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Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Alle departementene har et overordnet ansvar for 

kunnskapsgrunnlaget for sine sektorer 

1. Forskning, data og kunnskap om sektorene 

 

Økt kunnskap om svakheter og problemer, krever økt kunnskap om 

metoder og løsninger – og ikke minst om styring,  implementering 

og endring 

 

2. Forskning, data og kunnskap for sektorene 

 

Hvordan tilrettelegge for at tjenesteproduksjonen i sektor blir mer 

kunnskapsintensiv? 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Kunnskapssektoren(e) – unge kunnskapsfelt 

• Lite forskningsfelt, lav kapasitet og kompetanse 

 

• Lite bruksorientert (både for policyformål og for praksis) 

 

• Lite akkumulering og lite deling 

 

• Skranglete kunnskapsgrunnlag - vet lite, men tror mye – 

vergeløse mot  "The Tyranny of Common Sense". 

 

 

 

•  
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Forskjeller mellom sektorer 

High 

tech 

Medisin Utdanning 

Kunnskapspresset 

kommer fra 
Markedet Klienter Politikere 

Innovasjonspress i 

yrkesgruppen 
Veldig 

høyt 

Middels Lavt 

Kvalitet på FOU Veldig 

høy 

Variabel Lav 

Kobling til UH Sterk Middels Lav 

Implementering av 

ny kunnskap 
Rask Variabel langsom 

Innovasjonstakt Høy Variabel Lav 

OECD 2000 
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Startpunkt 

Hva puttes inn? Hva skjer inni? Hva kommer ut? 
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Første steg 

Hva puttes inn? Hva skjer inni? Hva kommer ut? 

der 

W: nåverdi av framtidig arbeidsinntekt 

w0: lønnsnivået i per time utgangsåret 

p: årlig vekst i arbeidsproduktiviteten 

r: realrente på 4 pst.  

h0: antall timeverk per innbygger i 

utgangsåret 

N0: antall innbyggere i utgangsåret 
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Andre steg 

Hva puttes inn? Hva skjer inni? Hva kommer ut? 

der 

W: nåverdi av framtidig arbeidsinntekt 

w0: lønnsnivået i per time utgangsåret 

p: årlig vekst i arbeidsproduktiviteten 

r: realrente på 4 pst.  

h0: antall timeverk per innbygger i 

utgangsåret 

N0: antall innbyggere i utgangsåret 
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Det vanskeligste 

Hva puttes inn? Hva skjer inni? Hva kommer ut? 

der 

W: nåverdi av framtidig arbeidsinntekt 

w0: lønnsnivået i per time utgangsåret 

p: årlig vekst i arbeidsproduktiviteten 

r: realrente på 4 pst.  

h0: antall timeverk per innbygger i 

utgangsåret 

N0: antall innbyggere i utgangsåret 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Policy og styring 

• Departementer sitter med overordnet ansvar for komplekse 
systemer:  

– ofte med desentrale, autonome styringsobjekter 

– et stort antall aktører og interesser 

– Kompliserte juridiske og økonomiske styringsvirkemidler 
 

• Vi skal kjenne sektorens tilstand og utvikling, og styre, støtte, veilede 
og påvirke i riktig retning 
 

• Rådgi oppover, formulere, iverksette og implementere politikk  
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

18. november 2016 

Praksis- og profesjonsutvikling  

• Tettere kobling mellom UH og skoler i skoleutviklingen 
 

• Sterkere innovasjonspress og høyere innovasjonstakt i 
lærerprofesjonen 
 

• Høyere kvalitet på FOU 
 

• Raskere implementering av ny kunnskap 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Store spørsmål fremover 

 

• Hva kjennetegner systemer som lykkes? 

• Hvilke modeller for styring er mest effektive i våre systemer? 

• Hvilke kunnskapssystemer bør man ha for å støtte opp under 

styringen? 

• Hvilke kompetanser er viktig for å klare seg 

• Hva betyr det å kunne lese?  

• Hva er tilpasset opplæring? 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Aldri vært satset så mye som nå 

• Politikkutviklingen er mer kunnskapsintensiv enn før 

• Direkte forskningsoppdrag 

• Forskningsprogrammer (Finnut) 

• Institusjoner (Kunnskapssenter, forskerskolen, CEMO, SLATE, 

Nasjonale sentre, UDIR, Vox, Forskningsrådet etc) 

• Internasjonalt samarbeid (EU, Nordisk, PISA, PIAAC) 

• Statistikk, indikatorer, analyser, kvalitetsportaler 

• Evaluering av forskningsmiljøer på utdanning 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Oppsummering 

• Sterk kunnskapsdriv. Mye kommer utenifra. Økt satsing i 

mange land påvirker oss 

 

• Ønsker en mer kunnskapsbasert, skrittvis og kontinuerlig 

utvikling av våre forsknings- og utdanningssystemer 

 

• Har en målrettet satsing for å øke kapasiteten av vellykket 

produksjon, formidling og bruk av kunnskap.  

 

Dette tar tid!! 
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Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Without data you're just another 

person with an opinion  
(W. Edwards Deming) 

 

 

Takk for oppmerksomheten 
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