
Lese og skrive og regne er bra, 
men… 
 

Mer enn 7000 seksåringer i Oslo har nå for lengst fått pennal og ny rosa eller blå ransel for å være godt 

forberedt til skolestart. De kommer nå hver dag spente og glade til skolen med forventninger om å 

lære «noe», og dette «noe» vil som oftest være å lære å lese, skrive og regne. Og noen sier de også 

gleder seg til friminuttene. 

Utdanningsetaten i Oslo kommune har for å gjøre skolestarten enklest mulig laget et eget hefte på 

mange språk, «Velkommen til Osloskolen», som alle seksåringene og de foresatte får. Der finnes 

informasjon om nettopp hva de skal lære og hvordan skolen er organisert. 

 

Men om alle ranslene er mer eller mindre like i form og farge, så er førsteklassingene svært så ulike, 

både fysisk og på andre måter. Forhåpentligvis har foreldrene gjennom oppdragelsen forberedt sine 

håpefulle for det som venter dem. I skolen forventes det at de har lært noen grunnleggende 

ferdigheter som for eksempel det å kunne kle av og på seg selv, kunne snakke godt, sitte stille og vente 

på tur, konsentrere seg, kunne dele med andre, og at de har lært seg noen regler og kan synge kjente 

barnesanger. Mange av førsteklassingene har også flere års ansiennitet fra barnehage, og der har de 

også fått gjort noen forberedelser.  

Men ikke alle gleder seg til skolestart. Undersøkelser pedagogikkprofessor Ulvung ved Universitetet i 

Oslo har gjort viser at også mange gruer seg for å begynne på skolen. Faktisk så mange som 1 av 3, og 

særlig da jenter. Og det de gruer for er ikke om de klarer å lære å lese, skrive og regne, for det kan 

mange av dem før de begynner på skolen, men derimot for om de får noen venner. Å ha noen å være 

sammen med, kunne gå sammen til skolen med, og kunne snakke og leke med i friminuttene, synes vel 

så viktig.  

 

Hvilke utfordringer er det så alle disse vel 7000 førsteklassingene står ovenfor når de med spente blikk 

og stor iver trår inn i Klasserommet? Hva skal de mestre og lære? Hvilket liv skal de ha i skolen for å 

kunne utvikle seg som hele mennesker? Hvordan kan skolen og førsteklasselæreren bidra til at de får en 

ballast og en motivasjon og læringsglød som kan vare gjennom hele det utdanningsløpet de nå står 

foran? 

Vi vet at det å beherske språket er fundamentalt for å kunne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og 

forståelse for kultur og væremåter. Det at elevene så tidlig som mulig utvikler evnen til å uttrykke 

egne tanker og behov gjennom muntlig språktrening blir derfor svært viktig. De må få lytte, snakke og 

fortelle, synge og skape ord og tekster,- utvikle fantasien sin. Men det er ikke nok. Samtidig er det vel 

så viktig at lærerne har syn for elevenes sosiale utvikling. 

 

Den klare politiske føringen for norsk grunnskole har etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 i 

økende grad vært et fokus på - og en timetallsmessig styrking av - de såkalte basisfagene matematikk, 

naturfag, norsk og engelsk. Dette må vi se i lys av resultatene på senere års nasjonale prøver i språkfag 

og matematikk, og ikke minst de internasjonale PISA-undersøkelsene. Her har norske elever havnet 

relativt langt nede på prestasjonsstigen, og dette har naturlig nok ført til en til dels heftig debatt både 

i ulike fagmiljø så vel som i media. Et «botemiddel» i denne sammenhengen har vært innføringen og 

den økte vektleggingen av De grunnleggende ferdighetene vi finner i Kunnskapsløftet, og som skal 

gjelde i alle fag og fra første klasse av: Å kunne lese, regne og skrive, i tillegg til muntlige og digitale 

ferdigheter. Tanken er at disse ferdighetene skal gi en slags basiskompetanse i alle fag for alle elever. 



Spørsmålet er i hvilken grad disse ferdighetene er tilstrekkelige som grunnleggende ferdigheter. Alle 

ønsker vi selvsagt at våre barn skal bli dyktige lesere og flinke fortellere, at de kan skrive riktig og godt, 

og at de behersker regnekunsten best mulig og kan gjøre seg nytte av de muligheter den digitale 

hverdagen byr på. Men gir så disse definerte grunnleggende ferdighetene elevene tilstrekkelig 

basiskompetanse for å gjøre elevene til «gagns menneskje», som det sto i tidligere læreplaner? Eller 

som det står i innledningen til Læreplanverket for kunnskapsløftet: 

Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer 

sammen med andre. 

Denne målformuleringen forteller oss noe om den mangesidige kompetansen førsteklassingene vil 

trenge for å mestre livet sitt, både her og nå og i framtid. De definerte grunnleggende ferdighetene er 

langt fra tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter. De er viktige nok, men hva med de kulturelle 

ferdigheter og den kreative ballast våre elever vil trenge for å løse dagens og morgendagens 

utfordringer? Her handler det om utvikling av førsteklassingens fantasi, kreativitet og estetiske ballast. 

Å utvikle evnen til empati, sosial forståelse og å mestre grunnleggende samværsformer er på sin side 

igjen fundamentalt for all læringsutvikling og for et fruktbart og utviklende læringsmiljø.  Det kan for 

førsteklassingen handle om alt fra å kunne sitte stille og vente på tur, føle trygghet i klasserommet, til 

det å inngå og utvikle vennskaps- og samhandlingsrelasjoner. Jeg vil faktisk mene at å satse på slike 

ferdigheter fra første stund vil være vel så viktig som det å lære å lese og skrive. Her handler det også 

om å forebygge et stadig økende mobbeproblem mange elever møter. I utviklingen av den sosiale 

kompetansen ligger også det å erverve endringskompetanse, lære seg å være fleksibel og 

tilpasningsdyktig. Slike egenskaper er viktige i samfunnet i dag, og vil også være det i framtida.  

Det er derfor nærliggende fortsatt å spørre: Hva er egentlig basiskompetanse, og hvilken helhetlig 

ballast eller kompetanse er det vi ønsker og trenger å gi våre førsteklassinger? Og hvilken kompetanse 

trenger lærerne som skal undervise eller vise under disse førsteklassingene hver skoledag? 

 

Regjeringen ønsker en femårig lærerutdanning på masternivå. Mye kan sies om det. Lærerne som 

møter førsteklassingene må selvsagt ha en solid pedagogisk og faglig kompetanse, og de må kunne ta i 

bruk ulike læringsmetoder og strategier for å imøtekomme elevenes ulike behov. Det forutsetter at de 

blir godt kjent med elevene og deres foresatte, og at de kan følge opp den enkelte elevs faglige 

utvikling, men også deres sosiale utvikling. Og den faglige delen må være preget av seksåringenes 

iboende skapertrang, deres fantasifullhet og kreativitet. Dette er ikke bare en stor utfordring for 

lærerne, men er noe også lærerutdanningen må ta mer på alvor, også om den blir femårig. 

 

 

Kai Lennert Johansen 

Dosent, musikk, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


