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Hva kommer det av at
Norge ikke gjør det bedre
i lesing, matematikk og

naturfag enn et gjennomsnittlig
OECD-land, all den tid vi er det
landet i verden som bruker mest
penger per elev i skolen?

Hva kommer det av at vi er
verdens beste og rikeste land å 
bo i, men likevel får vi en
mindre andel elever med topp-
resultater i skolen enn de øvrige
nordiske landene?

Og hva om det er en sammen-
heng mellom Norges gjennom-
snittlige resultater i skolen og
det faktum at vi er langt mindre
innovative enn alle andre
nordiske land? 

Et dypdykk i OECDs analyser
av offentlig pengebruk og utdan-
ning viser at vi bruker 40
prosent mer per elev enn
Finland. Likevel ligger Finland
milevis foran Norge både i gjen-
nomsnittlige prestasjoner og i
andelen som får toppresultater.
Men også andre nordiske land,
samt råvareprodusenter vi ofte
sammenligner oss med –
Canada, Australia og New 
Zealand – lykkes i mye større
grad enn Norge i å få frem enere
i skolen, særlig i fag som matte
og naturfag.

Hva kan årsakene være?
Vi kan ihvertfall slå fast at det

ikke skyldes for lite offentlig
pengebruk. Tvert imot.

Det skyldes heller ikke at det
er for lite konkurranse mellom
skolene. De andre nordiske
landene har ikke noe særlig
større andel private skoler.

Forskjell mellom Norge og
resten av Norden finner vi imid-
lertid på tre områder.

Norge er blant de landene der
skolens ressurser har minst
frihet til å bestemme over egen
skolehverdag ifølge OECD.
Skolehverdagen er bestemt
sentralt: Standarder og planer 

lages i departement/direktoratet 
og følges så opp av kommunen.
Det kan vel neppe motivere en
dynamisk, ung lærer til å bli 
særlig lenge i skolen.

Det undervises færre skole-
timer i matematikk og naturfag
i Norge enn i de andre nordiske 
landene, særlig fra ungdoms-
skolen og oppover. Mattelekser 
er det heller ikke for mye av i
Norge. Så langt har jeg der vi 
bor observert én dag med matte-
lekse i uken opp til femte klasse.
Til sammenligning opplevde vi
at elever på samme trinn i den 
offentlige skolen i USA hadde 
mattelekser hver dag.

Norske elever er de minst 
fornøyde av alle elevene i Pisa-
undersøkelsen. De rapporterer 
misnøye fordi læreren ikke 
hører etter hva de sier, og de 
føler heller ikke at de får den
hjelpen de trenger. Men den
norske læreren er heller ikke så 
fornøyd med sine elever. Kun i 
fem andre land rapporter 
lærerne at de må vente lengre 
før elevene har roet seg og de 
kan begynne undervisningen.

Problemet med manglende 
disiplin i skolen er alvorlig, fordi
det svekker læremiljøet. Det 
fører til at frafallet øker. Én av 
tre elever dropper ut av videre-
gående, noe som bidrar til å 
skyve Norge nedover listen over
landene med høyest utdanning.

Men er løsningen på disse 
utfordringene å øke trivselen

med nye valgfag og en ekstra 
kulturtime på SFO, slik regje-
ringen har foreslått i statsbud-
sjettet?

Kanskje er trivselen en funk-
sjon av økt prestasjon og mest-
ringsfølelse og ikke omvendt?

Isåfall trenger vi ikke flere
valgmuligheter i den norske 
skolen, men heller mer 
målrettet undervisning i fag 
som matte og naturfag. Øve, øve 
og øve, med kyndig veiledning, 
er eneste måte å bli god på, 

særlig i matte. Det har jeg sett 
etter 12 år med undervisning av 
studenter som tar høyere utdan-
nelse. Og jeg kan legge til at 
med større mestringsfølelse 
øker også trivselen. 

I mange vestlige land er det
en økende mangel på høykom-
petent arbeidskraft i nærings-
livet. Norge er ikke noe unntak, 
oljebransjen skummer markedet 
for ingeniører. Men for å møte 
denne etterspørselen, må en 
viktig bærebjelke være på plass. 

Vi må ha en større andel elever i
skolen som er gode i fag som
matte og naturfag.

Det er nemlig ikke tilfeldig at
de mest innovative landene, de
som troner på toppen på aner-
kjente innovasjonskåringer –
Finland, Singapore, Sveits og
Sverige – er land som før det har
lykkes med å få frem elever med
toppresultater i disse fagene.

Men ingen land kan hvile på 
laurbærene, og internasjonalt er
det stor oppmerksomhet om å 
øke kunnskapsnivået i skolen
ved nettopp å styrke fag som
matematikk. Derfor arran-
gerer for eksempel den
svenske, frivillige foren-
ingen Mattecentrum jevnlig
«räknestugor» over hele
Sverige og har til nå hjulpet
over 100.000 elever. Og i USA
varslet nylig president Obam
at han skal ansette flere matt
og naturfaglærere for å øke
kunnskapsnivået i skolen.

Jeg merker ingen tilsvarende
vektlegging i Norge. Det er ikke
noen nasjonal dugnad for å øke
matte- og naturfagkunnskapene
i skolen. Jeg vil si tvert imot de
siste årene. Søker du på «kultur
i skolen» på nettet får du 34.000
treff, mens et søk på «matte i
skolen» gir stusslige 300 treff.

Tiden er inne for handling
også i Norge. Til kanskje å bruke
kunnskapsministerens ti triv-
selsmillioner for å få på plass
kompetente lærerkrefter som
kan matte og naturfag, slik 
lektor Kval etterlyste i sønda-
gens VG. Får vi til et løft her, vil
mestringsfølelsen og dermed
kunnskapsnivået i alle fag øke.
Vi har ingen tid å miste.

Hilde C. Bjørnland, professor 
ved Institutt for samfunnsøko-
nomi, Handelshøyskolen BI.
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Kanskje vi bør
bruke kunn-

skapsministerens ti
trivselsmillioner til å
få på plass kompeten-
te lærerkrefter som
kan matte og naturfag

En gjennomsnittlig skole
Den norske skolen har førsteklasses budsjetter og fremragende elever. Hvorfor oppnår

den da bare gjennomsnittlige resultater?

 LANGT ETTER. Det under-
vises færre skoletimer i mate-
matikk og naturfag i Norge enn i
de andre nordiske landene,
særlig fra ungdomsskolen og 
oppover. Mattelekser er det
heller ikke for mye av i Norge, 
skriver artikkelforfatteren.  
Foto: Ed Ou
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Spåkjerringene rir igjen

D
N hadde 22. oktober en 

det frem-

under på e

ble tidfestet til klokken tr

natten. Enkle mennesker ble 

vettskremte. De sov ikke den 

natten, men ventet på det som 

ville skje. Klokken ble tre, men 

husene begynte ikke å skjelve 

engang. Klokken ble fire, fem og 

seks, men skogen sto like grønn 

og åkrene bugnet like friskt som 

før. Folkene var fortsatt i halv-

koma, men kuene begynte å 

raute på grunn av melkespreng. 

Da det ble formiddag og jorden 

svevde like fast i sin
 bane, var 

det feiring i mang en stue med 

fulle kjøkkenglass av hjemme-

brent og takk til Vårherre for at 

det gikk over denne gang. 

Jeg finner en viss parallell i 

spådommen om jordens under-

gang og boligprisenes stagna-

sjon og fall. Dette fordi boligpri-

sene i hvert fall i Oslo-området 

størr

hetene ble solgt for

per kvadratmeter. I førsten av 

1950-årene bygget jeg ut større 

prosjekter med flere hundre 

leiligheter, men da var prisene 

kommet opp i cirka 500 kroner 

per kvadratmeter. Senere har 

prisene steget jevnt og trutt. 

Dog med ubetydelige stagna-

sjoner og nedgang.

Dette betyr at prisene har 

steget med mer enn hundregan-

geren fra 1950. Men ifølge analy-

seselskapet skal det altså bli 

slutt på dette om et par–tre år. 

Analyseselskapet må være full-

stendig historieløst hva bolig-

prisene angår.

Spåkjerringene rir igjen.

 Trygve Brudevold (91).
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Eiendom

OVER-

JORDISK?  

Har analyse                  -

sel skaper noen 

forbindelse med 

høyere makter, 

skriver Trygve 

Skivebom om klimamål

K
jetil B. Alstadheim skriver 

KK24. oktober at Venstres 

KKklimamål på 40 prosent KK
kutt innen 2020 er «urealistisk» 

og «ren symbolpolitikk». 

Kanskje har Alstadheim rett. 

Men det Venstre har slått fast  

i det nye stortingsprogrammet, 

er at vi vil følge FNs klimapa-

nels anbefalinger, som nettopp 

sieer at de ri
sier at de rik

ne mdene må kutte 

v sinev sine

også i klimapolitikken. Vi vet at 

det er krevende, spesielt etter at 

regjeringen har somlet i syv år. 

Men Venstre har vist gjennom 

ene at vi

klimaforhandlingene at vi evner 

de andre
i en i en 
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Klima

FAGLIG. Ven-

stre ønsker å 

bygge sitt pro-

gram på faglige 

og vitenskape-

lige anbefalin-

ger, skriver 

Trine Skei 

Grande.
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Henrik 

Torgersen

Nå lanserer Telenor 4G 

tørste byene

Sosialdemokrati 

på vikende front

J
onas Gahr Støre svarer i DN 

tirsdag på min kronikk 

JJ«Slutten på sosialismen» fra 

lørdag. Helseministeren mener 

jeg siterer Francis Fukuyama 

selektivt, noe han har rett i. Han 

påpeker også at jeg overser en 

viktigere trend: at middelklassen 

skrumper inn. Også det har han 

rett i. Grunnen til at jeg hiver 

hendene i været, er (naturligvis) 

at jeg har et ess i ermet: Jeg har 

skrevet en bok: «Rødt, Hvitt & 

Blått – om demokratiet i 

Europa», som kommer ut på 

Dreyer kommende fredag, hvor 

nettopp dette er behørig omtalt.

Støre ser en viss relevans i 

min overordnede tanke om at vi 

i Europa har bygget opp svul-

mende velferdsstater som er for 

dyre å drifte i en ny økonomisk 

virkelighet. Negativ demografi 

og skrøpelig verdiskaping gjør 

denne utfordringen reell. 

Finanskrisen gjør den akutt.

At denne utviklingen er en 

spesiell utfordring for de sosial-

demokratiske partiene, er min 

mening. Den styrkes i noen grad 

av en enkel statistikk. For ti år 

siden var 12 EU-land (av 15) 

styrt av Arbeiderpartiets søster-

partier, i dag er tallet fem. I dag 

er sosialdemokratene en sterkt 

svekket blokk.

De siste valgene har vist at 

europeiske sosialdemokrater 

ikke lenger vet hvordan man 

skal appellere til de millioner av 

r m

velgere som ikke finner m

ost

klassearbeid i den post

n

elle økonomien, den n
de

klassen i forstedene, de
nd

fremmedgjorte innvand

ultu

som trodde på multikultu

øse

tens luftslott, de barnløse

m

grånende borgerne som

tru

sin identitet dekonstru

de

nedvurdert av eliteide
k j

Noe av grunnen, slik j
m

det, er altså at sosialdemo

tene gjennomgående har 

v e

rollen som forsvarer av e

es

velferdsstat under pres
De

et defensivt prosjekt. De

mok

forklaring på sosialdemok

Eu

tenes svekkede appell i Eu

ud

Historikeren Tony Jud

ne 

om disse spørsmålene 

th

dødsskrift «Ill Fares th

kr

Judt var sosialdemokra

problemene jeg beskrev i

korte tekst, tårne seg opp. 

e å

eneste svaret han klarte å

mo

for å bevare sosialdemo

g, 

dominerende stilling, 

dem

han kaller «a social dem

ge

of fear» – altså at velge
k

stemme rødt ut av fryk

alternativene. 

 Asle Toje, Institutt fo
etet

vitenskap, Universitetet
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enkraten
ksterk
k, sblokk, s

ojeAsle Toje

kt
Alvorlig embedssvikt

D
agens Næringsliv har bitt 

seg fast i et standpunkt: 

Tigging er noe vi må leve 

med (lederartikkel 19. oktober). 

Venstres Trine Skei Grande er 

ute i samme ærend 22. oktober, 

uten at det tilfører debatten nye 

innsikter. 

Det er en utbredt misforstå-

else at vi med EØS-avtalen må 

akseptere at kriminelle kommer 

til Norge. Vi har lov til å sette 

krav til underhold for turist-

besøk, og vi har lov til å sette 

grenser for hvor lenge man kan 

være arbeidssøkende i Norge 

uten å lykkes. Problemet er at 

slike begrensninger blir papir-

bestemmelser hvis det er tillatt  

å reise til landet for å tigge.

Nå kan det hevdes at dette 

kkikke er så farlig, hvis man holder 

Men d

til tiggingen. Men det er her 

ss n sn s

fam

bakmannsvirksomhet, fam

me 

trafficking, tiggeturisme 

te

tradisjonell kriminalite

m

skapen er, sammen m
aly

rektoratets egne analy
Fa

over til justisminister Fa
ist u

juni i år. Pressen har vist u
i å

vanlig tilbakeholdenhet i å

rere denne korrespondans

Det er en alvorlig svikt

minister Faremos emb

etat

når hennes egne fagetat
so

samtlige politidistrikt so
D 

berørt av tigging og POD 
g 

reres. Både Storberget og 
om

Faremo har sittet uvirksom

når fakta fra egne rekker
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UTB

en mis

at vi me
n 

avtalen 

epaksep

minmin
l Ntil N

chMich
neschne

Bedre tilretteleggelse for sykling er ikke bare god 

samferdselspolitikk. Det gir store helsegevinster også, 

skriver Abid Q. Raja.

Sykkelvei – et sparetiltak

J
eg er en syklende brun 

nordmann, for tiden i 

India. Således er jeg en 

sjelden rase, da det er et leit 

faktum at etniske minoriteter  

i Norge sykler mindre enn 

etniske nordmenn. Det henger 

sammen med hvor man har 

opprinnelse og med sykkel-

ku
kke blirikke blir over

rundt og Nordmarka sykkelma-

raton. Det er befriende å sykle; 

det går fort, du får trent, du 

tilbakelegger store avstander  

og opplever mye natur.

Når sykling gir så mange 

oppturer, er det lett å glemme at 

vi ikke har gode nok sykkelveier, 

selv i Norge. En kan fort 

glemme de treningsturene på 

landeveien hvor bilene tuter på 

deg, forsøker å ta deg med 
rbi i 

spylevæska eller kjører forbi i 

enorm fart
enorm fart, så nært at du

etter at jeg satte meg på 

sykkelen igjen som voksen.

Jeg ser at jeg i grunn også bør 

takke for at folk sykler. Tenk om 

alle transportsyklistene heller 

hadde tatt bil til og fra jobb?

Er man litt over gjennom-

snittlig interessert i samferd-

selspolitikk, vil man i utkast til 

Nasjonal transportplan se gjen-

tatt flere ganger at økt trans-

portbehov fra befolkningsvek-

te 20 

sten på 20 prosent de neste 20 

årene må tas enten gåend
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Samferdsel

 MYE Å HENTE. Ikke på 

noe annet samfunnsområde 

vil en satsing gi så store virk-

ninger innen miljø og folke-

helse som sykkelveier, 

 skriver Abid Raja, som for 

tiden befinner seg i India.  

Foto: Privat

traseer. Når disse er gjennom-

ført, vil det gi god virkning også 

for andre samferdselsløsninger. 

Det bør derfor være lov å etter-

lyse mer fremtidsrettet og 

visjonær satsing på sykkel som 

transportmiddel. Økt sykling 

har så mange positive effekter 

at den samfunnsmessige gevin-

sten ved bygging av sykkelveier 

er meget stor, både i sentrale og 

i mer rurale strøk.

Ikke på noe annet samfunns-

område vil en satsing gi så store 

virkninger innen miljø og folke-

helse som sykkelveier. Inakti-

vitet er den store helsetruselen  

i Norge, ifølge Helsedirekto-

ratet, og voksne menneske

ratet, og voksne mennesker

alv ti
st en halv ti

fysisk aktivitet hver dag for ikke 

å belaste helseapparatet.

Selv veide jeg 20 kilo mer for 

knappe fire år siden. Jeg kunne 

fort ha blitt en belastning for 

helseapparatet.

Å tilrettelegge for sykling er 

faktisk også å satse på borgernes 

helse.

Luftforurensning og støybe-

lastning i nærmiljøet reduseres 

ved å redusere biltrafikken. Når 

vi vet at de fleste bilturene i Oslo 

og Akershus er kortere enn fem 

kilometer, er det mye å hente på 

å få folk opp på syklene.

Syklister bør engasjere seg 

mer politisk for å kreve helårs 

pressykkelveier som

ekspressykkelveier somm gjør at 
m gjør at 

OsOs
hus heng
hus heng

også for sykkelpendling. For 

eksempel fra Romerike til Oslo, 

fra Nittedal til Oslo, fra Follo til 

Oslo, og ikke minst fra Asker til 

Oslo. Bør det ikke samtidig 

kreves tilretteleggelse for gode 

tilførselsveier til sykkelekspress-

veiene?

Som politiker akter jeg å 

jobbe for at sykkel blir et 

innsatsområde også for arbeids-

givere. Kan ikke arbeidssykling 

honoreres med fem kroner kilo-

meteren (bilen får 3,50 og 

elbilen får fire kroner), og kan 

man ikke gjøre det gratis å ta 

med sykkelen på kollektivtran-

sport og lage sykkelstativer på 

busser og tog? 

Årets statsbbudsjett viser at
budsjett viser at

l
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