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Sammendrag: 
Avhandlingen består av fire artikler som ser på sammenhengen mellom utdanningssystemet 
og elevenes læringsutbytte. 
 
Den første artikkelen studerer effekten av Reform 97 som innførte obligatorisk skolestart for 
seksåringer. Barn som ikke benyttet seg av et førskoletilbud sammenlignes med barn som 
benyttet seg av et førskoletilbud før og etter reformen. Vi finner ingen effekt av reformen på 
barnas karakterer på slutten av ungdomsskolen, på hvorvidt de fullfører videregående på 
normert tid eller på hvorvidt de starter på studieforberedende utdanningsprogram. 
Mangelen på resultater kan ha sammenheng med at det nye året var lite intensivt og 
strukturert.  
 
Den andre artikkelen ser på effekten av klassestørrelse på elevenes fremtidige inntekt og 
utdanning. Frem til 2003 hadde Norge en klassestørrelsesregel som gjør det mulig å 
sammenligne skolekull der det akkurat var så mange elever at de måtte opprette en ekstra 
klasse men skolekull der det akkurat var nok elever til at de ikke måtte det. Dette skaper en 
variasjon i antall elever i klassen som er uavhengig av elevenes bakgrunn og forutsetninger, 
og gjør det mulig å måte effekten av endinger i klassestørrelse. Vår studie finner ingen effekt 
av klassestørrelse på elevenes fremtidige inntekt og utdanning, heller ikke når vi tar hensyn 
til ulike kjennetegn ved kommunene.  
 
Den tredje artikkelen studerer effekten av kommunesammenslåingene på 1980- og 1990-
tallet der flere bykommuner ble slått sammen med rundtomliggende kommuner. Disse 
kommunene sammenlignes med by og rundtomliggende kommuner som ikke opplevde 
sammenslåinger i samme tidsrom. Vi finner at kommunesammenslåingene økte elevenes 
fremtidige inntekt med 2-3%. Effekten er drevet av elevene fra de rundomliggende 
kommunene, kommuner som i utgangpunktet var mest negative til sammenslåingene. 
Resultatene viser at kommunesammenslåinger kan ha positive effekter på fremtidige 
utdanningsutfall.  
 
Den fjerde artikkelen undersøker om det er elever med stor eller liten spredning i karakterer 
som har bedre utdanningsutfall. Eleven med stor spredning har noen fag de er spesielt gode 
i, og siden man spesialiserer seg på videregående og i høyere utdanning, er det kanskje 
rimelig å anta at det er elevene med stor spredning som lykkes. På den andre siden kan det 
være at jevne karakterer gir en indikasjon på at man f.eks. har gode arbeidsvaner og er 
motivert. Slike ferdigheter omtales ofte som ikke-kognitive ferdigheter, og er egenskaper 
som også har betydning for hvorvidt man lykkes i videre utdanning. Dette kan være med på 
å forklare en negativ sammenheng mellom karakterspredning og utdanningsutfall. Jeg 
finner at det er elevene med jevne karakterer som har bedre utdanningsutfall, altså en 
negativ sammenheng mellom karakterspredning og utdanningsutfall, men at dette ikke er 
knyttet til ikke-kognitive ferdigheter.  
 


