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En oppfordring til Torbjørn Røe Isaksen: la læreren få plass til å utvikle sin didaktiske eros.

Undervisningkunsten
Torbjørn Røe Isaksen, til oppga
ven som kunnskapsminister! Det
var oppløftende å høre at du vil
satse på lærerne. Med ditt
liberalistiske grunnsyn regner
jeg med at du ønsker deg frie,
ansvarsfulle og skapende lærere.
Jeg regner med at du ønsker deg
lærere med personlig integritet,
med faglig innsikt, med formid
lingsglede og elevkunnskap.

undervisningsmåte forkastes.»
Og fakta ble da også at interna
sjonale statistikker angående
ytelsene til amerikanske elever
som hadde fulgt NCLB viste lite
eller ingen forbedring.
I 2004 importerte Norge
prestasjonstesting fra blant annet
USA.
I dag er et overveiende flertall
av lærere negative til hvordan
den nye testkulturen påvirker
læring og undervisning. Det
finnes flere eksempler på hvor
dan lærere tvinges til å gå på
kompromiss med det de vet er
det beste for elevene, for eksem
pel ved å legge vekk pensum og
heller drille elevene i oppgaver
tilpasset nasjonale prøver.
Dermed skrumper det pedago
giske frihetsrommet, og lærerens
metodeinnsikt og didaktiske eros
kvernes mellom byråkratenes
kontrollpress og elevenes
prestasjonsangst.

Fra min egen skoletid husker jeg

Parallelt med prestasjonstesting

Frode Barkved
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Gratulerer og velkommen

de gylne øyeblikkene da lærerens
formidlingsglede og elevenes
nysgjerrighet gikk opp i en
høyere enhet og det gnistret i
klasserommet. Jeg husker min
gamle mattelærer fra gymnaset,
Borge: han hadde et intenst,
lidenskapelig forhold til geome
triske lovmessigheter og tall. Som
en magiker stirret han utover
klassen etter å ha hatt hektisk
omgang med tall og figurer på
tavla; han møtte hvert enkelt
blikk, streifet forbi noen, dvelte
ved andre: Har dere forstått det?!
sa han med oppsperrete øyne og
åpen munn. Og vi visste at vi ikke
kunne skjule oss bak påtatt
uttrykksløshet. Dersom han
merket et aldri så lite stivt blikk
eller et usikkert rykk i munnvi
ken, ilte han mot vedkommende:
– Forsto du det Frode?! Han skulle
ha alle med, og den minste mine
som signaliserte ikke-forstått
utløste en fontene av nye og
kreative forklaringsrunder, som
også var interessante for dem som
hadde forstått.

På en time lærte Borge meg mer

matte enn tidligere lærere gjorde
gjennom år. Det gjaldt ikke bare
det aktuelle stoffet der og da;
Borge fikk meg til å elske matte.
Jeg forsto at matematikk måtte
være universets vesentligste fag,
og dermed ønsket jeg å lære mer,
mer, mer! – også utenfor skolen.
Mye vann har rent i havet og
over personlig integritet og den
didaktiske eros – etter den greske

guden for intellektuell skjønnhet
– siden salige Borges tid. Gjen
nom forskning og erfaring vet vi
at den gode lærer er det motsatte
av en robot, et levende menneske
som kjenner klasserommets
dynamikk og økologi. Den gode
lærer er en sann multitasker som
kan skifte fra en læringsstil til en
annen, som forbereder seg
grundig, men likevel har et dypt
pedagogisk instinkt for at et godt
stilt spørsmål fra en elev kan
skape et uant og nytt pedagogisk
rom som gjør at han må forkaste
det planlagte og kjente til fordel
for det uplanlagte og ukjente. En
god lærer kan være faglig present
og samtidig fullt klar over både
hvor klassen som helhet og den
enkelte elev befinner seg. En god

ken blir offer for politisk oversty
ring eller perfide profitthensyn,
kveles undervisningskunsten.
Sterk ytre styring er i beste fall
oppmerksomhetskrevende, men
kan like gjerne oppleves som
systematisk mistillit og dermed
svekke lærerens motivasjon,
kreativitet og profesjonelle
vurderingsevne.

Det begynner gjerne i USA. I 2001

innførte man der en ny lov: No
Child Left Behind act (NCLB).
Skolene skulle bli bedre gjennom
å innføre et bredt spekter av
målinger, og gjennom å instruere
lærere i det man anså som den
mest effektive læringsmetoden.
Det var sikkert velment, men
resultatet ble at lærerne følte at
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«På en time lærte Borge meg mer
matte enn andre gjorde gjennom år»
lærer kan både respondere og
lede, og han kan reflektere over
hva som var vellykket eller dårlig
i undervisning.

Her ligger kanskje hovedgrunnen
til at så mange forsøk på å
toppstyre skolen og politisk
motiverte endringer av den, så
ofte mislykkes. Når pedagogik

deres personlig utviklede
ferdigheter og evner ble gravlagt.
Noen av dem satte ord på det:
«Som lærere utvikler vi vår egen
stil som oppstår i møtet mellom
faget, studentene og oss selv.
Dersom vi blir dirigert til å
undervise på en måte som virker
fremmed på oss og som er
inadekvat for elevene, bør en slik

har pedagogikken blitt preget av
en tiltakende markedstenkning
der skolene oppfattes som
tjenesteytende bedrifter, elevene
kunder og brukere. Skolen skal
levere og yte service og doku
mentere resultatoppnåing. I
enkelte kommuner ble skolene
døpt om til «resultateiningar» og
rektor fikk navn av «resultat
einingsansvarleg».
I skvisen mellom målstyring
og markedstenkning blir den
ansvarlige, frie og frodige
kulturformidleren, læreren,
redusert til en slitt funksjonær
for staten, den begeistrede
undervisningskunstneren til en
brydd byråkrat.
Dette kan Torbjørn Røe
Isaksen være med på å forandre
til det bedre.

Oppretthold gjerne gode rettslige

lover som sikrer alle barn god og
individuelt tilpasset skolegang,
karakteriser gjerne de store
vesentlige linjene som handler
om hva et oppvoksende men
neske trenger å tilegne seg og
utvikle seg gjennom, på reisen
fra barn til voksen; men sørg for
at selve undervisningskunsten
forblir fri, sørg for at læreren, til
beste for eleven, kan få være
originale, produktive og begeis
trede i sin formidling av fagene.
Samfunnet trenger Borges
didaktiske eros!
Frode Barkved,
Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo
frode.barkved@gmail.com

