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“BLANKE  ARK”
TV-serie på TV Norge, høsten 2009
– er det noe å lære for pedagogisk-psykologiske rådgivere?

Denne artikkelen bygger på en liten empirisk
studie i tilknytning til TV-serien “Blanke Ark”
som ble sendt på TV Norge, høsten 2009.
Studien kan betraktes som et case studie design
med åtte ungdomsskolelever som hovedinfor-
manter. Hensikten var å finne ut om det ville
være mulig å styrke læringen betydelig hos ele-
ver som gjennom flere år hadde kommet langt
bak skolens målsetting i faglige prestasjoner.
Idéen var å støtte seg til § 1 – 3 i opplærings-
loven ved å satse intensivt på elevenes evner,
anlegg og forutsetninger gjennom en sterkere
individfokusering både i kartleggings- og opp-
læringssammenheng. Resultatene fra denne
studien indikerer at en slik forbedring av moti-
vasjon og læringsresultater hos den aktuelle
elevgruppen er mulig. Det ser videre ut som at
veiledning av vanlige lærere med vekt på enkle
prinsipper for læring og forbedring, også kan
gi resultater i denne sammenheng. En slik vei-
ledning, eller lærerstøtte kunne for eksempel
kanaliseres gjennom PPT.
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BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Bakgrunnen for denne artikkelen er serien
”Blanke Ark” med åtte episoder, på TV
Norge, høsten 2009. Programmene ble laget
av produksjonsselskapet ”Monster” med
inspirasjon fra en dansk TV-serie hvor de ga
intensiv undervisning til åtte elever fra ung-
domsskolen som hadde kommet langt etter
skolens krav i flere skolefag. I det danske
opplegget ble elevene undervist på en skole-
leir hvor de la hovedvekten på å benytte seg
av den pedagogiske tradisjonen som ofte
omtales som ”læringsstiler” 1 og 2). Jeg ble tid-
lig i prosessen kontaktet av ”Monster” som
spurte om jeg kunne påta meg rollen som
faglig ansvarlig for produksjonen av serien.
Min rolle skulle være rådgivende under
planlegging og produksjon, samt å kommen-

tere aktuelle sentrale pedagogiske tema på
skjermen. 

Jeg påtok meg rollen som faglig ansvarlig av
to forskjellige grunner. Før det første har jeg
hatt drømmen om å ta i bruk videocase i
utdanning av lærere helt siden min tid som
gjesteforsker ved Harvard universitet tidlig
på 1990-tallet. Der hadde jeg den glede å
arbeide sammen med professor Chris R.
Christensen3) med fokus på casebasert profe-
sjonsutdanning. Casene var imidlertid skrev-
ne og ikke videobaserte. Ved Harvard hadde
de imidlertid, blant annet på det medisinske
fakultetet, startet eksperimentering med å
supplere de skrevne casene med videocase.
Mens TV Norge drømte om høye seertall og
innflytelse på den norske skoledebatten,
drømte jeg i tillegg også om å bidra til å

14 SKOLEPSYKOLOGI nr. 2, 2010

Kjell Skogen

"Blanke Arks”  lærer, Håvard Tjora (til venstre), sammen med sine åtte elever.



skaffe gode case som kunne brukes i grunn,-
videre- og etterutdanning av lærere. For det
andre har min faglige interesse de siste årene
i stor grad vært rettet mot begrepet tilpasset
opplæring4), og jeg så her muligheten til å få
være med på et eksperiment som prøvde ut
ulike tilnærminger for å oppnå en bedre til-
passet opplæring for elever som slet med
skolearbeidet sitt både på skolen og hjemme.

Jeg fikk imidlertid lett gjennomslag hos pro-
dusenten, for mine to tydelige råd om avvik
fra den danske prototypen. For det første
anbefalte jeg at vi ikke skulle satse uteluk-
kende på vår egen opplæring av elevene på
leiren, men også legge stor vekt på å hjelpe
lærerne på hjemmeskolen til å følge opp
våre tilnærminger i sin ordinære opplæring i
de ordinære klassene. Det ble følgelig valgt
en tilnærming som ikke bare involvert de
aktuelle elevene, men også deres foreldre og
lærere. Mitt andre råd var at vi ikke skulle
satse utelukkende på å knytte vår opplæring
opp mot læringsstil tilnærmingen, men at vi
skulle bruke en betydelig mer bredspekteret
tilnærming med sikte på å leve opp til lovens
krav om tilpasset opplæring.

Det er også ytterligere tre valg vi gjorde som
er interessante i denne sammenheng. For det
første gikk vi inn for å konsentrere oss om
tre av de grunnleggende ferdigheter som er
fremhevet i skolereformen Kunnskapsløftet,
nemlig lesing, skriving og regning5). Vi anså
disse tre kunnskaps- og ferdighetsområdene
som spesielt vesentlige også for læring innen
de fleste andre skolefag og for å kunne lyk-
kes i arbeidslivet etter endt utdanning. For
det andre gikk vi inn for å finne en lærer fra
en ordinær norsk grunnskole som hadde en
vanlig norsk allmennlærerutdanning uten
noen omfattende videreutdanning innen
norsk, matematikk eller spesialpedagogikk.
Vi ønsket oss en offensiv, kreativ og lærevil-
ling lærer som kunne fungere som frontfigur
i “Blanke Ark”-teamet og som kunne samle
teamets mange pedagogiske tråder slik at
resultatet ble en helhetlig praktisk pedago-
gikk. For det tredje gikk vi inn for å finne
elever som ved utgangen av åttende klasse lå
langt bak målene når det gjaldt de aktuelle

fagområdene – gjerne to til tre klassetrinn
bak. Siden vi ikke kunne ta sikte på å
bemanne teamet vårt med en faglig forsvar-
lig medisinsk og spesialpedagogisk eksperti-
se, valgte vi å finne elever uten et spesielt
diagnostisert medisinsk eller spesialpedago-
gisk behov. Vi ønsket å samarbeide med fire
klasser som kom fra fire forskjellige skoler
og med to elever fra hver klasse som skulle
følge vår intensivopplæring.

Allerede under den første delen av planleg-
gingsfasen var det blitt engasjert en fagper-
son med omfattende erfaring når det gjaldt
utvikling og bruk av pedagogisk materiell
samt bruken av individualiserte pedagogiske
tilnærminger inspirert av strategier i forbin-
delse med bruk av ”læringsstiler”6). Dermed
hadde vi altså et ansvarlig pedagogisk team
på tre personer med læreren vår som utø-
vende pedagog i forhold til elever, foreldre
og lærere ved elevenes hjemstedsskoler. Alle
vesentlig pedagogiske valg og strategier ble
drøftet, eller kunne bli drøftet, i dette teamet,
men læreren fikk en utstrakt profesjonell fri-
het innenfor de rammer som ble lagt for for-
søket. Læreren ble med andre ord ikke
detaljstyrt eller kontrollert underveis i arbei-
det, men fikk den hjelp og støtte og de råd
han ønsket innenfor rammen av teamets
kompetanse og tilgjengelighet.

Konkret gikk opplegget vårt ut på å rekrut-
tere de elevene som vi ønsket oss og etablere
en skoleleir som skulle brukes til vårt inten-
sive opplegg i tre helger med seks uker
mellom første og siste samling. Første sam-
ling ble viet informasjon til de involverte om
opplegget og med en spesiell vekt på å utvik-
le elevenes selvinnsikt når det gjaldt faglig
ståsted, samt egne evner anlegg og mulighe-
ter. Det ble lagt vekt på at lærers og elevers
virkelighetsoppfatning ble best mulig syn-
kronisert på disse områdene. Elevene skulle
forlate første samling med en konkret og for-
stått strategi for eget arbeid med de aktuelle
skolefagene. I periodene mellom samlingene
skulle vår lærer besøke samarbeidsskolene å
hjelpe elevene, men også foreldre og sko-
lenes ordinære lærere til å holde fokus.
Samlingen i midten av perioden skulle bru-

15SKOLEPSYKOLOGI nr. 2, 2010

“Blanke Ark” TV serie på TV Norge, høsten 2009



kes til å konsolidere elevenes fokus på opp-
gavene sine og på de lærte strategier for
læring. Siste samling skulle i alt vesentlig gå
på å sjekke elevenes ståsted ved slutten av
perioden og dermed gjøre oss opp en mening
om fremgangen hadde vært tilfredsstillende.
Elevenes og foreldrenes egne vurderinger av
opplegget ville være av spesiell interesse for
oss. Målet var å bidra til at

elevene skulle arbeide seg fra sitt eget
faglige ståsted og frem til klassens ståsted

innen lesing, skriving og matematikk (reg-
ning) i løpet av de seks ukene som prosjek-
tet varte.

Under de neste to overskriftene, teoriforank-
ring og eksperimentelle variabler, vil jeg
først se nærmere på den virkelighetsoppfat-
ning, eller den teoretiske forankring, som
preget fagteamets arbeid med elevene. Der-
etter vil jeg under eksperimentelle variabler,
prøve å konkretisere de pedagogiske strate-
giene, eller”tommelfingerreglene”, som pre-
get det arbeidet som elevene og læreren
utførte i felleskap.

TEORIFORANKRING

Når TV-produsenter, lærere og akademikere
samarbeider under planlegging og gjennom-
føring av et pedagogisk opplegg, vil selvsagt
argumentasjonsrekkene til dels bli springene
og usystematiske. Det vil imidlertid hele
tiden være et fokus på det som konkret skal
gjøres, delvis med intuitive begrunnelser,
delvis med teoretiske begrunnelser, og til
dels med tilfeldige referanse til enkeltes
erfaringer. Vi startet ikke opp med et helhet-
lig teoretisk rammeverk, men endte opp med
en konkret handlingsrekke hvor den helhetli-
ge teoretiske grunnmuren gradvis ble tydeli-
gere og mer synlig for de involverte aktø-
rene. Selv om vi stort sett maktet å arbeide
oss frem til praktiske løsninger som var pre-
get av konsensus eller kompromisser, må jeg
ta ansvaret for den teoretiske helhet som her
blir presentert under ovenstående og neste
overskrift. Vår teoriforankring og våre
eksperimentelle variabler har gradvis blitt

mer og mer tydelig også for meg gjennom
prosessen som kan deles inn i tre faser. I fase
en planla vi produksjonen, i fase to produ-
serte vi programmene og i fase tre så jeg alle
episodene når de ble vist på TV. For meg var
fase tre like viktig som de to første når det
gjaldt å utvikle en dypere forståelse for hva
vi tok sikte på å gjøre og hva vi gjorde.
Nytteeffekten av fase tre øket sannsynligvis
ved at jeg alltid så de enkelte episodene sam-
men med en kollega, med venner som var
lærere, med venner som var foreldre eller
ungdom som selv var skolelever.

Når vi laget det pedagogiske opplegget for
“Blanke Ark” var vi som alle andre lærere,
planleggere og pedagogiske ledere avhengi-
ge av en felles forståelse av kvalitetsbegrepet
som vi kunne støtte oss til. Vi var alle sam-
men mer eller mindre bevisst inspirert av en
kvalitetsforståelse som impliserer følgende
fire hovedfaktorer; elevfokus, kontinuerlig
forbedring, helhet og kompetanse. Dette er
de sentrale komponenter i kvalitetsforstå-
elsen innen den tradisjonen som vel i dag
kan sies å være en av verdens mest utbredte
kvalitetsmodeller, nemlig Total Quality
Management (TQM)7). I norsk språkdrakt8)

kan komponentene i TQM betegnes som
• Fokus på brukerne (elevene)
• Kontinuerlig forbedring (innovasjon)
• Total deltagelse (helhetlig)
• Kompetanseutvikling.

Elevfokus, eller fokus på brukerne, betyr i
vår sammenheng at opplæringslovens § 1-3
om en opplæring tilpasset den enkelte ele-
vens evner og forutsetninger blir tatt på alvor
og ikke kommer helt i skyggen av ulike vari-
anter av kollektive ideologier. Kontinuerlig
forbedring betyr ganske enkelt at kvalitet
dreier seg om at enkeltelevene befinner seg
på et kontinuum hvor alle i større eller min-
dre grad har utnyttet sitt potensial for læring.
Er det et stort sprik mellom elevens nåvæ-
rende læringsutbytte og det optimale poten-
sial for læring, kan eleven betegnes som
underyter og trenger hjelp og støtte for å
kunne forbedre sin læring. Det er med andre
ord elevens og lærerens felles utfordring å
kontinuerlig forbedre læringsutbyttet mot et
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optimalt læringsutbytte. Total deltagelse be-
tyr i vår sammenheng at alle involverte aktø-
rers innsats blir koordinert mot et felles for-
stått mål for læringen. Med kunnskapsstoffet
splittet opp i ulike fag og komponenter, med
ulike lærere i forskjellige fag, med ulike fag-
instanser involvert og med sporadisk kontakt
mellom skole og foresatte, kan det være en
meget stor utfordring å skape en slik helhet
eller total deltagelse. Kompetanseutvikling
betyr blant annet at det er avgjørende med en
god og relevant kompetanse blant skolens
lærere og ledere, og at det er avgjørende at
for eksempel lærerne selv tar ansvar for sin
egen faglige utvikling og at skolens ledelse
har en god personalpolitikk med vekt på
hensiktsmessig arbeidsfordeling og kompet-
anseutvikling. 

Med denne kvalitetsforståelsen som grunn-
mur, la vi i vårt arbeid vekt på at alle elevene
i størst mulig grad skulle
• være motivert,
• vite hva som skal læres,
• ha konkrete arbeidsoppgaver,
• kunne vurdere sin fremgang, 
• ha utholdenhet og
• finne sin plass i et arbeidsfellesskap.

Når det gjelder konkretiseringen av vårt
pedagogiske grunnsyn, går vi nærmere inn
på dette i forbindelse med beskrivelsen av
våre eksperimentelle variabler. Før vi går
over til denne konkretiseringen, er det natur-
lig å si noe om vår strategi når det gjelder
motivering. Med en spissformulering kan vi
si at vi antok at alle barn har i seg en natur-
lig trang til å lære og til å mestre. Dermed vil
vår oppgave både som foreldre (oppdragere)
og som lærere (undervisere) å ta vare på
denne naturlige motivasjonen hos barna. Vi
var forberedt på at våre åtte elever, på grunn
av ulike omstendigheter og skoleerfaringer,
hadde mistet en stor del av sin naturlige
motivasjon og hadde utviklet en dårlig selv-
tillit. Vår intensjon var derfor å møte hver
enkelt elev på deres nivå og vise dem tillit og
gi dem oppmerksomhet for å bidra til å gi
dem nytt håp, positive læringserfaringen,
gode læringsstrategier, et konstruktivt selv-
bilde og gode arbeidsvaner. Dette ville vi ta

sikte på å gjøre i et samspill mellom vår
lærer, elevene selv, deres foreldre og deres
lærere på hjemmeskolen. Gjennom denne
tilnærmingen til hver enkelt elev regnet vi
med å kunne bidra til å gi dem bedre sosiale
verktøy til også å kunne fungere stadig bedre
både sosialt og faglig i samspillet med
medelever, lærere og foreldre.

EKSPERIMENTELLE VARIABLER

Her vil det bli fokusert på å beskrive kort et
knippe med ni ulike del strategier vi benyttet
for å oppnå våre mål og for å handle i pakt
med vårt teoretiske fundament som er omtalt
ovenfor:

1. Fokusere enkeltelevenes spesielle evner,
behov og forutsetninger

Som tidligere nevnt var en av våre hovedin-
tensjoner å etterleve § 1-3 i opplæringsloven
hvor skoleeier pålegges å tilpasse opplæring-
en til de enkelte elevenes evner og forutset-
ninger. Det var for oss innlysende at skolen
eksisterer for elevene skyld, og at de har et
krav på en tilrettelegging av opplæringen
som gjør det mulig for alle elever å utnytte
sitt potensial for læring og utvikling. Vi tok
som utgangspunkt at vi lever i en kultur som
bekjenner seg til humanistiske grunnverdier
hvor alle individer er unike og har det
samme menneskeverd, noe som også er pro-
klamert av UNESCO gjennom velkjente for-
muleringer av typen ”…education for all
(EFA)…” og ”...an inclusive school...”9) I
denne sammenheng støttet vi oss også på
forskning innen læringsstil tradisjonen når
det gjaldt individuelle anlegg og preferanser
for måter å lære på10). 

2. Praktisere en mer tydelig klasseledelse 

Nest etter elevene er lærerne skolens viktig-
ste aktører, og i arbeidet med å gjøre skolen
bedre og mer effektiv, indikerer internasjonal
forskning å vi med fordel kan rette oppmerk-
somheten mot lærerne kvalifikasjoner og
arbeidsforhold11). Lærerens rolle som tilrette-
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legger av læringsbetingelser for sine elever
vil være meget viktig og særlig rollen som
leder av læringsprosessene, ofte omtalt som
klasseledelse, må ikke undervurderes. Læ-
rerne må legge vekt på å stå frem med tyde-
lighet og faglig autoritet i sin ledelse slik at
elevene kan oppleve stabilitet, trygghet og
målrettethet i arbeidet

3. Mer konkrete og presise forventninger og
krav til elevene 

En side ved tydelig ledelse fra lærerens side
vil være at elevene kan oppleve mer konkre-
te og presise forventninger og krav som de
dermed lettere kan forholde seg til. Vi valg-
te å legge betydelig vekt på at læreren skulle
være direkte, klar og tydelig i sin kommuni-
kasjon med elevene med hensyn til krav og
forventninger. Ingen av oss kan gjøre en god
jobb dersom vi ikke har tydelige mål og del-
mål og vet hva vi skal gjøre. Derfor blir
idrettsgutter og -jenter hjulpet til å fokusere
på de viktigste arbeidsoppgaver på veien
frem mot sine mål, og læringsmål i skole-
sammenheng skiller seg ikke fra idrettsmål i
denne sammenheng.

4. Mer eksplisitte og konkrete kontrakter med
elevene

På enhver seriøs arbeidsplass har de enkelte
arbeidstagere sine arbeidsavtaler med sine
ledere. I tillegg til de generelle og overordne-
de avtalene finnes det individuelle arbeids-
avtaler for hver enkelt ansatt. Det burde være
en selvfølge at enhver elev hadde en form
for arbeidsavtale, eller kontrakt med sine
lærere i tillegg til og som supplement til lov,
regelverk og planer. Slike kontrakter behø-
ver selvsagt ikke være skriftlige og formali-
sert, men de må eksistere som en bevisst
avtale hvor begge parter har en konkret og
felles forståelse. Vi la stor vekt på at læreren
i “Blanke Ark” hadde slike avtaler, eller
kontrakter, med elevene og at disse ble fulgt
opp slik at både lærer og elev tok ansvar for
å oppfylle sin del av avtalen. Også i denne
sammenheng må læreren ta et spesielt ansvar

for å hjelpe elevene til å blir mer og mer selv-
stendige i forhold til eget ansvar. Utvikling av
”ansvar for egen læring” er en krevende pro-
sess og kommer naturligvis ikke av seg selv.

5. Bedre konkretisering av lærestoffet 

I det gamle primærnæringssamfunnet var det
sannsynligvis enklere for en lærer å knytte
innlæringen av kunnskaper og ferdigheter
opp til det daglige arbeidslivet i lokalsam-
funnet. I dagens samfunn fremstår skolens
kunnskapsstoff gjerne slik at elever og andre
ofte omtaler det som ”for teoretisk”. For ek-
sempel i faget matematikk, vil de aller fles-
te elever trenge å kunne forankre innlæring-
en av nye operasjoner i konkrete arbeids-
oppgaver og gjenstander. Kanskje er ikke
”for teoretisk” en god betegnelse – kanskje
ville ”for lite konkret” være et bedre uttrykk
for å formidle denne kritikken. I “Blanke
Ark” la vi stor vekt på at læreren brukte
konkretiseringsmateriell som hjelpemiddel
ved innlæringen av matematiske ferdigheter
og operasjoner.

6. Bygge opp elevenes selvinnsikt 

Både for å beholde og utvikle sin motivasjon
for læring og for i større grad å kunne ta
ansvar for egen læring vil naturligvis selv-
innsikt være av helt avgjørende betydning.
Selvinnsikten vil være varierende fra person
til person både for voksne og for barn, men vi
vil alle ha et forbedringspotensial. Det er lære-
rens plikt å bidra til at det enkelte barn øker sin
selvinnsikt på en rekke områder innen skolear-
beidet. For eleven selv og for læreren som er
tilrettelegger, er det spesielt viktig at eleven
har god innsikt når det gjelder: 
- eget faglige kunnskaps- og ferdighetsnivå 
- egen læringskapasitet 
- beste måte å lære på (blant annet ved hjelp

av begrepet læringsstil)

Siden også læreren trenger mest mulig inn-
sikt på de samme områder hos sine elever,
vil et lærer/elev samarbeid være avgjørende,
og et slikt samarbeid krever at det utvikles
gode sosiale relasjoner mellom elev og lærer.
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7. Trene opp elevenes utholdenhet 

Det skulle være rimelig godt kjent at ledere,
trenere og coacher både innen næringslivet
og innen idretten legger stor vekt på fokus og
på utholdenhet12). Det burde vel ikke være
noen grunn til å tvile på at disse variablene
er helt avgjørende også når det gjelder ele-
venes læring i skole- og andre utdannings-
eller opplæringssammenhenger. Det er hel-
ler ingen grunn til at et land som Norge skul-
le prioritere kunnskaper og ferdigheter i sko-
lesammenheng lavere enn ski- , fotball- eller
musikalske ferdigheter. Dessuten er jo da-
gens skoleelever rekruttene til morgenda-
gens næringsliv. Kanskje er utholdenhet og
evnen til å holde fokus på målene blant de
aller viktigste verktøy skolen kan utruste
våre barn med. Dette kommer ikke av seg
selv, men lærerne må se det som sin oppga-
ve å hjelpe barna til å beholde og videreutvi-
kle sin utholdenhet. Dette må rett og slett
trenes opp trinn for trinn gjennom hele sko-
legangen ved å gi passende oppgaver og sys-
tematisk belønne fremgang.

8. Hente støtte hos foreldrene

Skolens intensjoner om å involvere forel-
drene som samarbeidspartnere når det gjel-
der barnets læring er tydelig formidlet i
offentlige dokumenter13). En utfordring for
lærerne er imidlertid at det kan være meget
krevende å komme ut over det nivået at en
møter foreldrene på de rutinepregede mø-
tene eller når noe er galt i forbindelse med
barnet. Det er særlig på to områder forel-
drene kan være til stor hjelp i lærernes
arbeid med den enkelte elev. For det første
kan foreldrene gi skolen meget verdifulle
informasjoner om barnet, om barnets situa-
sjon utenom skolen og om barnets formid-
ling av egne opplevelser i forbindelse med
sin skolegang. For det andre kan foreldrene
bli viktige støttespillere for skolen når det
gjelder å oppmuntre og hjelpe barnet i sin
læring. Her må læreren kunne formidle til
foreldrene på en troverdig og konkret måte
hvordan de kan gjøre en avgjørende innsats
uten selv å være faglig sterke innen skolefa-

gene eller ha et privat bibliotek til disposi-
sjon. Dersom eleven kan oppleve at eleven
selv, foreldrene og skolens lærere og ledere
”spiller på lag”, vil det være en verdigfull
støtte og hjelp for barnet.

9. Gjøre læringen mest mulig morsom og
trivselskapende

Lærerrollen er selvsagt utfordrende i en tid
hvor den profesjonelle underholdningsbran-
sjen satser tungt på å lage morsom under-
holdning for barn og unge samtidig som kra-
vet til lærerne om å være engasjerende og
underholdende ser ut til å øke. Lærerne kan
umulig ta opp konkurransen med underhold-
ningsbransjen, men de kan utnytte skolefa-
genes iboende potensial til å engasjere og
stimulere barnas iboende nysgjerrighet og
lærelyst. Dessuten ser engasjement ut til å
være ”smittsomt” slik at lærernes og forel-
drenes interesse og engasjement kan virke
stimulerende på elevene. Det er dessuten
mulig å skape et sosial godt klima som en
ramme rundt mange læringsaktiviteter.

Videre vil det være naturlig å omtale tre
vesentlig systemvariabler som preget ar-
beidsformen til vår lærer, og hvor det sann-
synligvis finnes et forbedringspotensial ute i
skolen: 

a. Relativt stor faglig frihet med vekt på en
profesjonell lærerrolle 

I utviklingen av lærerrollen fra Bård Sko-
lemester og frem til dagens skole har det
selvsagt skjedd mange positive ting, men
lærerens profesjonelle faglige frihet har i
stor grad blitt avløst av en rolle som i stør-
re grad gjør læreren til en brikke i en
administrativ, byråkratisk funksjonærkul-
tur. Riktignok kom presten av og til innom
for å sjekke lærerens kompetanse og hold-
ninger i forhold til kristendommen, men
den faglige pedagogiske friheten var min-
dre truet den gangen enn nå. I “Blanke
Ark” gikk vi relativt lang i å gi læreren det
helhetlig ansvar og den faglig frihet, sann-
synligvis lengre enn det vil være mulig i
dagens skole. Vår antagelse var at elevene
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sannsynligvis hadde vært utsatt for en
relativt fragmentrisk skole med kompli-
sert timeplan og mange faglærere. Vi tok
derfor sikte på å skape en helhet og me-
ningsbærende sammenheng ved hjelp av
en allmennlærer.

b. Anledning til å få veiledning når han/hun
ønsker det 

En svakhet ved vårt skolevesen, som hel-
sevesenet i betydelig større grad har tatt
høyde for å kompensere, er det som popu-
lært omtales som praksissjokket. Mens en
lege etter fullført grunnutdanning møter
praksisfeltet under veiledning av erfarne
leger i organisert opplegg gjennom ett og
et halvt år og deretter gis anledning til å
spesialisere seg under veiledning gjennom
flere år, er lærerne avhengige av eget initi-
ativ og tilfeldig veiledning fra velvillige
kolleger eller skoleledere. Vår lærer i
“Blanke Ark” var en del av et lite faglig
team hvor han kunne få råd, hjelp og støt-
te når har ønsket det

c. Anledning til å prioritere arbeidet med
elevene 

Det blir hevdet av mange lærere at møter,
rapporter og byråkrati ofte tar energien
vekk fra arbeidet med eleven, og at lærere
sjelden får hjelp til praktisk tilrettelegging
og utvikling av hjelpemidler. Det er ikke
nødvendig å gå så langt som til å sammen-
likne med flygerens bakkemannskap eller
kirurgenes assistenter for å se at lærerne
vanskelig kan konsentrere hele sin opp-
merksomhet om pedagogisk tilretteleg-
ging. Fagteamet til læreren i “Blanke Ark”
bidro med å identifisere, utvikle og skaffe
til veie materiell og utstyr som kunne være
nyttige verktøy for læreren i arbeidet med
bedre tilrettelegging av opplæringen.

DESIGN OG METODE

Prosjektet “Blanke Ark” kan betraktes som
en eksplorerende undersøkelse innenfor
rammene av en case design hvor en benytter
en quasi eksperimentell logikk. Vi benyttet

pre-test og post-test uten kontrollgruppe. I
metodelitteraturen vil denne studien kunne
omtales som en embedded case studie14) , og
som et singel case-design15) . 

Metodetilnærmingen vil kunne omtales som
kvalitativ med vekt på enkle og tilgjengelige
tester, observasjoner og samtaler, og med
læreren som den utøvende, koordinerende
og vurderende aktør16) .

En slik design- og metodetilnærming vil
ikke kunne gi grunnlag for statistiske gene-
raliseringer. Den vil imidlertid egne seg for å
støtte eller svekke eksisterende teorier eller
antagelser, og har som fordel at den lett kan
brukes av lærere, skoleledere eller pedago-
gisk-psykologiske rådgivere i det daglige
arbeid når det gjelder aksjonspregede tilnær-
minger til forbedringer i skolen17 og 18) .

EMPIRISKE FUNN

Innledningsvis ble følgende mål for prosjek-
tet “Blanke Ark” formulert som at

elevene skal arbeide seg fra sitt eget fag-
lige ståsted og frem til klassens ståsted,

innen lesing, skriving og matematikk (reg-
ning) i løpet av de seks ukene som prosjek-
tet varer.

Sammenlikningen av lærers og fagteamets
vurderinger basert på tester, observasjoner
og samtaler på første samling og på siste
samling, seks uker senere, viste at målene
for prosjektet var oppnådd med god margin.
Det dreide seg om en fremgang på om lag tre
klassetrinn innen lesing (med vekt på lese-
hastighet og -forståelse), skriving (med vekt
på forståelse og bruk av grammatikalske
regler) samt matematikk (med spesiell vekt
på brøkregning).

Selv om fremgangen er så tydelig at den ikke
kan betviles, gjenstår det selvsagt å kunne
dokumentere at fremgangen skyldes våre
eksperimentelle variabler. Det er selvsagt
mulig at på grunn av kort tid mellom pre og
post test, kan noe av den vurderte fremgang-
en skyldes læring ved første testrunde, det
som ofte omtales som ”test sophistication”.
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Vi fant det imidlertid lite sannsynlig at
denne faktoren skulle ha forårsaket noen stor
del av den vurderte fremgangen.

Videre kunne det fra et pedagogisk perspek-
tiv vært interessant å vite noe mer om den
relative betydning av de ni komponentene i
vårt knippe med eksperimentelle variabler,
men det kan vi ikke si noe sikkertom på
grunnlag av vår studie – her trenger vi even-
tuelt en mer omfattende oppfølgingsstudie.
Av skolepolitiske og administrative grunner
kunne det også vært av stor interesse å sjek-
ke hva de tre omtalte systemvariablene har
av betydning både hver for seg og samlet.

Det kan i denne sammenheng være verd å
merke seg at kontakter med elever, foreldre
og hjemmeskoler ca. et år senere viste at ele-
vene grovt sett hadde holdt ved like sitt nye
faglige nivå også etter at prosjektet var
avsluttet. Dette er noe som delvis kan skyl-
des at elevene selv hadde beholdt sine strate-
gier og ervervede kompetanse som godt
arbeidende elever, og delvis at foreldre
og/eller lærere ved hjemmeskolene hadde
fortsatt med arbeidsformene fra prosjektet.
Dette kan faktisk indikere at våre ni kompo-
nenter i lærerens arbeid relativt sett kan ha
hatt større effekt enn våre tre systemvaria-
bler siden disse neppe ble endret ved hjem-
meskolene som en følge av prosjektet. 

DRØFTINGER, PERSPEKTIVER OG 
RELEVANS FOR PPT

Fagfolkene som arbeider i den pedagogisk-
psykologiske rådgivningstjenesten (PPT),
vil sannsynligvis kunne hente idéer fra
“Blanke Ark”, få satt spørsmålstegn ved
noen etablerte sannheter og gjøre seg sine
refleksjoner for deretter å kunne videreutvi-
kle sin kompetanse når det gjelder rollen
som veiledere for ledere og lærere i skolen.

Både erfaringene fra rekrutteringen av elever
til serien, henvendelser til TV Norges nettsi-
der, innlegg i aviser og andre media og direk-
te henvendelser til oss tre i fagteamet via
telefon, SMS og e-mail, kan indikere at det
er et stort antall elever i skolen med helt

ordinær intellektuell kapasitet som ikke får
en faglig forsvarlig tilpasset opplæring. I til-
legg til at organiseringen og tilretteleggingen
av spesialundervisningen ikke fungerer så
godt som vi skulle forvente, fungerer altså
den ordinære opplæringen heller ikke etter
forventningene. For våre elever var det svikt
på flere plan som hadde ført til at de lå flere
klassetrinn bak planene. Det så blant annet
ut til å være svikt på en eller flere av føl-
gende områder:
- tilpasning til faglig nivå (bygge på det

som eleven kan fra før)
- tilpasning til læringskapasitet (mengde og

tempo/progresjon)
- tilpasning til elevens ”beste måte å lære

på” (læringsstil og personlighetstrekk).

Dersom PPT kunne rettlede og hjelpe sko-
lens ledere og lærere på disse tre områdene,
kunne sannsynligvis mye forbedres.

Ett meget viktig aspekt ved det vi kunne
kalle “Blanke Ark” tilnærmingen, var fokus
på enkelteleven. For oss som arbeidet i fag-
teamet, så det ut til at våre elever ikke hadde
”blitt sett” i de klasser eller grupper de
hadde befunnet seg i. Enten hadde det ikke
blitt registrert at de sakket akterut, eller så
hadde de ikke fått hjelp i tide, eller de hadde
fått en type hjelp som ikke virket, for eksem-
pel ”mer av det samme”. Faglig sett var dette
alvorlig nok, men skadevirkningene ble også
forsterket ved at den oppmerksomheten de
fikk var negativ oppmerksomhet. Årsakene
til denne neglisjeringen kan være flere. For
det første skyldes det selvsagt at en lærer
med 20 til 30 elever i sin gruppe står overfor
en meget utfordrende og til dels uoverkom-
melig oppgave. For det andre finnes det
tydeligvis en ”etterdønning” av 1970-tallet i
norsk skole som setter ”kollektivet foran
individet”, og det hevdes at individfokus
skaper egoister og hemmer sosial utvikling.
Vår erfaring var den motsatte; ved å gi
enkeltindividene oppmerksomhet og hjelp
og å rose fremgang, kom elevene i bedre
psykisk balanse og det utviklet seg et kon-
struktivt og støttende kollektiv uten mobbing
og negativ konkurransementalitet. Vi opp-
muntret denne utviklingen ved å fokusere på
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betydningen av å konkurrere med seg selv
og ta sikte på en kontinuerlig forbedring.

Denne forbedringslogikken som også er
beskrevet innledningsvis, er en vesentlig
side når det gjelder utviklingen av tilpasset
opplæring. En lærer eller en skoleleder som
tror at tilpasset opplæring er noe en praktise-
rer eller ikke praktiserer, befinner seg allere-
de i et uføre. Både ledere, lærere og elever
kan til enhver tid forbedre sin praksis på ett
eller flere områder og dermed bidra til en
stadig bedre tilpasset opplæring. Lærerens
rolle bør være preget av denne kvalitetsfor-
ståelsen. På den ene siden bør læreren bruke
den på sin egen praksis og sørge for å lære av
sine erfaringer og forbedre seg hele tiden.
For det andre bør læreren hele tiden ha opp-
merksomheten rette mot enkeltelevene og
deres læring og hjelpe dem til å ta ansvar for
og et grep om egen læring. De fleste av de ni
områdene vi har konkretisert ovenfor under
eksperimentelle variabler, er verktøy for
læreren til å hjelpe eleven til kontinuerlig å
forbedre sin egen læring. Dette krever syste-
matisk og hardt arbeid fra lærernes side.
Hjelp og støtte fra skoleledere og PPT kan i
visse faser være helt avgjørende.

Ved siden av manglende individuell oppføl-
ging, var elevens tidligere opplevelser av
skolen preget av at den fungerte fragmenta-
risk og at fagene og undervisningen var for
abstrakt. I “Blanke Ark” prøvde vi blant
annet å kompensere for denne manglende
opplevelsen av en helhet med sammenheng
og mening ved på den ene siden å brukte
bare en lærer (en lærer fra den ordinære
grunnskolen med allmennlærerutdanning) til
all undervisningen i både lesning, skrivning
og matematikk. Dette ga læreren en mulig-
het til å lære elevene å kjenne med et meget
bredere perspektiv enn gjennom ett fag.
Dessuten kunne undervisningen på de tre
fagområdene koordineres slik at de fungerte
gjensidig støttende. Læreren vår brukte også
konkretiseringsmateriell i større grad enn
det som sannsynligvis er vanlig på dette
aktuelle trinnet. Når en elev fungerte som en
elev på femte trinn i for eksempel matema-
tikk, brukte vi grovt sett den konkretise-

ringslogikken og det materiellet som til van-
lig preger undervisningen på femte trinn,
men med visse tilpasninger.

Erfaringene fra dette prosjektet støtter også
den allerede veletablerte antagelsen om at
den viktigste enkeltfaktor innen skolen er
læreren19). Jeg sitter faktisk igjen med det
inntrykket at lærerens rolle i vårt prosjekt
betydde mer enn størrelsen på elevgruppen.
Med litt mer trening ville vi sannsynligvis
kunne doble antall elever og fortsatt oppnå
gode resultater. Dette stiller selvsagt fremde-
les spørsmålet åpent om hvilke sider ved
læreren som er mest avgjørende og her fin-
nes det som kjent faglig uenighet. Et gam-
melt stridsspørsmål er om det avgjørende er
lærerens personlighet eller lærerens kunn-
skaper og ferdigheter. Sannsynligvis betyr
begge deler en god del, men personligheten
kan vi ofte gjøre lite med. Dermed står vi
igjen med troen på gode og relevante kunn-
skaper og ferdigheter, og jakten på denne
lærerkompetansen kan starte. 

Våre antagelser om den gode lærerkompe-
tanse i forhold til å utvikle en stadig bedre
tilpasset opplæring, er sannsynligvis et av de
viktigste bidragene som “Blanke Ark” kan gi
til den norske skolen. De ni områdene når
det gjelder vår konkretisering av lærerrollen
har i vårt prosjekt sett ut til å fungere etter
hensikten. Uansett bør vel de som arbeider
med lærerutdanning, med skoleledelse eller
med pedagogisk/psykologisk rådgivning
vurderer nærmer betydningen at lærerne for-
bedrer seg når det gjelder
å fokusere enkeltelevenes spesielle evner,

behov og forutsetninger
å praktisere en mer tydelig klasseledelse 

mer konkrete og presise forventninger og
krav til elevene mer eksplisitte og konkre-
te kontrakter med elevene bedre konkreti-
sering av lærestoffet 

å bygge opp elevenes selvinnsikt
å trene opp elevenes utholdenhet 
å hente støtte hos foreldrene
å gjøre læringen mest mulig morsom og

trivselskapende

Realiseringen av en slik lærerrolle, som vi
her har omtalt, forutsetter selvsagt at sko-
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lenes regelverk, organisering og ledelse leg-
ger forholdene til rette. Våre tre systemvari-
abler under overskriften eksperimentelle
variabler ovenfor, med vekt på faglig frihet,
veiledning og muligheten til å prioritere
arbeidet med elevene, vil selvsagt være
avgjørende og ligger i noen grad utenfor
ansvarsområdet for PPT.

Sannsynligvis er det også gjennom å ha
kunnskaper om den gode lærerollen og å
kunne hjelpe ledere og lærere til å utvikle og
forbedre sin praksis, som vil kunne være
PPT sitt viktigste bidrag til norsk skole.
Kanskje vil evne og vilje til å fungere som en
konsulent- og etterutdanningstjeneste for
skolen når det gjelder lærerrollen, være
avgjørende for eksistensberettigelsen til PPT
i fremtiden. 

“Blanke Ark” sin styrke ligger sannsynligvis
i at den illustrerer og eksemplifiserer en
rekke praktiske tilnærminger som en vanlig
lærer i en travel og vanlig hverdag ikke alltid
makter. Dermed kan serien være utgangs-
punkt for drøftinger av hva som er god prak-
sis og hvordan god praksis kan realiseres
trinn for trinn i større eller mindre grad.

FOTNOTER
1) Buli-Holmberg, m.fl. 2007
2) Bunting, m.fl. 2009
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4) Opplæringslova, 2009, § 1-3
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6) Bunting, m.fl., 2009, Del 2
7) Shiba, & Walden, 2001
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10) Bunting, m.fl., 2009, del 2
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