utelukker hverandre. De er heller uttrykk for

ulike betrakningsperspektiver og ‘valg av tyngdepunkt’. Ingen av modellene synes alene

å kunne skape en helhetlig forståelse av læreplanen.

Bjørnsrud (1993) utvider rekken av modeller med en fjerde, nemlig en modell for

didaktisk relasjons-tenkning. Også Gundem (ibid., S. 91) tilskriver denne en

integreringsfunksjon, selv om den ikke blir løftet den til samme nivå som de tre andre.

Det er nettopp dette integreringspotensialet som førte til at vi har valgt didaktisk

relasjons-tenking som en teoretisk utgangspunkt for den foreliggende undersøkelsen.

Didaktisk  relasjons-tenkning ble utviklet tidlig på 70-tallet som en slags motbevegelse

til en sterk mål-middel tenkning i didaktikken. Således betrakter Bjørnsrud (ibid) den

didaktiske  relasjonstenknigen som «... en frukt av de erfaringer som kom fram gjennom

samspill som skjedde mellom teori og praktisk hverdag. Det skjedde koblinger mellom

lærereplanteori og praksis som etterhvert gjorde sitt til at modellen vokste fram» (S.

35f). Ellers kan didaktisk relasjons-tenkning karakteriseres  som

... et syn på undervisning hvor dynamiske, kreative og skapende sider ble
avbalansert i forhold til de mer systematiske undervisnings-teknologiske
synspunkter. Det essensielle er at i planlegging, gjennomføring og vurdering
av undervisning skal ikke de ulike faktorene være fastlåst på forhånd.
Didaktisk relasjonstenkning kan brukes til å planlegge undervisning som
ved gjennomføring kan forandres av lærere og elever og tilpasses den
klasseromsituasjonen som er aktuell. Et vesentlig moment i modellen er å
utforme utgangspunkter for en skapende pedagogisk prosess.

(Bjørnsrud, 1995, S. 35f)

En tidlig modell for didaktisk relasjonstenkning ble her i landet presentert av Bjørndal

og Lieberg i 1978. Denne modellen inneholder 5 hovedfaktorer med relevans for
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undervisningssituasjonen, uavhengig av hvilket fag det er snakk om. Disse hoved-

faktorene er undervisningens rammefaktorer (elev- og lærerforutsetninger, fysiske,

biologiske, sosiale og kulturelle forutsetninger), mål, lærestoff, arbeidsmåter og

vurdering. Faktorene skal stå både i vekselvirkning med hverandre og med den

nasjonale læreplanens intensjoner.

I faget kroppsøving har Berggraf Jacobsen allerede i 1980 gitt relasjonstenkningen en

sentral plass i fagdidaktikken. Når han opererer med fagstoff, metoder, rammefaktorer,

elevforutsetninger og mål som sentrale komponenter, er fokus rettet mot den

undervisning som finner sted på forskjelige handlingsarenaer i et mikroperspektiv. Etter

hans oppfatning er det imidlertid viktig at virksomheten i fag/skole også blir sett i

relasjon til forhold utenfor klasserom/gymsalen, dvs. i et makroperspektiv, der

menneskesyn, samfunnssyn samt kulturelle og historiske forhold trekkes inn.

Med utgangspunkt i modellen til Bjørndal og Lieberg (1978) og Berggraf Jacobsen

(1980) foreslår Moser og Dudas (1996) en modell som er lagt til grunn i dette prosjektet

(jfr. figur a).

Figur B. En didaktisk modell for planlegging, gjennomføring og evaluering av
undervisning (med utgangspunkt i Berggraf Jacobsen, 1980; Bjørndal & Lieberg, 1978;
Moser & Dudas, 1996).
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Ved siden av noen mindre terminologiske og konseptuelle forskjeller finnes det her ett

signifikant avvik fra de opprinnelige modellene. «Mål» settes her inn i et videre

intensjonsperspektiv som omfatter både mål, hensikt og verdier. Ut fra et slikt utvidet

perspektiv (jfr. intensjonsbegrepet i de handlingsteoretiske refleksjonene hos Nitsch,

1986) blir intensjonene den sentrale faktor i modellen og ikke bare en blant flere som

ligger på samme nivå. Intensjonene får dermed en særstilling blant modell-

komponentene siden de i en større grad virker styrende og regulerende i forhold til de

andre faktorene og det som er tilfelle i omvendt retning.

Det er viktig å understreke at dette ikke er å tolke som et tilbakefall til den klassiske

mål/middel-modellen. For det første snakkes det ikke om mål, men om det langt mer

omfattende begrepet intensjon -som mål kun er en del av. For det andre hevdes det at

intensjonene i stor grad påvirker de andre komponentene, uten at de betraktes som

dominerende når det gjelder helheten.

Også med tanke på relasjonen mellom læreplanteori og undervisningspraksis har

intensjonene en sentral rolle. Graden av samsvar mellom læreplanens intensjoner og

lærer- og elevintensjoner må betraktes som en av de vesentlige betingelsene for en

vellykket læreplanimplementering.

Hvordan kan man nå beskrive relasjonen mellom læreplanen (L97) og komponentene i

modellen? Læreplanen er rettet mot de 5 sentrale komponentene i modellen. Planens

intensjoner, dens føringer med tanke på innhold, arbeidsmåter og evaluering preges først

og fremst av kulturelle, sosiale-samfunnsmessige og organisatorisk-politiske valg som

bygger på verdimessige og/eller praktisk-teknologiske vurderinger. I forbindelse med

den praktiske realiseringen av planen har læreren den sentrale funksjon og man kan

påstå at planen ‘transformeres’ eller ‘filtreres’ gjennom forutsetningene hos læreren for

deretter å bli virksom i relasjon til alle de andre komponentene.

En nyere undersøkelse av Birkeland og Madssen (1995) understreker lærerens rolle for å

sette en læreplan ut i livet og avdekker samtidig støttende og hindrende forhold i denne

prosessen. Denne ‘transformeringen’ eller ‘filtreringen’ gjennom læreren foregår i seg

selv ikke isolert fra enhver sosial sammenheng. Måten planen markedsføres på fra

myndighetenes side, måten den blir tatt imot av offentligheten, kvaliteten i

argumentasjonen for planens nødvendighet (legitimering), holdninger fra de lokale

skolemyndighetene og skolelederne er eksempler på forhold som har innflytelse på

lærerens oppfatninger av planen.
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Planens utforming kan i det vesentlige sies å være påvirket av det som i modellen

omtales som rammefaktorer der den politiske faktoren synes å ha vært meget styrende.

Lærerne har også hatt en viss påvirkningsmulighet. For det første var lærerne

representert i arbeidsgruppene som har utformet fagplanene. For det andre kunne alle

lærere uttale seg om utkastet før den kom opp til endelig behandling i Stortinget4.

Kort sagt omfatter læreplanen alle modellkomponentene der retningen på relasjonene

går fra periferi til sentrum, eller omvendt, formidlet gjennom læreren. Den presenterte

modellen for didaktisk relasjonstenkning inneholder således alle vesentlige elementer og

prosesser som enten innholdsmessig eller funksjonsmessig kan relateres til læreplanen.

                                                
4 Det er et meget interessant spørsmål hvor vidt høringen til L97, som ble lagt opp meget stort, i det hele
tatt førte til noen signifikante konsekvenser, særlig sett i forhold til den sammenlagte arbeidstiden som ble
brukt i hele landet. Utstrakte «departementale bearbeidelser» er heller ikke noe nytt fenomen, som
Sjøbergs (1986) analyser i forhold til M85 viser.
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3 LÆREPLANEVALUERING

Etter å ha avklart noen grunnleggende forhold knyttet til til læreplanteori og -praksis, vil

vi i dette kapitlet se nærmere på evaluering som fenomen og som sentralt område

knyttet til det aktuelle prosjekt. Innledningsvis blir det foretatt en kort klargjøring av

begrepet evaluering (3.1) før evalueringsproblematikken med tanke på læreplaner blir

tatt opp (3.2). I siste avsnitt drøftes en del foreliggende læreplanevalueringer her i landet

(3.3).

3.1 Evaluering som begrep

Evaluering er å oppfatte som en prosess der en søker å bedømme et tiltak eller et

produkt eller begge deler på en fair og etterprøvbar framgangsmåte. Denne

bedømmelsen vil kunne foregå i forhold til målet med virksomheten, forutsetningene

hos enkeltpersoner og/eller andre rammebetingelser. Hensikten kan blant annet være å

forbedre prosessen eller produktet. En kan også hevde at en gjennom evaluering ønsker

å redusere usikkerheten i forbindelse med mulige beslutninger som skal tas.

Innen praktisk-pedagogisk virksomhet blir begrepet vurdering ofte brukt synonymt med

uttrykket evaluering. Det finnes ingen store språklige eller faglige forskjeller mellom

disse to begrepene (Ålvik, 1991a). Begge begreper betegner en prosess der en tar stilling

til konkrete forhold med utgangspunkt i et referansesystem som ofte er av verdimessig

art.

I forbindelse med evaluering og skole har en fram til det siste vært mest opptatt av

enkelteleven og elevvurdering, for eksempel gjennom karaktersetting (jfr. NOU, 1974:

41). I senere tid har skolebasert vurdering blitt et meget aktuelt emne (Ålvik, 1991a,b).

Her er det den enkelte skolen som retter søkelyset mot sin egen virksomhet og sin

påvirkning av elevene. Her blir elevvurdering sett i en større sammenheng. Begrepet

skolebasert vurdering betegner således en selvevaluering på organisasjons- og

institusjonsnivå. Denne evalueringen drives ikke først og fremst som en forsknings-

prosess - selv om den også kan være det.

Mens det synes enkelt å bli enig om hensikten med evaluering, finnes det nokså ulike

meninger og holdninger til spørsmålet om hva som representerer en fair og etterprøvbar

framgangsmåte. Som eksemplet på dette kan nevnes: motsetninger når det gjelder



17

metodiske spørsmål som bruk av kvalitative eller kvantitative data. I mer

designorienterte spørsmål diskuteres formativ evaluering, dvs. en kontinuerlig prosess-

evaluering som tillater en umiddelbar påvirkning av evalueringsgjenstanden, versus

summarisk evaluering der sluttproduktet er i fokus.

En annen motsetning kan oppstå når det bevisst ikke legges mål til grunn for

evalueringsprosessen. I dette tilfelle snakkes det om målfri evaluering (goal-free

evaluation, jfr. Scriven, 1973; se også Patton, 1997) som foregår på et mye friere

grunnlag enn den mer vanlige målorienterte evaluering. Fordelen med en målfri

framgangsmåte er den prinsipielle åpenheten for all informasjon. Ingenting utelukkes

selv om det ikke finnes en kategori på observasjons-skjemaet. Ulempen henger sammen

med fordelen. Til en viss grad blir  informasjonsinnsamlingen tilfeldig og overlatt til

subjektive vurderinger av observatøren. Ideelt sett burde nok begge strategier anvendes

som supplement for hverandres styrke og svakhet.

Til en viss grad kan motsetningene som her nevnes også tolkes som uttrykk for en

grunnleggende forskjell i vitenskapsteoretiske (eller: evalueringsteoretiske)

tilnærminger. Disse kan karakteriseres som empirisk-analytisk orienterte og

fenomenolgisk orienterte framgangsmåter.

I senere tid finnes det likevel klare tegn på en mer pragmatisk holdning til disse

konfliktområdene. Dette ser en blant annet hos Patton (1997) som forsøker å forene de

ulike tilnærmingsmåter i en nytteorientert evalueringsmodell (Utilization - Focused

Evaluation). Modellen kjennetegnes gjennom et valgparadigma, dvs. det finnes ingen

prinsipielt riktige eller gale framgangsmåter når det gjelder evaluering. Man er derimot

nødt til å velge den mest hensiktsmessige evalueringsform ut fra målgruppens

(brukergruppens, evt. oppdragsgivernes) behov og forutsetninger.

I en forskningsrelatert sammenheng framstår evaluering som et utfordrende område der

praktisk-pedagogiske og vitenskapelige kulturer møttes på en måte som heller ikke alltid

er helt konflikt- og problemfri5. En vil også kunne finne vesentlige ulikheter mellom en

en evalueringsbasert og en forskningsbasert kunnskapsproduksjon med bakgrunn i ulike

vitenskapssyn (jfr. Wottawa & Thierau, 1990). I forbindelse med en evalueringsbasert

kunnskaps-produksjon er en først og fremst interessert i å få fram utsagn knyttet til

konkrete prosjekt eller tiltak som ofte vil foregå i en naturlig kontekst. I en mer

                                                
5 Se feks. Almås, 1990; Patton, 1980; 1997; Scriven, 1967; 1973; Vislie, 1987; Wottawa & Thierau,
1990.
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positivistisk vitenskapsforståelse er målet å finne fram til generaliserbare (lovmessige)

utsagn der en har kontroll over alle eller flest mulig relevante variabler.

En kan sammenfatte denne korte og generelle framstilling å hevde at det finnes et stort

mangfold av ulike teoretiske, metodiske, praktiske og etiske aspekter og perspektiver

med tanke på evaluering. Det synes ikke hensiktsmessig å forsøke en grundig og

adekvat framstilling av alle disse i denne sammenheng. Momenter som er spesielt

relevante for dette prosjektet, vil bli summert opp i fjerde kapitel.

3.2 Generelt om evaluering av læreplaner

I følge The Joint Committee of Standards for Education Evaluation (1981) kan både

programmer, prosjekter og undervisningsmateriell være gjenstand for evaluering.

Læreplanen er å oppfatte som et program som, i motsetning til et prosjekt, virker over

lengre tid. Den kan således danne basis for flere prosjekter. Etter en slik forståelse kan

L97 oppfattes som et ‘pedagogisk program’ og dermed være evaluerbar. - Det gjelder

også planen for faget kroppsøving.

Under henvisning til Taylor og Richards (1985) presenterer Gundem (1990) en modell

for læreplanevaluering som omfatter tre potensielle tilnærminger:

Vurdering gjennom måling som er preget av kvantifisering og kausal-
forklaringer. Man forsøker å operasjonalisere måloppfyllese, slik at man kan
få kvantifiserbare data. ... Fokuseringen er på: Læreplanen som
resultat/produkt, det eleven sitter igjen med.  ...

Vurdering ved verdsetting. Sentrale forhold er her mening, tolking og
kvaliteter. Det vil si at man søker å anerkjenne den iboende verdi i det man
skal vurdere kvaliteten av. ... Fokuseringen er på den iverksatte læreplan og
læreplanen i funksjon. ...

Anerkjennende vurdering innebærer å verdsette kvaliteter i fenomener og
aktiviteter i forhold til indikatorer (bevis) og verdier. Man er her opptatt av
en overgripende og dekkende vurdering og praktiske anbefalinger. ...
Fokusering er på læreplanen som dokument så vel som i praksis og en
historisk og samfunnsmessig sammenheng.

(Gundem, 1990, S. 130f)
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Til de tre tilnærmingsmåtene knytter Gundem ulike fokuseringer og henviser dermed til

en viss sammenheng mellom evalueringsgjenstand og framgangsmåte/metode. Samtidig

påpeker hun avgrensningens analytiske karakter. For å få en helhetlig forståelse av en

skolereform som hovedsakelig uttrykkes gjennom en ny læreplan, kan det være

nødvendig å ta hensyn til alle tre tilnærmingsmåtene.

En beskrivelse av sammenhengen mellom et læreplanteoretisk utgangspunkt og

evalueringsteori finner man hos Franke-Wikberg og Lundgren (1980) i en sammen-

stilling av evalueringsteoretiske modeller. De lager således en inndeling i produkt-

orienterte og intuitivt orienterte evalueringsteorier. Produktorienterte teorier omfatter

den systemanalytiske modellen, målmodellen, beslutningsmodellen og den målfrie

modellen, mens intuitivt orienterte teorier er ekspertmodellen, interessentmodellen og

transaksjonsmodellen. Den første gruppen følger, etter Gundem, en klar vitenskapelig

og teknologisk tradisjon, mens den andre gruppen bruker en naturalistisk tilnærming. En

tilsvarende strukturering finner en også i den generelle evalueringsteorien (jfr. Patton,

1997).

Hva som skal eller kan gjøres til gjenstand for evaluering i en læreplanevaluering er et

vanskelig spørsmål og i høy grad avhengig av læreplanforståelsen som ligger til grunn.

Det finnes ulike momenter som kan bli tatt med i et slikt evalueringsforsøk. I det

følgende vil vi presentere noen sentrale momentenr: De samfunnsmessige ramme-

betingelsene, de spesifikke forutsetninger for læreplanens utvikling, læreplanen som

produkt, læreplanimplementeringen, læreplanen og resultater av skolens virksomhet og

læreplankonsekvensene for individ, skole og samfunn.

Samfunnsmessige rammebetingelser for læreplanen

Som første gjenstand knyttet til en læreplanrelatert evaluering kan det være aktuelt å se

på de samfunnsmessige rammebetingelsene. En læreplanevaluering kan således forsøke

å ta tak i de avgjørende og overordnete samfunnsbetingelsene som står i sammenheng

med læreplanutformingen. Man kan for eksempel vurdere hvordan det i samfunnet

dominerende menneskesyn, samt grunnleggende verdier og normer kommer til uttrykk i

planen, og hvor vidt planen også ivaretar andre verdier enn de som ‘ligger i tiden’.

Vesentlige bidrag for forståelse av historiske-samfunnsmessige betingelser knyttet til

læreplanen er lagt fram av Gundem (1990; 1993), Telhaug (1986) og Kielland (1986).

Ellers kommer skolens evne til å tilpasse seg samfunnsmessige tendenser, eller motsette
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seg en slik tilpasning, til uttrykk i arbeid med skoleutvikling (Dalin, 1994, 1995).

Læreplanen kan her oppfattes som en formidler mellom samfunnet og skolen som

institusjon. I videre forstand  også mellom samfunnet og enkeltmennesket.

Til en viss grad kan det forventes at læreplanen også påvirker de samfunnsmessige

forholdene. Hvis for eksempel et skolesystem ikke makter å formidle en tilstrekkelig

lese- og skrivekompetanse til elevene, så vil dette over tid kunne påvirke de kulturelle,

sosiale, politiske og økonomiske samfunnsforhold.

Generelt sett er skolens betydning for samfunnets utvikling i relativ beskjeden grad tatt

opp i den læreplanorienterte evalueringsdiskusjonen, selv om den ofte blir nevnt som et

vesentlig moment (se feks. Engelsen, 1997, S. 132f; Gundem, 1993, S. 55ff). Som et

stort unntak kan det nevnes Myhres bidrag i ‘Kampen om Mønsterplanen’ (Harbo,

Myhre & Solberg, 1982, Kap. IX-XI) hvor det blir foretatt en nøye analyse av både

skolen som institusjon og Mønsterplanen ut fra en politisk-samfunnsmessig og kulturell

synsvinkel.

Ellers påviste Frøyland allerede i 1971 mangelen av et framtidsrettet og samfunns-

orientert perspektiv i Normalplanen for grunnskolen. Med tanke på M74 prøver

Tangerud (1980) å føre bevis for at Mønsterplanen ikke tar opp konsekvensene av et

motsetningsfylt samfunn for skolen og at disse motsetningene tilsløres. En av hans

konklusjoner er at dette på elevsiden kan føre til verdiforvirring og -nihilisme. Dette kan

tas som eksempel på en mulig langsiktig påvirkning av samfunnsforholdene som relativt

direkte er knyttet opp mot læreplanen.

Spesifikke forutsetninger for læreplanens utvikling

I forbindelse med spesifikke forutsetninger for læreplanutvikling, kan oppmerksom-

heten rettes mot selve beslutnings- og utformingsprosessen og dens grunnlag (feks.

verdivalgene). Det dreier seg her om de konkrete betingelsene som har ført til at en

læreplan er blitt slik den er. Relevante spørsmål kan eksempelvis være: På hvilken måte

har hvilke personer eller grupper bidratt til hvilke deler av planen, og hva ligger til

grunn for dette?

Som ett forsøk på å kartlegge den konkrete utviklingshistorien til en læreplan, kan et

arbeid av Harbo, Solberg og Myhre (1982) nevnes. De forsøker å finne fram til hva

Mønsterplanen egentlig står for ved å analysere prosessen som har ført fram til planen.

Også Sjøbergs (1986) til dels meget kritiske analyse av historien til M85, spesiell den
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politiske innflytelsen i forbindelse med bearbeidelsen av Grunnskolerådets forslag, kan

være et eksempel på en slik evaluering.

På et mer prinsipielt grunnlag kommer Richardson (1985) fram til fire måter å skille

mellom aktører i læreplanprosessen; nemlig kunnskap, interesse, makt og ansvar.

Hvordan en gruppe som utvikler en læreplan kan karakteriseres med tanke på disse fire

kriteriene vil være av stor betydning for produktet. Utformingen av en læreplan kan

dermed sies i vesentlig grad å være påvirket av hvem som er med i prosessen og klarer å

sette sitt preg på den. I en evalueringssammenheng bør dette lede oppmerksomheten mot

kriteriene for utvelgelsen av disse aktørene.

Læreplanen som produkt

Som vi allerede har vært inne før, kan en læreplan vurderes som et produkt, dvs. som et

nedskrevet dokument. Både de innholdsmessige aspektene, framstillingsformen og

relevans for skolepraksisen kan være momenter i en evaluering. I de empirisk-

kvantitative evalueringer av læreplaner som foreligger, gis spørsmål knyttet til denne

komponenten forholdsvis stort rom (se feks. Bjørnsrud, 1993; Vestre, 1980).

Allerede i 1971 bygger Harbo sine positive vurderinger av Normalplanen for

grunnskolen både på innholdsmessige og språklige vurderinger av selve dokumentet. På

grunnlag av en form for tekstanalyse påpeker Tangerud (1980) på den annen side

uklarheter i planens oppdragelsesmandat. Hans tilnærming ble sterkt kritisert i det

nevnte bidrag av Harbo, Myhre og Solberg (1982, Kap. X). Denne innholdsmessige,

men trolig også verdimessige konflikten, understreker hvor vanskelig det egentlig er å

evaluere læreplanen som dokument.

Læreplanimplementeringen

Læreplanens kvalitet i et praktisk perspektiv kommer først fram når den tas i bruk, dvs.

gjennom implementering i skolevirkeligheten. Planen kan her sees i forhold til

forutsetninger hos elever og lærere, det sosiale miljøet og selve undervisningen. Planens

mål, innhold og forskrifter kan konfronteres med virkeligheten i klasserommet. Det er

nokså forunderlig at denne viktige prosessen i forbindelse med en skolereform synes å

ha fått så lite oppmerksomhet hittil.

Gundem (1990) påpeker tre forhold som mulige årsaker til denne mangelen: Den første

er oppfatningen om at implementering er en prosess som går av seg selv, bare planen

foreligger. Dette kan umiddelbart avkreftes. Implementering går på ingen måte av seg

selv. Den krever -ved siden av motivasjon- kunnskap og forståelse. Gundems (ibid.)
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andre punkt gjelder mangelen på tradisjon i forbindelse med iverksetting av læreplaner.

Et tredje aspekt har igjen med teori/praksis-problemet å gjøre og gjelder forvirringen om

undervisningens og læreplanens anliggende. Dermed siktes det til en vesentlig

forutsetning for implementering, «...hvor realiseringen av en læreplan i større eller

mindre grad er avhengig av at undervisningen retter seg etter den» (Gundem, 1990, S.

112).

Betydningen av implementeringsområdet kan også sees i lys av en rekke publikasjoner

som retter seg mot lærerne og temaet læreplanarbeid6. Engelsen (1993) ser lærernes

kompetanse til å drive læreplanarbeid som et vesentlig område for profesjonalisering av

læreryrket. Empiriske undersøkelser blant lærere og skoleledere brukes gjerne som kilde

for informasjon om realisering og implementering av læreplaner. I denne forbindelse

bør en være klar over at slike tilnærminger alltid er indirekte, det vil si at det ikke er

selve virksomheten i skolen, men en aktørs oppfatninger og opplevelser i forbindelse

med virksomheten som blir satt i relasjon til planen.

Den mest naturlige framgangsmåten for å undersøke hvordan læreplanen fungerer i

praksis, vil trolig være å bruke observatører med høy læreplankompetanse i undervis-

ningssituasjonen over lengre tid. Disse iakttakerne måtte registrere i hvilken grad mål,

prinsipper og retningslinjer av for eksempel L97 blir ivaretatt i skolehverdagen, og

kunne på denne måten bedømme hvorvidt læreplanen kan ansees for å være realisert.

Sannsynligvis finnes det på det pedagogiske område, og trolig også fra et fagforenings-

perspektiv ingen grenser for motargumenter mot en slik framgangsmåte. Eksempler på

dette kan være etiske betenkeligheter, urimelig kontroll og innblanding, negativ virkning

på elevene, observasjon som påvirker prosessen m.m.

Fra et mer teknisk og forskningsmetodisk ståsted er det også momenter som vanskelig-

gjør en slik framgangsmåte: For det første er det ingen enkelt sak å avgjøre hva som skal

observeres, altså å identifisere de konkrete observasjonskriteriene som  indikerer graden

av omsetning av læreplanen. Det ble ovenfor vist at det er en nesten umulig oppgave å

få til et enhetlig og entydig bilde av læreplanen, men nettopp dette må kreves på

observatørsiden for at den skal kunne frambringe pålitelig kunnskap. For det andre taler

ressursaspektet mot en slik tilnærming. På grunn av personalbehovet ville en slik

framgangsmåte være svært kostnadskrevende. For det tredje måtte rekrutteringen av de

deltakende klasser/lærere basere seg på frivillighet, og dette ville sannsynligvis medført

                                                
6  Se feks. Arneberg & Øverland, 1997; Bjørnsrud & Raaen, 1996; Digre, Bergsager & Pihlstrøm, 1996;
Engelsen, 1997; Fjeld, 1994; Kielland, 1986.
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et meget skeivt utvalg. Man kan gå ut fra at det vil dreie seg om et forholdsvis spesielt

utvalg som vil utsette seg en slik evaluering.

Læreplanen og resultater av skolens virksomhet

I forhold til de hittil nevnte evalueringsmuligheter synes kanskje en evaluering av

faglige og pedagogiske resultater å være det viktigste grunnlag for en overordnet

bedømmelse av læreplanens og skolens kvalitet. En forutsetning er selvfølgelig at en har

tro på at det finnes en form for årsakssammenheng mellom læreplan og feks. elevenes

resultater i skolefag.

Målene til læreplanen kan forstås som antesiperte resultater, og en viktig del av

læreplanevalueringen må være å undersøke om disse målene i realiteten blir nådd. I

utgangspunktet skulle dette være den enkleste måten å evaluere på. Målene er jo definert

i planen, og elevene evalueres enten ‘beskrivende’ gjennom læreren eller senere

gjennom prøver og eksamer. Utfordringen er således å sammenligne disse to forholdene.

I Norge blir en slik framgangsmåte kun ytterst sjelden valgt. Grunnskolerådets (1983)

Oppfølging av Mønsterplanens Intensjoner (OMI-prosjektet) kan nevnes som et tidlig -

og i pedagogiske kretser gjerne kritisert- unntak. Her vurderes om og i hvilken grad

intensjonene i M74 ble realisert, bl.a. også med en for norske forhold heller utradisjonell

framgangsmåte. I en periode over åtte år ble det i fagene norsk, engelsk og matematikk

gjennomført standardiserte prøver på ungdomstrinnet og resultatene ble deretter brukt

for å vurdere eventuelle forandringer på det faglige nivået som følge av den nye

læreplanen.

En mulig grunn til mangel på entusiasme for slike resultatorienterte evalueringsforsøk

kan være at planenes målformuleringer er så svevende at det er vanskelig å relatere dem

til eksamensresultatene (Bjørnsrud, 1993). Omvendt kan man også formode at oppgaver

i forbindelse med elevvurdering har så lite med målformuleringene å gjøre at det ikke

tillater noe sammenligning. En tredje årsak kan evt ligge i manglende interesse i å

evaluere målene. Hverken beslutningstakerene (politikerne og myndighetene) eller de

utførende organene (lærerne) bør være uinteressert i å få kunnskap om undervisnings-

resultatene i forhold til  læreplanen. Læreren er ellers en meget sentral faktor i

forbindelse med vurdering av elevenes faglige dyktighet. Kontroll av måloppnåelse på

elevsiden vil også kunne tolkes som en tilbakemelding på lærerens faglige dyktighet.

Det er imidlertid viktig å være bevisst at også ‘skoleprestasjoner’ er uttrykk for en total

livssituasjon. Ikke bare læreplanen, men også en rekke andre forhold med betydning for
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elevens liv og læring innenfor og utenfor skolen påvirker ‘prestasjonen’7. Ellers bør de

ulike inngangsbetingelsene som kjennetegner hver elev i en klasse, i en viss grad fanges

opp gjennom læreplanen.

På institusjonsnivå kunne man, etter en viss innkjøringsperiode, forsøke å ta stilling til

hvorvidt skolens virksomhet (ledelse; organisering, lærersamarbeid; foreldresamarbeid,

m.fl.) er i overensstemmelse med intensjonene og retningslinjene i L97. Generelt skal

nye læreplaner forandre noe i skolens virksomhet som igjen skal føre til bedre resultater.

Dermed kan man i et evalueringsperspektiv stille følgende spørsmål: Vil en læreplan-

reform føre til forandringer, og vil disse føre til det bedre eller til det dårligere.

I forbindelse med evaluering av læreplaner må man derfor konkretisere: I forhold til hva

planen skal føre til av forbedringer. Det er verdt å merke seg at målet med planen og

målet med evalueringen kan ha to forskjellige perspektiver. Er målet med evalueringen å

vurdere om et utvalg av intensjoner eller mål i L97 har blitt oppnådd, så bør også et

målorientert evalueringsperspektiv få stor betydning. Prosessen for å definere og

operasjonalisere målene for evalueringen blir dermed svært sentrale.

Læreplankonsekvenser for individ, skole og samfunn

Med konsekvensene av en læreplan menes følgene av de pedagogiske og faglige

resultatene som blir oppnådd med utgangspunkt i læreplanen. Det dreier seg her om

ønskede og uønskede følger læreplanen for enkeltmennesket, familien, skolen som

organisasjon og samfunnet generelt. På et vis kommer en med dette tilbake til

utgangspunktet, altså vekselvirkningen mellom læreplanen og historiske, kulturelle,

sosiale, politiske og økonomiske forhold. For å uttrykke det noe høytidelig; læreplanen

skal bidra til et bedre samfunn ved at eleven blir bedre i stand til å mestre sitt liv i dette

samfunnet, og ved at de bidrar til dets utvikling.

Prosjektgruppen kjenner ikke til noen bidrag som isolert sett vurderer læreplanens

konsekvenser i et slikt perspektiv. Skolens betydning for samfunnet er et kontinuerlig

tema også i læreplandebatten (se feks. bidragene i Bjørnsrud & Raaen, 1996, del A),

men denne diskusjonen holder gjennomgående en relativ teoretisk profil.

Samfunnsutviklingen etter den andre verdenskrigen er preget av større materiell

velstand og stadig økende kunnskap som går hånd i hånd med et mangfold av nye

                                                
7 Sett fra et empirisk-kvantitativt ståsted kunne man si at læreplanen med sikkerhet bidrar til en viss grad
til oppklaring av totalvariansen av (skole-)resultatene, men det er ukjent hvor stor læreplanens bidrag til
variansoppklaring er.
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psykososiale utfordringer og problemer (normoppløsning; verdimangfold med

tilhørende orienteringsproblemer; nye familie- og samlivsstrukturer; kompleksere krav

til enkeltindivid; etc.). Det bør være av overordnet interesse å avklare hvor vidt

læreplanen gjør elevene i stand til å møte de samfunnsmessige utfordringer på en positiv

måte.

En kan selvfølgelig lett bli enig om at det aldri kan være skolens oppgave å løse

samfunnsproblemer og -utfordringer alene. Likevel ville det være et lovende prosjekt å

sette læreplanens overordnete intensjoner, deres realiseringsforsøk og oppnådde

resultater i forhold til konkrete konsekvenser som tretten års skolebesøk medfører for

enkeltindividet og samfunnet. Spørsmålet kunne vært så banalt som: Ut fra en eksplisitt

«samfunnsutopi», dvs. en modell på hvordan dette samfunnet skal være, er skolens

bidrag den beste som kan tenkes for å oppnå denne utopien? Er intensjoner,

målsettinger, prinsipper og retningslinjer, samt alle konkrete betingelser og forhold som

påvirker skolehverdagen slik at en positiv samfunnsutvikling er maksimalt ivaretatt?

Prosjektet ville sannsynligvis straks få store problemer i forbindelse med å bestemme

utopien. Sannsynligvis tillater ulike livssyn og politiske holdninger ingen enhetsmodell.8

At læreplanevaluering på ingen måte er noen enkelt sak, er etter dette tydeliggjort i to

kapitler. Et så komplekst program som en læreplan er det så å si umulig å evaluere i en

undersøkelse. Planverket gjenspeiler at skolevirksomheten er en mangfoldig og

sammensatt prosess. Et evalueringsforsøk vil som regel kun gjelde noen utvalgte

aspekter av læreplanen. Forøvrig bør intensjonen med evalueringen komme tydelig fram

for å kunne vurdere hensiktsmessigheten av den metodiske framgangsmåten og

betydningen av resultatene.

I Figur 3 forsøker vi å gi en sammenfattende oversikt over de vesentligste momentene

og  relasjonene mellom disse med tanke på evaluering av læreplaner.

                                                
8 Verdikommisjonen kan tolkes som et skritt i denne retning. Et slikt prosjekt har dermed sannsynligvis
også behov for et storstilt tverrfaglig samarbeid  (filosofi, sosiologi, psykologi, pedagogikk,
statsvitenskap, økonomi, kulturvitenskap, mfl.) som måtte ikke slutte på det utopiske planet, men måtte
trekkes helt ned til fagplannivået og diskusjon om innhold og (sam-)arbeidsform i skolen.
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Figur C. Modell for potensielle gjenstander av en læreplanevaluering (med
utgangspunkt i Moser, 1998b).
Tallene henviser til de ulike forhold som kan være aktuelle for evaluering; se nærmere
forklaringer i teksten.

Hovedmomentene for en læreplanevaluering er etter det som kommer fram i figur 3

læreplanenes samfunnsmessige rammebetingelser [1], spesifikke forutsetninger for

læreplanens utvikling [2], læreplan som produkt [3], læreplanens implementering og

realisering [4], resultater oppnåd ved bruk av læreplanen [5] og konsekvensene for

læreplanen for individ, skole og samfunn [6], [1’].

Komponentene [7] og [8] i figuren kan sees under ett da det i begge tilfeller gjelder

ulike former for vekselvirkninger både som feedback og som feedforward. Det som først

og fremst skal uttrykkes med disse pilene er at det ikke bare finnes en linear-trinnvis

avhengighet mellom komponentene 2 til 6, men at det også finnes en direkte

sammenheng mellom komponentene. Uten å gå inn på alle tenkbare forbindelser skal

det bare gis ett eksempel på slike vekselvirkninger: Det som oppnås av faktiske

konsekvenser [6] er ikke kun avhengig av resultatene, men bl.a. også av realiseringen

[4], av de konkrete føringene som finnes i planen [3] og av beslutningsprosessene som

ligge til grunn for planen [2].
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3.3 Erfaringer fra læreplanevaluering i Norge

I den norske skoledebatten om evaluering finner en tidlig en heller skeptisk holdning til

en ukritisk ‘evalueringsmani’. Dette viser seg for eksempel i et bidrag fra KUF (Eide,

1991) og i sluttrapporten til OMI-prosjektet. Også etiske og metodiske problemer som

oppstår i tilknytning til evaluering, er tidlig tatt på alvor (Haug, 1991). I flere bidrag9

blir det dessuten vist til at den norske evalueringskulturen er grunnleggende forskjellig

fra det som finnes feks. i det amerikanske systemet.

En av de første antydninger om en lite tilfredsstillende situasjon når det gjelder

evalueringsforskning knyttet til skolens læreplaner, finner man i Innstilling I fra

Normalplan-utvalget av 1967 (1970), og det var først på 70-tallet at arbeidet med

evaluering av læreplaner kom i gang for alvor. Forskningen foregikk både på det

teoretiske plan med fokusering på ‘læreplanteori’ og på det empiriske plan hvor

undersøkelsene gjaldt ‘læreplanpraksisen’.

Gundem (1990) betrakter Normalplanutvalgets høringsrunde ved Forslag til Normalplan

for Grunnskolen (1970) og Grunnskolerådets høring til Mønsterplan for grunnskolen

(M-84) som en form for evaluering. Etter den skisserte terminologien i avsnitt 3.1 dreier

det seg her om en formativ evaluering hvor personell fra utvalgte universiteter,

høgskoler og skoler kunne uttale seg om forslaget. Disse uttalelsene ble det tatt hensyn

til i den senere utforming av den endelige teksten.

I 1976 publiserte Vestre sin første store analyse av Mønsterplanen, ‘Lærer i 70-årenes

skole’. Her kom det fram klare symptomer på teori/praksis-problemet og lærernes

opplevde vanskeligheter med å arbeide i forhold til intensjoner som de på den ene siden

var enige i og på den andre siden anså som nokså fjernt fra realiteten.

Dette resultatet finner vi også igjen i Vestres (1980) Mønsterplanundersøkelse som var

rettet mot M-74. Her ble Mønsterplanens prosa oppfattet slik at man måtte være enig i

intensjonene, at planen i liten grad ble brukt til den daglige undervisningsforberedelse,

at planens ambisjoner fører til frustrasjon med tanke på praktiske muligheter i

undervisningshverdagen og at lærerne i det hele tatt savnet sterkere føringer når det

gjaldt stoffutvalg og evaluering. I forhold til implementering og realisering av planen

fant Vestre (ibid.) fem betingelser som bidro til en optimistisk holdning blant lærerne:

                                                
9 Bl.a. jfr. Gundem, 1990; Granheim & Lundgren, 1990; Granheim, Lundgren & Tiller, 1990.
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nemlig små skoler og klasser, et godt lærer/elev-forhold, god samarbeidsatmosfære i

skolen, personlig og faglig sikkerhet og generell positiv vurdering av egen

arbeidssituasjon.

På 70-tallet ble det fra myndighetenes side lagt opp til et stort evalueringsprogram

knyttet til M74. I Stortingsmelding Om Mønsterplanen for Grunnskolen (St. meld. Nr.

46, 1971-72) uttrykkes det et sterkt ønske om en systematisk oppfølging av innføring og

gjennomføring av M74. Grunnskolerådet fikk oppdraget og hele evalueringen fikk

navnet OMI - Oppfølging av Mønsterplanens intensjoner. I dette prosjektet skulle

realiseringen av intensjonene kontrolleres, og samtidig skulle det hentes inn

opplysninger som kunne brukes som grunnlag for forbedringer og tilpasninger

(sluttrapport: Grunnskolerådet, 1983, som vedlegg i St.meld.nr. 62, 1982-1983). De fire

hovedområdene var ressursbruk, samarbeidsforhold innen skolesamfunnet, undervis-

ningsorganisering (differensering, lærestoff  og arbeidsmåte) og kunnskapsformidling.

En del av prosjektet inneholdt teoretiske analyser som i denne rapporten er omtalt

allerede (Tangerud, 1980; Harbo, Myhre & Solberg, 1982). En annen del av prosjektet

gikk ut på empirisk evaluering av elevprestasjoner i fagene engelsk, matematikk og

norsk gjennom standardiserte prøver i tidsrommet 1973-1981. En slik framgangsmåte

hadde, i følge Gundem (1990, S. 126), ingen tradisjon i det norske systemet og det

oppstod stor uenighet angående tolkningen av resultatene i prosjektgruppen. Resultatene

var ikke entydige. Som den mest framtredende observasjon kan nevnes at resultatene i

matematikk generelt ble dårligere. Mens prestasjonene i engelsk forble relativ

uforandret, hadde de i norskfaget en tilbakegang i den formelle testdelen (rettskriving,

ordbøying, tegnsetting, m.fl.) og en framgang i den praktiske delen (leseforståelse,

studieteknikk, ordkunnskap, formulering).

Nyere tilnærminger til kvalitetssikringsarbeid i skolen er knyttet til Mønsterplanen av

1987 (M87). Tveiten (1991) forsøker å trekke forbindelseslinjer mellom evaluering og

det sentrale innhold i M87 som, etter hans mening, er å finne på tre områder, nemlig

elevenes arbeid og læring, skolebaserte forutsetninger for å lære og arbeidsmiljøet. Han

mener at spørsmålet om skoleevaluering først kom opp for fullt etter planrevisjonen som

ledet fram til M87.

Evalueringen tas her opp i to perspektiver: Som elevevaluering med hovedhensikt å

fremme læring og personlig utvikling, og som løpende vurdering av skolens virksomhet

for planleggingsarbeidet. Tveitens (ibid.) bidrag kan tas som eksempel på en

forbindelseslinje mellom læreplan og evaluering som har vært den mest vanlige i
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skolen. Med utgangspunkt i planen vurderes enkelteleven og skolens virksomhet som

helhet eller deler av en helhet. Planen selv blir ikke gjenstand for evaluering. Det som

leverer premissene for virksomheten holdes så å si utenfor evalueringsområdet.

Også en annen større undersøkelse er foretatt i forbindelse med M87. På vegne av KUF

gjennomførte Bjørnsrud (1993) en Læreplananalyse og erfaringsdokumentasjon om

M87. Bjørnsruds (ibid.) undersøkelse utmerker seg gjennom en innovativ metodisk

tilnærming som i utgangspunktet er kvalitativt orientert, men hvor det også blir brukt

«...trekk ved kvantifiseringsanalyse på noen av svarene» (ibid., S. 49).

Som sentrale resultater i Bjørnsruds undersøkelse kan følgende nevnes: enda en gang

kunne store variasjoner i oppfatninger og erfaringer med en læreplan dokumenteres. Det

ble observert til dels store forskjeller mellom skolene, og Bjørnsrud (1993, S. 76)

konkluderer med «...at det er det pedagogiske personalet i skolens organisasjon som

skaper de store ulikhetene skolene imellom».

I motsetning til tidligere undersøkelser kunne det fastslås at læreplanen har fått en

funksjon som sentralt styringsinstrument, med læreboka på andre plass. Som et positivt

resultat kan det også nevnes at M87 har hatt en god og stimulerende effekt på samarbeid

i skolen og lokalt læreplanarbeid, to aspekter som stod meget sentralt i denne planen.

Ellers er det interessant å merke seg at personalet i de utvalgte skolene gjennomgående

var lite fornøyd med M87 som målstyringsinstrument, og at planen burde få en annen

utforming om denne funksjonen skulle ivaretas.

En nyere undersøkelse som i et begynneropplærings-perspektiv tar opp sammenhengen

mellom læreplan og lærernes arbeid, er lagt fram av Birkeland og Madssen (1995). De

kunne i utgangspunktet konstatere en stor og forventet tilslutning av lærerne til

læreplanens mål og føringer. Samtidig ga lærerne uttrykk for en positiv vurdering av

egen praksis i forhold til disse målene. Ved nærmere analyse av dataene fant Birkeland

og Madssen (ibid.) ut at det likevel var store forskjeller i den praktiske gjennomføring

av undervisningen, noe som bl.a. kunne tilbakeføres til forskjeller i vurderinger av

målenes viktighet og prioriteringer knyttet til dem.

Ytre forhold synes også å spille en vesentlig rolle. Feks. ga lærere i fulldelte skoler en

gjennomgående bedre vurdering av målformuleringene enn lærere i fådelte skoler.

Læreplanrelaterte forandringer i undervisningspraksisen var større i etterutdannings-

virksomheten enn i videreutdanningen. Det ble også funnet en sammenheng mellom

etterutdanning og bruk av faglitteratur som i utgangspunkt ikke hadde noen sterk



30

stilling: «Jo mindre etterutdanning og jo mindre skulebaserte prosjekt, jo mindre lesing

av faglitteratur» (Birkeland & Madssen, 1995, S. 165).

Med tanke på L97 kan en merke seg at Birkeland og Madssen også tok med ‘0. Klasse’ i

sine undersøkelser. Interessen gjaldt bl.a. spørsmålet om man kunne klare å få til en

overgangspedagogikk som ville forene det beste av barnehage og grunnskole.

Forfatterne finner her et positivt svar, men stiller seg selv spørrende til representa-

tiviteten av funnene. De tror å ha rekruttert et ‘skeivt utvalg’ skoler hvor de nødvendige

forutsetninger i stor grad var oppfylt. Lærernes bevissthet på sin rolle i forbindelse med

6-åringer, et positivt lærersamarbeid på samme trinn, en positiv «skolekode» til 6-

åringers behov samt oppbakking gjennom etterutdanning, faglig veiledning, kommunalt

planarbeid og hensiktsmessig tilrettelegging av rom og utstyr, er etter Birkeland og

Madssen (ibid., S. 169f) viktige forutsetninger for å lykkes.

Angående evaluering av læreplaner i Norge synes det også relevant å se noe nærmere på

det som har funnet sted i forbindelse med Reform -94 (R94) og intensjonen om et

videregående utdanningstilbud utover grunnskolen som er gjeldede for alle, uansett

sosial bakgrunn, kjønn, alder og bosted. I likhet med L97 kan også reform -94 betraktes

som del av en samfunnsreform/et samfunnsprosjekt, og som dette må effektene

evalueres på samfunnsnivå. R94 har derfor vært ledsaget av en omfattende følge-

forskning som er finansiert av KUF.

Reformen tar utgangspunkt i antakelsen om at  det finnes en årsaks/virknings-

sammenheng mellom politiske føringer og de ønskede effektene, både på individplan og

i et samfunnsmessig perspektiv. Dermed får læreplanen en sentral stilling som

fundamental påvirkningsfaktor av prosessene i klasserommet. Den styrer og regulerer en

stor del av den faglige relasjonen og den mellommenneskelige relasjonen mellom lærer

og elev. Realiseringen av den nye planen er således sentral med tanke på både

individuelle og samfunnsmessige effekter. Ellers synes årsaks/virknings-tenkningen fra

politisk hold å være sterkt forenklet. Det oppstår et inntrykk av at læreplanen som et

avgjørende politisk styrings- og kontrollredskap skal virke fra stortingssalen og rett inn i

klasserommet10.

Som ett av fem hovedtemaer i evalueringsoppdraget fra KUF (jfr. Tornes, 1996, s.17)

ble   ‘innholdet i og tilrettelegging av opplæringen’ valgt -et tema som i utgangspunktet

kan oppfattes å være sterkt læreplantilknyttet og klasseromorientert. Benevnelsen kan

                                                
10 At dette ikke forholder seg slik ble i forbindelse med læreplannivåer allerede vist i kapittel 2.
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tolkes slik at temaet i det vesentlige er orientert om selve læringsprosessen. Ved siden

av dette finnes ytterlige fire områder som alle kan sies å ligge på et makronivå, dvs. på

et høyere abstraksjonsnivået enn de primære aktørene (elev og lærer).

Ser man gjennom de hittil foreliggende rapportene og publikasjonene i dette forsknings-

programmet, så imponerer resultatene både i mengde, bredde, dybde og ikke minst

gjennom en rask produksjon (se sammenfattende Blichfeldt et al. 1996; Lødding &

Tornes, 1997). Det er likevel bare et fåtall bidrag som setter evaluering av undervis-

ningshverdagen opp mot læreplanen. Spesielt gjelder denne mangelen i forhold til

‘normaleleven’, dvs. eleven som ikke faller inn under en spesialkategori som

kvalifiserer til særtiltak eller på annen måte krever spesiell oppmerksomhet i

evalueringssammenheng.

Spørsmål som har med den daglige undervisning å gjøre synes i stor grad å oppta

representantene for de enkelte skolefagene. Her kan kroppsøving føres opp som ett

eksempel på fag hvor faglærerne stort sett føler at de kommer meget dårlig ut av

reformen. Allerede før innføringen av reformen, i forbindelse med høringen, ble det gitt

ut et temanummer av tidsskriftet Kroppsøving i skolen (1993, nr.6) der de første

empiriske evalueringer av den nye læreplanen ble lagt fram av Elvestad og Tokle (1996)

og Fiskestrand, Tokle og Elvestad (1996). Undersøkelsene viser blant annet  de uheldige

konsekvensene av nedskjæringen i timetallet for kroppsøvingsfaget i et lærerperspektiv.

Videre dokumenteres problemene som oppstår når læreplanenes intensjoner oppleves

som meget urealistisk av lærerne.

Mens det i de to nevnte undersøkelser ble brukt spørreskjemaer, ble intervjumetoden

anvendet i en nyere evalueringsstudie. Undersøkelsen ble igangsatt av Landslaget Fysisk

Fosting i Skolen (Mathisen, 1998), og resultatene bekrefter hovedsakelig de

foreliggende funn fra spørreskjemaundersøkelsene. De gir også en ny erkjennelse i

forhold til fagets status og framtid, arbeidsmiljø og kompetanseutvikling. Forøvrig er

det også faglærere som melder seg aktivt inn i læreplandiskusjonen med utgangspunkt i

undervisningspraksis og i elevenes læringssituasjon (feks. Dieserud, 1993; Wold, Mello

& Mollatt, 1997).

Avslutningsvis vil vi henviser til tre eksempler på skoleevaluering som, ved å være

rettet mot skolens generelle virksomhet, indirekte også gjelder læreplanen. Disse er

skolebasert vurdering, skoleutvikling og EMIL-prosjektet. Knyttet til hvert av disse

eksemplene kommer læreplanen inn som et viktig element, selv om den ikke er den

sentrale evalueringsgjenstanden.
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I skolebasert vurdering går læreplanen inn som et vesentlig evalueringskriterium, noe

som virksomhetens prosesser og resultater vurderes opp imot. Det er derfor en

spennende tanke å se evaluering av L97 i sammenheng med en skolebasert vurdering

med planen som kriterium. Omvendt kan planen også vurderes i forhold til den

samfunnsmessige virkeligheten. I et slikt tilfelle vil en viss samfunsforståelse være

kriterium, og planen vil bli vurdert ut fra denne forståelsen.

I forbindelse med skoleutvikling fokuserer en på læreplanen i et implementerings- og

forandringsperspekiv (Dalin, 1994; 1995). Her blir skolen sett på som en organisasjon

med mulighet til å forandre seg i ønsket retning over tid. Mange av problemene som

betraktes fra et organisasjonsteoretisk ståsted, kan også formuleres som et læreplan-

relatert teori/praksis-problem. Dalin viser mulighetene og hindringene for forandring i et

komplekst skolesystem og skaper dermed også en meget nyttig referanseramme for

diskusjonen om læreplanimplementering samt et grunnlag for læreplanevaluering.

Læreplanen kan nemlig også vurderes med tanke på dens potensial til å frambringe

positive forandringer i skolesystemet.

Dessuten kan det henvises til sluttrapporten fra EMIL-prosjektet der Granheim og

Lundgren (1990) tydeliggjør en nøye sammenheng mellom læreplan og evaluering i et

målstyringsperspektiv. EMIL-prosjektet var en følge av OECD-rapporten om

utdanningspolitikk i Norge og kom ut i 1988. Denne rapporten kan til en viss grad

betraktes som en læreplanevaluering når den påpeker vanskelighetene i spenningsfeltet

mellom sterk desentralisering og statens behov og ønske om å styre og kontrollere

skolens virksomhet. På den ene siden kan L97 sies å styrke det sentrale kontrollaspektet

(fellesstoff) mens en samtidig forsøker å opprettholde desentraliseringstanken gjennom

lokalt lærestoff (konkretisering og tilvalg).

Sammenfattende kan en konstatere at evaluering verken er et nytt eller et uvanlig tema

med tanke på læreplaner i skolen. Likevel utmerker området seg gjennom et stort

mangfold av tilnærminger, både når det gjelder teori og praksis. Problemet med

evaluering av læreplaner synes å ha en vesentlig årsak i kompleksiteten, med tanke på de

tallrike forhold som påvirker læreplanarbeid på de ulike læreplannivåer, og

heterogeniteten som kjennetegner læreplaner som dokument, som arbeidsverktøy,

styringsverktøy og som kontrollmekanisme.
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4 KONSEKVENSER FOR EVALUERING AV L97

Som forskergruppe ønsker vi å skaffe til veie informasjon om noen effekter av L97 for

grunnskolen her i landet. Med bakgrunn i en sammenfatning av momenter fra det

foregående, vil vi først i dette kapitlet gi en oversikt over utfordringer som vil være i

fokus i dette prosjektet (4.1). Med utgangspunkt i drøftinger som er foretatt i de

foregående kapitler, vil vi deretter presentere vår strategi for en evaluering av L97 (4.2).

4.1 Aktuelle utfordringer ved evaluering av L97

Nittiåra blir allerede betegnet som reformenes tiår når det gjelder hele utdannings-

sektoren her i landet. Hvilke resultater og konsekvenser som alle reformene vil få, og i

hvilken grad de samsvarer med forventningene, vil en i stort kunne bedømme først i det

neste årtusen.

Under enhver omstendighet bør reformene være gjenstand for evaluering. Det gjelder

blant annet det nye læreplanverket for grunnskolen. At læreplanevaluering på ingen

måte er noen enkelt sak, er ellers tydeliggjort i det foregående. Planverket gjenspeiler

således at skolevirksomhet er en mangfoldig og sammensatt prosess som blir påvirket

fra ulike sider og i forskjellige retninger.

Med evalueringen av Reform 94 som referanse synes det rimelig å anta at også

evaluering av grunnskolereformen (Gr97) i sterk grad vil være fokusert på

samfunnsrelevante aspekter i et makroperspektive. Det kan bl.a. gjelde inntoget av 6-

åringer i skolen og skolefritidsordningen samt forbindelsen til den videregående

opplæring som enhver har rett på etter fullført grunnskole.

I denne sammenheng vil en kunne frykte at en «vanlig» læreplanorientert undervis-

ningsvirksomhet ikke vil få den oppmerksomhet fra myndighetenes side som den

fortjener. Det vil således være behov for arbeid med metodepluralistiske

framgangsmåter på alle læreplannivåer der flere grupper inkluderes i evalueringen,

særlig elevene. Dette synes viktig siden ulike syn på og tolkninger av læreplanens

intensjoner i utgangspunktet gjør det vanskelig å komme fram til en entydig og enhetlig

evalueringsforståelse.
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Et så komplekst program som en læreplan vil det således være vanskelig eller umulig å

evaluere gjennom bare en undersøkelse. Aktuelle enkeltundersøkelser bør være knyttet

til ett eller flere av hovedmomentene som synes aktuelle i en læreplanevaluering. Det

kan dreie seg om de samfunnsmessige rammebetingelsene for læreplanen, de spesifikke

forutsetningene for læreplanens utvikling, læreplanen som produkt, implementering og

realisering av læreplanen, resultatene oppnådd ved bruk av læreplanen og

konsekvensene for læreplanen for individ, skole og samfunn. - I dette prosjektet vil vi

avgrense oppmerksomheten til momentene implementering og realisering samt

resultater oppnådd.

Generelt bør en kunne hevde at praksisaspektet ikke har framstått som et høyt prioritert

område ved evaluering, at dette har vært spesielt gjeldende for den læreplanforskning

som har vært gjennomført i de akademiske miljøene og at dette representerer en

utfordring som det bør gjøres noe med. Forskning på praksisaspektet vil ellers kunne

finne sted på flere nivåer. - I pakt med det som er sagt i foregående avsnitt, vil vi i dette

prosjektet være opptatt av praksis på undervisningsnivået og med en skoleutviklende

funksjon.

Relasjonene mellom de ulike læreplannivåene utgjør ellers et sentralt moment for

læreplanarbeid, og relasjoner som har størst aktualitet for en evalueringsorientert

undersøkelse, vil være avhengig av ståsted og problemstilling. Mye tyder på at det kan

finnes store forskjell i læreplanforståelse mellom ulike grupper som blir berørt av

planene. Det kan være mellom politikerne, læreplanteoretikerne og lærerne - med

konsekvenser for elevene. Skolen vil dermed kunne bli tillagt en funksjon som varierer

ut fra ulike aktørers ståsted. - Dette er forhold som skaper behov for flere

informantgrupper i evalueringen.

En sentral utfordring som framstår, er å evaluere forhold som gjelder den oppfattede og

erfarte læreplan. Når lærere blir bedt om å ta stilling til en plan som enda ikke er

iverksatt i et delprosjekt-2, vil de bygge på tidligere erfaringer og antesiperte situasjoner

knyttet til anvendelse av den oppfattede og nye planen. Når lærere blir bedt om å ta

stilling til konsekvensene av den nye planen i et delprosjekt-3, vil de gjøre bruk av sine

nye erfaringer.

For dette prosjektet er det ellers en utfordring å finne fram til spørsmål som tar

utgangspunkt i didaktisk relasjonstenkning. Det dreier seg her om spørsmål som er

knyttet til hver av eller relasjonen mellom ulike didaktiske kategorier. Det dreier seg her

om intensjoner, mål, innhold, arbeidsmåter, personforutsetninger og rammefaktorer.
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Gjennom det som her er listet opp - og i pakt med formålet med prosjektet - ønsker vi å

få mer og bedre informasjon om forhold som kan fremme eller hemme en vellykket

implementering og realisering av den nye læreplanen generelt og i kroppsøvingsfaget

spesielt. Vi ønsker også å få mer og bedre innsikt i hvordan den nye læreplanen

innvirker på den praktiske undervisningen i skolen.

4.2 Strategi for evaluering av L97

I delprosjekt-2 skal lærere og skoleledere fra grunnskolen i Vestfold ta stilling til en

plan som enda ikke er iverksatt. De vil foreta sine vurderinger ut fra et praksisperspektiv

som bygger på tidligere erfaringer og en antesipert situasjon ved anvendelse av ny plan.

I delprosjekt-3 skal de vurderer L97 ut fra sine praktiske erfaringer i forbindelse med

bruk av L97. I begge prosjektene vil lærernes reaksjoner således bygge på selve

dokumentet, altså et aspekt som tilhører den ‘teoretiske siden’.

Ved en undersøkelse av Gr97 før iverksettingen av L97 er gjennomført vil det såkalte

teknisk-profesjonelle området (Bjørnsrud, 1995) få størst oppmerksomhet. Det dreier

seg her om menneskelige og materielle rammefaktorer som kan representere enten

ressurser og muligheter eller hindringer i det daglige arbeid i skolen. Lærerrollen og

lærerutdanningen, timeressurser og timeplanløsninger, lærerteam og lærersamarbeid,

arbeidsplasser og utstyr er eksempler for dette teknisk-profesjonelle området.

Ved kartleggingen av erfaringer vil vi fokusere på undervisningens innhold; altså

undervisningsmål, lærestoff, arbeidsformer, læremidler og vurdering. I data-

innsamlingen vil modellen for didaktisk relasjonstenkning (figur 2) være

retningsgivende for spørsmålsutformingen. Når lærerne og rektorene skal ta stilling til

den ny læreplanen, vil spørsmålene følge en struktur som tilsvarer modell-

komponentene.



36

REFERANSER

Almås, R. (1990). Evaluering på norsk. En innføring i vurdering av prosjektarbeid og handlingsretta
forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

Arneberg, P. & Overland, B. (1997). Den pedagogiske begrunnelsen. L97 som arbeidsgrunnlag. Oslo:
Universitetsforlaget.

Berggraf Jacobsen, E. (1980). Didaktikk. Undervisningens Hva - Hvordan - Hvorfor. Oslo:
Universitetsforlaget.

Berggraf Jacobsen, E. (1980). Didaktikk II. Undervisningens Hvorfor - Hvorfor. Oslo:
Universitetsforlaget.

Birkeland, N.F. & Madssen, K.-A. (1995). Begynneropplæring. Ei undersøking av tilhøvet mellom
læreplan og lærars arbeid (Forskningsrapport nr. 5). Volda: Høgskulen i Volda og Møreforsking.

Birkemo, A. (1990). Læreplaner som styringsinstrument (Rapport 6). Oslo: Universitetet i Oslo,
Pedagogisk Forskningsinstitutt.

Bjørndal, B. & Lieberg, S. (1978). Nye veier i didaktikken. Oslo: Aschehoug.

Bjørnsrud, H. (1993). M87 - Mange erfaringer rikere. Oslo: Kirke-, Utdannings- og
Forskningsdepartement.

Bjørnsrud, H. (1995). Læreplanutvikling og lærersamarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Bjørnsrud, H. & Raaen, F.D. (1997a). Grunnskolerefomen -97. Om læreplanidealer og
undervisningsrealiteter. Oslo: Universitetsforlaget.

Bjørnsrud, H. & Raaen, F.D. (1997b). Introduksjon. I H. Bjørnsrud & F.D. Raaen,  Grunnskolerefomen -
97. Om læreplanidealer og undervisningsrealiteter (S. 7-14). Oslo: Universitetsforlaget.

Blichfeldt J.F. m.fl. (1996). Utdanning for alle. Evaluering av Reform -94. Oslo: Tano Aschehoug.

Dalin, P. (1994). Skoleutvikling. Teorier for forandring. Oslo: Universitetsforlaget.

Dalin, P. (1995). Skoleutvikling. Strategier og praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Dieserud, E.J. (1996). Kroppsøvingsfaget i den videregående skole anno 1993. Kroppsøving, 43(6), 28-
29.

Digre, L., Bergsager, H.R. & Pihlstrøm, J. (1996). Reform -97. Fra skybrudd til jordnær virkelighet. Oslo:
Universitetsforlag.

Eide, K. (1991). Skoleevaluering. I T. Ålvik, (red.), Skolebasert vurdering - en artikkelsamling (91-97).
Oslo: Ad Notam.

Ekholm, M. & Lander, R. (1994) Evalueringshåndboken. Om vurdering av skolens virksomhet. Oslo:
Praksis Forlag.

Elvestad, J. & Tokle, T. (1996). Obligatorisk kroppsøving i videregående skole etter innføringen av
reform 94 - to undersøkelser. Kroppsøving, 46(6), 2-4.

Engelsen, B. Ulstrup (1993). Når fagplan møter lærer. Uten stedshenvisning: Ad Notam Gyldendal.



37

Engelsen, B. Ulstrup (1997). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor.
Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Fiskestrand, Å., Tokle, T. & Elvestad, J. (1996). En undersøkelse om kroppsøving i reform 94.
Kroppsøving, 46(3), 1-6.

Fjeld, S.-E. (1994). Fra Storting til klasserom. Vegen fra lovverk til den gode skole. Statens
utdanningskontor i Hordaland, uten forlag.

Folvik, S.E., Moser, T., Braute, J., Jørgensen, K.A., Lilletvedt, K.H. (1997). L97 og kroppsøvingsfaget -
første resultater fra et pågående prosjekt. Kroppsøving, 47(7), 10-15.

Franke-Wikberg, S. & Lundgren U.P. (1981). Att värdera utbildning. Del 1. En introduktion till
pedagogisk utvärdering. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Frøyland, E. (1971). Normalplanen - et politisk dokument? I Normalplanen et opplegg til misfostring
eller gagns menneske? Foredrag og innlegg fra Norsk Pedagogikklags konferanse på Røros, 1971 (S. 73-
103). Oslo: Universitetsforlaget.

Goodlad, J.I. (1979). Curriculum Inquiry. The study of Curriculum Practice. New York: McGraw Hill.

Granheim, M.K. & Lundgren, U.P. (1990). Målstyring og evaluering i norsk skole. Sluttrapport fra
EMIL-prosjektet (LOS-notat nr. 7-90). Oslo: Norsk råd for anvendt samfunnsforskning.

Granheim, M.K., Lundgren, U.P. & Tiller, T. (red.).(1990) Utdanningskvalitetet - styrbar eller ustyrlig?
Om målstyring og kvalitetesvurdering av norsk skole. Oslo: Tano.

Grunnskolerådet. (1983). Oppfølging av Mønsterplanens Intensjoner. Oslo: Universitetsforlaget.

Gundem, B. Brandzæg (1990). Læreplanteori og læreplanpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Gundem, B. Brandzæg (1993). Mot en ny skolevirkelighet. Læreplanen i et sentraliserings og
desentraliseringsperspektiv. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Harbo, T., Myhre, R. & Solberg, P. (1982). Kampen om Mønsterplanen. Språk og sak. Oslo:
Universitetsforlaget.

Haug, P. (1991). Evaluering - vitskap eller politikk? I T. Ålvik, (red.), Skolebasert vurdering - en
artikkelsamling (73-97). Oslo: Ad Notam.

Hamilton, D. (1976). Curriculum Evaluation. London: Open Books.

Harbo, T. (1971). Grunnskolens nye læreplan. I Normalplanen et opplegg til misfostring eller gagns
menneske? Foredrag og innlegg fra Norsk Pedagogikklags konferanse på Røros, 1971 (S.41-59). Oslo:
Universitetsforlaget.

Isene, O. & Roland, E. (Red.). (1986). Apropos Ny Mønsterplan. Lokalt og globalt ansvar - tips, metoder,
prinsipper. Oslo: Universitetsforlaget.

Kielland, L. (1986). M-85. Ny plan - bedre skole? Oslo: J.W. Cappelens.

Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet (1996). Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen.

Kroppsøving (1993). Temanummer Reform 94. Kroppsøving, 43(6).

Lødding, B. & Tornes, K. Red.). (1997). Idealer og paradokser. Aspekter ved gjennomføringen av
Reform 94. Oslo: Tano Aschehoug.



38

Mathisen, V. (1998). Kroppsøvingsfagets utvikling etter Reform 94 sett i et lærererspektiv. Landslaget
Fysisk Fostring i Skolen, uten forlag.

Midjo, T. & Wigen, K. (1997). Barn, fysisk aktivitet og fysisk omgivelser (rapport nr. 46).
Trondheim/Dragvoll: Norsk senter for barneforskning.

Monsen, L. (1996). Kan vi målstyre læreplanreformer? I B.J. Blichfeldt m.fl.,  Utdanning for alle.
Evaluering av Reform -94 (S. 262-296). Oslo: Tano Aschehoug.

Monsen, L. (1997). Ansvar for egen læring - fra slagord til klasserom. I B. Lødding & K. Tornes  (Red.),
Idealer og paradokser. Aspekter ved gjennomføringen av Reform 94 (S. 31-67). Oslo: Tano Aschehoug.

Moser, T. (1998a). Hvis du ikke har det i beina, har du det da heller ikke i hodet? Om kognitiv læring og

motorikk. Kroppsøving, 48(1), 26-32.

Moser, T. (1998b, i trykk). Evaluation und Effektkontrolle in der Psychomotorik. I O. Weiss (Hrsg.),

Psychomotorik und Motopädagogik - Lehrbuch zum gleichnamigen postgradualen Studiengang (20

sider). Wien: Universitätsverlag.

Moser, T. & Dudas, B. (1996). Psykomotorikk kompendium. En innføring i psykomotorisk teori og
praksis. Husøy-Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Moser, T., Folvik, S.E., Braute, J., Jørgensen, K.A.  &  Lilletvedt, K.H. (1997).  Grunnskolereform -
implikasjoner for kroppsøvingsfaget. I E. Berggraf Jacobsen (red.), «Forskningsdagene’97» En
tverrfaglig artikkelsamling basert på tretten foredrag i Avd. for lærerutdanning (Notat 3/97, S. 145-160).
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Nitsch, J.R. (1986). Zur handlungstheoretischen Grundlegung der Sportpsychologie. In H. Gabler, J.R.
Nitsch & R. Singer (Hrsg.), Einführung in die Sportpsychologie (S. 188-270). Schorndorf: Hofmann.

Norges offentlige utredninger (1974). Karakter, eksamer, kompetanse m.v. i skoleverket. NOU 1974: 41,
Oslo: Universitetsforlaget.

Normalplanutvalget av 1967 (1970). Forarbeid til Normalplan for grunnskolen. Innstilling I. Oslo:
Aschehoug.

Normalplanen et opplegg til misfostring eller gagns menneske? Foredrag og innlegg fra Norsk
Pedagogikklags konferanse på Røros, 1971. Oslo: Universitetsforlaget.

OECD (1988). Review of Educational Policy in Norway. Examiners Report and Questions. Paris: OECD.

Patton, M.Q. (1980). Qualitative Evaluation Methods. Newbury Park /Calif.: Sage.

Patton, M.Q. (1997). Utilization-Focused Evaluation. Newbury Park/Calif.: Sage.

Scriven, M. (1967). The methotology of evaluation. In R. W. Tyler, et al. (eds.), Perspectives of
Curriculum Evaluation. AERA Monograph Series on on Curriculum Evaluation (Vol 1, pp. 39-83).
Chicago: Rand McNally.

Scriven, M. (1973). Goal-free evaluation. In R. House (red.), School Evaluation: The Policies and the
Process. Berkerly/Calif.: McCutchan.

Selander, S. (1992). Pedagogiske texter som forskningsfält. Forskning om utbildning. Tidskrift for analys
och debatt,  (3/4), 72-84.

Sjøberg, S. (1986). Kampen om M85. En ny Mønsterplan for grunnskolen blir til. Oslo:
Universitetsforlaget.



39

Steen Rønning, G. (1992). Mellom intensjon og virkelighet: Om verdiformidling i den videregående
skole. I B. Brandzæg Gundem, B. Ulstrup Engelsen & Karseth (red.), Verdier - vekst video. Mangfold i
møtet mellom lærer og læreplan (Rapport nr. 4, S. 199-241). Oslo: Universitet i Oslo, Pedagogisk
Forskningsinstitutt.

Stortingsmelding Nr. 46, 1971-72, Om Mønsterplanen for Grunnskolen.

Stortingsmelding Nr. 62, 1982-1983. Om Grunnskolen.

Tangerud, H. (1980). Mønsterplanen i søkelyset. Oslo: Universitetsforlaget.

Taylor, P.H. & Richards, C.M. (1985). An Introduction to Curriculum Studies. London: NFER-Nelson.

The Joint Committee of Standards for Education Evaluation (ed.). (1981). Standards for Evaluation of
Educational Programs, Projects and Materials. New York: McGraw-Hill.

Thomas, J.R. & Thomas, K.T. (1986). The relation of Movement and Cognitive Function. In V. Seefeldt,
(ed.), Physical Activity & Well-being (S. 443-452). Reston, Virginia: American Alliance for Health,
Physical Education, Recreation and Dance.

Tiller, T. (1990). Kenguruskolen - det store spranget. Vurdering basert på tillit. Oslo: Gyldendal.

Tornes, K. (1996). Følgeforskning - et eksperiment i kommunikasjon. I J.F. Blichfeldt, m.fl., Utdanning
for alle. Evaluering av Reform -94 (S. 13-40). Oslo: Tano Aschehoug.

Tveitan, T. (1991). M87, vurdering og kvalitetssikring. I T. Ålvik, (red.), Skolebasert vurdering - en
artikkelsamling (123-133). Oslo: Ad Notam.

Vestre, S. E. (1976). Lærer i 70-årenes skole. En undersøkelse om lærernes bedømming av
arbeidssituasjon i grunnskolen. Vår skole, 62(1/2).

Vestre, S.E. (1980). Mønsterplanen og arbeidet i grunnskolen. En undersøkelse blant lærer i
grunnskolen. Oslo: Norsk lærerlag i kommisjon hos Didakta Norsk Forlag.

Vislie, A. (1987). Ideal og virkelighet ved evaluering av forsøk. Oslo: Norsk institutt for by- og
regionforskning, NIBR-notat 113.

Walberg, H.J. & Haertel, G.D. (red.).(1990). The International Encyclopedia of Educational Evaluation.
Oxford: Pergamon Press.

Wold, H., Mello, N. & Mollatt, E. (1997). Erfaringer og tanker om R-94. Kroppsøving, 47(7), 28-29.

Wottawa, H. (1991). Methodische Probleme der Evaluationsfoschung. In R. Singer (Hrsg.),
Spotpsychologische Forschungsmethodik - Grundlagen, Probleme, Ansätze (S. 43 - 60). Köln: bps.

Wottawa, H. & Thierau, H. (1990). Evaluation. Bern: Huber.

Ålvik, T. (red.). (1991a). Skolebasert vurdering - en innføring. Oslo: Ad Notam.

Ålvik, T. (red.). (1991b). Skolebasert vurdering - en artikkelsamling. Oslo: Ad Notam.


