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Lærende regioner

Det er etablert sosiologisk kunnskap at sosio-økonomiske bakgrunn påvirker skoleresultater.

Hvordan dette kommer til uttrykk lokalt, og hvordan samspiller det med kulturelle trekk ved lokalsamfunnet 
må undersøkes.

Lokalsamfunn A: Lav utdanning i den voksne delen av befolkningen, lav inntekt sett med nasjonale 

øyne, lang avstand til utdanningsinstitusjoner. Elevenes faglige prestasjoner var blant topp 10 i Norge. 

De presterte langt over det man kunne forvente gitt sosio-økonomisk bakgrunn. Kunne det forklares med 

trekk i lokalsamfunnet?

Stolthet – over lokalsamfunnet

Tilhørighet – til lokalsamfunnet

Fellesskapet – elevene delte mye

I School-In prosjektet kom pendling opp som en faktor som noen bør undersøke nærmere



Sosial kapital

Kartlegge et steds sosiale kapital gjennom sosiale forbindelseslinjer, virker de samlende eller 
splittende

• Sosiale forbindelseslinjer skaper fellesskap med ulike kvaliteter, og ulike muligheter for 
samarbeid og informasjonsspredning

• Sammenbindende sosial kapital (Nære grupper): skaper strukturer for ekskluderende sosial 
kapital. Samarbeid internt – bygger tillit til gruppen. Kommunikasjon stopper opp. 

• Brobyggende sosial kapital (Nettverk): genererer strukturer for inkluderende sosial kapital. 
Samarbeid på tvers av grupper, bygger opp under generell tillit, også til institusjoner. Flyt i 
kommunikasjon.

• Generell tillit bygges lokalt 



Hva preger lokalsamfunnene - Gamle og Nye

Slektskap og familiebånd

Avgrenset fra andre steder

Alle kjente alle

Alle gjorde det samme dvs kvinnene gjorde 

det samme og mennene det gjorde 

Lav mobilitet, arbeid og bosted smeltet 

sammen

Tilflytting – vekst og endring i befolkingen

Sammenvevd med flere steder

• Arbeid og bosted 

• Fritid

Mangfold



Hvis elevintervjuene ser slik ut, hvordan ser bildet av lokalsamfunnet ut?

Fokuserte, engasjerte og tydelige i sine fortellinger

Vet mye om hverandres gjøremål

Er stor enighet omkring det de sier, underbygger og utvider
det en sier. Støttende overfor hverandre

Kan fortelle hva som er typisk å gjøre for ulike grupper

(voksne, yngre barn, dem selv). 

Har felles møteplasser i lokalmiljøet der de treffes

Har relativt mye å fortelle fra det lokale samfunnet de er del 
av

Uttrykker stolthet over stedet

Trøblete adferd i situasjonen, lite hyggelige med hverandre

Lite fokuserte, forstyrrer hverandre, urolige

Har problemermed å bli enige om hva som er typisk å gjøre i 
lokalsamfunnet

Har lite eller ingentingmed hverandre å gjøre i fritiden

Har ikke uformelle møteplasser

De vet lite om lokalsamfunnet utover eget nabolag, og knapt

nok det. 

Vektlegger det er individuelle aspektet ved hva folk gjør. Synes
ikke de kan uttale seg om hva andre gjør

Usikre på om de selv eller folk er stolte over stedet



Spørsmål til lærerne: Hva preger elevene som kommer fra ulike 
steder i lokalsamfunnet?

Når jeg får en klasse et år 
er det siste jeg gjør å 
begynne å grave i, ja, 
hvor kom de fra, for det er 
totalt uinteressant..

Der bor det bla. folk som 
ikke har råd til å bo på 
andre steder enn innerst 
på Pops

De fra Pops er mer     
sunne, trygge elever, 
flinkere - det er et veldig 
snilt miljø der.



Lærerkollektivet og holdninger til lokalsamfunnet

• Positivt å bo her; Spesiell humor, kulturen, aktiviteter, 
bosted. I forhold til det med relasjon tenker jeg det er 
en fordel det at en kjenner godt til oppvekstmiljøet til 
elevene

• Gründerånd, håndverkere, ikke redd for å ta i et tak.

• Mye frivillighet. Mange foreldre gjør mye for barna 
sine på fritida

• Har blitt mer status å ta utdanning, flere nå som 
oppfordrer barna sine til dette. Det er veldig mange 
foreldre som har forventinger til sine barn, og de vil 
gjerne at de skal ta høyere utdannelse (…)

Jeg er veldig glad jeg ikke (...) kjenner (...) 
foreldrene her så godt privat

Foreldre her syns at det er  for vanskelig å følge  
opp deres barn (lekser)….. for lite ambisiøst

Det er ikke ressurs-folk som etablerer seg her.

Foreldrene har nok tatt litt på tak, kanskje  har 
det noe med innflyttere å gjøre.

Få som tar utdanning – mye sladder, litt sånn 
Trump-land. Selvtillit, men liten kompetanse. 

Samtidig  noen flotte foreldre – dominerer ikke

Hjelper litt å ikke bo her, ikke ha private 
bindinger. Lettere å være profesjonell da



Lærere er læringsvillige

“Jeg må si at dette har forandret mye for meg. Jeg snakket nedsettende om dette stedet til vennene mine, det 

gjorde jeg - men nå har jeg fått en helt annen bevissthet om dette. Det har forandret mitt syn på stedet og ungene” 

(Lærer i post- fokusintervju)

«Men jeg tror det har vært nyttig for oss å sette ord på hva vi tenker om stedet. Om hva slags forhold det er på stedet, og 

forhold vi har til det. Og jeg kjenner jo på at jeg har møtt meg selv litt i døren, og kanskje dere å har møtt dere selv litt i 

døren? Og at kanskje det vi tenker ikke alltid er like positivt vi heller om foreldrene. Like mye som de ikke tenker alltid så mye 

positivt om oss. At det har vært nyttig tror jeg - for oss selv.» (Lærer i post-fokusintervju)

Jeg må bare innrømme, når jeg ser på meg selv så er det ikke her jeg bruker energi. Jeg er opptatt av  stedet der mine barn 

går på skole, og at jeg skal følge opp i lokalmiljøet der. (Lærere i samtale)



Lærerne om å bruke elevenes kunnskap om lokalsamfunnet 

i undervisningen:

«Hvis du kjenner lokalsamfunnet, kan du bruke det i undervisningen…»

«Tid og avstand i matte: Bruke avstand til f.eks. butikken … »

«Sagn fra bygda! Det er ikke elevenes kunnskap! Nei, men da må vi lære dem det. Men hvis vi ikke vet 

det selv, kan vi ikke spørre… »

«Jeg skulle ønske jeg kunne noen sagn … De står i historieheftene fra bygda. Vi har brukt det … »

«Jakt. Mange er ivrige i jakt og fiske. Elevene kunne mye mer enn meg, så jeg måtte spørre dem ... »

«Vi har jettegryter her. Hvor?»

«Det at vi bruker nærmiljøet kan også øke omdømmet til skolen» 
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Et inkluderende læringsmiljø

Skolen skal lære elevene å utvise dømmekraft når de ytrer seg om andre…….. ……….. 
Når vi selv opplever å bli anerkjent og vist tillit, lærer vi å verdsette både oss selv og andre. 
………….…………Når barn og unge møter respekt og anerkjennelse i opplæringen, bidrar 
dette til en opplevelse av tilhørighet. 

Ved å bruke varierte læringsarenaer kan skolen gi elevene praktiske og livsnære 
erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt. 

Lokalmiljøets og samfunnets engasjement kan bidra positivt til skolens og elevenes 
utvikling.



• Lærere i Lokalsamfunn A

• Lærer C: Det å vekse opp her e jo ein styrke i seg sjøl.

• Lærer A: Stolt av stedet, og då tenke eg på naturen. Dei (elevene) høyre så mykje skryt av det.

• Lærer A: ikkje som skule, men det kan være at læreren er med på trening osv. Tenk deg området her ute. Du 

har barnehagen, kunstgressbanen, leikeplassen med ballbinge, det ligg her. Så plassen her er en veldig sentral 

plass i lokalsamfunnet her. Går du ein tur i ettemiddag så vil du sjå en 50-60 unga som leika seg utaføre her. 

Flomlys. Det er samlingsplass rundt skulen her, og det bety nok en del.

• Lærer D: det kan og være at dei he noke av den holdninga som eg opplevde. Foreldra mine hadde ikkje

utdanning, så då skulle i alle fall ungane få utdanning. Få komme seg opp og fram, få nokre nye muligheter



To små samtaler om hva som er typisk for elever fra XXX (tilsvarende 
uttalelser fra flere av skolene i materialet)

• Noen hadde sklidd rett inn i byen, men så er det noen som er ganske bondske 

• Typisk person herfra? Da kjører du traktor, hører på country. 

• Bonde!

• Kan mekke på biler.

• Liker å gå på tur – jakt og skyting

• Flere av dem liker å fiske

• Det er ikke mange som er bonde.

• Men det er ingen som er sånn!

• Men hvorfor sa vi det da?



Spørsmål som kanskje bør stilles når vi snakker levekår, 
oppvekstmiljø og trivsel

1. Hvilke forbindelseslinjer har deres skole til lokalsamfunnet? 

2. Hvordan kan lokal kunnskap spres i kollegiet ved deres skole for å gjøre undervisningen 

mer relevant for elevene?

3. Hvordan må skolen jobbe med fellesskap hvis elevene har lite fellesskap på fritida?

4. Hvordan kan skolen fremme elevmedvirkning i undervisningen ved hjelp lokalsamfunnet?


