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Lytt til lærerens tause empiri
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Dag-Otto Thunold

Jeg har med interesse lest Frode

Barkveds innlegg «Undervisningskunsten» i Klassekampen 22.
oktober og kunnskapsministerens
tilsvar tre dager senere under
tittelen «Læreren i sentrum». Det
siste er en politisk målsetting som
dukket opp i kjølvannet av John
Hatties studie av i alt 80 millioner
elevers undervisningsmiljø. Konklusjonen var entydig hva læring
angår: Blant 138 faktorer var det
som utspiller seg mellom lærer og
elever den desidert viktigste.

vindmøller, så har heldigvis enkelte
partier begynt å ta til vettet, men flere
av «miljø»-organisasjonene hevder
fortsatt at noen ytterst få TWh ustabil
vindkraft skal redde Europa. Europa
bruker som kjent over 20.000 TWh
årlig, derav bare vel ti prosent
fornybar energi. Den samlede norske
produksjonen av fornybar energi er i
underkant av 150 TWh, og i gjennomsnitt er overskuddet en brøkdel av
hva EU trenger (bare omtrent fire
TWh). Om det norske overskuddet
skulle øke til for eksempel 30 TWh, vil
klimanytten i EU være mikroskopisk
– men god og registrerbar i Norge.
Odd Handegård,
Tromsø

Omfordeling
og skatt

nødvendigvis et erfaringsinnLYTTENDE HOLDNING? Statsminister Erna Solberg og kunnskapsmihold. Før eller siden vet enhver
nister Torbjørn Røe Isaksen besøker Bjørnholt skole i Oslo.
lærer at dette i utgangspunktet
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er en taus empiri. Taus i den
forstand at den «venter» på å
prioritere fagdidaktiske
Det pågår på det vis en kamp om
Klassekampen
bli betraktet, analysert og
utfordringer i møte med
hvordan befordre læring. En kamp
22. oktober
gjennomglødet med fagdidakkonkrete elever og
mellom 1) økt standardisering
tisk og elevpsykologisk innlevelse.
konkrete foreldre. Det er disse de
ovenfra kontra 2) økt erfaringsreguLæreren vet også at hvorvidt dette
står moralsk og faglig ansvarlige
lert individualisering nedenfra.
finner sted, beror på hans/hennes
overfor i skolehverdagen. Den
Det første er like meget tuftet på
frie vilje. I den grad dette innholdet
pedagogiske virksomhets evne til
mistillit og kontroll som det andre på
forblir taust og passivt, svekkes det
fornyelse vil kunne økes – individutillit og etisk individualisme. Det er
Hattie kaller den viktigste faktor for
elt og kollegialt – i den grad myndigopp til lærerne selv å gjøre seg
elevenes fremgang og trivsel.
denne tillit
Det interaktive læringsfeltet
verdig
Hattie viser til oppstår der hvor tre
gjennom å gi
bestemte virkelighets- eller livseleden tause emmenter møtes. Det første er elevene.
piri en
Det andre er lærerens moralske og
stemme i det
fagdidaktiske fantasi. Det tredje er
offentlige
fagene i seg selv. Der inngår også
rom. Det er
elevenes ytelser, muntlig og skriftopp til
lig, hvilket gir læreren kunnskap om hetene respekterer og verdsetter,
politikerne å innse at det å lytte til
hvor i læringsløpet den enkelte elev
ikke bare eget kontrollbehov, men
denne stemme er ensbetydende med
befinner seg.
også den enkelte lærers behov for å
å sette «læreren i sentrum».
Skoledebatten domineres av en
orientere seg på basis av førstepolitisk retorikk der personlig
håndserfaringer vunnet i nevnte
Om Isaksen gir dette temaet den
ervervet, pedagogisk empiri tillegtrefoldige livsverden.
prioritet det fortjener, er jeg overbeges liten vekt. Derfor baseres
vist om at han vil kunne argumenskolepolitiske kursendringer
Hvordan interaksjonen mellom disse tere skarpere enn de fleste for
ensidig på standardiserte tester,
tre nevnte livsområder utspiller seg
betydningen av å lytte – ikke bare til
brukerundersøkelser og forskning
i undervisningen er for den engapolitikernes – men også til lærernes
som fortrinnsvis understøtter
sjerte lærer et genuint artistisk
bestrebelser. Det fordi pedagogisk
skolepolitiske målsetninger. Intet
anliggende. Å legge noe annet til
innsikt og politisk innsikt springer
galt med dette, annet enn at ensidig- grunn for pedagogisk fornyelse, idet
ut av vidt forskjellige erfaringsområheten øker avgrunnen mellom det
dette «annet» implementeres
der. Hvordan bygge broen som
levende samspill Hattie viser til og
ovenfra, tar brodden av nevnte enga- forbinder disse?
voluminøse, abstraherte analyser
sjement. Det er en av årsakene til
Dag-Otto Thunold,
basert på statistikk.
skolens krise. En krise politikere i
lærer
Befinnende seg på den andre
alle leirer mener seg kvalifisert til å
dag-otto.thunold@steinerskolen.no
siden av denne avgrunn må lærerne
lose lærerne gjennom.

«Hvordan bygge broen
som forbinder pedagogisk
og politisk innsikt?»

helge.galtrud@lillehammer.kommune.no
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Dette samspillet genererer

arbeidstid. Altså gjennomsnittsberegning slik at noen uker blir lengre
enn loven eller tariffavtalen bestemmer og at noen uker derfor blir
kortere. Hvis arbeidsgiver holder seg
til loven/ tariffavtalens bestemmelser for ukentlig arbeidstid hver uke
trengs ikke avtale med tillitsvalgte.
Unntak fra lovens bestemmelse om
elleve timers hviletid mellom vakter
eller at den fridagen turnusarbeidere
har i stedet for søndag skal være av
mindre enn 35 timers varighet
krever også avtale med tillitsvalgte. I
forbindelse med arbeid på faste- og
bevegelige helligdager kreves det
også avtaler hvis en ikke helt enkelt
skal følge lovens bestemmelse om
annenhver søn- og helligdag fri.
Hvis arbeidsgiver holder seg
strengt til arbeidsmiljølovens
arbeidstidsbestemmelser hver uke
og hver dag trengs ikke avtale med
tillitsvalgte og de tillitsvalgte har
altså ikke noen vetorett.
Helge G. Galtrud,
Fagforbundet Lillehammer
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Vind og
eksport
ENERGI

Odd Handegård

Jeg er enig i følgende formulering i

Arne Thodok Eriksens kommentar
til mitt innlegg i Klassekampen den
21. oktober: «et tonn CO2 i Tyskland
har nøyaktig like stor klimaeffekt
som et tonn i Norge», men da kan vi
samtidig slå fast at det er like
fornuftig å redusere CO2-utslippene i
Norge som i Tyskland.
Fastlands-Norge er i særklasse
best i Europa når det gjelder bruk av
fornybar kraft, tross «miljø»-organisasjonenes vedvarende svartmaling
av Norge. Likevel er vi ikke helt i
mål, vi bruker fortsatt cirka 35
prosent fossil energi. Mitt poeng i det

første innlegget var derfor at den
fornybare energien Norge kan
produsere, fortrinnsvis bør brukes i
Norge, der den altså vil ha samme
klimaeffekt (minst) som eksport av
krafta til Tyskland – blant annet fordi
eksporten til kontinentet i det
omfanget Energi Norge og Eriksen
ønsker, vil kreve et omfattende nett
av internkabler i Norge som – i
tillegg til utenlandskablene – vil føre
til at vi sløser bort ti Alta-kraftverk i
reint overføringstap av energien.
Eriksen skriver også: «Vi kan
eksportere ren energi, og vil naturligvis ikke ha behov for å importere
noe». Feil – hvis vi eksporterer mer
kraft enn vårt lille overskudd, må vi
naturligvis importere omtrent like
mye fossil energi som vi eksporterer
av rein energi – hvis man ikke skal
kjøre alle biler, båter, fly, vaskemaskiner og panelovner på fyllingen.

Vi bør altså bruke det meste av vår

fornybare energi i Norge, der energien faktisk vil ha gunstigst effekt for
klimaet. Når det gjelder bygging av

ØKONOMI

Brynjar Haarberg

Det er fullt mulig å trikse med

statistikk, ikke minst med skattestatistikk. Som Torstein Dahle påpeker
i Klassekampen 25. oktober er det
definitivt et poeng at ikke all formuesøkning hos aksjonærer er med som
inntekt. Telleren i Statistisk Sentralbyrås (og Klassekampens) brøk er
altså definitivt for lav for denne
gruppa, som typisk befinner seg til
høyre i den grafiske fremstillingen.

Men Torstein Dahle er heller ikke

helt redelig når han unnlater å nevne
at aksjeutbytte jo skriver seg fra
midler som det allerede er betalt
skatt av (28 prosent), i de underliggende aksjeselskapene. Formuesøkningen skjer ikke når pengene
overføres fra selskapet til aksjonæren, men når overskuddet opptjenes,
altså i selskapet. Derfor blir ikke
bildet helt korrekt før en tar hensyn
både til reell formuesøkning og til
reell skatt, altså inklusiv den skatten
som er betalt i selskapene. Problemet er nok at matematikken antakelig blir enda mye verre, dersom en
skulle ha forsøkt seg på en slik
«korrekt» beregning.
Når det gjelder skjermingsfradraget: En full beskatning fra første
krone ville ha stilt den som investerer i aksjer dårligere enn dersom han
hadde pengene i banken med
risikofri avkastning, så lenge ikke
aksjeselskapet får fradrag for det
utbyttet som deles ut.
Men det går fint an å jukse i den
andre enden av Klassekampens graf
også! Etter det jeg greier å lese meg
frem til i Statistisk Sentralbyrås
egen fremstilling (http://tinyurl.com/
qftn78o) beregnes ikke «skatteprosenten» bare ut fra skattepliktig
bruttoinntekt, men også ut fra
skattefrie stønader som barnetrygd
og kontantstøtte. Når slike ytelser tas
med i nevneren, blir beregnet
skatteprosent nødvendigvis lavere
enn den reelt sett er – og da særlig for
de med lave inntekter.
Brynjar Haarberg,
Karmøy
brynjar.haarberg@haugnett.no

Rettelse:
Gårsdagens hovedinnlegg «Solhjell si
miljøavmakt» gikk dessverre i trykken
med feil bilde og dobbel signatur.
Innlegget var skrevet av Hans Ebbing,
her avbildet.

