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Sosial bakgrunn
har stor betyd-

ning for hvordan barn
lykkes i skolen og
senere i arbeidslivet 
– også i Norge

Evnen til hardt arbeid
Å lykkes i skolen kommer ikke av seg selv – det krever hardt arbeid. Et barns evne til

hardt arbeid påvirkes i stor grad av oppvekstmiljøet.

Å HOLDE UT. Tålmodighet, 
innsats og hardt arbeid er avgjø-
rende for skoleresultater og
senere suksess i arbeidslivet. 
Illustrasjonsfoto: Aleksander 
Nordahl

Jeg vokste opp på en gulrot-
gård på Jæren. I gulrot-
åkeren lærte jeg uthol-

denhet og nøyaktighet med
kjedelige oppgaver, selv når alle
tanker og impulser strittet imot.
Mor og far kaller det evnen til
hardt arbeid. Selv tenker jeg at
dette var god trening i selvregu-
lering.

Selvregulering handler om 
evnen til å regulere og kontrol-
lere egne handlinger, tanker og
følelser for å oppnå et mål. Det
minner om det vi ofte kaller å 
være iherdig, driftig, flittig,
ambisiøs og arbeidsom.

Et barns evne til selvregule-
ring har stor betydning for
hvordan barnet lykkes i skolen. 
Dette er ikke så oppsiktsvek-
kende; selvregulering gjør at
barnet klarer å lese ferdig
boken, gjøre ferdig hjemme-
leksen i matematikk, komme i
gang med prosjektarbeidet, og
– ikke minst – møte opp på 
skolen og gjøre en innsats.

Mer oppsiktsvekkende er fors-
kning som viser at evnen til selv-
regulering i stor grad påvirkes
av oppvekstmiljøet. Personka-
rakteristikker som iherdig,
driftig, flittig, ambisiøs og 
arbeidsom oppfattes gjerne som
statiske egenskaper, men slik er
det ikke nødvendigvis. Evnen til
selvregulering er en ferdighet 
som kan oppøves. Spesielt kan
den formes i barnehagealder,
men også i skolealder er den
formbar, viser forskningen.

Mye av denne forskningen
kommer fra utviklingspsykologi
og læringsteori, hvor man lenge
har forsket på betydningen av 
selvregulering og andre sosiale
og emosjonelle kompetanser. 
I den senere tid har også flere
samfunnsøkonomer – med
James Heckman, nobelpris-
vinner i økonomi, i spissen –
vært opptatt av dette. Heckmans
forskning tyder på at sosial og 
emosjonell kompetanse hos
barn og ungdom har minst like
stor betydning som iq for
hvordan man lykkes med ut  -
dannelse og i arbeidslivet. 

Ludvigsen-utvalget, hvor jeg
er medlem, har lest denne fors-
kningen med stor interesse.

Utvalget ledes av professor Sten
Ludvigsen og er nedsatt av 
Kunnskapsdepartementet for å 
utrede om dagens skole dekker
de ferdigheter elevene vil trenge
i fremtiden. Evnen til å lære nye
ting blir stadig viktigere for å 
lykkes i et kunnskapsbasert
arbeidsliv med hyppige omorga-
niseringer. Selv om det kan være
gøy å lære nye ting, kreves det
også tålmodighet, innsats og
hardt arbeid – det vil si evnen til
selvregulering.

Læreplanen for den norske
skolen benytter ikke begrepet
selvregulering, men det står
endel om den type ferdigheter
begrepet innebærer. For
eksempel står det at skolen skal
stimulere elevenes utholdenhet
og nysgjerrighet, og oppmuntre
dem til å utvikle egne lærings-
strategier og evne til kritisk 
tenkning. I dag har vi ingen
direkte mål på hvorvidt den
norske skolen lykkes i dette.
Stort fravær og frafall i den vide-
regående skole kan imidlertid
tyde på at mange norske elever
kan ha utbytte av å trene på 
selvregulering. Samtidig må vi

ikke glemme andre faktorer for
læring, som for eksempel
dyktige lærere, og det å kunne
se en mening i skolearbeidet.

Vi ser også fra PISA at den
norske skolen har en stor andel
elever på de laveste ferdighets-
nivåene i matematikk og
naturfag. Et nærliggende
spørsmål er om noen av disse
elevene vil ha mer nytte av øving
i selvregulering i stedet for
ekstraundervisning.

På denne bakgrunn diskuterer
Ludvigsen-utvalget om den økte
vektleggingen av basisferdighe-
tene skriving, lesing og regning
fortrenger mer eksplisitt arbeid
med selvregulering. Målingen av 
utvikling i basisferdigheter er og
har vært viktig for å utvikle
kvaliteten i den norske skolen.
Samtidig vet vi at når noe måles,
kan det gjøre at arbeidet med
det som måles, styrkes på 
bekostningen av det som ikke
måles. Spørsmålet er om vi også 
må utvikle verktøy for å kart-

legge barnas evne til selvregule-
ring, slik at også dette vekt-
legges i skolen. PISA er allerede
i gang med slik arbeid.

Ikke minst har utvalget væ
opptatt av internasjonale
studier som viser at evnen
til selvregulering er
avhengig av sosial
bakgrunn. Vi vet at barn
med foreldre med lav utdan-
nelse i gjennomsnitt får
mindre språkstimulering i
tidlige år, mindre hjelp med
skolearbeidet, møter lavere
forventninger og krav til skol
arbeidet, får mindre ros og
oppmuntring og får mindre
tilgang til bøker og informa-
sjonsteknologi, sammenlignet
med barn av foreldre med høy 
utdannelse. Denne skjevheten i
forutsetninger for å lykkes i
skolen blir ytterligere forsterket
av forskjellig trening i selvregu-
lering.

Sosial bakgrunn har stor
betydning for hvordan barn
lykkes i skolen og senere i
arbeidslivet – også i Norge.
Faglitteraturen kan tyde på at
trening i selvregulering i skolen
kan være et effektivt grep for å 
gi barn likere muligheter til å 
lykkes.

 Mari Rege, professor i 
økonomi, Handelshøgskolen ved 
UiS og Esop ved UiO.
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Olje- og gassindustrien kan 

være en del av løsningen på klima-

problemet, men det vil kreve en 

industri som tar ansvar, og politikere 

som tenker ut over egne lande-

grenser, skriver konsernsjef  

Helge Lund i Statoil.

Høyere 

pris på CO2

FN
s klimapanel slår 

fast at klimaendrin-

gene er her allerede. 

I siste delrapport har klimapa-

nelet vurdert omtrent 900 ulike 

scenarier for utslipp av klima-

gasser i dette århundret. 

Rapporten viser at verden vil 

trenge all tilgjengelig teknologi 

og energi med lave klimautslipp 

for å snu utviklingen: Kjerne-

kraft, fornybar energi, natur-

gass og karbonfangst og 

-lagring (CCS). En høyere pris 

på CO2 er raskeste vei til lavere 

utslipp. Statoil støtter en slik 

global politikk, og vi forbereder 

oss på at den kommer. 

De energiprodusentene som 

vil lykkes, er de som kan levere 

sikker og rimelig energi med 

lavest mulig utslipp.

Statoil produserer olje og gass 

med klart lavere utslipp enn 

andre store selskaper, og har 

satt tøffe utslippsmål for 2020. 

Ett eksempel på hvordan vi 

jobber finner vi i de 20 milli-

oner tonn CO2 som vi har 

fanget og lagret på Sleipner, 

Snøhvit og In Salah-feltene. Det 

tilsvarer utslippene fra to års 

veitrafikk i Norge. Et annet er 

vårt samarbeid med General

Electric (GE) om utvikling av 

løsninger for å begrense fakling 

fra produksjon av skifergass. Vi 

har satset flere hundre milli-

oner kroner på utvikling av ny 

teknologi for offshore vindkraft, 

et område der vi også har gjort 

store kommersielle investe-

ringer. 

Vi trenger raske, men også 

riktige tiltak. Klimapanelet 

bygger på den beste kunn-

skapen verden har, både om 

utfordring og løsninger. I den 

norske klimadebatten kan det 

tidvis synes som om gjenbruk 

av argumenter er viktigere enn 

tiltak som virker. Et eksempel 

på det er rollen til naturgass. I 

Norge snakker vi om gass som 

et klimaproblem. FN trekker 

det frem som en klimaløsning. 

Som Cicero pekte på i DN 

tidligere denne uken, står Norge 

i en særstillin
g som energileve-

randør i Europa. Gass fra Norge 

har bidratt til st
ore utslippsre-

duksjoner i andre land. Å 

erstatte kull med gass er et av 

tiltakene klimapanelet sier kan 

gi betydelig effekt umiddelbart. 

I USA er klimautslippene redu-

sert med 800 millioner tonn 

siden 2007. Det tilsvarer mer 

enn 15 ganger Norges årlige 

utslipp. En viktig forklaring er 

at gass erstatter kull i kraftsek-

toren. Samtidig finner billig 

amerikansk kull veien til

Europa, og bidrar her til økte 

utslipp. Energimarkedene 

henger sammen på tvers av 

landegrensene. Det må også 

klimapolitikken gjøre. 

For å nå togradersmålet må 

de globale klimautslippene 

reduseres med 40–70 prosent 

innen 2050. Samtidig vil energi-

forbruket øke. Det er utenkelig 

å nå slike utslippsmål med 

dagens forbruk av kull. En del 

kull kan erstattes med fornybar 

energi, men langt fra alt. Skal vi 

få til raske kutt fra energisek-

toren, og samtidig sikre energi 

til flere, er mer effektiv energi-

bruk og større overgang fra kull 

til gass helt nødvendig. 

EU har som ambisjon å redu-

sere sine klimautslipp med 80 

prosent innen 2050. Akkurat nå 

diskuteres et mål om å redusere

utslippene med 40 prosent 

innen 2030. Statoil støtter disse 

målene, og tror de er mulige å 

nå, nettopp fordi EØS-landene 

samarbeider tett om klimapoli-

tikken. Derfor er vi opptatt av at 

hvert enkelt land ikke gjennom-

fører tiltak som bare flytter 

utslipp over til nabolandet. 

Dette øker kostnadene og 

undergraver samarbeidet. 

Det internasjonale energiby-

rået har dokumentert at det 

også innenfor togradersmålet er 
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Miljø  REDUKSJON. Ett 

eksempel på hvordan vi 

jobber finner vi i de 20 milli-

oner tonn CO2 som vi har

fanget og lagret på Sleipner 

(bildet), Snøhvit og In Salah-

feltene, skriver artikkelfor-

fatteren. Foto: Gunnar Lier

Alger kan erstatte fiskeolje 

ved fôring av oppdrettsfisk. Slik kan 

oppdrettsnæringen vokse videre – 

med omega-3 i laksefôret.

La laksen 

spise alger

O
ppdrett av laks er blitt 

svært viktig for Norge. 

Dagens Næringsliv hadde 

18. januar oppslaget Fishy Busi-

ness om voksesmertene 

næringen har. Både eksporten 

og omsetningen av laks har økt 

med ti prosent per år de siste ti 

årene, og flere analyser spår en 

fortsatt økning. 

En rapport fra vitenskapsaka-

demiene NTVA og DKNVS 

(«Verdiskaping basert på 

produktive hav i 2050») anslår 

en femdobling i oppdrett av laks 

og ørret frem til 2050. Men som 

oppslaget i Dagens Næringsliv 

viser må mange utfordringer 

løses før man kommer dit.

En av de viktigste utfordrin-

gene å ha nok fôr av høy kvalitet 

til fisk
en. I dag brukes fiskeolje 

fra Sør-Amerika som omega-3-

fettsyre-kilden til laksen, fett-

syrer som både laksen og vi 

mennesker er avhengig av. Men 

vi har nådd taket for hva som 

kan produseres av fiskeolje. Av 

en årlig produksjon på én 

million tonn fiskeolje bruker 
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oppdrettsnæringen 70 prosent.

Skal det fôres mer fisk i frem-

tiden, må det derfor utvikles nye 

råstoffer som har de gode fettsy-

rene. Kan det brukes andre 

råstoffer? 

Det er jobbet mye for å finne 

vegetabilske kilder som kan 

erstatte både fiskemel og fiske-

olje: landbruksplanter som soya, 

raps og solsikke, alle også gode 

matkilder for oss mennesker. 

Mye av fiskemelet ser ut til å 

kunne bli erstattet med vegeta-

bilske proteinkilder. Men fors-

kning viser så langt at det er 

ikke mulig å erstatte fiskeoljen 

med rent plantefett. Årsaken er 

at laksen, på samme måte som 

oss mennesker, trenger omega-

3-fettsyrene.

Vi må derfor utvikle nye 

råstoffer som har høyt innhold 

av disse fettsyrene. Dette er også 

viktig for at laksen i fremtiden 

skal være en sunn omega-3-kilde 

for mennesker.

Hva er så alternativene?

Flere internasjonale selskaper 

jobber med å genmodifisere 

planter og gjær slik at de kan 

produsere omega-3-fettsyrer. 

Andre peker på det å høste 

lavt i havets næringskjede, for 

eksempel dyreplankton som 

krill og raudåte. Dette er orga-

nismer som er underlagt strenge 

forvaltningsordninger og 

vil i overskuelig fremtid 

trolig ikke være en omega-3-

kilde i fiskefôr.

I naturen kommer omega-3-

fettsyrene i fisk opprinnelig fra 

mikroskopiske alger, og de er en 

kilde som både fôrbransjen og 

forskningsmiljøer peker på som 

en av de mest interessante frem-

tidige kildene. Mikroalgene kan 

lett dyrkes i forskjellige 

systemer, de har høy produkti-

vitet og høyt innhold av omega-

3-fettsyrer. De trenger bare lys, 

CO2 og næringssalter for å 

vokse. Biologene kaller dette en 

fototrofisk produksjon, og den 

er 100 prosent bærekraftig. 

Skal vi bruke mikroalger i 

fiskefôr, må algene foredles, og 

det må utvikles industrielle 

dyrkingssystemer. Dette er 

samme utvikling som har funnet 

sted for landbruksplanter. Gode 

alger med høyt innhold av 

omega-3-fettsyrer kan avles 

frem ved hjelp av tradisjonelle 

og nye bioteknologiske metoder 

slik at produktiviteten forbedres 

og kostnadene reduseres.

På verdensbasis er det en 

betydelig forskning på dette 

området, mye fokusert på 

biodiesel. Det er mulig for 

norske miljøer å ta en ledende 

rolle innen anvendelse til 

fiskefôr. 

Kan så alger erstatte fiskeolje 

ved fôring av oppdrettsfisk? 

Forsøk ved Sintef og NTNU 

har vist at det er mulig. Laks og 

torsk ble gitt fôr som inneholdt 

tørkede mikroalger. Forsøkene 

viste god fordøybarhet av algene 

og god vekst hos fisken. Men 

skal mikroalger brukes som et 

råstoff til fis
kefôr må det 

etableres storskala, forutsigbar 

dyrking til en akseptabel pris. 

Her kan man lære av fors-

kningen på bruk av alger til 

biodiesel.

For å lykkes med dette må 

både det biologiske potensialet i 

algene og dyrkingssystemene 

strekkes optimalt, og vi må 

forbedre algenes egenskaper ved 

hjelp av avl og bioteknologi. 

Dette er tema som det marine 

forskningsmiljøet ved Sintef og 

NTNU har prioritert høyt, hvor 

vi samarbeider med universi-

tetsmiljøet på Ås, og hvor vi er 

klare til å intensivere arbeidet. 

Vi forsker også på andre 

mikroorganismer som kan bidra 

til å løse problemet med 

råstoffer til fis
kefôr. Skal utfor-

dringene med en videre vekst i 

matproduksjonen fra akvakultur 

løses, kreves en felles satsing for 

å skaffe til veie nødvendige fors-

kningsmidler. Viktige aktører er 

både det offentlige og private 

aktorer innen bioteknologi-, fôr- 

og oppdrettsindustrien. 

Med bærekraftig produserte 

marine alger i fôret vil oppdrett 

av laks kunne vokse som progno-

sene sier frem mot 2050, selv 

med redusert tilgang på fiskeolje.

  Kjell Inge Reitan, forsknings-

leder, Sintef Fiskeri og havbruk, 

Olav Vadstein, professor, NTNU 

Institutt for bioteknologi

Landbruk eller fisk – ja takk begge  deler

R
egjeringa må ikkje velje 

mellom landbruk og fisk, 

slik administrerande 

direktør Geir Ove Ystmark i 

Havbruksnæring

Fiskeri- og Havbruksnæringens 

g hevg hev

ha. Begge næringane bidreg til 

sysselsetjing og busetjing i 

distrikta. Landbruksbasert

næringsmiddelindustri og 

primærleddet sysselset cirka 

90.000 personar. Næringsmid-

delindustrien (eksklusive fisk) 

er mellom landets største fast-

d
landsindustrisektorar, med e

omsetomsetning på rundt 12

tollvern og støtte. Rundt 60 

prosent av maten blir likevel 

importert. Nærare halvparten 

av landbruksvarene er tollfrie, 

mot 30 prosent i EU. 

1,3 prosent av statsbudsjettet 

går til å støtte landbruket. For 

dette får vi ikkje berre ein 

onal matpro

eigen nasjonal matproduksjon,

en også
men også verdiar som ku
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Putins pust på  

væpnet nasjonalisme

J
on Berg avlegger meg en 

visitt under overskriften

«Skivebom av Toje». Den 

overskriften er nok litt m
alplas-

sert siden han selv tegner en 

blink rundt det stedet jeg traff 

med min «Heim ins Rech»-

spalte. Jeg brukte parallellen 

med de tyske frikorpsene på 

1920-tallet generelt og Ernst 

von Salomon spesielt fordi han 

ikke var nazist, men snarere en 

eksponent for radikal konser-

vativisme. Var von Salomon en

operettefigur? Kan hende. Han 

var også en av grunnleggerne 

av Den tyske fredunion (DFU) 

etter krigen som er hvordan jeg 

først kom i kontakt med hans 

tekster. Det oppgjøret han tar 

med sin egen rolle i kaoset 

under Weimar-republikkens 

første fase og attentatet på 

utenriksminister Walther 

Rathenau i boka «Der 

Fragebogen», er noe av det 

beste som er skrevet på emnet. 

Boka «De fredløse» er, som 

Berg påpeker, ikke interessant 

som kilde, men snarere som 

levning – altså at den sier noe 

om sinnelaget som preget de 

som på eget initiativ tok opp 

våpen for å «forsvare fedre-

landet» slik de så det. Poenget 

jeg gjorde var relativt lettfat-

telig: Gjennom å puste på 

folkelig væpnet nasjonalisme 

har Putin vekket noe som det 

senere kan vise seg vanskelig å 

kontrollere. Hendelsene i Øst-

Ukraina hvor væpnede frikort 

har besatt offentlige bygninger 

i en rekke byer i håp om å 

fremprovosere russisk inter-

vensjon synes å underbygger 

dette. La meg avslutningsvis si 

at jeg ikke hadde skrevet 

ingressen som saken ble 

trykket under. Jeg ville ikke 

brukt begrepet «Lebensraum» 

om Putins anneksjon av Krim. 

Det er høyst upassende å 

sammenligne vår tids Russland 

med det tredje riket. Ingen 

land ofret mer i kampen mot 

nazismen enn Russland og 

ingen hadde større del i seieren 

over nazismen. Det må aldri

glemmes.

 Asle Toje, utenrikspolitisk 

forsker og kommentator
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 Med ein Tisa-av-

tale vil vi vere 

«bondefanga» i eit fri-

konkurransemarked 

for tenester som er 

meir enn dobbelt så 

stort som EØS

Forhandlinger  

under radaren

F
rihandelsavtalen for 

tenester, Tisa (Trade in 

Services Agreement) er 

ledd i ein USA-styrt storoffensiv 

for meir internasjonal 

handelskonkurranse, der TTIP, 

Transatlantic Trade and Invest-

ment Partnership mellom EU 

og USA, og TPP, Trans-Pacific 

Partnership for Stillehavsom-

rådet, er dei to andre store 

avtalane det no parallelt blir 

forhandla om.

Desse avtalane blir det 

forhandla om utanfor WTO-

systemet, fordi dei mest frihan-

delskåte landa ikkje får det fort 

nok som dei vil innanfor WTO.

Det oppsiktsvekkande i at 

Norge er med i Tisa-forhand-

lingane som eit av eit femtitals 

land som kallar seg sjølve 

Really Good Friends of 

Services, er mellom anna 

nettopp at desse forhandlin-

gane foregår utanfor WTO. Dei 

blir kritiserte for dermed å 

undergrave WTO som arena for 

eit internasjonalt handelsre-

gime. Kor oppsiktsvekkande 

dette er, kjem tydeleg fram når 

Stortinget faktisk vart feilinfor-

med påsta
mert med påstanden om at 

norsknorsk
i Tisa-forhand-
i Tisa-forhand-

regjeringens handelspolitikk». 

(Sitat frå stortingsproposi-

sjonen for statsbudsjettet for 

2014).

Det oppsiktsvekkande i norsk 

deltaking i Tisa-forhandlingane 

ligg sjølvsagt også i sjølve 

dimensjonane. Det er mykje 

bråk frå tid til anna om enkelte 

EU-direktiv som EØS-avtalen 

pressar på oss. Med ein Tisa-

avtale vil vi vere «bondefanga» 

i eit frikonkurransemarked for 

tenester som er meir enn 

dobbelt så stort som EØS. I 

tillegg til EU-landa og USA, er 

land som Australia, Canada, 

Chile, Hong Kong, Israel, Japan, 

Mexico, New Zealand, Pakistan, 

og altså Norge, med i denne 

gruppa av «most willing» 

frihandelskåte land. 

Dette skal det altså ikkje 

snakkast om? Dette finn altså 

ikkje regjeringa grunn til å 

informinformere Stortinget skikkeleg 

tn
sa erisa er
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Dette har forbrukaren også 

innsett. Ni av ti nordmenn

ynskjer eit norsk jordbruk 

minst på dagens nivå. Ystmark 

meiner det er naivt å tru at vi

får noko på fisk i EØS-forhand-

lingane utan å gi på landbruk. 

Vi meiner det er naivt å gå med 

på ei kopling mellom fisk og

både EØ

bytte landbruk mot fisk i EØS-

forhandlingane, eller starte 

handelsforhandlingar med 

USA, forhandlingar regjeringa 

sjølv slår fast vil vere uheldige 

for landbruket. Noreg kan og 

bør gjere som andre land: 

ro

Hevde retten til ein matpro-

på land og 

duksjon både på land og 

behov for å bygge ut ny kapa-

sitet tilsvarende 40 millioner fat

olje i daglig produksjon frem 

mot 2035. Det er mer enn 20 

ganger Norges nåværende olje-

produksjon. Behovet for ny gass 

er enda større. Vi må likevel 

passe oss for å tro at det kan 

bety «business as usual» på 

norsk sokkel. For konkurransen

om å levere energi vil bare bli 

tøffere. Selv om utslippene er 

lave på norsk sokkel, er kostna-

dene høye og har steget raskt de 

siste årene. Særnorske klima-

tiltak vil ikke bare være uten

effekt for de globale utslippene, 

men vil i praksis bidra til å 

subsidiere mer forurensende 

energikilder som kull, og på sikt 

kunne gjøre at vi risikerer å 

prise oss ut av konkurransen 

som energileverandør. Det er 

ingen god kombinasjon. På den 

andre siden kan en effektiv 

norsk olje- og gassindustri 

innenfor et internasjonalt 

klimaregime bidra både til 

verdiskaping og til lavere 

utslipp. 

I Statoil har vi teknologi, 

kompetanse og vilje til å bidra 

til gode klimaløsninger. Vår 

oppfordring til politikerne er å 

gi oss muligheten til å bidra 

gjennom å gjøre det vi kan best: 

Konkurrere om å finne industri-

elle løsninger. En høy global 

karbonpris er kanskje et tiltak 

som virker abstrakt, og 

markedsmekanismer kommer 

ikke med en snor som kan 

klippes. Men vi vet at det vil 

virke. Det burde være et godt 

argument. 

 Helge Lund, konsernsjef 

i Statoil
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