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Nylig uttalte kjendislærer NNHåvard Tjora: «Kjær-
lighet og omsorg er den

viktigste faktoren i barns skole-
hverdag, men dette perspektivet
mangler i alle rapportene som
blir skrevet fra Skole-Norge».
Uttalelsen kom i forbindelse
med at han mottok den presti-
sjetunge Jonasprisen for sitt
bidrag til å gjøre skolen mer
romslig og inkluderende. Tjora 
ble kjendislærer etter at han i
tv-serien «Blanke ark» demon-
strerte at det er mulig å gjøre 
skoletrøtte niendeklassinger til
arbeidsomme og vitebegjærlige
skoleelever.

Ny forskning fra Canada og
USA tyder på at Tjora er inne på 
noe viktig. Tett oppfølging fra 
trygge voksne som stiller krav,
støtter, veileder og har høye
forventninger har vært sentralt
i vellykkede program for
ungdom som er i fare for å falle
fra i skolen. Tanken er at gode
relasjoner til voksne er med på 
å styrke sosiale og emosjonelle
ferdigheter. Gjennom støtte,
veiledning, klare krav og høye
forventninger viser voksne at de
har tro på ungdommen og at de
er opptatt av hvordan 
ungdommen klarer seg. Dette
kan styrke ungdommens tro på 
seg selv, som er nødvendig for å 
klare å motivere seg til å jobbe
med skolearbeidet. 

Ungdom fra familier med lav 
utdannelse og lav inntekt er
overrepresentert blant dem som
ikke lykkes i å fullføre videregå-
ende utdannelse. Samfunnsøko-
nomer har lenge vært opptatt av 
å undersøke virkningen av tiltak 
rettet mot vanskeligstilt
ungdom: Hva gir bedre mulig-
heter for å lykkes med skole-
arbeidet og dermed redusere
muligheten for at fattigdom og
levekårsproblemer går i arv?
Denne faglitteraturen har lenge
vært trøstesløs lesing. Det har
nemlig sett ut som om ingen-
ting hjelper.

Nå har det imidlertid kommet
studier av tiltak som ser ut til å 
virke. Veiledning og oppfølging
fra voksne for å styrke sosiale og 
emosjonelle ferdigheter – i
tillegg til ekstra hjelp med det

faglige – er sentrale kompo-
nenter i disse tiltakene. Et av 
tiltakene som har vekket stor
oppmerksomhet i fagmiljøet er
«Pathways to Education» i
Canada. Dette er et omfattende
program rettet mot ungdom i et
svært fattig nabolag med offent-
lige boliger i Toronto. Pathways
to Education gir ungdommene i
videregående skole blant annet
tett oppfølging fra voksne som
stiller tydelige krav, har høye
forventninger, veileder og
støtter, betydelig ekstra hjelp
med det faglige, og endog
pengebelønning for å delta i
programmet og være tilstede.

Den anerkjente samfunnsøko-
nomen Philip Oreopoulos ved
University of Toronto har
sammen med kolleger evaluert
dette tiltaket i studien «Path-
ways to Education: An inte-
grated approach to helping
at-risk high school students»

(NBER working paper). Resulta-
tene er oppsiktsvekkende. 
Studien viser at programmet 
økte sannsynligheten for å full-
føre videregående skole fra 38
til 53 prosent. Programmet blir
nå tilbudt i flere vanskeligstilte
nabolag i Canada.

«Pathways to Education» er
et svært sammensatt program 
med mange komponenter.
Dessverre kan ikke studien si
hva det er som gjør at 
programmet virker. Samme 
utfordring har studier av andre
tiltak rettet mot ungdom som
sliter på skolen. Selv om tilta-
kene har vært svært sammen-
satte har tett oppfølging fra 
voksne vært en sentral kompo-
nent i de få tiltakene som ser ut
til å virke.

Gitt utfordringene vi har med
frafall i videregående skole, bør 
norske skolemyndigheter teste
ut et lignende program med tett

voksenoppfølging i den norske
skolen. Et mentorprogram som
gir ungdom som sliter tett
oppfølging fra mentorer ansa
programmet er en mulighet. 
annet tiltak som kan være
verd å teste ut er å gi læreren
mer kompetanse, verktøy og
tid til å utvikle gode relasjone
med elevene.

Andre forhold enn tettere
oppfølging spiller åpenbart in
og mye er forskjellig mellom
Norge og Canada – og spesiel
mellom Norge og USA. Result
tene i studiene kan derfor ikk
direkte overføres til Norge.
Likevel er resultatene så 
oppsiktsvekkende at skolepoliti-
kerne bør lytte til Tjora når han
etterlyser omsorgsperspektivet i
Skole-Norge.

Mari Rege, Professor i 
økonomi, Handelshøgskolen  
ved UiS og ESOP ved UiO
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Kjærlighet og omsorg
Tett oppfølging fra trygge og tydelige voksne – som støtter, veileder, stiller krav og har

høye forventninger – kan få flere ungdommer til å lykkes i skolen.

MOTIVATOR. Håvard Tjora
ble kjendislærer etter at han i
tv-serien «Blanke ark»
demonstrerte at det er mulig å 
gjøre skoletrøtte niendeklas-
singer til arbeidsomme og
vitebegjærlige skoleelever. 
Foto: Thomas Haugersveen
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Norske virksomheter sitter på 

tusenvis av terabyte med uutnyttet, 

verdifull informasjon. Og det er 

forsvinnende få som kan gjøre noe 

med det.

Store data, 

lite kompetanse

Isommer kom en ny rapport 

med klare anbefalinger til 

Kommunal- og modernise-

ringsdepartementet: Den 

økende etterspørselen etter 

avansert ikt-kompetanse må 

møtes med utdannelsestiltak. 

Hvis ikke går Norge glipp av et 

stort verdiskapingspotensial. 

DAMVAD og Samfunnsøkono-

misk analyse står bak rapporten 

som med all tydelighet tegner et 

bilde av akutt mangel på kvalifi-

sert arbeidskraft innen ikt, hvis 

ikke noe gjøres snarest. 

Dette gjelder ikke bare 

innsikt i tekniske ikt-løsninger. 

Det er stor mangel på grunnleg-

gende forståelse av hvordan 

teknologi og næring henger 

sammen – om det å se mulighe-

tene som finnes; å være broen 

mellom teknologi og virksom-

heten.

Etterspørselen vil ikke i så 

stor grad komme etter typiske 

it-stilli
nger slik som datavare-

husansvarlige. Vi kommer til å 

trenge de som er dyktige i gren-

selandet teknologi, organisasjon 

og forretningsutvikling. 

I dette grenselandet finnes 

«Big Data» – datamengder så 

store at de ikke lar seg behandle 

av tradisjonelle databaser eller 

prosessbehandlingssystemer. 

Det kan gi stor kommersiell og 

vitenskapelig verdi i å koble 

store datamengder for så å 

trekke ut bestemt informasjon 

ved hjelp av avanserte analyser.

Det er dette Big Data handler 

om: Muligheten til å gjøre 

kompliserte beregninger og algo-

ritmer, sette sammen ulike data-

sett, fremstille dataene hurtig og 

gjøre komplekse sammenhenger 

visuelt lettere å forstå. 

Nye analyseverktøy er så 

brukervennlige at de hjelper 

stadig flere å hente ut spesifikk 

informasjon på en måte som gir 

stor verdi. Dette gjelder for 

eksempel:

 Oljeindustrien, som innhenter 

enorme mengder data under 

leting og produksjon.

 Helseforetak, som behøver 

innsikt i pasientdata.

 Offentlige etater, som vil 

styre smartere og mer effektivt 

for å kunne opprettholde 

velferden.

Det gjelder ikke minst for alle 

bedrifter som hver dag kjemper 

om kunder. Kampen om kundene 

vil i større grad vinnes gjennom 

dypere innsikt om kundenes 

preferanser og evnen til å 

kommunisere med individene.

En undersøkelse fra MIT/SAS 

Institute viser at virksomheter 

som bedre utnytter dataene 

sine, er fem prosent mer 

produktive enn de som ikke 

gjør det. Dette er avgjørende 

prosenter for bedrifter som 

arbeider under norske ramme-

betingelser med høye lønns- og 

produksjonskostnader.

Potensialet lar seg neppe 

realisere uten å ta nytte av 

medarbeidere med avansert ikt- 

og analysekompetanse. En 

forutsetning for å ta i bruk ikt 

på en vellykket måte er å ha en 

forståelse for hva teknologien 

kan bidra med. Vi trenger 

mennesker som har kunnskap 

nok til å være broen mellom ikt 

og individ.

Norge havner i en digital 

hengemyr om vi ikke utdanner 

flere med avansert ikt-kompe-

tanse. Norske virksomheter må 

henge med i et stadig mer 

krevende internasjonalt 

marked. Dyr arbeidskraft gjør 

automatisering og innsikt ved 

hjelp av Big Data både relevant 

og viktig. 

Terabytene er der. Det gjelder 

bare å ha nok folk til å vite 

hvordan vi kan utnytte dem. 

 Kåre Nygård, administre-

rende direktør i SAS Institute
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Norge havner i 

en digital henge-

myr om vi ikke utdan-

ner flere med avan-

sert ikt-kompetanse

Forunderlig  

fra Aarbakke

I
DN 2. september mener 

leder Knut Aarbakke i 

IIAkademikerne at en «tillits-I I
reform» må til for å få «bedre 

kvalitet i pasientbehandlingen» 

i sykehusene. Han hevder at det 

er for mye «sentralstyring og 

kontroll», og slår fast at pasi-

entnære ledere og ansatte må få 

mer ansvar. Å antyde at pasient-

behandlingen lider under 

manglende tillit m
ellom helse-

personell og de som er satt til å 

lede og styre sykehusene, er en 

grov og lite gjennomtenkt 

påstand fra Akademikernes 

leder.

Ifølge Kunnskapssenteret, er 

sykehuspasientene svært 

fornøyde med behandlingen. På 

en skala fra 0 til 100, fikk pasi-

entsikkerheten en gjennom-

snittsscore på 90 i 2012, og 

tilfredsheten med leger og plei-

epersonell kom ut på rundt 75. I 

medarbeiderundersøkelsene 

scorer både motivasjon, arbeids-

glede og tilhørighet i snitt over 

75 av 100 mulige poeng fra de 

sykehusansatte. 

De siste årene har man nådd

det politiske målet om å få 

økonomisk kontroll i sykehu-

sene. Ifølge SSB har antallet 

polikliniske konsultasjoner økt 

med over 90 prosent siden 

2002. Norsk pasientregister 

viser at andelen korridorpa-

sienter er halvert fra 2005 til

2013, og den gjennomsnittlige 

ventetiden har sunket jevnt og 

trutt. Andelen fristbrudd for 

pasienter som skal til utredning 

eller behandling er redusert 

med over 60 prosent fra 2009 til 

2013. 

Det er alltid mulig å bli bedre, 

og ledere og ansatte i sykehu-

sene jobber kontinuerlig for 

dette. Å uroe pasientene med å 

hevde at behandlingen ikke hele 

tiden har sikkerhet, kvalitet og 

pasientenes beste for øye er 

forunderlig.

 Anne-Kari Bratten, adminis-

trerende direktør i Arbeids-

giverforeningen Spekter
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Helse

er på høy tid at regjeringen etablerer en 

ellom seg selv og Nobelkomiteen, skriver 

dgaard, seniorforsker ved Nupi.

dmykhet skader ikke

n av Stolten-

eringens forsøk 

opprette 

delser med Kina 

klargjør hva vi ikke bør være 

med på. Å medvirke til og at Liu 

Xiaobo ikke får anledning til å 

komme til Oslo og holde sin 

takketale, og til at kinesiske 

dissidenter ikke får prisen i 

fremtiden, er en uhyrlig tanke 

og et angrep på Nobel-komi-

teens uavhengighet. Å forplikte 

seg i hemmelighet gjør det enda 

verre. Jens Stoltenberg har 

derfor hatt de rette refleksene.

Skyver man noe under teppet 

fordi det ikke lar seg forsvare, 

lukter det ekstra ille den dagen 

det kommer frem igjen. 

Noen beklagelse av tilde-

lingen er heller ikke aktuelt. 

Men det er på høy tid at regje-

ringen etablerer distanse 

mellom seg selv og Komiteen. 

Distansen har til nå har vært 

totalt fraværende: Regjeringen 

har unisont støttet opp om pris-

vinnerne, ikke mange ganger, 

men hver gang. Er det da noe 

rart at omverdenen ikke ser 

forskjellen? I høst bør Erna 

Solberg ikke komme ut på 

Slottsplassen og slå seg selv i 

hartkorn med tildelingen. 

Men om ikke beklagelse, så 

skader det ikke med litt

ydmykhet. Pliktetikken står 

høyt hos oss: Andre vurderes 

opp mot våre egne normer og 

standarder, ganske idealistisk 

og kompromissløst. Motstykket 

er konsekvensetikken, som tar 

Kina

Tydelig skille
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INNLEGG

Politikk

situasjonen i betraktning og 

styrer etter handlingenes 

antatte konsekvenser. 

Det er mye å si om de indivi-

duelle menneskerettighetenes 

kår i Kina, men det er formas-

telig å kreve at de skal bli som 

oss fortest mulig. De kulturelle 

forutsetningene er forskjellige, 

og vi brukte selv lang tid på å 

komme dit vi er nå. Liu gikk i 

strupen på Kommunistpartiet 

for menneskerettighetsbrudd, 

mens partiet har prioritert 

økonomisk vekst og fattigdoms-

bekjempelse og fortjener 

honnør for de eventyrlige frem-

gangene. Den norske regje-

ringen bør fremheve det siste, 

tone ned pliktetikken, og legge 

større vekt på virkningene av 

egne handlinger.

Ett av punktene i den klassifi-

serte teksten er anerkjennelse 

av Kinas behov for å bekjempe 

terrorisme. For Kina er dette til 

syvende og sist et spørsmål om 

den territoriale integriteten. 

Ikke den minste del av landom-

rådet må få gå. Uighurer og 

tibetanere kan bare håpe på en 

strofe fra vår egen nasjonal-

sang: «har den herre stille 

lempet». Norge, liksom Tysk-

land før oss, må presisere at når 

vi har tatt imot Dalai Lama 

betyr ikke det at vi setter spørs-

målstegn ved Kinas grenser. 

I vår markerte regjeringen et 

linjeskifte da den avsto fra å 

møte Dalai Lama, og gjorde rett 

i det. Det er ikke naturlig å ta 

imot religiøse ledere på øverste 

politiske nivå. Ingen protokoll 

tilsier det. For dem som ikke er 

innforlivet med det norske

samfunnet ville det virket påtatt 

om vi hadde gjort det, og 

forholdet til Kina ville blitt enda 

vanskeligere.

Børge Brende sier Stoltenberg 

har hatt en fornuftig tilnærming 

til spørsmålet, og Jonas Gahr 

Støre håper at Brende greier å 

løse konflikten. For at utspillene 

skal være troverdige må det ligge 

bred enighet til grunn, først og 

fremst mellom Arbeiderpartiet 

og Høyre. Skiftende regjeringer 

må forventes å føre samme poli-

tikk. Brendes generøse reaksjon 

på avsløringene og Støres tilsvar 

lover godt i så måte.          

    

 Sverre Lodgaard, seniorfor-

sker, Nupi

derfor hatt de rette refleksene

KONSEKVENT. 

Skiftende regje-

ringer må for-

ventes å føre 

samme politikk, 

skriver Sverre 

Lodgaard.

 KINESISK ISFRONT. Fra

utstillingen på Nobels Freds-

senter før Nobels fredspris-

utdelingen 2010, som gikk til 

kinesiske Liu Xiaobo. 

Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Regjeringen har 

unisont støttet 

opp om prisvinnerne, 

..., hver gang. Er det 

da noe rart at omver-

denen ikke ser for-

skjellen? 

Unnskyld, SAS!

Iet mislykket og misforstått 

forsøk på å være morsom, sa 

Ijeg på NHH-forum nylig at I I 
jeg reiser med SAS bare for å se 

rlig sel
hvor dårlig selskapet er. Det var 

ikke bare dumt sagt – det var en 

uttalelse som var egnet til å såre 

alle de ansatte i SAS som hver 

dag gjør en god jobb for selskap 

og passasjerer. Jeg håper de vil 

godta min uforbeholdne 

unnskyldning. 

 Victor D. Norman
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