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Ekspertgruppens mandat - bakgrunn

• Systematisk sammenheng mellom elevers sosiale bakgrunn og skoleresultater også i 
Norge

• Skolebidragsindikatorene viser forskjeller i skolers bidrag til elevenes læring

• Ekspertgruppen skal bidra med kunnskap om

• Hvordan skoler og skoleeier bedre kan drive et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid 
som kan løfte kvaliteten på opplæringen og dermed øke elevenes læringsutbytte

• Hva som kjennetegner skoler/kommuner som lykkes best i å løfte elevenes 
læringsresultater

• Hva som skal til for at skoler med lavt bidrag over tid kan løfte kvaliteten



Et todelt 
oppdrag

Delrapport (2020) som presenterer et kunnskapsgrunnlag og en 
analyse av resultater fra relevante kilder, som SBI, 
elevundersøkelsen, nasjonale prøver og annen relevant 
statistikk.

Kjennetegn ved kommuner og skoler med stabile skoleresultater 
på den positive eller negative siden. 

Hovedrapport (2021) Som del 2 av arbeidet skal ekspertutvalget 
utforme, igangsette og lede regionale dialogbaserte prosesser 
med skoleeiere, skoleledere og lærere på grunnskolens område.

Basert på del 1 skal utvalget, på bakgrunn av dialogen med 
sektoren, utforme forslag til tiltak



Utvalg av 
skoler

Dialogmøter med 8 skoler som representerte 4 profiler, 
to skoler i hver profil: 

Profil 1: Skoler med stabilt høyt skolebidrag. 

Profil 2: Skoler med stabilt høyt skolebidrag og mange 
elever fra hjem med lav sosioøkonomisk bakgrunn.

Profil 3: Skoler med jevn progresjon i skolebidraget. 

Profil 4: Skoler med stabilt lavt skolebidrag. 

Utvalget ble gjort vha. skolenes resultater på nasjonale prøver og eksamen, skolebidragsindikatorene, indekser i 
Elevundersøkelsen som: motivasjon, mestring, støtte fra lærerne, vurdering for læring, trivsel og mobbing. 



Bakgrunn for interessen for skolebidrag

• Hovedfunn i Coleman-rapporten fra 1966

• Forskning 40 år etter Coleman-rapporten
(Gamoran & Long, 2006) og 50 år etter
(Downey & Condron, 2016) bekrefter at 
hjemmebakgrunn er det som betyr mest for 
elevenes læringresultater

………………………………………………………..

• Økonomer og markedstenkning – Education 
Production Function (EPF) 

• Hanushek (1979): Hvilke investeringer gir
størst mulig avkastning for bedrifter? 

• Vekst i elevenes læringsutbytte ble sidestilt
med vekst i bedrifters avkastning



Illustrasjon: Nasjonale tiltak og 
støttestrukturer 



Kunnskapsarbeid må organiseres og trenger en 
infrastruktur

• Organiseringen lokalt og
kvaliteten på kommunikasjonen
mellom skoleeier og skoleledere
har betydning for hvor godt man 
lykkes

• Kvalitetsutvikling er 
kunnskapsarbeid mellom aktører
og nivåer. Formålstjenlig
organisering og informasjon som
når frem til de som trenger den er 
helt nødvendig

• Skolefaglig kompetanse

https://www.google.no/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.timeshighereducation.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Farticle785xauto%2Fpublic%2Fhighway_1.jpg%3Fitok%3DyHHHURzr&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.timeshighereducation.com%2Fhub%2Fp%2Fhow-can-developing-countries-pay-infrastructure-development&docid=mOaSTt2OWryMmM&tbnid=tPhCGiQslM9HAM%3A&vet=10ahUKEwjTn--LvIbnAhVVkMMKHdJCApgQMwhLKAUwBQ..i&w=785&h=523&bih=728&biw=1536&q=infrastructure&ved=0ahUKEwjTn--LvIbnAhVVkMMKHdJCApgQMwhLKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


Skolefaglig kompetanse

• Skoleeier (kommuner og fylkeskommuner) plikter, etter 
opplæringsloven § 13-1 fjerde ledd å ha skolefaglig kompetanse i 
kommuneadministrasjonen. 

• Det handler altså om særlige kvalifikasjonskrav: de må KUNNE nok 
om skole til å vite hvordan arbeidet skal organiseres og ledes på 
gode måter

• Formalkompetanse (utdanning), realkompetanse (erfaring)

• Hva betyr skolefaglig kompetanse på nivået over skolen når det skal  
handle om profesjonsutvikling?



Hva sier forskning om 
kjennetegn ved profesjoner?

 Sertifisering (og resertifisering)

 En felles kunnskapsbase 
(profesjonskollektivet tar ansvar for 
kunnskapsutviklingen)

 Kollektivt samarbeid for å 
opprettholde kvaliteten på arbeidet 
som gjøres (tar ansvar for å forbedre
praksiser)

 Yter tjenester samfunnet trenger og 
hjelper mennesker. 

 En etisk plattform som fornyes i tråd 
med samfunnsutviklingen

Lillejord, S., & Børte, K. (2020). Trapped between accountability 

and professional learning? School leaders and teacher 

evaluation. Professional development in education, 46(2), 274-291.



Skolebidragsindikatorer

• Politiske intensjoner, 
historikk og utvikling, 
muligheter og begrensninger
ved indikatorene

• Eksempler fra hvordan andre
land bruker SBI

• OFSTED – lærende og
veiledende tilsyn

I 2019 LA OFSTED (UK) OM SINE INSPEKSJONSRUTINER SLIK 

AT DE SKAL FANGE OPP REELL LÆRING, IKKE BARE 

FORBEREDELSE TIL TESTER: «INSPECTORS WILL SPEND LESS 

TIME LOOKING AT TEST DATA, AND MORE TIME LOOKING

AT WHAT IS TAUGHT AND HOW IT IS TAUGHT» (OFSTED, 

2019). I FLERE LAND HANDLER DET NÅ OM Å FLYTTE 

OPPMERKSOMHETEN FRA TALL OG OVER PÅ FORHOLDET 

MELLOM RESULTATDATA, SKOLEUTVIKLING OG 

ARBEIDSMÅTENE I SKOLEN.



Forskningsgjennomgang i delrapporten 

• En forutsetning for godt arbeid med kvalitetsutvikling er at: 

• Skoleeier har kunnskap om skolene, støtter deres kvalitetsutviklingsarbeid og at skoleeier og 
skoleledere samarbeider, ikke trekker i hver sin retning

• Skoleledelsen aktivt støtter arbeidet i lærernes profesjonsfellesskap og har kompetanse på området 

• Arbeidet med kvalitetsvurdering involverer skoleeier, skoleledelsen, lærerne og elevene

• Det arbeides parallelt med skolemiljø og resultatforbedring

• Utdanningssektoren øker sin kunnskap om hvordan resultatdata kan brukes til forbedring

• Forskere påpeker at det forskningen identifiserer som «best practice», ikke fungerer i alle sammenhenger. 

• For eksempel har ledere i lavt presterende skoler lite nytte av å få presentert hva ledere i høyt 
presterende skoler gjør – de trenger andre former for hjelp.



Hovedfunn

• Medvirkning. Delaktighet. Kunnskap. Organisering

• Lærerne driver utviklingsarbeidet og ledelsen er hele tiden
godt informert om hva de holder på med

• Utviklingskunnskapen kommer fra Skolebasert vurdering

• Godt samarbeid preget av en klar opplevelse av at elevens 
læring er et felles ansvar (mellom skoleeier og skoler,  mellom
skoleledelse og lærere, mellom lærere og elever)

• Skoler med høyt bidrag til elevens læring har stor
oppmerksomhet på læringens sosiale sider

• Skolelederne i skoler med høyt bidrag til elevenes læring
skjermer kjerneaktiviteten for “unødig støy”

• Skoleeierne utvikler og styrker sin skolefaglige kompetanse
ved å lære av skolene om skolene



Hovedfunn
• Respekt for kunnskap, ikke bare den elevene 

skal få, men skolens egen kunnskap om praksis

• Organisere for systematisk kunnskapsutvikling, 
jobbe med kompleksiteten, ikke redusere den

• Et lag rundt lærer og elev

• Skoleeier har respekt for skolene, er tett på, 
omtaler seg selv som sparrings- og 
samarbeidspartner

• Tall, prosenter, planer og dokumenter kan stå i 
veien for dialogen

• Samordnet innsats, kvalitetsvurdering og 
kvalitetsutvikling er én prosess

• Skolens doble oppdrag må holdes stabilt


