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— Visuell representasjon og kroppsliggjøringen av det skriftlige er ikke verdsatt i norsk 
skole, mener Kjell Lars Berge. Han synes det er på tide at det skjer en endring. 

Intervju ved Bibbi Omtveit

Slår et slag for estetisk kvalitet

Omtrent i det vi kommer inn døra til 
Berges kontor på Blindern legger han 
New Zealands læreplan på bordet.
— Det er noen i verden som har en vid og
rik forståelse av grunnleggende ferdig-
heter, sier han. At språkprofessoren trek-
ker fram akkurat denne læreplanen er 
selvsagt ingen tilfeldighet. Kjell Lars Berge 
kommenterer vektleggingen av visuell 
representasjon, mens han blar i lære-
planen til faget engelsk. Den inneholder
40 illustrerte eksempler på hvordan det 
kan jobbes med «visuelt språk», som er 
ett av tre hovedområder i faget. Her arb-
eider elevene med visuelle virkemidler, 
multimodale tekster og visuell retorikk 
både innen «static images» og «moving 
images». Læreplanen er utformet som et 
læremiddel for læreren, og grunnlegg-
ende ferdigheter, såkalte key compe-
tencies gjennomsyrer planen. Disse er: 
thinking, using language, symbols and 
text, managing self, relating to others, 
participating and contribution.  
— På alle nivåer og i alle fag er det 
utarbeidet nasjonale kvalitetskrav som 
står beskrevet i læreplanen. Dette er en 
av suksessfaktorene for å lykkes med en 
helhetlig tenkning, mener professoren. 

Literacy-reform
Med LK06 ble det innført fem grunnlegg-
ende ferdigheter som skal være gjeld-
ende i all fag: lesing, regning, skriving, 
muntlige og digitale ferdigheter. Berge
var med i arbeidet med å utvikle den 
grunnleggende ferdigheten å skrive i 
forkant av innføringen av reformen. Han 
mener at bakgrunnen for satsingen på de 
grunnleggende ferdighetene i norsk skole 
må ses i sammenheng med OECDs doku-
ment Definition and Selection of 
Competencies (DeSeCo) fra 2005.  
— Norge hekta seg på OECDs kunnskaps-
politikk og DeSeCo som beskriver et 
veldig sammensatt kompetansebegrep. 
Forskerne som arbeidet med DeSeCo 

ønsket at begrepet literacy skulle brukes, 
men så ble competencies valgt fordi det 
lar seg oversette til politisk tenkning. 
— Da competencies skulle oversettes 
til norsk, ble det problematisk. I første 
omgang var det snakk om å bruke basis-
kompetanser, men så landet politikerne 
på grunnleggende ferdigheter. En politisk 
beslutning flere var kritiske til, inkludert 
meg selv.
Hvorfor det? 
— Ferdigheter, eller skills, er et smalt 
begrep som handler om å kunne skrive 
eller sykle, for eksempel. Vi fryktet at 
det kom til å resultere i en naiv og lite 
avansert kunnskapstenkning. For å redde 
stumpene knyttet vi derfor dannelsesbeg-
repet til ferdighetsbegrepet, noe politik-
erne hadde gehør for. 

Literacy er en veletablert forskningsgren 
internasjonalt. Vi ber Berge utdype hva 
som ligger i begrepet som på norsk 
gjerne oversettes til «skriftkyndighet». 
— I internasjonal sammenheng kalles den 
type kunnskap som har med kompetanse 
i skriving og lesing å gjøre for literacy. Be-
grepet er veldig bredt og det inkluderer 
også læringsprosesser som forutsetter 
og tar i bruk alle mulige meningsskap-
ingsressurser, som for eksempel visuelle 
framstillinger, sier Berge. For å forstå K06 
på en relevant måte, er det derfor viktig 
at vi ser på den som en literacy-reform 
hevder han. 
  Professoren kommer inn på det han 
kaller den forstyrrende faktoren i den 
internasjonale politikken; testkulturen. 
— Innføringen av de grunnleggende fer-
dighetene og at det skulle gjennomføres 
testing i et utvalg av dem, ble enstemmig 
vedtatt på Stortinget. Det ble ikke noe 
særlig diskusjon engang. Og det som tes-
tes er det som komparativt lar seg teste. 
Da er det regning, lesing og noen småting 
innen digitale ferdigheter som blir gitt 
offentlig oppmerksomhet, dessverre. 
 
Med K06 ble det bestemt at de grunn-
leggende ferdighetene skulle integreres i 
kompetansemålene for de enkelte fag ut 

fra fagets egenart. Da læreplanen skulle 
skrives, ble læreplangruppene stilt over-
for oppgaven å reflektere over hvordan 
de grunnleggende ferdighetene skulle 
implementeres. Fra departementets side 
ble lese-, skrive- og snakkeaktiviteter 
fremhevet som spesielt viktige, fordi en 
del undersøkelser viste at det stod for 
dårlig til med disse ferdighetene. Derfor 
er alle kompetansemålene i fagplanene 
skrevet slik at det er mulig å finne ut av 
hva slags skriving, muntlighet og lesing 
eleven må utøve for å nå det aktuelle 
kompetansemålet.  

Vi forteller at mange av kompetanse-
målene i kunst og håndverk handler om 
å kunne beskrive, drøfte, samtale om, 
diskutere også videre. 
— Her har du eksempel på direktoratets 
tvangstenkning. Det er totalt ufølsomt 
overfor hva som er fagets egenart. Ut-
danningsdirektoratet vil at fagene skal 
utarbeides etter akkurat den samme 
malen, men jeg mener at fagmiljøene 
skulle få bestemt dette og ikke 
Utdanningsdirektoratet. 
— Det er en slags bisarr kognitiv tenkning
om at kunnskap bare finnes her, sier
Berge og løfter hånden opp til hodet. 
— Det mangler en forståelse for at selve 

uttrykket i seg selv bærer meningen. En 
praktisk-orientert tenkning må inn i sko-
len, men her er det mye som butter imot
altså, fordi praktisk og estetisk kunnskap 
i politikernes øyne blir sett på som et 
overskuddsfenomen. 

Bredere forståelse 
Kjell Lars Berge skriver 
lærebøker, han er sam-
funnsdebattant og i tillegg 
er han professor II ved 
Skrivesenteret - 
Nasjonalt senter for 
skriveopplæring og 
skriveforskning. Berge 
konstaterer at den visuelle 
representasjonen og 
kroppsliggjøringen av det 
skriftlige ikke er verdsatt i 
norsk skole.           
— Skrivesenteret har utviklet nasjonale 
utvalgsprøver i skriving hvor ønsket blant 
annet har vært å prøve elevenes evne til 
visuell representasjon, altså de estetiske 
sidene ved skriftmediet. Dette har møtt 
motstand i direktoratet med begrunnels-
en at testen er digital. Men det visuelle 
er jo like sentralt innen det digitale, men 
dette mangler det en forståelse for. 

I et ganske opprørt toneleie forteller den 
taleføre professoren at norsk skole har 
180 års tradisjon for den monomodale 
teksten. Satt på spissen er dette en 
skolestil uten overskrifter, uten ingress 
og uten avsnitt. Det er bare en boks med 
tekst. Han mener grunnen er at vår kultur 
har et ikonoklastisk syn på literacy. Sagt 
med andre ord: en snever, instrumentell 
forståelse som handler om å lese og 
skrive ved hjelp av alfabetet. — Ser vi på
verden vi befinner oss i er den full av 

multimodal design, hjemmesider, sosiale 
medier — dette er literacy! Jeg opplever 
ikke at det er motstand mot denne for-
ståelsen ute i skolen, men det er ikke 
ressurser til å ta vare på denne innsikten 
slik opplæringen og utdanningssystemet 
ser ut i dag. Berge mener at det må en 
bredere forståelse av literacy til, og trek-

ker trådene tilbake til den 
helhetlige tenkningen 
som er grunnlaget for 
utdannelsessystemet i New 
Zealand.                      
— Sten Ludvigsen, som 
ledet Ludvigsen-utvalget, 
han skjønner dette. I 
NOU´ene som er utgangs-
punktet for stortingsmeld-
ing 28 presenteres en bred 
horisontal tenkning som 
ikke går på bekostning av 

fagenes egenart. 
  Vi aner en viss optimisme. Samtidig er 
ikke Berge ubekymret. Skal det skje 
endringer må det skje på politisk nivå. 

Tverrfaglighet er nøkkelen
Evalueringer av K06 slår fast at de grunn-
leggende ferdighetene ikke er tilstrekke-
lig implementert i skolen. Berge sier at de
skolene som arbeider godt med grunn-
leggende ferdigheter har en ledelse 
som klarer å integrere lærerkollegiet i å 
tenke helhet. — Det er viktig å ivareta 
fagenes egenart, men skal vi lykkes med 
grunnleggende ferdigheter i norsk skole 
er nøkkelen å jobbe tverrfaglig. For å få 
dette til er lærernes kompetanse og tid 
en forutsetning, i tillegg til at ledelsen 
vektlegger denne tenkningen. — Å 
arbeide med grunnleggende ferdigheter 
kan ikke baseres på privat initiativ, det er 
et lagarbeid, mener professoren. Disse 

Kjell Lars Berge 

Professor i tekstvitenskap ved UiO og 
professor II ved Skrivesenteret. 

1. trinn ved Cicignon barne- og ungdomsskole skole har illustrert eventyret Katten med støvlene og skrevet eventyret i penskrift. Dette er et tverrfaglig prosjekt 
mellom kunst og håndverk og norsk. Det ferdige produktet ble en bok og hver elev fikk sitt eget eksemplar. Foto: May Ness

erfaringene har han med seg fra arbeidet 
med «Normprosjektet», et forskingspros-
jekt gjennomført av Skrivesenteret som 
omhandler skriving som grunnleggende 
ferdighet i alle fag. Forskerne har samar-
beidet med ledelse og lærere ved 20 
skoler og det visuelle, omtalt som bruk 
av skriftmediet, har blitt vektlagt.  — Det 
viser seg at norsklærere ikke har tilstrek-
kelig kompetanse i å jobbe med teksters 
visuelle og estetiske dimensjoner, sier 
Berge. Han eksemplifiserer med en opp-
gave hvor elever på 5. trinn skrev tekster 
om blodsystemet i kroppen. 
— Noen få skoler la vekt på at det skal 
tegnes, skrives, det skal presenteres og 
fungerer helhetlig visuelt, men mange 
skoler gjør ikke dette fordi de ikke har 
kompetanse i det. De vet ikke hvordan de 
skal gjøre tekster vakre å se på og mange 
er ikke engang opptatt av kvaliteten på 
håndskriften! 
—I ingen fag prioriteres estetiske 
kvaliteter ved skriving særlig høyt, 
kanskje med unntak av naturfag der det 
er sedvane for å arbeide med multimodal 
meningsskaping. Jeg mener at det å inte-
grere elementer fra kunst- og håndverks-
tenkning og tradisjon i skriving er helt 
nødvendig, men det er ikke gjort enda. 
 
Berge oppfordrer norskfagmiljøet og 
kunst- og håndverksmiljøet til å samar-
beide nå når Kunnskapsløftet skal 
revideres. —Jeg tror det ville vært veldig 
flott med et samarbeid på tvers. Hva 
kan orienteres mot skriving i kunst- og 
håndverksfaget, og hva kan det ikke, og 
hva kan norskfaget hente inn av kunnskap 
fra kunst- og håndverksmiljøet. Jeg tror 
dette er nødvendig om skrivebegrepet 
skal utvides. 

—Å arbeide med 
grunnleggende 
ferdigheter kan ikke 
baseres på privat
initiativ, det er et 
lagarbeid, sier 
Kjell Lars Berge


