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Den liberale økonomien stiller hele tiden krav om omstilling, moderni
sering og endring. Vi må ikke bare «henge på», men kreve av oss selv at vi 
tenker gjennom hvor vi vil, og hvor vi ikke vil, sier Arne Klyve og  
Geir Kvalheim.

Vi må tenke gjennom hvor  
vi vil, og hvor vi ikke vil

De er medlemmer av plan
leggingsgruppen for 
TVIL 2015. Årets tema er 
Endring, og her svarer de 

samstemte bergenserne Arne Klyve og 
Geir Kvalheim på et fåtall spørsmål om 
hvorfor årets tvilskonferanse er viktig.

Er ikke det at ting endrer seg en selvføl-
gelighet? Hvorfor ser du på «endring» som 
et godt tema for Tvilskonferansen 2015?

Endring kan bety både forverring 
og forbedring. Klimaendringene gjen
nom global oppvarming representerer 
forverring. Det samme gjør arbeidsle
digheten blant unge voksne i Europa, 
og økende prestasjonspress blant unge 
i norsk skole. At vi lever lenger og at 
ungdom drikker mindre, er sannsyn
ligvis forbedringer.

Den liberale økonomiens mantra 
er at de som vil «henge på», må inn i 
vedvarende omstilling, modernisering 
og endring. Både som nasjon, organi
sasjon og individ. Det virker som at alt 
nytt er overlegent det gamle. Endring 
som tema gir oss anledning til å tenke 
gjennom hvor vi vil, og hvor vi ikke vil.

Hva legger du i begrepet endringskom-
petanse? Hvilke konsekvenser kan man-
glende endringskompetanse/-vilje medføre 
på din arbeidsplass / innen ditt fagfelt?

Endringskompetanse er et politisk 
nyord som utdefinerer mennesker, og 
også fagfolk som holder fast ved vik
tige verdier som «gagns menneske», 
langsomhet, kjedsomhet og praktisk 
klokskap. Alle disse verdiene som 
ikke kan innrapporteres. Som justis

ministeren sa etter 22. juli: «Nå må vi 
få endringsledelse på dagsorden», og 
få, om noen, forsto meningen. 

Hvem, ut fra dine erfaringer, bestem-
mer om det er behov for endringer innen 
din profesjon / ditt fagfelt / på din ar-
beidsplass?

Kompetansesenter for læringsmiljø 
er en relativt ny virksomhet. Det er 
bystyret i Bergen som gir oss manda
tet. Oppdragsgiver er kommunen, og 
innholdet defineres ut fra kompetan
sebehov i pedagogiske fagmiljøer. Per 
i dag har ledelse og ansatte rimelig 
stor handlefrihet innenfor det som kan 

defineres som faglig velbegrunnet til
nærming.

I hvilken grad opplever du på din ar-
beidsplass / innen ditt fagfelt, at behovet 
for foreslåtte endringer blir gjort til gjen-
stand for reelle diskusjoner?

Kompetansesenteravdelingen 
 representerer en kjerne av fagfolk som 
også trekker med større deler av andre 
fagmiljøer/institusjoner i et utviklings
arbeid. Dette arbeidet drar veksler på 
ulike vitenskaper, erfaringskunnskap 
og elevers/foreldres stemmer. π

tekst og foto: Arne Solli, Første steg

– Bli med på tvilskonferansen i Oslo! Arne Klyve er cand. polit. og  
Geir Kvalheim (t.h.) er spesialpedagog, begge ved Utadrettet Tjeneste ved Bergen 
Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL). De blir å treffe på TVIL 2015 på 
Voksenåsen Kultur & Konferansehotell i Oslo 9. og 10. september.


