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Forskning bekrefter at et godt læringsmiljø på 
de arenaene der barn og unge skal lære er 
helse fremmende. 

-  Vennskap og relasjoner til jevnaldrende
-  Relasjon mellom elev – elev/barne-  
 hagelærer/ lærer/instruktør 
-  Lærerens ledelse av klasser og 
 undervisningsforløp
-  Normer og regler og håndheving av disse 
-  Hvilket menneskesyn og forventninger til  

 læring opplæringen preges av
-  Det fysiske miljøet på opplæringsarenaen 
-  Samarbeid hjem og opplæringsarena
 

- Positiv læring og utvikling for den enkelte 
-  Opplæring som fremmer helse og trivsel

Det samme læringsmiljøet vil erfares og 
opp fattes på ulike måter av barn og unge. 
Lærings miljøet på en og samme opplærings-
arena kan være en beskyttelsesfaktor for 

et barn og en risikofaktor for et annet barn. 
Arbeid for å fremme trivsel og helse i skolen 
er ikke bare viktig for å motvirke mobbing, 
atferds problemer og sosial isolasjon. Det 
 fremmer også faglig læring. 
(Thomas Nordahl, professor i pedagogikk, HiH)

Verdighet – bli godtatt for den en er
Handlingsrom – i eget liv 
Tilhørighet – å være en av flokken
(Per Fugelli, professor i sosialmedisin UiO)

Barnehagen har i de senere årene fått en 
sterkere posisjon som utdanningsinstitusjon. 
96 % av alle barn mellom 3 – 6 år i Norge er i 
en barnehage (SSB). Av barn mellom 1 – 6 år er 
89 % i barnehage. Barnehagen får dermed en 
sterkere innflytelse i barns liv. Dette innebærer 
at det offentlige har et stort ansvar fordi barne-
hagen er blitt en sentral utviklingsarena.

En konsekvens av utviklingen av barnehagen 
som en utdanningsinstitusjon er at man nasjo-
nalt og internasjonalt er opptatt av kvalitet i 
barnehagen. 

Flere internasjonale forskningsstudier peker 
på at barn som har gått i barnehager av høy 
kvalitet
• klarer seg bedre i skolen faglig og sosialt
• har positiv effekt på barns livskvalitet i 
 voksen alder
• har positiv effekt på barns kognitive og   
 sosiale utvikling 

Tidligere forskning tyder på at barnehager av 
høy kvalitet innvirker på barnets intelligens, 
motivasjon, skoleparathet og det langsiktige 
utbyttet av opplæringen i skolen. De utvikler 

et positivt syn på seg selv og egne framtids-
muligheter og de tror på egen evne til å lære 
når de begynner på skolen. Barnehager med 
lav kvalitet kan ha negativ effekt og forsterke 
barns sosiale arv.  

Hva kan være tegn på god kvalitet i barne-
hager, sett gjennom forskningens blikk? 
• Betydningen av normeringstall: bedre 
 normering – bedre stabilitet, overskudd og  
 ro og tid! 
• Tid gir mer overskudd til det enkelte  

Et godt læringsmiljø gir kompetanse og god folkehelse

Barnehage med høy kvalitet 

Med læringsmiljø forstås miljø messige 
faktorer som:

Et godt og inkluderende læringsmiljø 
bidrar til: 

Helsens tre grunnstoffer:

Kvalitet i barnehagene
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 barn og tid til refleksjon over egen praksis,  
 arbeidsglede og bedre trivsel
 - For barna betyr det trygghet og mer nærhet 
 - For foreldrene oppleves det som engasje- 
  ment og tilfredshet
• Barnehagelærere som reflekterer over egen 
 praksis og som har blikk for faglig utvikling  
 og profesjonalitet tyder på kvalitet
• En ledelse som er tydelig og som gir vei-  
 ledning og fastsetter rammer
• Muligheter for etterutdanning av ledere og  
 medarbeidere er positivt 

• Barnehager som klarer å skape hensikts-  
 messig balanse mellom strategi/
 administrasjon og faglighet/pedagogisk 
 praksis har oppnådd mye
• Barnehager som evner å ha en nyskapende 
 pedagogisk praksis og organisering av   
 barne hagen
• Plass til uformell læring og lek som ikke er 
 voksenstyrt
• For sosialt utsatte barn er forskningen   
 enstemmig: jo tidligere innsats, jo bedre for  
 barna

Rapporten hevder at kvalitetsbegrepet som 
framgår i forskningen er noe diffust foreløpig 
og det vil være behov for mer forskning på 
dette området. Mang lende konsensus om hva 
kvali tet i barnehagen er, gjør det vanskelig å 
definere konkrete tiltak rettet mot kvalitets-
utvikling og kvalitetsarbeid i peda gogisk praksis.
(Hanna Bjørnøy Sommersel m.fl.)
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• 94 % av ungdommene trives på skolen
• 60 % sier at de kjeder seg på skolen 
• 20 % sier at de gruer seg for å gå på skolen. 

• kjeder seg på skolen 
• er misfornøyde med karakterene
• opplever sjeldnere at de får skryt av lærere 
• de er oftere plaget av ulike psykiske helse- 
 plager 

• 65 % tror de vil ta høyere utdanning
• 72 % tror de vil få et godt og lykkelig liv
• 15 % tror at de noen gang vil bli arbeidsledige 

Thomas Nordahl har intervjuet 40 gutter 
i Hedmark som ikke har klart seg i videre-
gående. Guttene uttrykker at de hadde for stor 
frihet i skolen, og de fikk for mange negative 
tilbakemeldinger. 
Guttene ser ut til å mangle motivasjon og 
indre struktur til å mestre skolen. Når elever 
med svake indre strukturer møter en skole 
som stiller høye krav, svarer de med å trekkes 
seg tilbake og vike unna problemene. 

Et samfunn der alt er mulig, du kan bli hva du 
vil, og plikt er et fremmedord, blir for mange 
unge  vanskelig å håndtere. De har vokst opp 

med  foreldre som ikke har satt klare grenser 
i oppdragelsen, og en skole der troen på 
«ansvar for egen læring» står sterkt. Det forut-
setter en elevrolle basert på høy grad av evne 
til å planlegge, organisere og regulere eget 

lærings arbeid og stor selvdisiplin blant elevene. 
De som sliter med svake indre strukturer, kan 
fort bli hengende etter. 

Ungdataundersøkelsen 2013 

Ungdom om fremtiden: 

Skoletrivsel og læringsmiljø:

Ungdom som skulker: 
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Målsettingen om at så mange som mulig skal 
gjennomføre videregående opplæring og 
fullføre og bestå eller gjennomføre ut fra en 
realistisk plan har et sterkt fokus. Ca 70 % av 
ungdommene oppnår kompetanse i løpet av 5 
år, men en rekke ungdommer går ut av grunn-
opplæringen uten å få realisert sitt potensial 
for læring og utvikling. Det høye antallet er 
bekymringsfullt fordi utdanning nå har en langt 
større betydning for voksenlivet enn noen gang 
tidligere.

Om lag 8 % av ungdom/voksne mellom 20–25 
år er i en marginaliseringsprosess. Dette nivået 
befester seg senere til at de er i en margi -
nali sert posisjon. Dette er ca 4000 per årskull. 
Kostnadene ved 8 % marginaliserte utgjør i 
nåverdi ca 15 milliard per årskull. Gevinsten ved 

å få 100 ekstra ungdom gjennom utdanning og 
inn i arbeid vil være 40 millioner per år i 42 år. 
Ut over det økonomiske vil dette også føre til 
et bedre liv med større frihet, økt verdighet og 
bedre livskvalitet.

I rapporten Utdanning lønner seg (NIFU, 2013) 
analyserte Eifred Markussen kompetanse-
oppnåelsen på flere trinn, 5 år og 9 år etter 
videre gående ved 25 års alder. I alle analysene 
fant de at de unges bakgrunn, skoleengasje-
ment og kunnskaps- og ferdighetsnivå ved 
starten av videre gående opplæring har betyd-
ning for oppnådd kompetanse.
1. kunnskapen ved slutten av ungdomsskolen,  
 målt med karakterer, har betydning for 
 kompetanseoppnåelse fra videregående og  
 også fra all utdanning frem til 25 års alder
2. skoleengasjement, målt med trivsel,   

 atferd, egenvurdering, ambisjoner, motiva  
 sjon og innsats, fremmøte, har betydning  
 for kompetanse oppnåelse både på videre  
 gående nivå og ved 25 års alder 

Det interessante ved disse funnene er at 
det handler om forhold som et helhetlig 
opplæringsløp kan påvirke. Gjennom det 
som skjer i samspill mellom voksne og barn 
og unge, kan man modifisere effekten av de 
unges bakgrunn ved å påvirke og utvikle 
deres kunnskaper og ferdigheter og deres 
engasjement for å lære. 

Gjennom godt pedagogisk arbeid, tilpasset 
opplæring og tidlig innsats er det mulig å 
påvirke deres skoleengasjement og deres 
kunnskapsnivå. 

Hvem tar studieforberedende og høyere studier?
1. prestasjoner fra 10. klasse
2. jenter i større grad enn gutter
3. ikke vestlige innvandrere
4. foreldrenes utdanning påvirker 

Hvem tar studieforberedende og ikke høyere  
studier?
1. de som er mer praktisk anlagt
2. de som går andre veier enn studieforberedende løp
3. de som får barn
(NIFU Utdanning lønner seg, Eifred Markussen, rapport 1/2014)

Gjennomføring av videregående opplæring 

Andel på trygde-stønadsordninger (årskull ferdig med grunnskole 1999, 24 år 2007)

Uføretrygd 0,1 % 3,0 %

Sosialhjelp  0,4 % 6,2 %

Attføring  1,0 % 4,6 %

Rehabilitering  0,5 % 2,5 %

Dagpenger  0,7 % 2,4 %

Individuell støtte  0,1 % 0,8 %

Sum  2,8 % 19,5 %

Fullført vgo Ikke fullført VGO

Marginalisering:
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Andelen elever som mottar spesialunder-
visning varierer mye mellom kommunene: 
• 156 kommuner hadde færre enn 8,3 % av  
 elevene med vedtak om spesialundervisning 
• 266 kommuner har flere enn 8,3 % av 
 elevene med vedtak om spesialunder  
 visning. Høyeste  andel er 23 % og dette er  
 en liten kommune, der ett vedtak vil gjøre  
 store utslag på statistikken. 

For grunnskolen i Vestfold varierer det fra 4,2 % i 
Hof til 12,9 % i Lardal. Landsgjennomsnittet 8,3 %)

KS fikk i 2011/2012 utført et forskningsprosjekt 
som kartla driverne bak spesialundervisning. 
Rapporten viser at driverne er mange og sam-
mensatte, men kan oppsummeres i tre hoved-
grupper: 
• Endring i styring av skolen 
 - Økonomi
 - Kunnskapsløftet

Yrkesfaglig opplæring er avhengig av flere 
aktører for at de unge skal gjennomføre 
videre gående opplæring og oppnå fagbrev 
eller kompetansebevis. Rapporten Kvalitet i fag- 
og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen 
i bedrift med redaktør Håkon Høst tar for seg 
mange sider ved fag opplæringen, blant annet:

Hvilke faktorer i opplæringen i bedrift påvirker 
de unge til å fullføre utdanningen?
• Betydningen av den lokale/regionale   
 industri kulturen som sporer ungdom inn på  
 industriarbeid ut fra en generell verdsetting  
 av dette arbeidet. 
• Interessen og det sosiale ansvar bedriftene  
 viser for rekruttering av ungdom som ikke  
 har det beste utgangspunkt fra skolen
• Variert og selvstendig arbeidspraksis og 
 betydningen av den uformelle læringen i  
 arbeids fellesskap
• Utfordrende oppgaver med stor grad av  
 selv stendighet
• Å mestre oppgaver som fører til selvverd  
 setting og utvikling av personlig stolthet 
• Å drøfte oppgaver med nærmeste kollega  
 gir faglig læring og sosialisering 
• Trivsel og opplevelse av selvutvikling
• Anerkjennelse når de unge viser interesse  
 og engasjement.

(Håkon Høst, forsker Nifu Step)

   

Yrkesopplæringen Spesialundervisning

Andel elever med spesialundervisningen ser 
ut til å gå ned igjen.
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Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisningen

Figuren viser at andel elever som fikk vedtak 
om spesialundervisning reduseres, etter 
mange år med økning i andel og antall elever



8

REGIONAL PLAN FOR ET HELHETLIG OPPLÆRINGSLØP

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisningen
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 - Tester og kartlegginger
 - Tidlig innsats)
• Samfunnsendringer 
 - økt kravmentalitet og økt fokus på 
  rettigheter
 - økende bruk av diagnoser, snevrere   
  normalitets begrep, 
 - endringer i hjemme-forhold og familie - 
  struktur 
 - endret arbeidsmarked
• Spesialundervisningens struktur 
 - økt bruk av PPT som sakkyndig instans og 
  ressursutløser
 - økte profesjonsinteresser

 - bruk av individperspektiv og ikke system-
  perspektiv
 - manglende kunnskap om flerspråklighet
 - en gang spesialelev, alltid spesialelev

Å redusere spesialundervisningen krever en 
kombinasjon av tiltak, blant annet
• endret regelverksforståelse, spesielt av   
 Opplæringslova § 8-2
• mer fleksibel organisering av den ordinære  
 undervisningen 
• endret undervisningspraksis blant annet 

 gjennom å utvikle normer for krevende og  
 god undervisning

Tallene nasjonalt tyder på at færre elever 
får flere timer hver. Det er usikkert om dette 
 skyldes at det er endring i behovene for 
spesial undervisning eller om skolene er blitt 
flinkere til å tilrettelegge undervisningen 
 innenfor ordinær undervisningsramme. 

Rapporten konkluderer med at mindre 
spesial undervisning er mulig
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Modellen i figuren nedenfor illustrerer en 
forskningsbasert helhetlig forståelse for hva 
som må være hovedfokus på hvert nivå i 
opplæringsløpet for å nå hovedmålet om at 
flere unge skal fullføre og bestå videregående 
opplæring med vitnemål eller kompetanse-
bevis.

En helhetlig modell for et helhetlig opplæringsløp

Lærernes undervisningsarbeid blir bedre 
gjennom kollektiv profesjonsutvikling

Elever/lærlinger fullfører og består VGO

Ledelse som bidrar til profesjonsutvikling

Gode faglige resultater

Skoleeier som stilas for ledelse

De unges læringsarbeid blir bedre
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– Å tilrettelegge for og delta i lærernes læring 
og utvikling er den ledelsesdimensjonen som 
har best innflytelse på elevresultatene, sier 
professor Viviane Robinson professor ved 
universitet i Auckland New Zealand. Dette er 
den viktigste av de fem nøkkel aspektene ved 
elevsentrert ledelse. Robinson bygger dette på 
sine meta studier av hva som har betydning 
når en skal lede skoler på en måte som gjør en 
forskjell for elevers faglige og sosiale utvikling.

Et kontinuerlig fokus på bedring av barn og 
unges læringsarbeid gir bedre faglige resul-
tater og bedret gjennomføringsevne til og 
med videregående opplæring. 
Forskningen viser at høyt presterende skoler 
kjennetegnes av at personalet som kollektiv 
er i kontinuerlig utvikling. Skal man lykkes 
med å utvikle en enda bedre skole er et 
av de viktigste grepene å utvikle lærernes 
profesjonalitet (profesjonelle kapital) med 
utgangspunkt i skolen som organisa sjon. 

En aktiv profesjons utvikling er avhengig av 
en kollektivt orientert kompetanseutvikling 
knyttet til den enkelte arbeidsplass. Forskning 
dokumenterer at det er en klar sammenheng 
mellom graden av kollektivt læreransvar og 
elevers læring. I skoler som har beveget seg 
fra en mer  tradisjonell, individuell praksis, og 
til en mer kollektiv, samarbeidende praksis, 
rapporterer lærerne at deres individuelle 
arbeidsbelastning har gått ned, og de vil ikke 
tilbake til skolen slik den var. 

Viviane Robinson, sier følgende om lærere 
i skoler som lykkes godt: Lærerne har et 
 fellesskap i profesjonsgruppen, og 
• har et felles rammeverk for sin under-  
 visning 

Læringsledelse

10

Skoleledelse

Å bygge profesjonell kapital

FRA UNDERVISNING SOM ET 
INDIVIDUELT ANLIGGENDE  

TIL Å UTØVE 
PROFESJONSSTANDARDER UTVIKLET 

INNENFOR RAMMEN AV ET 
FAGFELLESSKAP

Etablere mål og forventninger 0,42

Bruke ressurser strategisk

L
E

D
E

L
SE

SD
IM

E
N

SJ
O

N
E

R

Sikre kvalitet på undervisning

Lede lærernes læring og utvikling

Sørge for et ryddig og trygt skolemiljø

Bruke
relevant
kunnskap

Løse 
komplekse
problemer

Bygge tillit
og gode
relasjoner

Under-
visning 
og læring 
med høy
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0,31

0,42

0,84

0,27
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• forsterker det samme budskapet
• anvender det samme begrepsapparatet for  
 å kommunisere budskapet
• vet hvordan de skal skape forbindelse til det  
 som har vært tatt opp i undervisningen 
 tidligere
• forbedrer kontinuerlig sin undervisning   
 basert på felles evaluering
(Dag Langfjæran, KS konsulent)

Lærerkompetanser med stor effekt på læring 
(Visible learning John Hattie)

• Klasse – og gruppeledelse er lærerens   
 evne til å skape et positivt klima, etablere  
 arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats
• Det skal være et grunnleggende asym-  
 metrisk forhold mellom lærer og elev
• Klasse – og gruppeledelse foregår alltid   
 gjennom en samhandling med elevene og  

 

 derfor er relasjonene til elevene vesentlig
• Klasseledelse – læringsledelse handler om å  
 være analytisk samt mer proaktiv enn reaktiv

Lærerens undervisning påvirker barn og 
unges læring mest

Forståelse av klasseledelse 

Område  Effektstørrelse  Effektvurdering 

Formativ vurdering med vekt på læringsstrategier 

og læringsprosesser 0.90 Stor effekt 

Klare standarder for god undervisning 0.88 Stor effekt

Håndtering av bråk og uro 0.80 Stor effekt 

Lærerens ledelse, tydelighet og struktur 

på undervisningen 0.75 Stor effekt

En positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer 0.72 Stor effekt
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Figur 1a viser et klassisk regelorientert hierarki 
med tradisjonelle skiller og sammenhenger 
mellom nivåene.

Figur 1b illustrerer situasjonen når kvalitets-
vurdering i stor grad skaper spenninger som 
gir økt avstand mellom nivåene. Avstanden 
kan karakteriseres som et uproduktivt vakuum 
og en svekking av det kommunale handlings-
rommet. Skolene opplever økt avstand til 
kommunalsjefen, rådmenn og politikere. En 
avstand som ofte blir forsterket av at kom-
munene har bygd ned kapasiteten til faglig 
utviklingsstøtte. Kommunene opplever på sin 
side økt avstand til fylkesmann, utdannings-
direktorat og departement etter som disse 
handler ut fra en bestiller-rolle og  benytter 

revisjonsorienterte tilsyns- og rapport erings-
former.

Figur 1c gir uttrykk for at kvalitetsvurdering 
også kan stimulere samhandlingsdynamikken 
mellom politikk, administrasjon, profesjon, barn 
og unge og deres foreldre. Det er etablert fun-
gerende møte arenaer på tvers av de hierarkiske 
nivåene. Man har nådd høy grad av systemiske 
og sirkulære prosesser der både politikere, kom-
muneadministrasjon, skoleledere, lærere, elever 
og foreldre inngår som ansvarlige og medskap-
ende deltakere i kvalitets arbeidet. Samarbeid på 
tvers av ulike enheter, dialog og praktisk utprøv-
ing er grunn leggende prinsipper for å skape 
kunnskaps utvikling, i motsetning til tradisjonell 
arbeidsdeling, saksbehandling og formelle vedtak. 

Utfordringen er å lykkes med å utvikle en 
kunnskaps utviklende vurderingskultur som 
fører til læring – i helheten og i den enkelte 
enhet. I dette perspektivet skilles det på to ulike 
logikker som fordrer ulike måter å samhandle 
på – forvaltnings logikk og utviklingslogikk. 

Skoleeierrollen - Hva har de beste forstått bedre enn de andre?

Hvordan lykkes som skoleeier? Om kommuner og fylkeskommuners arbeid for å øke elevenes læringsutbytte
Knut Roald, Kom nærmere! 2009

1a 1b 1c

Forvaltningslogikkens  Utviklingslogikkens 
språk  språk 
Informasjon  Kunnskap
Data  Vurdering 
Kvalitetssystem  Kvalitetsarbeid 
Kvalifikasjon  Profesjon
Kausal  Systemisk 
Medbestemmelse  Medskaping 
Delegasjon  Distribusjon 
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Nøkkeltall barnehage

Fra 2011 til 2012 har det ikke skjedd vesentlige 
endringer i antall barn i barnehage målt som 
andel av bosatte barn i samme aldersgruppe 
(dekningsgraden). Antall barn med barnehage-
plass har økt med om lag 1 %.  Dette henger 
blant annet sammen med at det har blitt flere 
barn i barnehagealder i landet totalt. Deknings-
graden viser at det – ut fra definisjonen – nå er 
full barnehagedekning i Norge. 

I 2012 var dekningsgraden i prosent barne-
hage:

Kommunene har lykkes i å sikre at barn med 
rett til barnehageplass får plass. Både kommu-
nale og private barnehager har bidratt til dette. 
Men det er samtidig slik at private kan tildeles 
plass ut fra prioriteringer som avviker fra de 
lovkravene som kommunene må oppfylle.
• Minoritetsspråklige barn utgjorde 12 % av  
 alle barna som gikk i barnehage.
• 3,5 % av alle barn i kommunale barnehager  
 fikk ekstra ressurser ved utgangen av 2012 
• Om lag halvparten av barnehagebarna går i  
 en kommunal barnehage.
• Antall ansatte i barnehagene i alt økte med  

 2,7 % fra 2011 til 2012 – fra 2010 til 2011 var 
 veksten på 1,6 %. 
• Fra 2011 til 2012 har andelen ansatte med  
 førskolelærerutdanning økt med 5,7 %.
• I 2012 har 33,3 % av de ansatte førskolelærer  
 utdanning.
• 90,7 % av styrerne har førskolelærer   
 utdanning, mens 6,3 % har annen peda-   
 gogisk utdanning.

Det er stor variasjon mellom kommunene 
når det gjelder hvor mange av barna som får 
ekstra ressurser. Andelen barn som får ekstra 
ressurser av alle barn i barnehage i kommu-
nale barnehager går fra å være ingen i 7 
 kommuner til 30 % eller mer i 19 kommuner. 
Man vet lite om hvor vidt forskjellene mellom 
kommunene skyldes ulikt behov eller ulik 
 praksis for å tildele slike ressurser.

 Landet  Vestfold
Barn 1–5 år 90,1 89,3
Barn 1–2 år 80,2 79,6
Barn 3–5 år 96,6 95,4

 Vestfold
Andel minoritetsspråklige barn 9,7
Andel barn som får ekstra ressurser 14,4
Voksentettheten (årsverk per barn) 6,09
Andel ansatte med førskolelærer-
utdanning 95,4
Andel styrerne har førskolelærer-
utdanning 99,0
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Landets 428 kommuner hadde i skoleåret 
2012/2013 totalt 2772 kommunale grunnskoler. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse var den 
samme i 2013 som i 2012. Imidlertid ser vi en 
liten økning i gjennomsnittlig gruppestørrelse 
på de laveste trinnene (1.–4.trinn) og en liten 
reduksjon i de høyeste klassetrinnene (8.–10.-
trinn). I løpet av de siste fem årene har gruppe-
størrelser variert fra mellom 13,8 elever og 13,6 
elever på landsbasis om man ser alle trinn 
under ett. Variasjonen er langt større per kom-
mune, og om vi ser på ulike klassetrinn. For 

1.–4. trinn var gjennomsnittlig gruppe størrelse 
13,6 elever, for 5.–7. trinn 13,1 elever og for 8.–10.
trinn var gjennomsnittlig gruppestørrelse 14,4 
elever i skoleåret 2012/2013. Dette varierer 
lite fra et år til et annet, men store variasjoner 
 mellom kommunene. 

Gjennomsnittlige gruppestørrelse for 
grunnskolen i Vestfold ligger under lands-
gjennomsnittet og varierer fra 11,7 i Re til 15 i 
Hof. Landsgjennomsnittet er 13,7 %.

Nøkkeltall grunnskole

Gruppestørrelse holder seg på omtrent 
samme nivå fra ett år til et annet 
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Elevenes karakterer fra videregående varierer 
fra fylke til fylke, og variasjonene følger 
stort sett samme mønster som karakterene 
i grunnskolen. De elevene som gikk ut av 
grunnskolen med flest grunnskolepoeng i 
2010, hadde også best eksamenskarakterer 
når de gikk ut av videregående tre år etter. 

Fylkeskommunene har de siste årene satt 
inn en rekke tiltak for å få flere til å fullføre 

og bestå videregående opplæring. Dette er 
svært positivt, men det gir også utslag på 
gjennomsnittskarakterene. De som gjennom 
spesielle tiltak for bedre gjennomføring greier 
å bestå, får ofte svake karakterer. Skoler og 
fylkes kommuner som lykkes i å få flere til å 
gjennom føre vil framstå i statistikken med 
svakere karakterer. Når vi skal vurdere mål-
oppnåelse, må derfor karakterer og gjennom-
føring ses i sammenheng. Akershus, Oslo, 
Rogaland,  Hordaland, Sogn og Fjordane og 
Sør- Trøndelag ligger over gjennomsnittet både 
når det gjelder karakterer i norsk og gjennom-
føring etter fem år.

Karakterene fra grunnskolen følger elevene 
i videregående

Karakterer og gjennomføring må ses i 
sammenheng
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Grunnskolepoeng og eksamenskarakterer i norsk tre år etter
Diagrammet viser grunnskolepoeng for elevene som gikk ut av grunnskolen 2010 
og karakterer for eksamen i norsk skriftlig for studiespesialiserende i 2013. 
(Kilde: Skoleporten, foreløpige tall for 2013)
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Nøkkeltall for videregående opplæring
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Gjennomføring etter fylke og år
Diagrammet viser andel elever og lærlinger og som har bestått videregående i løpet av fem år. 
(Kilde: SSB)
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Om lag halvparten av alle elever starter 
videregående opplæring i yrkesfaglige pro-
grammer, men langt færre ender med yrk-
eskompetanse. Av de elevene som startet 
videregående på et yrkesfaglig program i 
2007, endte bare 31,8 % med yrkeskompe tanse 
fem år etter. Som det framgår av tabellen er 
andelen elever i yrkesfag som oppnår yrkes-

kompetanse i Vestfold under landsgjennom-
snittet og nest lavest i landet. Dette er også 
påvirket av at det er relativt mange elever 
på yrkesfag i Vestfold som går på Medier 
og kommu nikasjon eller som går over på 
Påbygg3 og som da ender opp med studie-
kompetanse.

Ca 30.000 elevene startet i yrkesfaglige ut -
danningsprogrammer i 2007. Etter fem år har:
 31,8 % oppnådd fagkompetanse
 23,2 % oppnådd studiekompetanse
 9,7 % holder på
 7,7 % fullført, men ikke bestått
 27,6 % sluttet 
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Elever i yrkesfag som oppnår yrkeskompetanse
Diagrammet viser tall for andel elever som endte med yrkeskompetanse av de som startet på yrkesfag i 2006 og 2007 
(Kilde SSB).

Hvor blir det av dem som starter i yrkesfag?
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Vestfold er den fylkeskommunen som har lavest 
kostnad pr elev i videregående opplæring.  
Vestfold sammen med Østfold fylkeskommune 
har de største skolene. Andel yrkesfaglige 
elever i Vestfold er lavere enn landsgjennom-
snittet. Vestfold er lavest i landet på kostnader 

til skolebygg. Når det gjelder spesialunder-
visning, sykefravær, resultater fra eksamen i 
norsk og andelen yrkesfagelever ute av utdan-
ning etter Vg2 er høyere enn landsgjennom-
snittet. 

Tjenesteprofil for Vestfold 2014
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http://www.vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Folkehelse/Ungdata/Endelig%20-Ungdata%20Vestfold%20151113.pdf 

http://www.nifu.no/files/2014/02/NIFUrapport2014-1.pdf 

http://www.nifu.no/files/2013/05/NIFUrapport2013-21.pdf 
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Spesialundervisning%20-%20drivere%20og%20dilemma.pdf 

http://www.ks.no/PageFiles/25031/IRIS%20Rapport%202012-017%20Spesialundervisning%20-%20drivere%20og%20dilemma.pdf?epslanguage=no 
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