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Utfordringsbildet

• Samfunnsutfordringen 
• Utdanning mellom dannelse og produktivkraft
• Rådende tenkning: De regionene vil lykkes best globalt (og bidra mest til nasjonal og regional 

velferd) vil være de som lykkes i å:
• utvikle sine regionale ressurser best (herunder humankapitalen)
• Kople sitt eget utdanningssystem (i videste mening) til regionalt nærings- og samfunnsliv

• En ny utdanningsrevolusjon?
• I fremtiden vil det bli viktigere å se videregående utdanning, livslang læring og integrering i 

sammenheng
• Dette må koples til grunnskolen – og kommunene
• Fylkeskommunene kan få ansvar får hele pakka - i alle fall for alle i alderen 16-24 
• Skolevalget kan bli enda friere enn i dag – Da blir omdømme viktigere

• Et nytt Trøndelag 
• Fylkesgrensa er fjernet – nesten uten bråk
• Dere leder det nasjonale løpet om å forme de regionale institusjonene      





Hva skal vi sitte igjen med?  

• Vi skal bygge bru mellom dannelses- og nytteperspektivet på samfunn 
og verdiskaping. 
• Det ligger mye nytte i å dyrke dannelse og å forstå hvordan kulturen også 

påvirker måten vi tenker om samfunns- og næringsutvikling
• Det er direkte påvirkning fra utdanning til levekår (uavhengig av næring)
• Sammenhengen mellom utdanning og verdiskaping er mer uklar.  

• Vi skal ruste oss til å ta utfordringen: Hvordan kan vi som aktører og 
system møte utfordringen fra kravet om et utdanningsoppdrag – fra 
grunnskole til arbeidsliv? 

• Det regionale mangfoldet i kulturer og tilnærming er i seg selv en 
ressurs. 



Utdanningens rolle i noen samfunn (1)   

• Sogn og Fjordane  
• Svært gode resultater. Skolen bærer regionens verdier i det historiske 

nasjonsbyggingsprosjektet gjennom vektlegging av språk og kultur. Skolen 
verdsettes svært høyt som institusjon

• Oslo
• Strøksvis svært gode resultater. Skolen er lite verdsatt som institusjon. 

Utdanningen ses trolig mest som et middel til individuell karriereutvikling    

• Finland   
• Svært gode resultater. Skolen bærer (det finske) nasjonsbyggingsprosjektet 

opp mot svensk og russisk dominans. Lite bevissthet om skolens rolle utover 
dette.  



Litt om utdanning og sosial struktur

• Sogn og Fjordane
• Skolen blir arena for inndraging mellom teori og bred praksis. Skolen er en del av et 

egalitært bygdefellesskap, bundet sammen av lærere i høvdingeroller. (Hierarkisk 
egalitarisme – sprunget ut av en bestemt variant av tregenerasjons ættefamilie)   

• Oslo
• Skolen øver opp til teoribasert praksis mot spesifikke deler av samfunnet. Skolen 

matcher og stimulerer individualisering og mobilitet (sosialt, økonomisk og 
geografisk). (Den absolutte kjernefamilie som dominerende familietype.)   

• Finland
• Skolen følger et tradisjonelt mønster med sterk akademisk forankring. Skolen ser ut 

til å ha liten innveving med sosial struktur utover nasjonsbyggingsambisjonen. Skolen 
oppdaget ikke sin egen suksess før den ble meddelt utenfra.     



Arven fra grunnskolen – hva tar vi med oss inn 
til videregående?
• Et landskap med systematiske variasjoner geografisk og sosialt

• Tesen om de to utdanningspolene: Oslo versus Nordvestlandet
• Denne er godt kartlagt for grunnskolen

• Er det for en stor del slik også i videregående skole?  

• Vi har i Norge to konkurrerende skolekulturer

• Diskusjonen er ensidig opptatt av uttakssiden
• Skolevurdering og kontrollregimer:

• PISA
• TIMSS

• Mye tyder på at vi forsømmer diskusjonen om inntakssiden  



Relativt antall søkere til lærerutdanningen trinn 1-7 etter hjemstedsfylke. Avvik fra nasjonalt gjennomsnitt, 0. 2011 Kilde: SO
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Grunnskolelæreres evaluering av egen yrkesstatus. Skala 1-10. Avvik fra nasjonalt gjennomsnitt: 5,4. 2011. 
Kilde: Lærerundersøkelsen (N=7 500)
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Spørsmål stilt til personer over 15 år, for å belyse grunnskolens omdømme (uavhengig av brukererfaring): Hvor god eller 
dårlig mener du følgende tjeneste er for de som mottar / bruker den?: Grunnskole   Andel som har svart 
"God ” eller ”Svært god”. Kilde: DIFI 2010. N= 12 500
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Primary teacher’s  evaluation of the status of their profession on a scale  1-10. Deviation from national mean: 
5,4. 2011. Source:  Lærerundersøkelsen (N=7 500)
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Grunnskolen – Sluttkarakterer 2008-2013. 
Fylkesfordelt 

Fylke Sammenveid
karaktersnitt, 
standpunkt 
engelsk, 
matematikk, norsk 
hovedmål 

Tre beste fylker Sogn og Fjordane 3,87

Akershus 3,87

Oslo 3,85

Tre svakeste fylker Telemark 3,64

Østfold 3,62

Finnmark 3,59



Grunnskolen – Sluttkarakterer 2008-2013. To 
Oslo-skoler

Skole Sammenveid
karaktersnitt, 
standpunkt 
engelsk, 
matematikk, norsk 
hovedmål 

Ris 4,14

Groruddalen 3,67



Grunnskolepoeng 
Gjennomsnitt for 2014 

til 2017

Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Norge

Generelt

Elever i  kommunale og private grunnskoler 37 019            17 107            633 029          

Elever i  kommunale og private grunnskoler som får 

spes ia lundervisning (prosent) 8,2 8,9 7,8

Elever i  kommunale og private grunnskoler som får særski l t 

norsksopplæring (prosent) 4,7 4,4 7,1

Gruppestørrelse 2 (antal l ) 17,0 15,4 16,8

Elever med direkte overgang fra  grunnskole ti l  videregående 

opplæring (prosent) 98,1 98,1 97,7

Elever med direkte overgang fra  vg1 ti l  vg2 (prosent) 91,4 87,5 88,9

Læringsresultater

Grunnskolepoeng 2017 41,3 40,9 41,4

Grunnskolepoeng 2018 41,8

Les ing 5. trinn. Elever på  mestringsnivå  1 (laveste), 

nas jonale prøver (prosent)
25,1 27,8 23,8

Regning 5. trinn. Elever på  mestringsnivå  1 (laveste), 

nas jonale prøver (prosent)
22,7 27,5 23

Les ing 8. trinn. Elever på  mestringsnivå  1 (laveste), 

nas jonale prøver (prosent)
8,4 9,1 8,8

Regning 8. trinn. Elever på  mestringsnivå  1 (laveste), 

nas jonale prøver (prosent)
7,5 7,5 7,7

Læringsmiljø

Mobbing på skolen, 7. trinn. Elevundersøkelsen. 7,2

Mobbing på skolen 10. trinn. Elevundersøkelsen. 8,3

Støtte fra  lærer 7. trinn. Elevundersøkelsen. 4,4

Støtte fra  lærer 10. trinn. Elevundersøkelsen. 4

Motivas jon 7. trinn. Elevundersøkelsen. 3,9

Motivas jon 10. trinn. Elevundersøkelsen. 3,5
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En nasjonal skolemodell med sterkere 
regional profil?  
• Depresisering av nasjonale mål og tolket implementering 

regionalt/lokalt:

•Ennå har det ikke kommet en 
mønsterplan som ikke er forenlig med 
min måte å undervise på. (Lærer, 
anonym, Vestlandet)   



Kan en sterkere regionalisering av skolen gi 
oss en bedre skole? 
• Aggregerte fylkesdata for skoleprestasjoner (uttakssiden) og for den 

regionale oppslutningen om skolen som institusjon (inntakssiden) kan 
antyde at skolen leverer godt dersom den har regional forankring og støtte.

• Tillit og regional innveving kan derfor være veien framover mot en styrket 
skole der skolen i dag sliter.

• Dette fordrer en sterkere aktivering av kommuners og fylkeskommuners 
eierskap i forhold til skolens innholdsdimensjon og en nedtoning av 
nasjonale kontrollregimer.

• Sammenlikning: Vi skaper internasjonal konkurransekraft i næringslivet ved 
å styrke regionale klynger og deres egenart. Kan vi gjøre det samme i 
skoleverket?          



Noen tankekors om (grunn-)skolen i Sogn og 
Fjordane – og resten av landet
• Hvorfor står ikke Norges beste skole, målt i f t ressursgrunnlaget, modell for 

nasjonal skoleutvikling. Hvorfor løper vi til Oslo og til Finland, samtidig som 
den gode skolen i mange bygder jages opp mot vannskillet (sammen med 
nynorsken)?

• Motviljen mot:
• å urbanisere, institusjonalisere og rekke handa ut over språkskillet gjør S&F til 

aktøren som vant slaget, men tapte krigen (Den hierarkiske egalitarismens 
forbannelse)  

• Hvorfor griper ikke skolen i S&F inn i vår tids praksisrelasjoner og skaper 
løft i nye næringer, slik de kanskje gjør i nabofylket i nord? Med mer 
regional utvikling som resultat.

• Er arven etter Kristvik blitt så tung at vi hemmes i å utvikle en tjenlig 
postkristvikianisme
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NTNU + FRØYA + HAVBRUK

FLERE?



Et felles løft i Trøndelag? Partnerskap for kompetanse
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Tre oppgaver til 
drøfting

• I hvilken grad har vi ulike skolekulturer i 
Trøndelag?

• Hvordan skal vi gripe disse kulturene an 
for videre utvikling? 

• Hva er skoleeieres handlingsrom for å 
skape en skole med relevans for 
fremtiden?


