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Oslo, ll. november 1985 

TIL DS I 

IItNKALLING TIL L.A .. NDSKONFERANSE FOR LÆRERE/FØRSKOLEJJÆ:RERE SOM 

ER ORGANISERT I NORSK LERERL :~G ( NL). 

18 . - 19. J t :NU f..R I OSLO. 

Vi be r om at det k ommer en k sme r a t fra cleres distrikt. 

Hvis det er mulig, bør de t være den s awme kamera ten som deltok 

på tilsvarende konferanse i 1984 og/eller 1985. 

( Fr a dere va r det t* . ) 
I motsatt fall ønsker vi a t den mest sentrale kc:unere.ten i NL-

jobbinga for øyeblikket kommer. 

Vedlagte papirer må bringes til den som skal delta , s å ras kt 

som mulig. 

. L~~(~~~ ·· 
1'~8E!m~eJ:l:.s!d~i:!n!lg~s~s~kf~, J~· e~m!!:a~- ~e~t__!r~e:_}t~u~rn~e~r~e~:s§_~l_:::i~~~!J..0~B~t~e:::!F~'....tl~~,~~ · k~ ~ ~-~ 

Faglig utvalg ha r dårlig r å d. Hvert distrikt må derfor beta le 

500 kr i reisefordeling . ( Beløp et beta les på konferansen.) 

Kameratslig hilsen 

Faglig Utva l g 
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P ÅME LD ING S S KJ. E!'IT A 

TIL FAGLIG UTVALG 

Landskonferanse for lærere/førskolelærere i Oslo 18 .-19. janua r - 86 . 

Frn. kominer 

Treng er overnatting splass/Ordner oven1a tting sjøl . 

(Stryk det som i kke passer) 
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Oslo, 11. novemb er 1 98 5. 

Til del t a p;er nå l andskonfe r c:ms e for l ærere/førskolelær e re i NL. 

Konferan ~> en holdes i Oslo 18 .-19. janua r 198 6. 
Lør d ag kl. 1 2 - 19. S øndag k l. 9 - 14. 

Forslttg t i l sak liste: 

B or~e rskapets f o r s l ag t i l oms till i n g a v Norg e . 
:iviH::e k ons ek v ens er f .ir d e tt e fo r skolen? 
Les : Fo_pl i g bu lle t in 1/ 85 " N or;:re mo t å r 2000 '' 

F r~mlegg til sko l e n r og r a n for AKP( m- 1) s . 20 - 2 3 . 
( Kcm bes tilles fra Pa rtikon to r e t) 
Te r je Va lens kronikke r i KK 7/ ll og 11/11. 

~ L s fr amt i d i g e forhold t il LO. 
:-:v2. er v å rt s v a r? - j a , ne i, ell e r ~ a , hvi s LG s k i l ler se g 
f r :J. DNA? 

? ør s ko l e l ærernes fr amtid i g e org2.ni s e ring . 
JJes : Ved t B.ke t fr a å r smøte t i Fø r sko l e l æreravdelinga . 

Førsk ol e lc:~reravdelingas vedt a k om bare ei yrke s g rupp e i 
b 8.rnehagene i fr amtida . 
Les : Vedt aket fra å rsmøtet i Før sko l e l ærera v delinga . 

Tariffonpg j øret 1 986 , s ærli g med t a nke p å s tre ik og voldgi ft . 

0 1J pSUi'Timering a v l ands mø te t i NL. 

Dive rs e aktuelle s aker. 

Even t uell e s a k er du ønsker å t a o:op 1Jå konferansen; bør du f or
b e r ed e på fo r hånd med forsl ag til v edt ak . 

- - --

Kame r a tslig hils en 
Faglig Utva l g 
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I Stortingsmelding nr. 62 
(1982-83) «Om grunn
skolen» er resultatene av 
,.denne utviklingen beskre
vet sånn av Grunnskolerå
det: 

«Økonomiske svingnin
ger og ny teknologi har ført 
til strukturendringer i ar
beids- og næringsliv. Antall 
arbeidsplasser i vare
produksjon og andre deler 
av det tradisjonelle ar
beidsliv er gått ned. Det 
siste langtidsprogram som 
er behandlet, regner med 
at antall industriarbeids
plasser de kommende å r 
vil reduseres med mellom 
60 000 og 100 000 plasser. 
Omstillingen vil sannsyn
ligvis r a mme enkelte regi
oner mer enn andre, og den 
kan ramme jenter hardere 
enn gutter. 

Endringene medfører en 
samlet reduksjon av antall 
arbeidsplasser, høye krav 
til utdanning hos et ledende 
sjikt, og en dekvalifisering 
fra fagarbeid til overvå
king av automatiserte pro
sesser.» 

Ut fra dette vil systemet i 
fremtiden ha behov for et 
(forholdsvis) fåtallig le
dende skikt med mye kunn
skap og god opplærL'1g til å 
lede herske over de andre. 
Dernest vil behovet for fag
arbeidere forsvinne og fag
a rbeidere vil bli erstattet 
med overvåking av auto
matiserte prosesser, i den 
grad datamaskinene ikke 
overta r dette og. 

Arbeidsløse 
Til slutt så vil vi få en gans
ke stor masse arbeidsløse 
som ikke trengs innen sa
funnsformasjonen og som 
følgelig heller ikke trenger 
annen kunnskap enn den 
som skal til for å vegetere i 
samfunnet uten å bli noen 
trussel for dette. 

I fremtiden vil skolen 
måtte forme seg etter disse 
kravene . Det vil nødven
digvis føre til, at kunnskap 
om de viktigste prosessene 
i naturen, samfunnet og 
tenkningen blir mindre 
nødvendige for det store 
flertall av . elevene våre. 
For m ange elever vil det 
viktigste være å hindre 
dem i å få slik kunnskap. 
Fortvilte arbeidslØse med 
kunnskap er mye farligere 
for stabiliteten i systemet 
enn nedsløvete og kunn
skapsløse folk _, .• ~ · .• ;· . 

Basiskunnskaper . som 
lesing, skrivig og ·regning 
vil også bli overflødige for 
disse . Audiovisuelle midler 
av forskjellig art, sammen 
med datamas'kiner sbm 
forstår tale og Ran snakke .· 
sjøl, vil utvikles i stor må- . 

( ., 
l 
) 
l 

Den nye teknologiske 
revolusionen vil i løpet 
av en 50 års tid av
skaffe . 'nesten alt . d~t 
menneskelige arne1d 
som går med til å pro
dusere burksverdier til 
individuelt forbruk. Før 
denne samfunnsforma
sjonen bryter sammen 
og vi får en ny f<;>rma
sjon som passer t1l det
te vil vi gå gjennom en 
tid med stor arbeids
løshet og uro og uor
den under himmelen. 

• «Alternativet til skolen som oppbeva
ringsinstitusjon, sosialhjem, sirkus er 
skolen som fengsel. Hvis ikke sirkus 
modellen virker, vil lærerne måtte påta 
seg rollen som fengselsvokter», skriver 
Terje Valen i denne andre kronikken om 
skolens framtid . Første del sto torsdag. 

a) til å beherske de grun
leggende ferdighetene: le
sing, skriving og regning. 
b) til å oppnå en grunnleg
gende forståelse for de vi
tenskapelige lovmessighe
ter som virker i naturen , 
samfunnet og tenkingen, c) 
til å bli i stand til å forene 
seg med alle som har inter
esse av det for å kjempe 
mot kunnska psmangel, 
urettferdighet, undertryk
king og utbytting fo :· en 
verden der folk er sikret 
godt utkomme og arbeid et
ter evne og interesser. Sko
len skal sam3.rbeide m ed 
heimen om å nå disse m å le
ne.» 

lestokk. Enkel regnema
skiner gjør tallbehand
lingskunnskap overflødig 
til det bruk som samfunnet 
vi kreve av de arbeidsløse, 
og kanskje også av de som 
skal overvåke de auto
matiske prosssene. · 

TV 
Direkte gjennom TV og an
dre midler kan de som sty
r er få spredd det de vil at 
folk bør ha greie på. Skolen 
som oppdragende institu 
sjon vil også miste mye av 
betydningen sin. Skolen 
som oppbevaringsinstitu
sjon, som sosialhjem og 
sirkus vil bli mye viktigere 
for det store flertallet av 
elevene. 

I tillegg til dette vil all in
strumentell læring kunne 
bli overtatt av datamaskin
er. Datamaskinen er i det 
hele tatt et allsidig verktøy 
som både kan fungere som 
instrumentell lærer og som 
sirkus (spill). 

Alternativet til opp
bevaringsinstitusjon, so
sialhjem, sirkus er fengsel. 
Hvis ikke sirkusmodellen 
virker, vil lærerne måtte 
påta seg rollen s9m fengs
elsvokter. · 
.. Jeg sier dette i fullt al
vor, men understreker at 
jeg snakker om tendenser 
og ikke at utviklingen kom
mer til å bli nøyaktig sånn . 
som dette. 

Kamp og krav , . . . ~ ,• 

Hva skal da lærerne gJøre, · 
Lærernes gjerning ha'r et 
gl'tlpnlag som, går langt u!- .. 
over behovene til vare
produksjonssamfunnet. De 

må holde fast ved at all di
rekte konnskap utvikles 
gjennom handling og at 
kunnskapene må knyttes til 
det samfunnet som per
sonen er medlem av, i til
hørighet til det samfunnet, 
sånn at personen blir 
istand til å utvikle dette 
samfunnet videre og endre 
det som må endres. 

Dette betyr at lærernes 
kamp for kjernen i det vi 
driver m ed og lønnen fQr 
denne jobben blir enda 
viktigere enn før. 

Her har vi en pedago
gisk-politisk plattform for 
alle som vil redde skolen 
fra å bli ødelagt i dag og 
som kan legge grunnlaget 
for en god opplæring og kul
tivering av kommende 
slekter. 

Grunnleggende krav Løsninger 
ut fra pedagogiske vurde- Når det gjelder løsn ·inger 
ringer bør lærerne stille en på de grunnleggende pro
del grunnleggende krav. blemene i skolen, så forut
De trenger 6 timers dag og setter det en ny type sam
fem dagers uke . Innenfor funn der den ka pitalis tiske 
denne tiden må 1/ 4 til etter- formasjonen er avløst av 
utdanning. Dessuten bør in- en formasjon som hviler på 
gen lærer ha ansvar for produksjon av bruksver
m er enn en gruppe på 8 ele- dier etter en felles plan og 
ver. De må ha utstyr som en fordeling etter plan. En 
er helt på høyden tids- og så.nn ordning vil g i hele a n
kvalitetsmessig. Dette kre- dre muligheter til læring og 
ver kamp av en helt annen individuell utvikilng enn 
art enn det lærerne driver i det systemet vi har i dag. 
dag. Det krever sannsyn- De aller fleste lærere har 
ligvis en lærerorganisasjon interesse av at et sånt sys
for a lle lærere i skoleverket tem avløser det systemet 
fra 1. klasse i grunnskolen som nå vi føre til en ødeleg
til og med 3. klasse i videre- ging av skolen, u trade ring 
gående skole. av lærerne som fagarbei-

Det krever oså nye for- dere eller pedagoger og 
m å lsparagrafer. Jeg vil . store kunnskapsløse og ar
foreslå følgende for ·grunn- beidsløse masser som på 
skolen som jeg kjenner .. d~t beste bare skal vegete
best: «Grunnskolen skal re i systemet. Derfor bør 
styrke elevenes sjølrespekt •· også lærerne slutte seg til 
og sette elevene istand til, .. opprøret mot dette system
sammen med andre, å vir- et sammen med de hardest 
ke best mulig for å forand- rammede deler av folk 
re verden til det bedre:··.·.,., ':: . .,.. ~erden, 

Dette krever av skolen at · · 
den skal hjelpe eleven; Terje Valen 
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101ftir680kron'er på 14 
år. Dette 'lrt!tyr en massiv [ 
nedbygging som slår ut på } 
mange måter. Lærebøker ) 
blir svært gamle. Under- \ 
visning i praktisk-estetiske ( 
fag som matlaging og ~ 
forming blir dårligere med 1 
den direkte følge at arbei- · 1 
det for likestilling mellom \ 
jenter og gutt i f.eks. husar
beidet blir underminert. 

I oktober avholdt Vest
landske Lærerstemna en 
paneldebatt over emnet 
«Norsk skole fram mot år 
2000. Et sted å være - et 
sted å lære». Her ble det 
ganske enkelt slått fast at 
læreryrket er på full fart 
mot å bli et lavtlønnsyrke. 
Samtidig er det nå planer 
for å ,redusere feriene og 
forlenge den bundne ar
beidstiden. Og samtidig på
legger nye planer lærerne å 
stadig endre og forbedre 
undervisning og miljø. 

Bevilgninger til vedlike
hold av skolebygninger er 
så sparsomme at mange 
skoler er preget av massivt 
forfall. 

Lærerorganisasjonene 
går ut med en aksjon for å 
stanse denne utviklingen. 

Hva viser dette oss? Jo, 
til tross for masse fint 
snakk og mange fagre løft
ter, er allmennskolen blitt 
systematisk nedbygget 
over en lang periode, minst 
14 å r. Jeg hevder at denne 
nedbyggingen ikke er et til
feldig utslag av forfeilet 
sparepolitikk, men at det 
er en langsiktig og «for
nuftig» politikk som sprin
ger direkte ut av lovmes
sigheter i det kapitalistiske 
systemet. Dette vil jeg for
søke å forklare nærmere . 
T eg vil også komme inn på 
1va det vil kreve å motvir
k~ og snu denne utviklin-
gen. 

Kapitalisme 
Vi lever i et samfunn der 
vareproduksjon er grunn
laget. Denne vareproduk
sjonen og omsetningen av 
varene foregår igjen på 
grunnlag av menneskelig 
arbeidskraft. · 

Vi kan si at penger er et 
uttrykk for varenes byt
teverdi, bytteverdien er et 
uttrykk · for verdien, som 
igjen er den formen men
neskelig arbeidskraft tar i 
vårt samfunn: 

I dette samfunnet er 
menneskelig arbeidskraft 
og-så en vare. Verdien av 
denne varen er lik det som 
må til for å opprettholde og 
fortsettet livet til de som 
står i den stillingen' at de · 
må selg~ .. arbeidskraften . 
sin. :. :(!.- : "'..~ . ~:!.·!(~· .; ? :: ~ ·~ .... K ~ 

I dette samfunnet· er- de . 
som selger arbeidskraften 
sin for å leve, uten eien-

Hver elev i grunnsko
len i Bergen fikk 
1972-budsjettet 141 
kroner til læremidler, 
441 kroner til arbeids
materialer i forming og 
heimkunnskap og 529 
kroner til fritt skolema
teriell (skrivebøker, 
blyanter o.l.). Til sam
men 1011 kroner. På 
1986-budsjettet er det 
foreslått at hver elev 
skal få disse summene 
på de samme postene 
(fremdeles i 1972-
kroner): 68, 190 og 
422. Til sammen 680 
kroner. 

) 

.t 

l 

n 
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høyest eller der privilegie
ne er størst, bli.r raskest 
mulig. 

Læringen blir dermed 
ikke noe mål i seg sjøl, men 
et middel for å oppnå andre 
mål. Så lenge vi har et 
samfunn basert på vare
produksjon kan vi ikke unn
slippe det faktum at skolen 
må fungere på denne må
ten. 

domsrett eller kontrollrett 
over produksjonsmidlene. 

Den gruppen eller klas
sen av mennesker som eier 
og kontrollerer produk" 
sjonsmidlene, har også 
makten i statsapparatet og 
er de herskende på andre 
områder av livet. 

Dyp krise 
I dag er dettte systemet in
ne i en dyptgående krise. 
Den nye teknologiske revo
lusjon gjør det etter hvert 
mulig å redusere det men
neskelige arbeidet som går 
med til å produsere livs
nødvendigheter til nesten 
ingen ting. Dette gjelder 
både varer og tjenester. 

Etter hvert som denne si
tuasjonen utvikler seg, vil 
uroduksjon og omsetning 
på grunnlag av verdi bli en 
umulighet. Vi må over til et 
system der ting produseres 
og fordeles etter plan ut 'fra 
bruksverdi og menneskeli
ge behov . 

System gjør det ikke ba
re mulig å redusere det ar- · 
beidet som går med i pro
duksjon og tjenesteyting, 
systemet driver seg sjøl til 
å foreta denne reduksjonen 
i svært høyt tempo. Arsa
ken er at en sånn rasjonali
sering er avgjørende for å 
senke lønnskostnadene og 
ikke bukke under i kon-
kurransen. . 

De allmenne trekkene 
ved denne kapitalistisk~ 
samfunnsformasjonen · be
stemmer også utviklingen 
av skolen. · < 

Skolen til nå 

ralsk oppseding, utvikle 
deira evner, åndeleg og 
kroppsleg, og gje dei god 
allmennkunnskap så dei 
kan bli gagnlege og sjølv
stendige menneske i heim 
og samfunn. 

Skolen skal fremje ånds
fridom og toleranse, og 
leggje vinn på å skape gode 
samarbeidsformer mellom 
lærarar og elevar og mel
lom skole og heim. » 

Den viktigste funksjonen 

· Samtidig har det å få go
de resultater på skolen sin 
pris, hvis en kommer fra 
arbeidsfolk. En legger 
gjennom det grunnlaget for 
å reise ut av den samfunns
klasse en kommer fra og 
bli en av de som bestem
mer over, eller hersker 
over denne klassen. 

For de som kommer fra 
andre klasser, er ikke det 
noe problem. 

Moralske dommer 
skolen i Norge har hatt til Å lære seg ting uten å være 
nå har vært å sosialisere interessert i det en lærer, 
barn til en rolle i yrkes- og er altså et grunnleggende 
samfmmsliv som svarer til trekk ved vår skole. Dette 
den stilling de ska l innta i er det viktig for pedagoger 
organiseringen av produk- å vite . Da slutter de nemlig 
sjonen i voksen alder. Sko- å felle moralske dommer 
len har vært og er en sor- over elevene når de nettopp 
teringsmekanisme som fungerer på denne måten . 
skal forberede ungene for De slutter også å blir for-
omtrent den «hylle » de skal tvilte når elevene avviser 
havne på seinere. Det lig- de fine oppleggene som tar 
ger da i kortene at skolen utgangspunkt i genuin in-
skal forberede noen (ikke teresse for lærestoffet. 
så veldig mange) på å Jeg tror det er første vil-
administrere og bestemme kåret for. å fungere bra i 
over de andre . De aller forhold til de ungdommene 
fleste skal forberedes på som går på skolen. 
stillinger der de må rette Å lære flertallet av eleve-
seg etter ideer og planer ne opp til å finne seg i å ad-
fra de overordnede. I til; lyde og være underordnet 
legg skal de aller fleste ut- er et annet grunnleggende 
føre rutinejobber som bare trekk ved skolen. Dette er 
krever en liten del av den det også viktig å vite . Da 
intellektuelle kapasitet. slutter lærerne å kave seg 

Den funksjonen som sko- opp over at elevene er obs-
len har, fører til at den in- ternasige, vrangvillige og 
strumentelle læring blir frekke. 
fremherskende. Med in- Dette er en naturlig reak-
strumentell læring mener sjon fra en del elever når 
jeg . her elevenes lærings- de går gjennom skole-
strategier som går ut på å kvernen. 
tilegne seg lærestoffet uten -~· Det kan også hjelpe læ-
å være interessert i det en . rerne til å legge opp en pe-
lærer. dagogikk og metodikk som 

Skolen sin oppgave er å bygger på at de kan skape 
gjøre elevene til gagns. Læring som middel en del øyer av ikke in-
menneske l dette sa.m;'l ; . Målet med læringen er ikke strumentelllæring-og at de 
funnet. Som det heter i f~r- .: først og fremst å lære seg kan legge opp til en stil 
målsparagrafen:· ·, · de emnene t>n arbeider -~ overfor elevene sånn at læ-

«Grunnskolen skal i for: · .. med, men å oppnå en sånr( rerne ødelegger J!linst mu· 
ståing og samarbeid . med ; : vtirdering at veien til en'; ... , lig for dem.: ": " ··~-~ .. y;- . 
heimen hjelpe til med å gje \<~ plass i samfunnet der vet"• ' '"''" .. ' ~ '· · 
elevan P ei kristen og mo- lii f'n ?.V FtrhpirJc:J.-r iJ fh,n Pr · Terje Valen 
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