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Forord 

Denne rapporten er skrevet i tilknytning til et forskningssamarbeid mellom Universitetet i 

Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og Oslo kommune, Byrådsavdeling for 

finans og næring.  

Formålet med rapporten er å undersøke betydningen av andel minoritetselever ved Oslo-

skolene og elevenes skoleprestasjoner og frafall i perioden 2002 til 2008.  

Vi takker for anledning til å bruke data fra prosjektet Educational Careers, finansiert av 

Forskningsrådet 2004-2007.  

 

Vi takker Arne Mastekaasa, Terje Wessel, Silje Bringsrud Fekjær, Torkild Hovde Lyngstad, 

John Eriksen og Gaute Losnegard for nyttige kommentarer og innspill til hele eller deler av 

rapporten.  Takk til Frank Paul Silye for teknisk ferdigstillelse av manus. Innholdet i 

rapporten er selvsagt vårt eget ansvar.   

 

Bildet på forsiden viser Jwad Khan, Uriel Rendeon Polania og Elias Belfkih, elever på Sogn 

videregående skole, og er tatt av fotograf  Svein Erik Furulund.  

 

Oslo/Stockholm, 14. september 2010 

Gunn Elisabeth Birkelund, Are Skeie Hermansen og Øystein Evensen 
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Sammendrag 

Har skolesegregering betydning for elevenes karakterer og sannsynlighet for å gjennomføre 

videregående opplæring? Vi ser på to mål på skolesegregering: andel minoriteter på skolen, 

og andel elever som har foreldre med høyere utdanning. Mens det første segregeringsmålet 

ofte omtales (upresist) som etnisk segregering, er det andre segregeringsmålet et uttrykk for 

sosioøkonomisk segregering. Fordelingen av elever på skoler i Oslo gir grunnlag for å bruke 

et begrep om segregering; det er store forskjeller mellom skolene med hensyn til 

elevsammensetningen.  Vi skal kartlegge hvilken betydning skolesegregering har for elevenes 

skoleresultater. Så får det være opp til politikerne å vurdere om det er behov for å iverksette 

tiltak.   

Analysene våre viser følgende: hvis vi skal forstå forskjeller mellom elevene i karakterer 

(grunnskolen) så har familiebakgrunn større betydning enn skolen de går på. Ser vi på frafall i 

videregående skole, er karakterer fra grunnskolen viktigere enn skolen de går på. Og ser vi på 

avgangskarakterer i videregående skole, er også karakterer fra ungdomsskolen viktigst. 

Skolenes elevsammensetning har mindre å si. Likevel er det nyanser, og vi kommenterer dem 

under.  

Karakterer i grunnskolen.  Det er en sterk negativ sammenheng mellom de to målene på 

segregering: Skoler med en høy andel minoritetselever er også skoler med en lav andel 

foreldre som har høyere utdanning. Vi har dokumentert at gjennomsnittskarakterene 

(grunnskolepoeng) er lavere på skoler med høy andel minoritetselever. Dette skyldes at 

skolene rekrutterer elever med forskjellig familiebakgrunn. Når vi tar hensyn til dette, har 

andel minoritetselever på skolen ingen signifikant betydning for elevenes karakterer. 

Sammenlignet med majoritetselevene har minoritetselevene en svak karaktermessig fordel av 

å gå på skoler med høy andel minoriteter (gitt alt annet likt). Denne fordelen oppveier et 

stykke på vei at de i utgangspunktet har signifikant lavere karaktersnitt enn majoritetselevene. 

Det som har mest å si for forskjeller mellom elevene i grunnskolepoeng, er foreldrenes 

utdanning. Jo høyere utdanning foreldrene har, jo høyere er barnets forventete karaktersnitt i 

ungdomsskolen.  

 

Frafall i videregående skole, studieforberedende linjer. Vi har sett at jo høyere andel 

minoriteter på studieforberedende linjer, jo høyere frafall. Skoler med høy andel 

minoritetselever er også skoler hvor mange elever har foreldre med lav utdanning. Når vi tar 
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hensyn til dette forsvinner betydningen av skolens minoritetsandel for elevenes karakterer. Og 

når vi tar hensyn elevenes karakterer fra grunnskolen, mister begge mål på skolesegregering 

sin betydning for elevenes frafall. Jo bedre karakterer elevene har, jo mindre sannsynlig er det 

at de faller fra underveis i videregående opplæring. Foreldrenes utdanning har også betydning, 

men påvirkningen fra familien er svakere i videregående skole enn i ungdomsskolen.  Vi har 

imidlertid funnet terskeleffekter som viser at forventet frafall er større på linjer med mellom 

40 og 50 prosent minoritetselever.  

 

Frafall i videregående skole, yrkesfaglige linjer. Frafallet på yrkesfaglige linjer er generelt 

svært høyt, og det stiger med økende andel minoritetselever på skolen.  Denne sammenhengen 

forsvinner imidlertid når vi trekker inn informasjon om andelen elever med foreldre med lav 

utdanning.  Jo bedre karakterer elevene har, jo mer sannsynlig er det at de fullfører. Elevenes 

egen familiebakgrunn har ingen betydning for frafall på yrkesfaglige linjer. De forskjellene 

som kan relateres til egenskaper ved skolene er knyttet til sosioøkonomisk segregering (andel 

elever som har foreldrene med høyere utdanning), og ikke til andelen minoriteter på skolen.   

 

Karakterer i videregående skole. Avgangskarakterene i videregående skole er lavere på skoler 

med høy andel minoritetselever. Dette skyldes først og fremst seleksjon av elever med hensyn 

til karakterer fra ungdomsskolen.  Elevenes egen familie har også betydning for forskjeller 

mellom dem i avgangskarakterer. De forskjellene som kan relateres til egenskaper ved 

skolene er små.  
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Kapittel 1 Innledning 
 

Skolesegregering måles vanligvis ut i fra egenskaper ved elevene på skolen, og skoler 

rekrutterer elever med forskjellig bakgrunn. På noen skoler er det mange minoritetselever og 

mange som har foreldre med lav sosioøkonomisk status. På andre skoler kan det være få 

elever med minoritetsbakgrunn og mange som har foreldre med høy sosioøkonomisk status. 

Og andre skoler kan ha mange elever med minoritetsbakgrunn og mange med foreldre med 

høy sosioøkonomisk status.  

Spørsmålet som skal undersøkes i denne rapporten er hvilken betydning 

elevsammensetningen ved skolene har for elevenes skoleresultater. Vi undersøker 

betydningen av andelen minoritetselever på skolen og av andelen elever med foreldrene med 

høyere utdanning.
1
 Betyr det noe for elevenes skoleresultater at det er mange minoritetselever 

på skolen? Er det slik at elever på skoler med mange minoritetselever har dårligere 

karakterer? Er frafallet på slike skoler høyere enn på andre skoler?  

Dersom vi finner slike forskjeller, hvilke effekter har segregerte skoler for ulike elevgrupper? 

Er det for eksempel en fordel for barn av innvandrere å gå på skoler med mange andre 

innvandrerbarn? Hvilken betydning har skolesegregering for etnisk norske elever? Og hva 

betyr elevsammensetningen med hensyn til foreldrenes utdanning for elevenes 

skoleresultater? 

Dette er problemstillinger som berører hverdagen til elever i Oslo-skolen, enten de tilhører 

majoritetsbefolkningen eller har minoritetsbakgrunn. Tidligere snakket man om norske barn 

som om det var en enhetlig gruppe, og innvandrere ble ofte omtalt som vestlige eller ikke-

vestlige, avhengig av hvilke land de kom fra. I dag er vi mer opptatt av mangfold, men vi har 

fremdeles problemer med å finne egnete begrep for å beskrive dette mangfoldet.  

I denne rapporten tar vi utgangspunkt i de samme begrepsdefinisjoner som Statistisk 

sentralbyrå og klassifiserer innvandrere etter hvilken verdensdel de kommer fra.
2
 Vi er 

                                                           
1
 Sosioøkonomisk status måles vanligvis ut i fra utdanning, yrke og inntekt. Yrkesinformasjon 

og inntekt forutsetter at man er yrkesaktiv, og ettersom en del av elevenes foreldre ikke er 

dette, bruker vi utdanning som et operasjonelt mål på sosioøkonomisk status.  
2
 1. EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. I EU- og EØS (med flere) inngår: 

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Hellas, Irland, Island, 

Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, 

Portugal, Romania, Slovakia. Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, 



9 
 

spesielt opptatt av innvandrere som er kommet til Norge fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, 

Oseania unntatt Australia og New Zealand, og fra Europa utenom EU/EØS. Selv om denne 

gruppen kan være stor ved enkelte skoler, tilhører disse elevene det vi ofte kaller 

minoritetsbefolkningen.  

Vi opererer med tre kategorier elever i denne rapporten: 

- elever som sammen med sine foreldre har innvandret fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, 

Oseania unntatt Australia og New Zealand, og fra Europa utenom EU/EØS. Denne 

gruppen kaller vi innvandrerelever.  

- elever som er barn av innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt 

Australia og New Zealand, og fra Europa utenom EU/EØS. Denne gruppen kaller vi 

etterkommerelever.  

- resten, dvs. etnisk norske elever samt elever med innvandringsbakgrunn fra EU/EØS, 

USA, Canada, Australia og New Zealand. Denne gruppen kaller vi majoritetselever. 

Analysene omfatter elever på grunnskoler og videregående skoler i Oslo kommune i perioden 

2002-2008. Vi gjengir hvilke skoler som er inkludert i Appendiks. Vi har klassifisert skolene 

etter elevsammensetning med hensyn til andelen av elevene som har minoritetsbakgrunn. På 

denne måten kan vi undersøke om andel minoritetselever på skolen har betydning for elevenes 

karakterer. Vi skal også se på hvilken betydning andel minoritetselever ved skolen har for 

frafall i videregående skole, både på studieforberedende linjer og yrkesfaglige linjer.  

 

Vi har også klassifisert skolene etter hvor mange av elevene som har foreldre med høyere 

utdanning. På denne måten kan vi undersøke om skolesegregering med hensyn til elevenes 

sosiale bakgrunn har betydning for elevenes karakterer, og eventuelle frafall fra videregående 

opplæring.  

 

                                                                                                                                                                                     
Tyskland, Ungarn og Østerrike, samt Andorra, Færøyene, Grønland, Monaco, San Marino og 

Vatikanstaten. 2. Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og 

Europa utenom EU/EØS. Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Oseania 

utenom Australia og New Zealand, og europeiske land utenfor EU/EØS. I Europeiske land 

utenom EU/EØS inngår: Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Kroatia, 

Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia og Ukraina. Se: 

http://www.ssb.no/vis/vis/omssb/1gangspubl/art-2008-10-14-01.html 

http://www.ssb.no/vis/vis/omssb/1gangspubl/art-2008-10-14-01.html
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Bakgrunn for prosjektet 
Innvandringen til Norge har økt merkbart de siste tretti årene (Brochman 2003), slik at 

minoritetsbefolkningen i Oslo nå utgjør 36,5 prosent av det totale elevtallet i Oslo (Statistisk 

Årbok for Oslo 2007).  Minoritetsbefolkningen er ofte konsentrert i bestemte bydeler 

(Brattbakk og Wessel 2009). Andelen elever med minoritetsbakgrunn har de siste årene vært 

stigende ved en rekke skoler i Oslo, og er nå rundt 90 prosent enkelte steder.
3
 Dette har ført til 

en offentlig debatt, og mange har uttrykt bekymring for at skolesegregering kan påvirke 

elevens skolehverdag. For eksempel:  

”Det er ikke bra at det bare er elever med minoritetsbakgrunn på en skole. Det burde være 

blandet, det mener Hassan Ismail som har en sønn som bor på østkanten, men går på skole på 

vestkanten.” 16.10.2009.
4
  

På forsommeren 2010 ble den såkalte Århusmodellen presentert og drøftet i media. I Århus 

busses minoritetselever som er svake i dansk til skoler med lavere andel minoritetselever. 

Dette innslaget førte til at noen tok til orde for å innføre bussing i Oslo også.  

Vi kan ikke belyse alle sider ved dette temaet. Vi har informasjon om elevenes 

skoleprestasjoner, og om de gjennomfører videregående skole. Det sentrale 

forskningsspørsmålet som undersøkes i denne rapporten er:  

Har andelen minoritetselever på skolen noen betydning for elevenes skoleresultater? 

 

Med skoleresultateter mener vi tre forhold: a) elevenes karakterer i ungdomskolen, b) om 

elevene gjennomfører videregående skole, og c) elevenes avgangskarakterer på videregående 

skole.  Hovedproblemstillingen blir belyst gjennom en rekke underspørsmål: 

 

(a) Hvilken betydning har andelen minoritetselever ved skolen for elevenes skoleresultater? 

 

(b)  Hvilken betydning har andelen minoritetselever ved skolen for elevenes skoleresultater 

når vi tar hensyn til et annet viktig aspekt ved skolens profil, nemlig sosioøkonomisk 

segregering (elevsammensetning med hensyn til foreldrenes utdanning)? 

 

                                                           
3
 Mange bruker begrepet etnisk skolesegregering, selv om dette er et upresist begrep; både 

majoritets- og minoritetsbefolkningen omfatter en rekke forskjellige etniske grupper. 

4
 http://www.nrk.no/programmer/tv/migrapolis/1.6821529 

http://www.nrk.no/programmer/tv/migrapolis/1.6821529
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(c) Har andelen minoritetselever ved skolen ulik betydning for elever med 

majoritetsbakgrunn, innvandrerelever og elever med innvandrerforeldre? 

 

(d) Har andelen minoritetselever ved skolen ulik betydning for mannlige og kvinnelige 

elever? 

 

(e) Finnes det terskeleffekter knyttet til andelen minoritetselever ved skolene? Vi snakker om 

terskeleffekter dersom det er slik at betydningen av minoritetsandel for elevens 

skoleresultater varierer avhengig av hvilket nivå man snakker om.  

 

Litt om tidligere forskning 

Tidligere forskning om dette temaet har i første rekke foregått i USA, hvor man i lang tid har 

vært opptatt skolesegregering. Resultatene har ikke vært entydig, og det har oppstått en debatt 

om hvordan skolesegregering bør måles. Coleman-rapporten (1966) er imidlertid en klassiker. 

Dette var den første storstilte kartlegging av skolens betydning for elevenes skoleresultater i 

USA, og denne rapporten ble den umiddelbare årsaken til at man startet bussing i USA.  

 

Coleman-rapporten 

Det overordete politiske målet var – og er –  at skolen skal gi elever like muligheter for å 

lykkes. Det var imidlertid bekymring i USA for at elever på såkalte ghetto-skoler ikke fikk 

samme læringsmuligheter som andre elever. På oppdrag fra The US Office of Education 

foretok daværende professor i sosiologi, James S. Coleman, en grundig kartlegging (survey-

data) av skolesektoren i USA på 1960-tallet. Coleman-rapporten var den første omfattende 

analyse av betydningen av skolesegregering for elevenes skoleresultater. Rapporten viste at 

selv om skolene har betydning for elevenes skoleresultater, så er det deres familiebakgrunn 

som betyr mest. Kort uttrykt: Elever med velutdannete foreldre gjorde det bedre på skolen enn 

elever med lavt utdannete foreldre, uansett hvilken skole de gikk på.
5
  

Coleman-rapporten viste likevel at skolesegregering har betydning:  elever som gikk på skoler 

der mange av elevene var hvite gjorde det bedre på ferdighetstester. Etter en omfattende 

                                                           
5
 Sammenhengen mellom familiebakgrunn og skoleresultater er påvist i en rekke studier, også 

i Norge. For en norsk oversikt, se Nordli Hansen og Mastekaasa (2010). Disse studiene 

inkluderer imidlertid ikke informasjon om skolen elevene har gått på. 
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debatt introduserte en rekke nordamerikanske stater bussing som et virkemiddel for å bøte på 

dette. Afroamerikanske elever ble busset til skoler i såkalte hvite boligområder, og omvendt. 

En utilsiktet konsekvens av denne politikken var imidlertid white flight, det vil si at hvite 

familier tok barna sine ut av den offentlige skolen for å unngå at deres barn skulle busses, 

og/eller flyttet til områder som ikke var berørt av bussing. Et politisk virkemiddel for å 

motvirke skolesegregering skapte derfor grunnlag for økt tilslutning til private skoler. 

Coleman har senere uttalt at han mener bussing-politikken var delvis feilslått, dersom man 

ønsker bedre integrasjon av ulike etniske grupper på skolen. 

 

Noen internasjonale studier 

Det er gjort flere studier av skolesegregering knyttet til sosioøkonomisk status enn til andel 

minoritetselever. Men det finnes noen europeiske studier som bør nevnes kort. To svenske 

studier viste en svak negativ effekt å gå på skoler med høy andel minoritetselever for elevenes 

karakterer (Dryler 2001; Szulkin og Jonsson 2005). En nederlandsk undersøkelse konkluderer 

med at elevene har dårligere språkferdigheter på skoler hvor få av elevene har 

majoritetsbakgrunn, men at dette i stor grad skyldes at disse skolene også ofte har mange 

elever hvis foreldre har lav sosio-økonomisk status (van der Slik, Driessen og De Bot 2006). 

Og en tysk studie av grunnskolenivå viser effekter av segregering knyttet til minoritetsandel 

(Kirsten 2008). 

 

Norske studier 

En rekke norske studier belyser skoleprestasjoner til innvandrere og deres etterkommere (se, 

for eksempel, Lauglo 1999, Opheim og Støren 2001, Bakken 2003, Birkelund og Mastekaasa 

(red.), 2009).
6
 Disse studiene undersøker imidlertid ikke betydningen av skolesegregering.  

Et par tidligere studier har undersøkt betydningen av elevsammensetning på skolen for 

elevens læringsutbytte. En studie undersøker betydningen av elevsammensetningen i skolene 

for elevenes karakterer (Hægeland et al., 2004). En annen studie tyder på at elever på 

                                                           
6
 En rekke norske studier har har analysert overgang fra skole til arbeidsliv for minoritets- og 

majoritetsgrupper. Se f, eks., Rogstad 2001, Brekke 2008, Evensen 2008, Brekke og Fekjær 

2009, Hermansen 2009.  
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ungdomsskoler i Oslo med høy minoritetsandel får dårligere eksamenskarakterer 

sammenlignet med standpunktkarakteren (Losnegard 2006). Dette innebærer at 

standpunktkarakter tilpasses – i alle fall et stykke på vei – til det faglige nivået i klassen.   

I 2003 sendte TV2 et dokumentarprogram de kalte Ghettoskolen. Programmet handlet om 

skolesegregering i Oslo og beskrev språkproblemer, manglende motivasjon hos elevene, 

negativ påvirkning fra medelever og lærerflukt fra enkelte skoler.  

Programmet førte til en omfattende samfunnsdebatt. I den påfølgende perioden ble 

opptakskriterier til videregående skoler i Oslo delvis endret. Men selv om programmet med 

god journalistisk driv pekte på en rekke utfordringer knyttet til skolesegregering, var det ikke 

foretatt noen vitenskapelige analyser av hvilke konsekvenser dette faktisk hadde for elevenes 

skoleresultater. Dette ble først gjort senere, da Silje Noack Fekjær og Gunn Elisabeth 

Birkelund (2007) brukte registerdata om elever i Oslo-skolen i perioden 2001-2003 for å 

undersøke om andel minoritetselever i videregående skoler i Oslo hadde noen betydning for 

elevenes karakterer og for deres valg med hensyn til høyere utdanning.
7
 Funnene var ikke i 

tråd med Ghettoskole-tesens innhold. Det viste seg at andelen minoritetselever ved skolene 

ikke hadde så mye å si for elevenes skoleprestasjoner. I en norsk versjon av denne artikkelen 

skriver forfatterne følgende:  

”Enkelte foreldre kan være bekymret for hvordan barnas prestasjoner vil bli påvirket hvis de 

går på skoler hvor mange av elevene har innvandrerbakgrunn. Vi har ikke analysert alle 

aspekter ved ghettoskoler, som for eksempel betydningen av elevsammensetning for frafall og 

for holdninger til minoriteter. Ut fra våre analyser kan vi imidlertid si at for elever som har 

fullført studieforberedende linjer ved videregående skoler i Oslo i perioden 2001–2003, var 

bekymringen for ghettoskoler grunnløs. Andelen elever med innvandrerbakgrunn betyr lite for 

karakternivået til elevene som går der. Våre tidligere analyser har vist at andelen elever med 

innvandrerbakgrunn også har liten betydning for hvorvidt elevene senere velger å fortsette i 

høyere utdanning. Våre resultater viser imidlertid at foreldres utdanning er viktig for elevens 

prestasjoner” (Fekjær og Birkelund 2009:103).  

Det er imidlertid behov for nye analyser. For det første bør analysene oppdateres, fordi det har 

skjedd mye i Oslo-skolen siden 2001-2003. Andelen elever med minoritetsbakgrunn er steget 

ganske kraftig på mange skoler. Det mest segregerte skolekullet Fekjær og Birkelund 

                                                           
7
 Analysene inngikk i prosjektet Educational Careers 2004-2007 ved Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (finansiert av Norges forskningsråd).  
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analyserte besto av 51 prosent minoritetselever. Et interessant spørsmål er derfor om 

betydningen av andel  minoritetselever for elevenes skoleprestasjoner endres, eller om det 

finnes såkalte terskeleffekter, det vil si at når andelen minoritetselever blir over et visst nivå, 

så får dette større, eventuelt mindre, betydning.  Dessuten omfatter tidligere analyser kun 

videregående skoler, og vi vet ikke hvilken betydning andel minoritetselever har for elevens 

karakterer på ungdomsskolen. Årsaken til dette er at tidligere prosjekter har manglet 

informasjon om ungdomsskolekarakterer, slik at man ikke kunne undersøke betydningen av 

elevenes karakterer på ungdomsskolen for deres karakterer i videregående skole. Dette kan vi 

se på i denne rapporten.  

For det tredje er det behov for grundige analyser av frafall i videregående opplæring. Frafall i 

videregående skole er et stort problem. ”Det omfatter en tredjedel av hvert elevkull, og det har 

ikke vært noen nedgang de senere år” (Hernes 2010:7). De som faller fra i videregående skole 

(VGS) har problemer med å få jobb, og mange havner på uføretrygd. Vi skal se på hvilken 

betydning andelen minoritetselever har for frafall i VGS, separat for studieforberedende linjer 

og yrkesfaglige linjer. 

 

Data og metode 
I dette prosjektet benyttes data som allerede foreligger ved Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, generert av prosjektet Educational Careers (finansiert 

av Norges forskningsråd). Disse data er registerbaserte og består av flere registre som er 

samkjørte av Statistisk sentralbyrå for vårt formål, slik at de gir oss detaljert, anonymisert 

informasjon om hver elev i Oslo-skolen i perioden 2002-2008. Registerdata er grundig 

kvalitetssikret, både av de instanser som samler dem inn og av Statistisk sentralbyrå som 

samordner slike registre. Det kan likevel ikke utelukkes at også registerdata inneholder noen 

feil, men dette er helt klart de mest pålitelige data som finnes i Norge. 
8
  

 

Vi har informasjon om elevenes skoleresultater, både deres karakterer og eventuelt frafall fra 

videregående skole. De som ikke fullfører videregående skole på 5 år definerer vi som falt fra. 

Vi har inkludert informasjon om elevenes familiebakgrunn, både hvilken utdanning foreldrene 

har og hvor mange søsken de har. Dessuten har vi informasjon om elevenes kjønn og alder.  

                                                           
8
 I internasjonal sammenheng er adgang til bruk av registerdata kun mulig i de nordeuropeiske 

landene.  
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Skolene varierer etter hvilken elevsammensetning de har. Vi har laget et mål på andelen 

minoritetselever ved skolen. Dessuten har vi laget et mål på andel elever ved skolen som har 

en eller flere foreldre med høyere utdanning. Som høyere utdanning regner vi all utdanning ut 

over videregående skole. Informasjon om skolens andel av foreldre med høyere utdanning og 

andel elever med minoritetsbakgrunn er generert ut i fra informasjon om elevene i hvert 

årskull. Når vi derfor snakker om skoler er dette noe upresist. Det vi har målt, er andel elever i 

hvert årskull, det vil si alle som begynte på en utdanning i et bestemt år (analysene av frafall), 

eller alle som fullførte en utdanning et bestemt år (analysene av karakterer på ungdomsskole 

og videregående skole). Årskullene på samme skole varierer imidlertid ikke så mye med 

hensyn til elevsammensetningen, så for å få bedre flyt i språket omtaler vi årskull som skoler 

(se Appendiks for en oversikt over variabeldefinisjoner og operasjonalisering). 

 

I tillegg til en rekke krysstabeller har vi anvendt en analyseteknikk kalt flernivåanalyse 

(Snijders og Bosker 2004) som gir oss muligheter til å undersøke hvordan egenskaper ved 

enheter på ett nivå (her: skoler) kan påvirke egenskaper ved enheter på et lavere nivå (her: 

elever), og hvordan skoleforhold kan samvariere med andre egenskaper ved disse enhetene 

(elevene). Vi gjengir disse analyseresultatene i Appendiks.
9
  

 

Opplegget for analysen 
Analysene i denne rapporten er først og fremst beskrivende. Vi skal dokumentere hvordan 

Oslo-skolene er sammensatt med hensyn til elever fra ulike sosiale grupper, og vi skal 

undersøke om dette har noen betydning for hvilke skoleresultater elevene får. Det faller 

utenfor denne rapporten å finne frem til årsakene til de mønstre vi kan dokumentere. 

Skolesegregering henger nøye sammen med boligsegregering, som igjen henger nøye sammen 

med familiers økonomiske ressurser (Wessel 2000, Bratbakk og Wessel 2009). Hvor folk bor, 

og hvorfor de bor der, blir ikke problematisert i denne rapporten. Vi kommer heller ikke til å 

belyse eventuell flytning som skyldes skolesegregering, men vi vet at dette forekommer 

(Sundell 2008).     

                                                           
9
 Disse modellene angir hvilke resultater vi statistisk sett kan forvente å finne, basert på 

hvordan vi bygger opp modellene. For å forenkle språket kommer vi imidlertid til å skrive 

som om dette er de faktiske funnene. Eksempelvis: basert på en statistisk analyse kan vi få 

frem et foreventet karaktergjennomsnitt for en bestemt gruppe (for eksempel 

majoritetselever). Vi kommer til å omtale dette som gruppens karakterer.  
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Rapporten er lagt opp som følger: Først undersøker vi betydningen av andel minoritetselever 

ved skolene for elevenes forventede skoleresultater (karakterer og frafall).  Dette gir oss den 

direkte sammenhengen mellom skolesegregering knyttet til minoritetsandel og elevenes 

skoleresultater.  

 

Imidlertid blir denne direkte sammenhengen delvis misvisende hvis målet er å undersøke 

hvilken betydning skolen har for elevenes skoleresultater. Skoler rekrutterer elever som er 

forskjellige, og dette må vi ta hensyn til når vi skal se på skolens betydning.  

Vi vet at elever fra familier hvor foreldrene har lav inntekt og kort utdanning i gjennomsnitt 

har dårligere skoleprestasjoner enn andre (Bakken 2003). Vi vet også at innvandrere har 

lavere inntekt og utdanning enn gjennomsnittet i Norge (Østby 2004). Derfor vil skoler hvor 

mange av elevene har innvandrerbakgrunn også ofte være skoler hvor mange av foreldrene 

har lav inntekt og lite utdanning (Fekjær 2007). For å unngå å blande sammen disse 

egenskapene ved elevene på skolen er det nødvendig å undersøke skolenes 

elevsammensetning med hensyn til både sosial bakgrunn og andel minoriteter ved skolen. Vi 

trekker derfor inn informasjon om elevene som vi vet vanligvis har betydning for hvor hvilke 

skoleresultater de oppnår. En slik egenskap er hvilken utdanning deres foreldre har; tidligere 

forskning viser at barn som har foreldrene med høyere utdanning i gjennomsnitt får bedre 

karakterer enn andre barn.
10

 Når vi tar med slik informasjon (elevenes familieforhold) i 

analysene, sier vi at vi kontrollerer for en rekke egenskaper ved elevene. Det vil si at vi 

sammenligner elever som er like med hensyn til disse egenskapene, for på den måten å filtrere 

bort forhold som ligger utenfor skolen. Denne fremgangsmåten, som er i tråd med 

internasjonal forskning, gjør det enklere for oss å skille ut hva som er skolens betydning og 

hva som er andre årsaker til at elevene får forskjellige skoleresultater. Da får vi et bedre mål 

på skolens betydning for elevenes skoleresultater.  

 

Rapporten er bygget opp slik at vi først ser på grunnskolen (kapittel 2) og hvilken betydning 

andel minoritetselever på ungdomsskolen har for elevenes karakterer når de går ut av 

ungdomsskolen. Deretter kommer to kapitler om videregående skole i Oslo. Det første 

                                                           
10 Årsaken til dette kan være sammensatt, knyttet til motivasjon, leksehjelp, og kognitive 

ferdigheter, for å nevne noen.  
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undersøker om andel minoritetselever på skolen har betydning for elevenes frafall på 

studieforberedende linjer (kapittel 3), mens det neste ser på yrkesfaglige linjer (kapittel 4).  

I kapittel 5 undersøker vi betydningen av skolesegregering på studieforberedende linjer for 

elevenes avgangskarakterer i VGS. Vi avslutter med en kort sammenfatning og drøfting av 

hovedfunnene.  
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Kapittel 2 Grunnskolen i Oslo – karakterer 
 

Dette kapitlet er basert på informasjon om 20 854 elever som fullførte ungdomsskolen med 

vitnemål i Oslo i perioden 2002-2006, i alt 229 kull.
11

 Før vi analyserer hvilken betydning 

andelen minoritetselever ved skolen har for elevenes avgangskarakterer skal vi først se 

nærmere på hva som kjennetegner disse elevene og skolene de har gått på (årskullene 2002-

2006). Tabell 19 i Appendiks viser hvilke skoler som er inkludert i analysene. 

 

Hva kjennetegner ungdomsskoleelevene i Oslo?  
Vi viser først hvordan elevene fordeler seg med hensyn til de egenskapene vi har informasjon 

om. 

 

Tabell 1: Individuelle egenskaper og skolekarakteristika. Alle avgangskull fra ungdomsskoler 

i Oslo i perioden 2002-2006.  

 
 

Vi ser at i gjennomsnitt har elever fra majoritetsbefolkningen 46 grunnskolepoeng, 

innvandrerelever har et snitt på 38 poeng, mens etterkommere av innvandrere har et snitt på 

41 poeng (grunnskolepoeng varierer fra 11, som tilsvarer laveste karakter i alle fag, til 66, 

som betyr høyeste karakter i alle fag).  

                                                           
11

 Elever som ikke fikk vitnemål da de var ferdige med ungdomsskolen er ikke tatt med i disse 

analysene.   

Gj.snitt S.A. N Gj.snitt S.A. N Gj.snitt S.A. N

Individnivå-variabler

Karaktergjennomsnitt (grunnskolepoeng) 46.04 8.49 15,664 38.03 9.90 2193 40.95 9.05 2,997

Foreldres utdanning (%-andel) 15,664 2193 2,997

Manglende utdanningsinformasjon 0.01 0.28 0.09

Ungdomskolenivå eller mindre 0.07 0.33 0.40

Påbegynt VGS 0.08 0.05 0.09

Fullført VGS 0.25 0.17 0.21

Høyere utdanning, kort 0.35 0.13 0.18

Høyere utdanning, lang 0.21 0.03 0.03

Forskerutdanning 0.04 0.01 0.01

Kjønn (% kvinner) 51.24 15,664 50.89 51.08 2,997

Alder (ved avslutning) 16.01 0.10 15,664 16.08 0.27 2193 16.03 0.16 2,997

Antall søsken 1.77 0.82 15,653 2.74 1.65 2173 2.58 1.31 2,990

Gjennomsnittsverdier for skolenivåvariablene

Andel minoritetselever ved skolen 0.19 0.17 15,664 0.41 0.20 2193 0.42 0.18 2,997

(% minoritetselever)

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning ved skolen 0.55 0.21 15,664 0.35 0.16 2193 0.34 0.14 2,997

(% med foreldre med høyere utdanning)

N (%) 2997 (14.4)2193 (10.1)15 664  (75.1)

Majoritetselever EtterkommereleverInnvandrerelever
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Tabell 1 viser også at 60 prosent (35% + 21% + 4%) av majoritetselevene har foreldre med 

høyere utdanning, mens dette bare gjelder for 22 prosent av etterkommerne av innvandrere og 

17 prosent av innvandrerelevene. Vi ser også at 28 prosent av innvandrerelevene har foreldre 

som ikke er registrert med noen utdanning. Elever fra minoritetsbefolkningen kommer fra 

større familier; i snitt har etterkommere av innvandrere 2,58 søsken, innvandrerelever har 2,74 

søsken, mens elever med majoritetsbakgrunn har 1,77 søsken. Desimalene forteller oss at 

disse tallene er gjennomsnittstall.   

I tillegg til individuelle egenskaper har vi også lagt inn informasjon om skolene i Tabell 1, 

basert på elevsammensetningen i hvert årskull. Tabell 1 viser at majoritetselever gikk på 

skoler med gjennomsnittlig 19 prosent minoriteter, mens innvandrere og etterkommere gikk 

på skoler med i gjennomsnitt vel 40 prosent minoriteter. Vi ser videre at elever fra 

majoritetsbefolkningen i større grad gikk på skoler hvor en høyere andel av elevene har 

foreldre med høyere utdanning (55 prosent) enn de to andre elevgruppene (rundt 35 prosent).  

Tabell 19 i Appendiks viser hvilke skoler som er inkludert. I Tabell 2 og Tabell 3 ser vi 

nærmere på hvor mange elever som gikk på disse skolene, klassifisert etter henholdsvis 

andelen minoritetselever og andelen elever med høyt utdannede foreldre.  

 

Tabell 2: Fordeling av elevene etter andel minoritetselever ved skolene. Alle avgangskull fra 

ungdomsskoler i perioden 2002-2006. 

 

 

Vi ser her at knapt 38 prosent gikk på skoler med 10 prosent eller færre minoritetselever og 

halvparten (37,7 % +12,8 %) av elevene gikk på ungdomsskoler med 20 prosent eller færre 

minoritetselever. En tiendedel av elevene gikk ut av skoler med 51 prosent eller flere 

minoritetselever.  

% av total N N elever

1 - 10 % 37.7 7,861

11 - 20 % 12.8 2,664

21 - 30 % 7.8 1,636

31 - 40 % 16.7 3,484

41 - 50 % 14.4 3,004

51 - 100 % 10.6 2,205

Total 100.0 20,854

Individnivåutvalg (elever)

Andel 

minoritets-

elever
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Tabell 3: Fordeling av elevene etter andel elever med foreldre med høyere utdanning på 

skolene. Alle avgangskull fra ungdomsskoler i perioden 2002-2006. 

 

Ingen elever gikk på skoler hvor under 10 prosent av elevene hadde foreldre med høyere 

utdanning, mens 43 prosent gikk på skoler hvor 51 prosent eller mer hadde høyt utdannede 

foreldre.  

 

Hva kjennetegner ungdomsskolene i Oslo? 
Ser vi på de 229 kullene vi undersøker, er 28 % (64 kull) kjennetegnet av en svært lav andel 

minoritetselever, mens 13 prosent (29 kull) består av over 50 prosent minoritetselever (se 

Tabell 14 i Appendiks). 35 prosent (79 kull) består av elever hvor over halvparten har foreldre 

med høyere utdanning, mens 5 prosent av årskullene består av elever hvor 20 prosent eller 

færre har foreldre med høyere utdanning (Tabell 15 i Appendiks). Det er en sterk negativ 

korrelasjon (Pearsons r = - 0,83) mellom andelen elever med høyt utdannete foreldre og 

andelen minoritetselever ved skolen (Tabell 16, Appendiks). Dette vises i Figur 1, hvor vi ser 

fordelingen av skoler (kull) etter andelen minoriteter (X-aksen) og etter andelen elever med 

foreldre med høyere utdanning (Y-aksen).  Hovedmønsteret er tydelig, de skolene som har lav 

andel minoritetselever har høy andel foreldre med høyere utdanning, og omvendt. 

 

% av total N N elever

1 - 10 % 0.0 0

11 - 20 % 4.3 895

21 - 30 % 18.2 3,800

31 - 40 % 22.6 4,718

41 - 50 % 11.7 2,449

51 - 100 % 43.1 8,992

Total 100.0 20,854

Individnivåutvalg (elever)

Andel foreldre 

med høyere 

utdanning
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Figur 1: Ungdomsskoler rangert etter andel minoritetselever og andel elever med foreldre med 

høy utdanning. Avgangskull fra ungdomsskoler i perioden 2002-2006. 

 

Vi har også sett nærmere på hvordan majoritetselevene fordeler seg på skolene, og vi ser 

samme mønster her: jo høyere andel minoritetselever på skolen, jo færre majoritetselever ved 

skolen har foreldre med høyere utdanning på skolen (Tabell 17 i Appendiks). På skoler med 

lav andel minoriteter (under 10 %) har 76 prosent av majoritetselevene foreldre med høyere 

utdanning, mens på skoler med høy andel minoritetselever (over 50 %) har 64 % av 

majoritetselevene foreldre uten høyere utdanning.  

Det bør likevel nevnes at også på skoler med over 50 prosent minoriteter har godt over en 

tredjedel (36 prosent) av majoritetselevene foreldre med høyere utdanning. Tilsvarende ser vi 

at rundt hver fjerde (24 prosent) av majoritetselevene på skoler med under 10 prosent 

minoriteter har foreldre uten høyere utdanning. Dette er også viktig å få frem, fordi ensidig 

fokus på hovedmønsteret (sterk negativ korrelasjon mellom andel minoritetselever og andel 

foreldre med høyere utdanning) betyr at vi mister nyansene i bildet.  

Vi har sett at ungdomsskoler hvor mange elever har foreldre med høyere utdanning har i de 

fleste tilfeller også en lav andel minoritetselever. Spørsmålet er hvilken betydning dette har 

for elevenes skoleresultater. Tabell 16 i Appendiks viser at korrelasjonen mellom 

gjennomsnittlig karakternivå og andel minoritetselever for disse årskullene er betydelig 
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(Pearsons r = -0,77). Det samme gjelder for korrelasjonen mellom andel elever med foreldre 

med høyere utdanning og gjennomsnittlig karakternivå (Pearsons r = 0,83).  

 

Figur 2: Ungdomsskoler rangert etter andel minoritetselever og gjennomsnittlig karakternivå 

(grunnskolepoeng) innenfor hver skole i alle kull. Alle avgangskull fra ungdomsskoler i 

perioden 2002-2006. 

 

På skolenivå er det altså en klar sammenheng mellom segregering og karakterer. Figur 2 viser 

hvordan gjennomsnittkarakteren på ungdomsskolen synker med økende andel minoriteter ved 

skolen.  Vi ser også at det er spredning i diagrammet som viser unntak fra regelen: noen 

skoler med lav andel minoriteter har lavt karaktersnitt, og noen skoler med høy 

minoritetsandel har høyere karaktersnitt.  

Hovedmønsteret er likevel tydelig, jo lavere minoritetsandel på skolen, jo bedre karakterer. 

Men dette er gjennomsnittstall. Og gjennomsnittstall dekker over store variasjoner mellom 

elevene innad på hver skole. Spørsmålet er hvordan dette ser ut på individnivå.  I neste avsnitt 

skal vi gjengi resultatene fra en flernivåanalyse, som tar utgangspunkt i elevene (individnivå), 

og som også inkluderer informasjon om elevsammensetningen ved skolene.  
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Karakterer i ungdomsskolen 
Hvilken betydning har andel minoritetselever ved skolen for elevenes karakterer? Vi har 

foretatt en rekke analyser, som er gjengitt i Tabell 18 (og tilleggsanalyser) i Appendiks. 

Analysene viser i utgangspunktet det samme vi fant over: jo høyere andel minoritetselever 

ved skolen desto lavere er elevenes karaktergjennomsnitt (Tabell 18, Modell 1, i Appendiks).  

Dette illustreres i Figur 3. Her har vi gruppert skolene i 6 kategorier etter andel 

minoritetselever. Vi viser karaktergjennomsnitt for elever fra majoritetsbefolkningen, 

innvandrerelever og elever som er etterkommere av innvandrere (figuren er basert på Modell 

1b i Tabell 18). Ved å bruke skoler med 0 - 10 prosent minoriteter som referansekategori 

(Ref.kat.), ser vi at alle de andre kategoriene er signifikant forskjellig fra denne gruppen, men 

forskjellene er små: Den største forskjellen finner vi mellom skoler med 0 -10 % 

minoritetselever (hvor karaktergjennomsnittet predikeres til 47,5 grunnskolepoeng) og skoler 

med over 40 % minoritetselever (hvor karaktergjennomsnittet predikeres til 43,8 

grunnskolepoeng).  

 

 

Figur 3: Andel minoritetselever ved skolen (gruppert) og karakterer. Beregningene er basert 

på elever fra avgangskullene fra ungdomsskolene i Oslo perioden 2002-2006. Modell uten 

kontroll, dvs vi inkluderer kun informasjon om andel minoriteter på skolen.  
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Seleksjon av ulike elever  - ungdomsskolen i Oslo 
Vi vet at grunnskolene i Oslo rekrutterer elever med ulik sosial bakgrunn. Skoler skiller seg 

fra hverandre med hensyn til elevsammensetningen, ikke bare med hensyn til minoritetsandel, 

men også i forhold til hvor mange av elevene som har foreldre med høyere utdanning 

(sosioøkonomisk segregering).  

La oss først se på betydningen av skolesegregering knyttet til minoritetsandel, uten å trekke 

inn informasjon om sosioøkonomisk segregering. Vi har sett nærmere på betydningen av 

andel minoritetselever på skolen når vi også tar hensyn til at elevene skiller seg fra hverandre 

med hensyn til deres familiebakgrunn. Forskjellene i forventede grunnskolepoeng blir mye 

mindre når vi sammenligner elever som kommer fra familier hvor foreldrene har lik 

utdanning.  For eksempel vil gutter fra majoriteten som går på en skole med 10 % minoriteter 

ha et forventet karaktersnitt på 38,8; sammenlignet med 36,5 for de som går på en skole med 

80 % minoriteter, gitt at de har samme familiebakgrunn. For etterkommerelever er det ingen 

forskjell: gitt at de har samme familiebakgrunn forventes de å få et snitt på 37 

grunnskolepoeng på en skole med 10 % minoriteter, og det samme om de går på en skole med 

80 % minoriteter. Mens innvandrerelever forventes å få 35 grunnskolepoeng på skoler med 10 

prosent minoriteter og 34,4 på skoler med  80 prosent minoriteter, gitt at de har samme 

familiebakgrunn.
12

  

Når vi også inkluderer et mål på andelen elever ved skolen som har foreldre med høyere 

utdanning får vi undersøkt om andelen minoritetselever ved skolen som har selvstendig 

betydning, eller om det er andre forhold  knyttet til skolene som har mer betydning for 

elevenes karakterer.
13

  

                                                           
12

 Alle disse tallene er regnet ut for gutter som har foreldre med lav utdanning, dvs 

ungdomsskole eller lavere, ingen søsken, og som er 16 år. Se Modell 4b, vedlegg til Tabell 18 

i Appendiks. Modellen inkluderer informasjon om elevenes alder, kjønn og antall søsken. 
13

 Når vi kontrollerer for disse variablene betyr det at vi sammenligner karaktergjennomsnitt 

for elever som er like med hensyn til familiebakgrunn, kjønn og alder, samt andelen foreldre 

med høyere utdanning ved skolen. 
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Figur 4: Andel minoritetselever og karaktergjennomsnitt. Beregningene er basert på elever fra 

avgangskullene fra ungdomsskolene i Oslo perioden 2002-2006. 

 

Figur 4 illustrerer hovedresultatet av analysene. Vi gjengir her kun betydningen av andelen 

minoriteter på skolen for elevenes karakterer, og vi illustrerer dette som avvik fra 

gjennomsnittkarakter. Den blå linjen viser hvilken betydning andel minoritetselever på skolen 

har for elevenes karakterer slik dette fremkommer når vi ikke inkluderer ytterligere 

informasjon om elevene og skolene (Modell 1, Tabell 18 i Appendiks). Vi ser at jo høyere 

andel minoritetselever, desto lavere karaktersnitt (jfr. også Figur 3).
14

  

Når vi tar hensyn til at elevene er ulike med hensyn til familiebakgrunn (dvs. at vi kontrollerer 

for individuelle egenskaper) og med hensyn til hvilke skoler de går på (andelen elever på 

skolen som har foreldre med høyere utdanning; jfr. Modell 3, Tabell 18 i Appendiks), så ser vi 

at sammenhengen mellom andel minoritetselever ved skolen og elevens karakterer blir borte 

(rød linje).  

To konklusjoner kan trekkes:  

1) Våre analyser tyder på at det er skolenes elevsammensetning med hensyn til elevenes 

familiebakgrunn (dvs. foreldrenes utdanning) som er årsaken til at skoler med høy 

minoritetsandel har lavere karaktergjennomsnitt enn andre skoler, og ikke andelen 

minoritetselever som sådan. Det er høyere grunnskolepoeng på skoler hvor en større 

                                                           
14

 Dvs. negativt avvik fra predikert karaktergjennomsnitt. 
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andel av elevene har foreldre med høyere utdanning enn på andre skoler. Og denne 

effekten er merkbar selv etter at vi har kontrollert for individuelle egenskaper hos 

elevene (kjønn, alder, søsken).  

 

2) Forskjellene mellom skolene er små. Hvis alle elever ved en skole hadde foreldre med 

høyere utdanning ville gjennomsnittskarakteren for majoritetselevene være 2,5 

grunnskolepoeng høyere enn hvis ingen elever ved skolen hadde foreldre med høyere 

utdanning. I våre data er det ingen skoler som har enten alle eller ingen elever med 

foreldre med høyere utdanning, så i realiteten ligger skole-effekten lavere enn dette. 

For å sammenligne skolens betydning med noe annet kan vi for eksempel trekke frem 

betydningen av kjønn: Kjønnsforskjellene i karaktersnitt er klart større (jentene har 3,3 

poeng høyere karaktersnitt enn guttene) enn skoleeffekten. 

Av de to skole-egenskapene vi har inkludert, forsvinner betydningen av andelen 

minoritetselever ved skolen når vi inkluderer informasjon om andelen foreldre med høyere 

utdanning.   

Den viktigste innflytelsen på elevenes karakterer i ungdomsskolen kommer fra deres egen 

familie.
15

 Sammenlignet med elever med foreldre med videregående utdanning vil elever med 

foreldre med lang universitetsutdanning forventes å få 5,7 poeng høyere karaktersnitt, og 

elever med foreldre med doktorgradsutdanning 7,2. Og de som har foreldre med lavere 

utdanning enn videregående skole, forventes å få lavere karaktersnitt (3,7 poeng lavere for de 

som har foreldre med ungdomskolenivå eller lavere).  

 

Hvilken betydning har andel minoritetselever ved skolen for 

majoritetselever, innvandrerelever og elever som er etterkommere etter 

innvandrere? 
Innvandrerelevene har lavere karakterer enn etterkommere av innvandrere, som igjen har 

lavere karakterer enn majoritetselevene. Denne forskjellen finnes på alle skolene, uavhengig 

av andelen minoritetselever ved skolen. Spørsmålet er hvordan dette ser ut når vi også tar 

hensyn til elevenes sosiale bakgrunn, kjønn, alder, samt andelen elever med foreldre med høy 

utdanning ved skolene. Figur 5 viser betydningen av andel minoritetselever for 

karaktergjennomsnitt på vitnemål (grunnskolepoeng) for majoritetselever, innvandrerelever 

                                                           
15

 Jfr. endring i modelltilpasning fra Modell 1 til Modell 2, og fra denne til Modell 3.  
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og etterkommere etter innvandrere. Vi gjengir her resultatene for gutter, med foreldre som har 

videregående skole, som ikke har søsken, og som går på på en skole med gjennomsnittlig 

andel foreldre med høyere utdanning.    

 

 

Figur 5: Andel minoritetselever ved skolen og karaktergjennomsnitt for gutter med majoritets- 

og minoritetsbakgrunn. Kontrollert for variable på skole- og individnivå. Beregningene er 

basert på elever på avgangskullene fra ungdomsskolene i Oslo i perioden 2002-2006.  

 

Analysene viser at andel minoritetselever ved skolen har forskjellig betydning for karakterene  

til majoritetselevene og minoritetselevene i grunnskolen.
16

 Forskjellene er små, men statistisk 

signifikante. Sammenlignet med majoritetselevene har minoritetselevene en svak 

karaktermessig fordel av å gå på skoler med høy andel minoriteter (gitt alt annet likt). Denne 

fordelen oppveier et stykke på vei at de i utgangspunktet har signifikant lavere karaktersnitt 

enn majoritetselevene.
17

   

                                                           
16 Disse analysene er basert på Modell 4 i Tabell 18 som i tillegg til individuelle egenskaper 

og andelen foreldre med høyere utdanning ved skolene også inkluderer samspillsledd mellom 

minoritets-/majoritetsbakgrunn og andel minoriteter ved skolen. Disse samspillsleddene er 

signifikante.  

17 Gitt alt annet likt, ser det ut til at elever med minoritetsbakgrunn på skoler med høy andel 

minoriteter ’henter opp igjen’ noe av den gjennomsnittlige karakterforskjellen mellom dem og 

majoriteten. Dette må imidlertid ikke overtolkes – disse effektene er små, og kan bare forstås 

når man ser hele modellen under ett. For eksempel vil elever på skoler hvor mange elever har 
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Vi kan ikke ut i fra disse dataene si hvorfor det er slik. Det er en rekke forhold vi ikke har 

informasjon om i våre data som kan ha betydning for hvilke karakterer elevene får.
18

 Dette 

gjør at vi må være forsiktige med hensyn til tolkningen av våre funn.  

Det kan være egenskaper ved nabolaget elevene bor i, for eksempel det sosiale miljøet på og 

rundt skolen, som kan ha betydning for hvordan det går med dem på skolen. Det kan være 

andre egenskaper ved familiene deres enn dem vi har inkludert her som har betydning for 

skolemotivasjon og prestasjoner.  Det kan også være at lærerne på skolene behandler elevene 

litt forskjellig. Det kan være at det lettere å få gode karakterer på skoler med høy andel 

minoriteter. Det kan være at minoritetselever på skoler med høy andel minoriteter har fordeler 

av å ikke skille seg ut som tilhørende en minoritetsgruppe, mens det omvendt kan være en 

ulempe for majoritetselever å gå på skoler med høy minoritetsandel. Tidligere forskning kan 

gi grunnlag for å tro at alle disse forholdene kan ha en viss betydning. Våre analyser gir 

likevel ikke grunn til å tro at disse forklaringene har stor betydning ettersom de 

karakterforskjellene mellom minoritetselevene og majoritetselevene som kan knyttes til 

skolesegregering er små (når vi sammenligner elever som ellers er like med hensyn til 

familiebakgrunn, kjønn og alder).   

 

Hvilken betydning har andel minoritetselever ved skolen for 

karakterforskjeller mellom jenter og gutter? 
Ser vi nærmere på karakterforskjeller mellom gutter og jenter, viser det seg at andel 

minoritetselever ved skolen har ingen betydning. Igjen viser vi betydningen av 

minoritetsandel når vi kontrollerer for egenskaper på individnivå og andel foreldre på skolen 

som har høyere utdnaning. Dette betyr at Figur 6 er regnet ut for gutter og jenter med foreldre 

som har videregående skole, som ikke har søsken, og som går på på en skole med 

gjennomsnittlig andel foreldre med høyere utdanning.   

                                                                                                                                                                                     
foreldre med høy utdanning antas å ha høyere karakterer, slik at disse forholdene kan 

utjevnes. En innvandrerelev på en skole med mange minoritetselever ’vinner’ ca 2 

grunnskolepoeng, men ’taper’ sannsynligvis det samme på grunn av elevsammensetningen 

knyttet til familiebakgrunn. Omvendt vil en innvandrerelev på en skole med lav 

minortetsandel ’tape’ på ikke å gå på skole med høy minoritetsandel, men sannsynligvis 

’vinne’ på å gå på en skole hvor mange elever har foreldre med høy utdanning.  
18

 I fagterminologien kalles dette uobserverbar heterogenitet. 
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Figur 6 viser at det er noe lavere forventet karaktersnitt på skoler med høy andel minoriteter, 

men dette gjelder både for gutter og jenter, slik at det er ingen signifikante kjønnsforskjeller i 

karakterer knyttet til andel minoriteter ved skolene.
19

    

 

Figur 6: Andel minoritetselever og karaktergjennomsnitt for mannlige og kvinnelige 

majoritetselever. Kontrollert for variable på skole- og individnivå. Beregningene er basert på 

elever fra avgangskullene fra ungdomsskolene i Oslo perioden 2002-2006. 

 

Terskeleffekter? 
Den siste modellen vi gjengir ser nærmere på eventuelle terskeleffekter, dvs. vi grupperer 

skolene i seks nivå knyttet til andel minoritetselever ved skolen. I likhet med Figur 3 gjengir 

vi karaktergjennomsnitt for de tre elevgruppene på hvert nivå, men motsetning til Figur 3, er 

denne analysen basert på kontroll for sosial bakgrunn, kjønn, alder og for andel elever med 

foreldre med høyere utdanning ved skolene.
20

 Dette betyr at Figur 7 er regnet ut for gutter, 

med foreldre som har videregående skole, som ikke har søsken, og som går på på en skole 

med gjennomsnittlig andel foreldre med høyere utdanning.  

 

                                                           
19

 Disse analysene er basert på Modell 5 i Tabell 18 som i tillegg til individuelle egenskaper 

og andelen foreldre med høyere utdanning ved skolene også inkluderer samspillsledd mellom 

kjønn og andel minoriteter ved skolen. Disse samspillsleddene er ikke signifikante. 
20

 Disse analysene er basert på Modell 6 i Tabell 18. 
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Figur 7: Andel minoritetselever ved skolen (gruppert) og karakterer. Majoritetselever, 

innvandrerelever og etterkommerelever. Kontrollert for variable på skole- og individnivå. 

Beregningene er basert på elever fra avgangskullene fra ungdomsskolene i Oslo perioden 

2002-2006. 

 

Vi ser at når vi sammenligner elever som er like med hensyn til foreldrenes utdanning, antall 

søsken, alder og kjønn, så er det er ingen terskeleffekter: andel minoritetselever ved skolene 

har samme betydning uansett hvilket nivå. De forskjellene vi fant i forventet karaktersnitt 

knyttet til minoritetsandel ved skolene (gjengitt i figur 3), skyldes derfor at elevene som går 

på Oslo-skolene har ulike egenskaper. Når vi tar hensyn til at disse elev-egenskapene har 

betydning for hvilke karakterer elevene oppnår, så får vi et mål på betydningen av skolen som 

sådan. Og da viser analysene at andel minoriteter ved skolen ikke har betydning for 

karakterene de oppnår (gjengitt i figur 7). Derimot har andel foreldre med høyere utdanning 

ved skolen merkbar betydning  for elevenes karakternivå (se Modell 6, Tabell 18). 

 

Sammenfatning – andel minoritetselever i ungdomsskolen og karakterer  
Vi har i dette kapitlet vært særlig opptatt av å undersøke betydningen av skolens 

elevsammensetning for elevenes karakterer når de går ut av ungdomsskolen. Basert på 

informasjon om hver enkelt elev, har vi laget to mål på elevsammensetningen ved skolene: 

andel minoritetselever på skolen og andel elever som har foreldre med høyere utdanning. Det 

ene kalles ofte for etnisk segregering, mens det andre målet kan ses som et uttrykk for 

sosiøkonomisk segregering.  
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Det er en sterk negativ sammenheng mellom de to målene på segregering: Skoler med en høy 

andel minoritetselever er også skoler med en lav andel foreldre som har høyere utdanning. Vi 

har dokumentert at karakterene (grunnskolepoeng) er lavere på skoler med høy andel 

minoritetselever. Dette skyldes at skolene rekrutterer elever med forskjellig familiebakgrunn.  

Når vi tar hensyn til dette, har andel minoritetselever på skolen ingen signifikant betydning 

for elevenes karakterer.  

 

Sammenlignet med majoritetselevene har minoritetselevene en svak karaktermessig fordel av 

å gå på ungdomsskoler med høy andel minoriteter (gitt alt annet likt). Denne fordelen 

oppveier et stykke på vei at de i utgangspunktet har et lavere karaktersnitt enn 

majoritetselevene.  

 

Vi har også sett at andelen minoritetselever ved skolen har samme betydning for mannlige og 

kvinnelige elever.   

 

Det som har mest å si for elevenes grunnskolepoeng, er hvilken utdanning deres egne foreldre 

har. Jo høyere utdanning foreldrene har, jo høyere er elevens forventede karaktersnitt. 

Elevenes familiebakgrunn har derfor større betydning enn skolen for å forklare ulikhet i 

karakterer i grunnskolen.  
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Kapittel 3 Videregående skoler i Oslo – frafall på studieforberedende 

linjer 
 

De samfunnsmessige kostnadene ved frafall i videregående skole er beregnet til om lag 5 

milliarder norske kroner for hvert årskull (Hernes 2010). Den sittende regjeringen, 

Stoltenberg II, ønsker å styrke innsatsen mot frafall.
21

  Dette og det neste kapitlet handler om 

frafall. Det er gjort en del forskning om dette temaet,
 22

  men ingen studier har undersøkt 

betydningen av skolesegregering for frafall.
 
Vi er ute etter å undersøke betydningen av 

skolesegregering for frafall fra videregående opplæring i Oslo. Vi begynner med å se på de 

studieforberedende linjene.  

 

Det er mange måter å definere frafall på. Noen elever tar et studieår i utlandet, og hvis dette 

ikke godkjennes som tilsvarende et norsk skoleår, blir de ett år forsinket før de er ferdige med 

videregående opplæring. Vi ønsker ikke å definere denne gruppen som frafalt. Det samme 

gjelder for de som av ulike grunner tar en kortere pause i videregående opplæring. Vi legger 

derfor til to år i forhold til normal studieprogresjon, og definerer frafall slik:  De som ikke har 

gjennomført videregående skole 5 år etter at de begynte på videregående opplæring definerer 

vi som frafalt. 
23

 

 

For de årskullene vi ser på her, var opptak til videregående skole kun basert på deres 

karakterer fra ungdomsskolen.
24

 Vi vet at karakterer fra ungdomsskolen (grunnskolepoeng) 

har betydning for om elever faller fra eller ikke i videregående opplæring. Og vi vet at 

videregående opplæring rekrutterer elever delvis basert på hvilke grunnskolepoeng de har. 

Skal vi undersøke betydningen av skolesegregering for frafall, bør vi derfor ha med 

                                                           
21

 http://samarbeidforarbeid.regjeringen.no/2010/om-frafall; publisert 10.02.2010. 
22 Se for eksempel følgende norske studier: Falch et al. 2010, Hernes 2010, Linderud 2010, 

Grindland 2009, Falch og Nyhus 2009, Støren et al., 2007, Helland og Støren 2004, 

Markussen, Lødding, Sandeberg og Vibe 2006, Lødding 2003.  
23 Det kan være flere årsaker til frafall. En forklaring er at det er mangel på læreplasser en del 

steder. En annen forklaring er svake ferdigheter og lav motivering blant disse elevene. En 

tredje grunn, som er knyttet spesifikt til yrkesfag, er at elevene faktisk ikke ønsker å fortsette 

mot fagbrev, men går over til studieforberedende linjer.  
24

 Fra 1997/98 til og med inntaket for 2004/05 var det fritt skolevalg i videregående skole i 

Oslo, dvs inntak var kun basert på karakterer fra grunnskolen. Dette er også gjeldende ordning 

fra inntaket 2009/10. I mellomperioden var inntaket både basert på både karakterer og region/  

bostedstilhørighet.  

 

http://samarbeidforarbeid.regjeringen.no/2010/om-frafall
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informasjon om elevenes ungdomsskolekarakterer. Den første kohorten hvor 

avgangskarakterer fra ungdomsskolen ble registrert er 2002 kohorten. Og ettersom vi 

definerer frafall som de som ikke fullførte videregående opplæring innen 5 år, kan vi bare 

inkludere to årskull i analysene av frafall: Alle elever som begynte i videregående opplæring i 

2002 og i 2003. Vi undersøker om de har fullført VGS innen utgangen av henholdsvis 2007 

og 2008. Tabell 27 i Appendiks viser hvilke skoler som er inkludert i analysene. 

 

Hva kjennetegner elevene på studieforberedende linjer i Oslo?  
Tabell 4 viser hvordan elevene fordeler seg med hensyn til de egenskapene vi har informasjon 

om. 

 

Tabell 4 Individuelle egenskaper og skolekarakteristika. Elever som startet studier på 

studieforberedende VGS linjer i Oslo i 2002-2003. 

 

 

Vi ser at 15 % av elevene fra majoritetsbefolkningen ikke har fullført studieforberedende linje 

5 år etter at de begynte. Det samme gjelder for 48 % av innvandrerelevene og 30 % av 

etterkommere av innvandrere. Det er altså betydelige forskjeller mellom de tre elevgruppene i 

frafall.   

Tabell 4 viser også at 72 prosent av majoritetselevene på studieforberedende linjer har 

foreldre med høyere utdanning, mens dette bare gjelder for 26 prosent av etterkommerne av 

N N N

Individnivå-variabler

Frafallsandel (%) etter 5 år (1 = frafall) 0.15 3,757 0.48 709 0.30 607

Foreldres utdanning (%-andel) 3,759 713 607

Manglende utdanningsinformasjon 0.01 0.31 0.08

Ungdomskolenivå eller mindre 0.03 0.30 0.37

Påbegynt VGS 0.06 0.04 0.08

Fullført VGS 0.18 0.15 0.21

Høyere utdanning, kort 0.39 0.14 0.21

Høyere utdanning, lang 0.28 0.04 0.04

Forskerutdanning 0.05 0.00 0.01

Standardiserte karakterer, grunnskolepoeng (z-score) 0.20 (0.84) 3,633 -0.829 (1.25) 563 -0.447 (1.09) 573

Kjønn (% kvinner) 0.54 3,759 0.46 713 0.52 607

Alder (ved avslutning) 16.0 (0.29) 3,759 16.6 (1.11) 713 16.1 (0.43) 607

Antall søsken 1.73 (0.84) 3,759 2.1097 (1.70) 711 2.30 (1.35) 606

Gjennomsnittsverdier for skolenivåvariablene

Andel minoritetselever ved skolen 0.19 (014) 3,759 0.36 (0.16) 713 0.35 (0.17) 607

(% minoritetselever)

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning ved skolen 0.63 (0.17) 3,759 0.43 (0.20) 713 0.44 (0.20) 607

(% med foreldre med høyere utdanning)

N (%) 607 (12.0)713 (14.0)3,759 (74.0)

Majoritetselever

Gj. snitt (S.A.) Gj. snitt (S.A.) Gj. snitt (S.A.)

EtterkommereleverInnvandrerelever
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innvandrere og 18 prosent av innvandrerelevene. Vi ser også at 31 prosent av 

innvandrerelevene på studieforberedende linjer har foreldre som ikke er registrert med noen 

utdanning.  Elever fra minoritetsbefolkningen kommer fra større familier, men forskjellene er 

i denne gruppen mindre enn blant ungdomsskoleelevene vi studerte i forrige kapittel; i snitt 

har etterkommere av innvandrere 2,3 søsken, innvandrerelevene har 2,1 søsken, mens elever 

med majoritetsbakgrunn har 1,7 søsken.  

I snitt har denne gruppen elever 48,44 grunnskolepoeng (med standardavvik på 7,68). Vi ser 

at majoritetselevene har bedre karakterer fra ungdomsskolen (0,19 standardavvik over 

gjennomsnittet) enn innvandrerelevene (0,83 standardavvik under gjennomsnittet) og 

etterkommerelevene (0,45 standardavvik under gjennomsnittet). 

Tabell 4 viser også at majoritetselever gikk på skoler med i gjennomsnitt 19 prosent 

minoritetselever, mens innvandrere og etterkommere av innvandrere gikk på skoler med i 

gjennomsnitt rundt 35 prosent minoriteter. Vi ser også at majoritetselever i større grad gikk på 

skoler hvor en høyere andel av elevene har foreldre med høyere utdanning (63 prosent) enn de 

to andre elevgruppene (hhv. 43 og 44 prosent).  

Det inkluderes totalt 36 årskull fra studieforberedende linjer på de videregående skolene i 

Oslo i analysene i dette kapitlet. I de to neste tabellene ser vi nærmere på hvordan elevene 

fordeler seg på skolene, klassifisert etter henholdsvis andelen minoritetselever og andelen 

elever med høyt utdannede foreldre.  

 

Tabell 5 Fordeling av elevene etter andel minoritetselever ved skolene. Elever som startet på 

studieforberedende linjer på videregående skoler i Oslo i 2002-2003. 

 

 

% av total N N elever

1 - 10 % 19.3 981

11 - 20 % 33.3 1,691

21 - 30 % 22.8 1,160

31 - 40 % 5.8 297

41 - 50 % 2.2 114

51 - 100 % 16.5 836

Total 100.0 5,079

Individnivåutvalg (elever)

Andel 

minoritets-

elever
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Vi ser i Tabell 5 at 19 prosent av utvalget begynte på skoler med 10 prosent eller færre 

minoritetselever, mens to tredjedeler (19,3+33,3+22,8) av elevene startet på 

studieforberedende linjer med 30 prosent eller færre minoritetselever. 16,5 % elevene gikk på 

linjer med 51 prosent eller flere minoritetselever.  

Tabell 6: Fordeling av elevene etter andel elever med foreldre med høyere utdanning på 

skolene.  Elever som startet på studieforberedende linjer på videregående skoler i Oslo i 2002-

2003. 

 

 

Tabell 6 viser at ingen elever gikk på skoler hvor under 10 prosent av elevene hadde foreldre 

med høyere utdanning, mens om lag 70 prosent gikk på linjer hvor 51 prosent eller mer hadde 

foreldre med høyere utdanning.  

 

Hva kjennetegner studieforberedende linjer i Oslo? 
Ser vi på de 36 kullene vi undersøker er 19 % (7 kull) kjennetegnet av en svært lav andel 

minoritetselever, mens det samme antall (7 kull) består av over 50 prosent minoritetselever 

(se Tabell 21 i Appendiks). Ser vi på andelen elever som har foreldre med høyere utdanning 

(Tabell 22 i Appendiks) finner vi at 61 prosent (22 kull) består av elever hvor over halvparten 

har foreldre med høyere utdanning. Ett kull består av elever hvor 20 prosent eller færre har 

foreldre med høyere utdanning.  

Det er en sterk negativ korrelasjon (Pearsons r = - 0,90) mellom de to segregeringsmålene (se 

Tabell 23 i Appendiks): andelen elever med høyt utdannete foreldre og andelen 

minoritetselever ved skolen. Dette illustreres i Figur 8, som viser fordelingen av skolene etter 

andel minoritetselever (X-aksen) og andel elever med foreldre med høyere utdanning. Vi ser 

% av total N N elever

1 - 10 % 0.0 0

11 - 20 % 1.3 67

21 - 30 % 19.4 984

31 - 40 % 3.2 160

41 - 50 % 6.6 333

51 - 100 % 69.6 3,535

Total 100.0 5,079

Individnivåutvalg (elever)

Andel foreldre 

med høyere 

utdanning



36 
 

at den høyeste andel minoritetselever ved studieforberedende linjer på VGS i Oslo i disse 

årskullene er i underkant av 60 prosent.  

 

Figur 8: Skoler rangert etter andel minoritetselever og andel elever med foreldre med høy 

utdanning.  Elever som startet på studieforberedende linjer ved videregående skoler i Oslo i 

2002-2003. 

 

Vi har også sett nærmere på hvordan majoritetselevene fordeler seg på skolene. Tabell 25 i 

Appendiks viser samme hovedmønster som vi fant for skolene: jo høyere andel 

minoritetselever på skolen, jo lavere andel av majoritetselever ved skolen har foreldre med 

høyere utdanning. På skoler med 0 – 10 prosent minoriteter har 81 prosent av 

majoritetselevene foreldre med høyere utdanning, mens på skoler med over 50 prosent 

minoritetselever har 61 % av majoritetselevene foreldre uten høyere utdanning.  

Det bør likevel nevnes at også på linjer med høyeste andel minoriteter (over 50 prosent) har 

nesten 40 prosent av majoritetselevene foreldre med høyere utdanning. Tilsvarende ser vi at 

rundt hver femte (19 prosent) av majoritetselevene på linjer med lavest andel minoriteter 

(under 10 prosent) har foreldre uten høyere utdanning.  

De studieforberedende linjene hvor mange elever har foreldre med høyere utdanning har i de 

fleste tilfeller også en lav andel minoritetselever. Spørsmålet er hvilken betydning dette har 
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for elevenes frafall. Tabell 23 i Appendiks viser at for de 36 årskullene vi ser på her er 

korrelasjonen mellom frafall og andel minoritetselever positiv og betydelig (Pearsons r = 

0,68). Når vi ser på korrelasjonen mellom andel elever med foreldre med høyere utdanning og 

frafall er den sterkt negativ (Pearsons r = - 0,75).
25

  

På skolenivå er det altså sterk sammenheng mellom elevsammensetningen og frafall. 

Spørsmålet er hvilken betydning dette har på individnivå. I likhet med forrige kapittel skal vi 

nå gå over til resultatene fra en flernivåanalyse, som tar utgangspunkt i individnivå, men som 

også inkluderer informasjon om elevsammensetningen på skolen.  

 

Frafall på studieforberedende linjer i Oslo 
Hvilken betydning har andel minoritetselever ved skolen for elevenes frafall? Vi har foretatt 

en rekke analyser, som er gjengitt i Tabell 26, og tilleggsanalyser i Appendiks. Det er en 

positiv sammenheng mellom andel minoritetselever ved skolen og frafall; dvs. at jo høyere 

andel minoriteter, desto større er elevenes tilbøyelighet til ikke å gjennomføre videregående 

opplæring i løpet av 5 år etter at de startet (Tabell 26, Modell 1, i Appendiks).  

Dette illustreres i Figur 9. Her har vi gruppert skolene etter andel minoritetselever, og figuren 

viser frafall for elever fra majoritetsbefolkningen, innvandrerelever og elever som er 

etterkommere av innvandrere på hvert nivå (figuren er basert på Modell 1b i Tabell 26). 

Elever på skoler med 31- 40 prosent minoritetselever og med over 50 prosent minoritetselever 

har signifikant høyere frafall enn elever på de andre linjene.  

 

                                                           
25

 Vi ser også av Tabell 23 i Appendiks at det er en sterk positiv korrelasjon (0,76) mellom 

gjennomsnittlige grunnskolepoeng og andel elever med foreldre med høyere utdanning på 

skolen. Men det er en sterk negativ korrelasjon mellom gjennomsnittlige grunnskolepoeng og 

andel minoritetselever ved skolen.  
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Figur 9 Andel minoritetselever ved skolen (gruppert) og frafall. Beregningene er basert på 

elever som startet på studieforberedende linjer i Oslo i 2002-2003. Modell uten kontroll, dvs 

vi inkluderer kun informasjon om andel minoriteter på skolen.  

 

Grunnskolepoeng og frafall på studieforberedende linjer 
Sammenhengen mellom frafall ved skolen og karakterer på ungdomsskolen er svært sterk 

(Pearsons r = -,95). Også på individnivå er også dette en viktig forklaring. Tabell 24 i 

Appendiks viser hvordan dette ser ut for elever som begynte på studieforberedende linjer i 

2002 og 2003. Vi har laget 6 grupper, basert på elevenes grunnskolepoeng, og tabellen viser 

frafallet i hver gruppe. Dette er dramatiske tall. Blant de som fikk mellom 30 og 40 

grunnskolepeng er det 64 prosent som ikke fullfører videregående opplæring på 

studieforberedende linjer etter fem år. Blant dem med lavere enn 30 grunnskolepoeng er 

frafallsandelen på over 90 prosent, men det må presiseres at de som har under 30 

grunnskolepoeng fra ungdomsskolen utgjør en relativt liten andel av den totale elevmassen.  I 

den andre enden av skalaen finner vi dem som fikk 50 grunnskolepeong eller bedre; i denne 

gruppen fullfører 93-95 prosent.  

Det synes helt åpenbart at skal man motvirke frafall i videregående opplæring, må innsatsen 

settes inn i ungdomsskolen. De som går ut fra ungdomsskolen med dårlige karakterer, er så 

godt som tapt for videregående opplæring.  
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Seleksjon av ulike elever - studieforberedende linjer 
Vi har sett nærmere på betydningen av andel minoritetselever på skolen for elevenes frafall 

når også vi tar hensyn til at skolene rekrutterer elever med forskjellige grunnskolepoeng og at 

disse elevene ofte har ulik sosial bakgrunn. Forskjellene vi fant i forventet frafall knyttet til 

andel minoriteter ved skolene forsvinner når vi sammenligner elever som har samme 

karakterer fra ungdomsskolen og som også er like med hensyn til deres sosiale bakgrunn 

(foreldrenes utdanning).
26

   

Dette er illustrert i Figur 10, hvor vi gjengir hvordan forventet frafall varierer med andelen 

minoriteter på skolen når analysene også inkluderer informasjon om elevenes karakterer fra 

ungdomsskolen, deres foreldres utdanning, deres alder, kjønn og antall søsken, samt 

segregering knyttet til andelen foreldre med høyere utdanning. På denne måten får vi 

undersøkt om andelen minoritetselever ved skolen har selvstendig betydning for elevens 

tilbøyelighet til ikke å gjennomføre videregående opplæring, eller om det er andre forhold  

knyttet til elevene og/eller skolene som har betydning for frafall.  

 

Figur 10: Andel minoritetselever ved skolen og frafall. Beregningene er basert på elever som 

startet på studieforberedende linjer i Oslo i 2002-2003.
27

  

                                                           
26 De to skolevariablene er sterkt korrelert. Vi har derfor utført analysene uten å ta med 

sosioøkonomisk segregering. Resultatene viser at segregering knyttet til minoritetsandel ved 

skolen har ingen signifikant betydning for elevenes frafall når vi tar hensyn til det faktum at 

skolene rekrutterer elever med ulike individuelle egenskaper (Se Modell 4b i Tabell 26, 

vedlegg, i Appendiks).  

27
 Den blå linjen viser predikerte sannsynligheter for frafall for mannlige majoritetselever 

(Tabell 26, Modell 1). Den røde linjen viser predikerte sannsynligheter for frafall for 
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Figur 10 illustrer hovedresultatet av analysene. Vi gjengir her hvilken betydning andelen 

minoriteter ved skolene har for elevenes frafall; og vi illustrerer dette som sannsynligheter for 

ikke å gjennomføre videregående skole i løpet av 5 år etter start. Den blå linjen viser 

betydningen av andel minoritetselever for frafall slik den fremkommer når vi ikke inkluderer 

annen informasjon om elevene eller skolene (Modell 1, Tabell 26 i Appendiks). Vi ser at jo 

høyere andel minoritetselever, desto høyere frafall.  

Når vi tar hensyn til at elevene er ulike med hensyn til familiebakgrunn, kjønn og alder (dvs. 

at vi kontrollerer for individuelle egenskaper) og med hensyn til sosioøkonomisk 

skolesegregering (andelen elever på skolen som har foreldre med høyere utdanning), så ser vi 

at andel minoritetselever ved skolen ikke har noen betydning for frafallet ved skolen (rød 

linje) (Modell 3, Tabell 26 i Appendiks). Tar vi med informasjon om hvilke karakterer 

elevene har oppnådd i grunnskolen (Modell 4, Tabell 26 i Appendiks), ser vi at 

minoritetsandel ved skolen fremdeles ikke har noen betydning for frafall.  

Dette tyder på at det ikke er andelen minoritetselever som er årsaken til at skoler med høy 

minoritetsandel har høyere frafall enn de med lavere andel minoriteter, men sammensetningen 

av elevene med hensyn til andre egenskaper, særlig utdanningsnivået til elevenes foreldre.  

På individnivå er det elevenes karakterer i grunnskolen som har den klart viktigste 

innflytelsen på frafall på studieforberedende linjer i VGS: Jo lavere karakterer i 

ungdomsskolen, jo større forventet frafall i VGS. Foreldrenes utdanning er viktig, men når vi 

trekker inn informasjon om elevenes karakterer fra ungdomsskolen i analysene, har 

foreldrenes utdanning mindre betydning for om elevene faller fra eller ikke.
28

  

 

                                                                                                                                                                                     

mannlige majoritetselever som var 16 år ved påbegynt VGS utdanning, som ikke har noen 

søsken, som har foreldre med fullført VGS utdanning, og som går på linjer hvor elevene har 

gjennomsnittandel av foreldre med høyere utdanning (Tabell 26, Modell 3).  

Den grønne linjen viser predikerte sannsynligheter for frafall for samme gruppe som i Modell 

3, men i tillegg har elevene karakterprestasjoner fra ungdomskolen lik gjennomsnittet i 

utvalget.  

 
28

 Jfr. endring i modelltilpasning fra Modell 3 til Modell 4 i Tabell 26. Se også Bore 2010. 
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Hvilken betydning har andel minoritetselever ved skolen for 

majoritetselever, innvandrerelever og elever som er etterkommere av 

innvandrere? 
Innvandrerelevene har høyere frafall på studieforberedende linjer enn etterkommere av 

innvandrere, som igjen har høyere frafall enn majoritetselevene. Vi så i Figur 9 at denne 

forskjellen finnes på alle linjene, uavhengig av andelen minoritetselever ved skolen. Vi så 

også at det var terskeleffekter, dvs. at betydningen av andel minoriteter varierer avhengig av 

hvilket nivå vi er på. Spørsmålet er hvordan dette ser ut når vi også tar hensyn til elevenes 

karakterer fra grunnskolen, deres sosiale bakgrunn, kjønn, alder, samt andelen elever med 

foreldre med høy utdanning ved skolene. Dette er informasjon som vi ikke inkluderte i Figur 

8, men som vi nå trekker inn for å få en nærmere forståelse av hvilke faktorer som har 

betydning for frafall. 

Figur 11 viser betydning av andel minoritetselever ved skolene for frafall for majoritetselever, 

innvandrerelever og etterkommerelever når vi også tar hensyn til andre egenskaper ved 

elevene og skolene. Vi gjengir her resultatene for gutter, med foreldre som har videregående 

skole, som ikke har søsken, som har gjennomsnittkarakterer fra ungdomsskolen og som går på 

en skole med gjennomsnittlig andel foreldre med høyere utdanning. Vi ser nå at andel 

minoritetselever ved skolen ikke har forskjellig betydning for de tre gruppene elever.
29

 

Forventet frafall øker svakt med økende minoritetsandel på skolen, og dette gjelder særlig for 

majoritetselevene, men det er snakk om svært små endringer, og forskjellene mellom 

minoritets- og majoritetselevene er for små til å gi utslag i de vanlige signifikanstestene.  

 

                                                           
29 Disse analysene er basert på Modell 5 i Tabell 26 som i tillegg til individuelle egenskaper 

og andelen foreldre med høyere utdanning ved skolene også inkluderer samspillsledd mellom 

minoritets-/majoritetsbakgrunn og andel minoriteter ved skolen. Disse samspillsleddene er 

ikke signifikante.  



42 
 

 

Figur 11: Andel minoritetselever ved skolen og frafall for gutter med majoritets- og 

minoritetsbakgrunn.  Kontrollert for variable på skole- og individnivå. Beregningene er basert 

på elever som startet på studieforberedende linjer i Oslo i 2002-2003. 

 

Hvilken betydning har andel minoritetselever ved skolen for frafall blant 

jenter og gutter? 
Ser vi nærmere på forskjellen mellom kvinnelige og mannlige elever ser vi at andel 

minoriteter på skolen har samme betydning for om gutter og jenter forventes å falle fra eller 

ikke.
30

 Figur 12 gjengir resultatene for majoritetselevene, med foreldre som har videregående 

skole, som ikke har søsken, som har gjennomsnittkarakterer fra ungdomsskolen og som går på 

en skole med gjennomsnittlig andel foreldre med høyere utdanning. Vi ser at det er noe 

høyere forventet frafall blant gutter på skoler med høy minoritetsandel, men forskjellen 

mellom dem og jentene er ikke signifikant. 

 

                                                           
30

 Disse analysene er basert på Modell 6 i Tabell 26 som i tillegg til individuelle egenskaper 

og andelen foreldre med høyere utdanning ved skolene også inkluderer et samspillsledd 

mellom kjønn og andel minoriteter ved skolen. Dette samspillsleddet er ikke signifikant. 
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Figur 12: Andel minoritetselever ved skolen og frafall blant mannlige og kvinnelige 

majoritetselever. Kontrollert for variable på skole- og individnivå. Beregningene er basert på 

elever som startet på studieforberedende linjer i Oslo i 2002-2003.  

 

Terskeleffekter? 
I den siste modellen ser vi nærmere på eventuelle terskeleffekter, dvs. vi grupperer 

studielinjene etter andel minoritetselever. I likhet med Figur 9 gjengir vi frafall for ulike 

elevgrupper, men motsetning til Figur 9, er denne analysen basert på kontroll for 

grunnskolepoeng, sosial bakgrunn, kjønn, alder og for andel elever med foreldre med høyere 

utdanning ved skolene.
31

  Dette betyr at Figur 13 er regnet ut for gutter, med foreldre som har 

videregående skole, som ikke har søsken, som har gjennomsnittkarakterer fra ungdomsskolen 

og som går på en skole med gjennomsnittlig andel foreldre med høyere utdanning. 

 

                                                           
31

 Analysene er basert på Modell 7 i tabell 26. 
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Figur 13: Andel minoritetselever ved skolen (gruppert) og frafall. Majoritetselever, 

innvandrerelever og etterkommerelever. Kontrollert for variable på skole- og individnivå. 

Beregningene er basert på elever som startet på studieforberedende linjer i Oslo i 2002-2003.  

 

Vi finner terskeleffekter, dvs. at andel minoritetselever ved skolene har forskjellig betydning 

på ulike nivå. Sammenlignet med de andre kategoriene er det kun elever på skoler med 31-40 

% minoriteter som har en signifikant større sannsynlighet for frafall. Vi ser allikevel at 

tilbøyeligheten til frafall er høyere på skoler med 41-50 og 51-100 prosent minoritet, selv om 

disse ikke er signifikant ved ordinære signifikansnivå (p < 0.05).
32

 Det trengs mer forskning 

for å kartlegge årsakene til dette, og om dette også gjelder for andre årskull enn de vi ser på 

her. 

 

Sammenfatning – andel minoritetselever på studieforberedende linjer og 

frafall 
Vi har sett at jo høyere andel minoriteter på studieforberedende linjer, jo høyere frafall. Skoler 

med høy andel minoritetselever er også skoler hvor mange elever har foreldre med lav 

utdanning. Når vi tar hensyn til dette forsvinner betydningen av skolens minoritetsandel for 

elevenes karakterer. Og når vi tar hensyn elevenes karakterer fra grunnskolen, mister begge 

mål på skolesegregering sin betydning for elevenes frafall. 

 

                                                           
32

 Modell 7 i Tabell 26 i Appendiks viser at den høyere frafallstilbøyeligheten på skolen med 

mellom 41-50 prosent minoritetselever er signifikant på p<0.10-nivået. 
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Andelen minoritetselever ved skolen har samme betydning for elever med 

majoritetsbakgrunn, innvandrerelever og elever med innvandrerforeldre, og for mannlige og 

kvinnelige elever. Vi har imidlertid funnet terskeleffekter som viser at forventet frafall er 

større på linjer med mellom 31 og 40 prosent minoritetselever, samt en ikke-signifikant 

tendens til at de også er høyere på skoler med andeler på mellom 41-50 og 51-100 prosent.  

 

Det ser allikevel ut til at det er elevenes karakterer fra grunnskolen som har størst betydning 

for elevenes frafall: jo bedre karakterer de har, jo mindre sannsynlig er det at faller fra 

underveis i videregående opplæring. Foreldrenes utdanning har også betydning, men 

påvirkningen fra familien er svakere i videregående skole enn i ungdomsskolen. Det er 

elevenes prestasjoner i grunnskolen som har størst betydning for deres adferd i VGS.  
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Kapittel 4 Videregående skoler i Oslo – frafall på yrkesfaglige linjer 
 

Vi skal i dette kapitlet se nærmere på betydningen av skolenes elevsammensetning og frafall 

på yrkesfaglige linjer. Som i forrige kapittel definerer vi de som ikke har gjennomført 

videregående skole 5 år etter at de begynte på VGS som falt fra. Dette betyr at vi måler om 

elevene som begynte i 2002 og 2003 har fullført innen utgangen av 2007 og 2008. Vi 

inkluderer informasjon om 3449 elever, fordelt på 30 årskull.  

 

Hva kjennetegner elevene på yrkesfaglige linjer i Oslo?  
Tabell 7 viser hvordan elevene fordeler seg med hensyn til de egenskapene vi har informasjon 

om.  

 

Tabell 7 Individuelle egenskaper og skolekarakteristika. Elever som startet på yrkesfaglige 

linjer i Oslo i 2002-2003. 

 

 

Vi ser at 46 % av majoritetselevene ikke har fullført yrkesfaglige linjer på videregående skole 

5 år etter at de begynte, mens det samme gjelder for 66 % av innvandrerelevene og 50 % av 

etterkommere av innvandrere. Det er altså et betydelig frafall blant elever som begynner på 

yrkesfaglige linjer, og dette gjelder for alle elevgrupper. Selv om frafallet også her er høyest 

N N N

Individnivå-variabler

Frafallsandel (%) etter 5 år (1 = frafall) 0.46 (0.50) 2,310 0.66 (0.47) 651 0.50 (0.50) 460

Foreldres utdanning (%-andel) 2,322 666 461

Manglende utdanningsinformasjon 0.01 0.36 0.13

Ungdomskolenivå eller mindre 0.14 0.36 0.49

Påbegynt VGS 0.14 0.04 0.09

Fullført VGS 0.32 0.13 0.15

Høyere utdanning, kort 0.28 0.09 0.13

Høyere utdanning, lang 0.10 0.01 0.01

Forskerutdanning 0.01 0.00 0.00

Standardiserte karakterer, grunnskolepoeng (z-score) 0.17 (0.99) 2,172 -0.474 (0.90) 557 -0.25 (0.94) 433

Kjønn (% kvinner) 0.43 2,322 0.46 666 0.48 461

Alder (ved avslutning) 16.4 (2.44) 2,322 17.6 (4.01) 666 16.2 (0.63) 461

Antall søsken 1.53 (0.84) 2,321 2.11 (1.78) 663 2.32 (1.41) 460

Gjennomsnittsverdier for skolenivåvariablene

Andel minoritetselever ved skolen 0.34 (0.15) 2,322 0.42 (0.14) 666 0.44 (0.14) 461

(% minoritetselever)

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning ved skolen 0.34 (0.13) 2,322 0.28 (0.10) 666 0.27 (0.10) 461

(% med foreldre med høyere utdanning)

N (%) 461  (13.4)666  (19.3)2,322 (67.3)

Majoritetselever

Gj. snitt (S.A.) Gj. snitt (S.A.) Gj. snitt (S.A.)

EtterkommereleverInnvandrerelever
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blant innvandrerelever, er forskjellene mellom de tre elevgruppene mindre på yrkesfaglige 

linjer enn på studieforberedende linjer.  

Tabell 7 viser også at 39 prosent av majoritetselevene har foreldre med høyere utdanning, 

mens dette bare gjelder for 14 prosent av etterkommerne av innvandrere og 10 prosent av 

innvandrerelevene. Vi ser også at 36 prosent av innvandrerelevene har foreldre som ikke er 

registrert med noen utdanning. Også her ser vi at minoritetselevene kommer fra større 

familier; i snitt har etterkommere av innvandrere 2,3 søsken, innvandrerelever har 2,1 søsken, 

mens elever med majoritetsbakgrunn har 1,5 søsken.  

Elevene som begynte på yrkesfaglige linjer hadde i snitt 38,35 grunnskolepoeng (med 

standardavvik på 8,19). Majoritetselevene har bedre karakterer (0,17 standardavvik over 

gjennomsnittet) enn innvandrerelevene (0,47 standardavvik under gjennomsnittet) og 

etterkommerelevene (0,25 standardavvik under gjennomsnittet).
33

  

Ser vi på skolevariablene viser Tabell 7 at majoritetselever gikk på linjer med gjennomsnittlig 

34 prosent minoriteter, mens innvandrere og etterkommere av innvandrere gikk på linjer med 

i overkant av 40 prosent minoriteter (hhv 42 og 44 prosent). I snitt er altså minoritetsandelen 

større på de yrkesfaglige enn de studieforberedende linjene. Vi ser videre at majoritetselever i 

større grad går på linjer hvor en høyere andel av elevene har foreldre med høyere utdanning 

(34 prosent) enn de to andre elevgruppene (hhv. 28 og 27 prosent). Sammenligner vi med de 

som begynte på studieforberedende linjer, ser vi at det er klart lavere andel elever på 

yrkesfaglige linjer som har foreldre med høyere utdanning (jfr. Tabell 4). 

Det inkluderes totalt 30 årskull fra yrkesfaglige linjer på de videregående skolene i Oslo i 

analysene i dette kapitlet. Tabell 35 i Appendiks viser hvilke skoler som er inkludert. I Tabell 

8 og Tabell 9 ser vi nærmere på hvordan elevene fordeler seg på disse skolene, klassifisert 

etter henholdsvis andelen minoritetselever og andelen elever med høyt utdannede foreldre.  

                                                           
33 Vi ser at karakterspredningen er lavere blant disse elevene enn blant dem som begynte på 

studieforberedende linjer, hvor gjennomsnittskarakteren ligger høyere (48,44), men 

spredningen er større (se Tabell 4).  
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Tabell 8 Fordeling av elevene etter andel minoritetselever ved skolene. Elever som startet på 

yrkesfaglige linjer i Oslo i 2002-2003. 

 

 

Vi ser at om lag 6 prosent av utvalget begynte på skoler med 10 prosent eller færre 

minoritetselever, og om lag 37 prosent av elevene startet på yrkesfaglige linjer med 31 - 40 

prosent minoritetselever. 31,5 % elevene gikk på linjer med 51 prosent eller flere 

minoritetselever.  

 

Tabell 9 Fordeling av elevene etter andel elever med foreldre med høyere utdanning på 

skolene. Elever som startet på yrkesfaglige linjer i Oslo i 2002-2003. 

 

 

Tabell 9 viser at ingen elever gikk på skoler hvor under 10 prosent av elevene hadde foreldre 

høyere utdanning, mens knappe 10 prosent av elevene begynte på yrkesfaglige linjer hvor 51 

prosent eller mer hadde foreldre med høyere utdanning. Dette skiller seg merkbart ut fra 

sammensetningen av elevene som begynte på studieforberedende linjer (de samme årene), 

hvor 70 prosent hadde foreldre med høyere utdanning (jfr Tabell 6). Den klart vanligste 

% av total N N elever

1 - 10 % 5.6 193

11 - 20 % 11.2 386

21 - 30 % 11.2 386

31 - 40 % 36.7 1,265

41 - 50 % 3.8 132

51 - 100 % 31.5 1,087

Total 100.0 3,449

Individnivåutvalg (elever)

Andel 

minoritets-

elever

% av total N N elever

1 - 10 % 0.0 0

11 - 20 % 10.0 344

21 - 30 % 59.8 2,062

31 - 40 % 11.5 395

41 - 50 % 9.5 329

51 - 100 % 9.2 319

Total 100.0 3,449

Individnivåutvalg (elever)

Andel foreldre 

med høyere 

utdanning
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profilen blant elevene som begynte på yrkesfaglige linjer i Oslo i disse årene er at 21-30 

prosent av dem har foreldre med høyere utdanning. 

 

Hva kjennetegner yrkesfaglige linjer i Oslo? 
Ser vi på de 30 kullene vi undersøker, er 2 kull (7 %) kjennetegnet av en svært lav andel 

minoritetselever (0-10 %), mens 13 kull (43 %) består av over 50 prosent minoritetselever (se 

Tabell 29 i Appendiks). 7 kull (23 prosent) består av elever hvor over halvparten har foreldre 

med høyere utdanning, mens om lag 13 prosent av årskullene (4 kull) består av elever hvor 20 

prosent eller færre har foreldre med høyere utdanning (Tabell 30 i Appendiks). Det er en sterk 

negativ korrelasjon (Pearsons r = - 0,86) mellom andelen elever med høyt utdannete foreldre 

og andelen minoritetselever ved skolen (se Tabell 31 i Appendiks). Dette vises i Figur 14. Vi 

ser også at den høyeste andel minoritetselever ved yrkesfaglige linjer på VGS i Oslo i disse 

årskullene er i overkant av 60 prosent.  

 

Figur 14: Skoler rangert etter andel minoritetselever og andel elever med foreldre med høy 

utdanning. Elever som startet på yrkesfaglige linjer i Oslo i 2002-2003. 

 

Vi har også sett nærmere på hvordan majoritetselevene fordeler seg på de yrkesfaglige 

linjene. Tabell 33 i Appendiks viser samme hovedmønster som vi fant for skolene: jo høyere 
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andel minoritetselever, jo lavere andel av majoritetselever ved skolen har foreldre med høyere 

utdanning. På yrkesfaglige linjer med lav andel minoriteter (under 10 %) har 57 prosent av 

majoritetselevene foreldre med høyere utdanning, mens på yrkesfaglige linjer med høy andel 

minoritetselever (over 50 %) har syv av ti majoritetselever foreldre uten høyere utdanning.  

Det bør likevel nevnes at også på yrkesfaglige linjer med over halvparten minoriteter har 30 

prosent av majoritetselevene foreldre med høyere utdanning. Tilsvarende ser vi at 4 av 10 (43 

prosent) av majoritetselevene på linjer med lavest andel minoriteter (under 10 prosent) har 

foreldre uten høyere utdanning.   

De yrkesfaglige linjene hvor mange elever har velutdannete foreldre har i de fleste tilfeller 

også en lav andel minoritetselever. Spørsmålet er hvilken betydning dette har for elevenes 

frafall. Tabell 30 i Appendiks viser at for de 30 årskullene vi ser på her er korrelasjonen 

mellom frafall og andel minoritetselever positiv og betydelig (Pearsons r = 0,84). Ser vi på 

korrelasjonen mellom andel elever med foreldre med høyere utdanning og frafall er den sterkt 

negativ (Pearsons r = - 0,88).
34

  

På skolenivå har altså elevsammensetningen ved skolen stor betydning for frafallet ved 

skolen. Spørsmålet er hvilken betydning dette har på individnivå. I likhet med de foregående 

kapitlene skal vi nå gå over til resultatene fra en flernivåanalyse, som tar utgangspunkt i 

individnivå, men som også inkluderer informasjon om elevsammensetningen på skolen.  

 

Frafall på yrkesfaglige linjer i Oslo 
Hvilken betydning har andel minoritetselever på yrkesfaglige linjer for elevenes frafall? Vi 

har foretatt en rekke analyser, som er gjengitt i Tabell 34 i Appendiks. Analysene viser at jo 

høyere andel minoritetselever, desto høyere frafall (Tabell 34, Modell 1, i Appendiks).  

Dette illustreres i Figur 15. Her har vi gruppert skolene etter andel minoritetselever, og vi ser 

frafall for majoritetselever, innvandrerelever og elever som er etterkommere av innvandrere 

(figuren er basert på Modell 1b i Tabell 34). Forskjellene er signifikante for alle grupper: 

Sammenlignet med skoler med lav andel minoriteter (0-20 %) har alle skoler høyere frafall, 

og jo større andel minoriteter, jo større frafall.  

                                                           
34

 Vi ser også av Tabell 31 i Appendiks at det er en sterk positiv korrelasjon (0,85) mellom 

gjennomsnittlige grunnskolepoeng og andel elever med foreldre med høyere utdanning på 

skolen. Men det er en sterk negativ korrelasjon mellom gjennomsnittlige grunnskolepoeng og 

andel minoritetselever ved skolen (- 0,86).  
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Figur 15: Andel minoritetselever på skolen (gruppert) og frafall. Beregningene er basert på 

elever som startet på yrkesfaglige linjer i Oslo i 2002-2003. Modell uten kontroll, dvs vi 

inkluderer kun informasjon om andel minoriteter på skolen.  

 

Grunnskolepoeng og frafall på yrkesfaglige linjer 
Som vi så i forrige kapittel er sammenhengen mellom frafall ved skolen og karakterer på 

ungdomsskolen er svært sterk. Dette gjelder også på de yrkesfaglige skolene (Pearsons r = - 

,92). Tabell 32 i Appendix viser hvordan dette ser ut for elever som begynte på yrkesfaglige 

linjer i 2002 og 2003. Også her ser vi dramatiske tall. Blant de som har mellom 30 og 40 

grunnskolepoeng fra ungdomsskolen, er det 60 prosent som ikke fullfører videregående 

opplæring på yrkesfaglige linjer etter 5 år. Blant de som fikk under 30 grunnskolepeng er det i 

snitt bare en av ti elever som fullfører videregående i løept av 5 år. I den andre enden av 

skalaen finner vi dem som fikk 50 grunnskolepeong eller bedre; i denne gruppen fullfører 92-

100 prosent. Yrkesfaglige linjer er åpenbart ikke enklere for elever med dårlige karakterer fra 

ungdomsskolen; i alle fall tyder ikke det høye frafallet på dette.  

Vi har sett at frafallet blant skolesvake er stort på studieforberedende linjer. Man kunne håpe 

at det var enklere for de skolesvake på de yrkesfaglige linjer. Dette viser seg altså ikke å være 

tilfellet.  Det synes helt åpenbart at skal man motvirke frafall i videregående opplæring, må 

innsatsen settes inn i ungdomsskolen. De som går ut fra ungdomsskolen med dårlige 

karakterer, møter omfattende utfordringer med å gjennomføre videregående opplæring, 

uansett om de velger studieforberedende eller yrkesfaglige linjer.  
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Seleksjon av ulike elever - yrkesfaglige linjer 
Vi har sett at skolene i Oslo rekrutterer elever med ulik sosial bakgrunn, og det er ingen grunn 

til å tro at dette ikke også omfatter yrkesfaglige linjer på VGS. Vi vet også at karakterer fra 

ungdomsskolen er viktig opptakskriterium på videregående skole. I Figur 16 undersøker vi 

hvordan frafall er påvirket av andelen minoriteter på skolen når analysene også inkluderer 

informasjon om elevenes karakterer, alder, kjønn og familieforhold (foreldrenes utdanning og 

antall søsken). Vi har også inkludert et mål på andelen elever ved skolen som har foreldre 

med høyere utdanning.  

På denne måten får vi undersøkt om det er andelen minoritetselever ved skolen som har 

betydning, eller om det er andre forhold  knyttet til elevene og/eller skolene som har 

betydning for frafall.
35

  

 

Figur 16: Andel minoritetselever og forventet frafall. Beregningene er basert på elever som 

startet på yrkesfaglige linjer i Oslo i 2002-2003.
36

 

                                                           
35 De to skolevariablene er sterkt korrelert. Vi har derfor utført analysene uten å ta med 

soioøkonomisk segregering. Resultatene viser at segregering knyttet til minoritetsandel ved 

skolen har ingen signifikant betydning for elevenes frafall når vi tar hensyn til det faktum at 

skolene rekrutterer elever med ulike individuelle egenskaper (Se Modell 4b i Tabell 34, 

vedlegg, i Appendiks).  

36
 Den blå linjen viser predikerte sannsynligheter for frafall for alle majoritetselever (Tabell 

34, Modell 1). Den røde linjen viser predikerte sannsynligheter for frafall for mannlige 

majoritetselever som var 16 år ved påbegynt VGS utdanning, som ikke har noen søsken, som 

har foreldre med fullført VGS utdanning, og som går på linjer hvor elevene har 

gjennomsnittandel av foreldre med høyere utdanning (Tabell 34, Modell 3).  
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Figur 16 illustrer hovedresultatet av analysene. Den blå linjen viser betydningen av andel 

minoritetselever på skolen og frafall blant majoritetselevene, slik dette ser ut når vi ikke 

trekker inn annen informasjon om skolene eller elevene (Modell 1, Tabell 34 i Appendiks). Vi 

ser at jo høyere andel minoritetselever, jo høyere frafall.  

Når vi tar hensyn til at elevene er ulike med hensyn til familiebakgrunn, kjønn og alder (dvs. 

at vi kontrollerer for individuelle egenskaper) og også trekker inn informasjon om andelen 

elever på skolen som har foreldre med høyere utdanning, så ser vi at betydningen av andel 

minoritetselever ved skolen og elevenes frafall blir borte (rød linje) (Modell 3, Tabell 34 i 

Appendiks). Tar vi også med informasjon om hvilke karakterer de hadde fra ungdomsskolen, 

ser vi at sammenhengen mellom andel minoritetselever og frafall blir svakt negativ (men ikke 

signifikant) (Modell 4, Tabell 34 i Appendiks). 

Vi kan derfor slå fast at det ikke er andelen minoritetselever som er årsaken til at yrkesfaglige 

linjer med høy minoritetsandel har høyere frafall, men skolens elevsammensetning med 

hensyn til familiebakgrunn (foreldre med høyere utdanning). Denne skolevariabelen er 

signifikant også etter at vi har inkludert informasjon om elevenes egenskaper.   

Den viktigste innflytelsen på elevenes frafall på studieforberedende linjer i VGS kommer fra 

elevenes karakterer i grunnskolen: Jo lavere karakterer i ungdomsskolen, jo større frafall. 

Foreldrenes utdanning er også viktig, men når vi trekker inn informasjon om elevenes 

karakterer fra ungdomsskolen i analysene, ser vi at foreldrenes utdanning har mindre 

betydning for om elevene faller fra eller ikke (Tabell 34, Modell 4).
37

  

 

Hvilken betydning har andel minoriteter ved skolen for majoritetselever, 

innvandrerelever og elever som er etterkommere av innvandrere? 
Innvandrerelevene har høyere frafall på yrkesfaglige linjer enn etterkommere av innvandrere 

og majoritetselevene. Spørsmålet er hvordan dette ser ut når vi også tar hensyn til elevenes 

karakterer fra ungdomsskolen, deres sosiale bakgrunn (foreldrenes utdanning og antall 

søsken), kjønn, alder, samt andelen elever med foreldre med høy utdanning ved skolene. Figur 

                                                                                                                                                                                     
Den grønne linjen viser predikerte sannsynligheter for frafall for samme gruppe som i Modell 

3, men i tillegg har elevene karakterprestasjoner fra ungdomskolen lik gjennomsnittet i 

utvalget (Modell 4).  

 
37

 Jfr. endring i modelltilpasning fra Modell 3 til Modell 4 i Tabell 34. 
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17 viser betydning av andel minoritetselever for frafall for majoritetselever, innvandrerelever 

og etterkommere etter innvandrere. Vi gjengir her resultatene for gutter, med foreldre som har 

videregående skole, som ikke har søsken, som har gjennomsnittkarakterer fra ungdomsskolen 

og som går på på en skole med gjennomsnittlig andel foreldre med høyere utdanning. 

 

 

Figur 17: Andel minoritetselever på skolen og forventet frafall etter minoritetsbakgrunn blant 

mannlige elever. Kontrollert for variable på skole- og individnivå. Beregningene er basert på 

elever som startet på yrkesfaglige linjer i Oslo i 2002-2003.  

 

Vi ser at andel minoritetselever ved skolen ser ut til å ha forskjellig betydning for forventet 

frafall blant elevene. Sammenlignet med majoritetselever ser det ut til å være en fordel for 

minoritetselever å gå på linjer med høy andel minoriteter, i den forstand at dette forventes å gi 

dem lavere frafall. Denne forskjellen er imidlertid ikke statistisk signifikant.
38

 

 

Hvilken betydning har andel minoritetselever ved skolen for frafall blant 

jenter og gutter? 
Andel minoritetselever ved skolen har samme betydning for jenters og gutters frafall. Når vi 

sammenligner elever som er like med hensyn til grunnskolepoeng og sosial bakgrunn, har 

                                                           
38 Disse analysene er basert på Modell 5 i Tabell 34 som i tillegg til individuelle egenskaper 

og andelen foreldre med høyere utdanning ved skolene også inkluderer samspillsledd mellom 

minoritets-/majoritetsbakgrunn og andel minoriteter ved skolen. Disse samspillsleddene er 

ikke signifikante.  
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skoleegenskaper ingen betydning for om de forventes å falle fra i løpet av studietiden eller 

ikke.
 39

  

Figur 18 viser denne sammenhengen for majoritetselevene, med foreldre som har 

videregående skole, som ikke har søsken, som har gjennomsnittkarakterer fra ungdomsskolen 

og som går på på en skole med gjennomsnittlig andel foreldre med høyere utdanning. 

 

 

Figur 18: Andel minoritetselever og predikert frafall blant mannlige og kvinnelige 

majoritetselever. Kontrollert for variable på skole- og individnivå. Beregningene er basert på 

elever som startet på yrkesfaglige linjer i Oslo i 2002-2003.  

 

Terskeleffekter? 
I den siste modellen ser vi nærmere på eventuelle terskeleffekter, dvs. vi grupperer skolene 

etter andel minoritetselever .
40

 I likhet med Figur 15 gjengir vi predikert frafall for ulike 

elevgrupper, men motsetning til Figur 15, er denne analysen basert på kontroll for 

grunnskolepoeng, sosial bakgrunn, kjønn, alder og for andel elever med foreldre med høyere 

utdanning ved skolene. Forskjellen fra Figur 15 er dramatisk. Årsaken ligger i 

kontrollvariablene: Figur 19 er regnet ut for gutter, med foreldre som har videregående skole, 

                                                           
39 Disse analysene er basert på Modell 6 i Tabell 34 som i tillegg til individuelle egenskaper 

samt egenskaper ved skolene også inkluderer et samspillsledd mellom kjønn og andel 

minoriteter ved skolen. Dette samspillsleddet er ikke signifikant.  

40
 Disse analysene er basert på Modell 7 i Tabell 34 i Appendiks. 
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som ikke har søsken, som har gjennomsnittkarakterer fra ungdomsskolen og som går på på en 

skole med gjennomsnittlig andel foreldre med høyere utdanning.  

Hvis elevene hadde hatt foreldre med videregående utdanning, gått på skoler med samme 

andel foreldre med høyere utdanning, og ellers hatt de samme karakterene fra ungdomsskolen 

ser vi at forventet frafall ville vært merkbart lavere. Vi ser av Figur 19 at det er ingen 

terskeleffekter: andel minoritetselever ved skolene har den samme betydning uavhengig av 

nivå.   

 

 

Figur 19: Andel minoritetselever ved skolen (gruppert) og frafall. Majoritetselever, 

innvandrerelever og etterkommerelever. Kontrollert for variable på skole- og individnivå. 

Beregningene er basert på elever som startet på yrkesfaglige linjer i Oslo i 2002-2003.  

 

Sammenfatning – andel minoritetselever på yrkesfaglige linjer og frafall 
Det er høyere frafall på yrkesfaglige linjer enn på studiefaglige linjer.  Vi har sett at jo flere 

minoritetselever på skolen, desto større frafall.  Denne sammenhengen forsvinner imidlertid 

når vi trekker inn informasjon om andelen elever med foreldre med lav utdanning.  

 

Sammenlignet med majoritetselevene kan det se ut til å være en fordel for minoritetselever av 

å gå på yrkesfaglige linjer med høy minoritetsandel,  men denne fordelen er ikke statistisk 

signifikant. Vi har heller ikke funnet noen kjønnsforskjeller i frafall knyttet til minoritetsandel 
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ved de yrkesfaglige linjene. Og vi har ikke funnet terskeleffekter som tyder at frafall varierer 

etter andel minoritetselever.  

 

Det som har størst betydning for elevenes frafall er deres karakterer fra grunnskolen. Jo bedre 

karakterer de har, jo mer sannsynlig er det at de fullfører. Foreldrenes utdanning har ingen 

betydning.  De forskjellene som kan relateres til egenskaper ved skolene er knyttet til 

sosioøkonomisk segregering (andel elever som har foreldrene med høyere utdanning), og ikke 

til andelen minoriteter på skolen.    
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Kapittel 5 Videregående skoler i Oslo – karakterer på 

studieforberedende linjer 
 

Vi skal her se nærmere på hvilken betydning fordelingen av minoritetselever på videregående 

skoler i Oslo har for elevens avgangskarakterer fra VGS. I dette kapitlet har vi inkludert 

elever som har fullført videregående skole i Oslo på studieforberedende linjer på 

videregående skoler i årene 2005-2008, 9 261 elever i alt.
41

  Tabell 42 i Appendiks viser 

hvilke skoler som er inkludert i analysene. 

 

Hva kjennetegner avgangselevene på studieforberedende linjer i Oslo?  
Tabell 10 viser hvordan elevene fordeler seg med hensyn til de egenskapene vi har 

informasjon om.  

 

Tabell 10 Individuelle egenskaper og skolekarakteristika. Elever som fullførte 

studieforberedende linjer i Oslo i 2005-2008. 

 

 

Vi ser at elevene fra majoritetsbefolkningen har et karaktersnitt ved avgang fra videregående 

skole på 4,38, mens innvandrerelever har et snitt på 3,92 og etterkommere av innvandrere på 

                                                           
41

 Årsaken til at vi ikke inkluderer elever som har fullført yrkesfaglige linjer er mangelfull 

informasjon om deres karakterer. 

Gj.snitt S.A. N Gj.snitt S.A. N Gj.snitt S.A. N

Individnivå-variabler

Karaktergjennomsnitt (vitnemål) 4.38 0.63 7,076 3.92 0.70 780 4.00 0.67 1,026

Foreldres utdanning (%-andel) 7,347 825 1,077

Manglende utdanningsinformasjon 0.00 0.27 0.07

Ungdomskolenivå eller mindre 0.03 0.28 0.35

Påbegynt VGS 0.05 0.05 0.08

Fullført VGS 0.18 0.18 0.21

Høyere utdanning, kort 0.40 0.16 0.23

Høyere utdanning, lang 0.29 0.05 0.06

Forskerutdanning 0.06 0.01 0.01

Standardiserte karakterer, grunnskolepoeng (z-score) 0.15 0.89 7,010 -0.73 1.25 732 -0.49 1.10 1,033

Kjønn (% kvinner) 0.55 7,347 0.56 0.56 1,077

Alder (ved avslutning) 19.13 0.75 7,347 19.6 1.35 825 19.2 0.96 1,077

Antall søsken 0.69 0.82 7,345 0.96 1.26 822 1.05 1.12 1,077

Gjennomsnittsverdier for skolenivåvariablene

Andel minoritetselever ved skolen 0.16 0.14 7,347 0.35 0.22 825 0.35 0.21 1,077

(% minoritetselever)

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning ved skolen 0.68 0.15 7,347 0.51 0.21 825 0.50 0.19 1,077

(% med foreldre med høyere utdanning)

N (%) 1077 (11.6)825 (8.9)7,347  (79.4)

Majoritetselever EtterkommereleverInnvandrerelever
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4,00. Gjennomsnittskarakterer fra grunnskolen for alle disse elevene var 49,99, (med 

standardavvik på 6,08), og vi ser at majoritetselevene har bedre karakterer fra ungdomsskolen 

(0,15 standardavvik over gjennomsnittet) enn innvandrerelevene (0,73 standardavvik under 

gjennomsnittet) og etterkommerelevene (0,49 standardavvik under gjennomsnittet).  

Tabell 10 viser også at 75 prosent av majoritetselevene har foreldre med høyere utdanning, 

mens dette bare gjelder for 30 prosent av etterkommerne av innvandrere og 22 prosent av 

innvandrerelevene. Vi ser også at 27 prosent av innvandrerelevene har foreldre som ikke er 

registrert med noen utdanning. Også blant disse elevene ser vi at de som kommer fra 

minoritetsbefolkningen kommer fra større familier, men forskjellene er mindre, og antall 

søsken under 18 år er lavere; i snitt har etterkommere av innvandrere 1,05 søsken, 

innvandrerelever har 0,96 søsken, mens elever med majoritetsbakgrunn har 0,69 søsken. 

Desimalene forteller også her at disse tallene er gjennomsnittstall.  

Tabell 10 viser at majoritetselever gikk på skoler (årskull) med i snitt 16 prosent 

minoritetselever, mens innvandrere og etterkommere av innvandrere gikk på skoler med 35 

prosent minoriteter. Vi ser også at majoritetselever i større grad går på skoler hvor en høyere 

andel av elevene har foreldre med høyere utdanning (68 prosent) enn de to andre 

elevgruppene (rundt 50 prosent).  

Det inkluderes totalt 77 årskull fra studieforberedende linjer på de videregående skolene i 

Oslo i analysene i dette kapitlet. Tabell 40 i Appendiks viser hvilke skoler som er inkludert. I 

Tabell 11 og Tabell 12 ser vi nærmere på hvordan elevene fordeler seg på disse skolene, 

klassifisert etter henholdsvis andelen minoritetselever og andelen elever med høyt utdannede 

foreldre.  

Tabell 11: Fordeling av elevene etter andel minoritetselever ved skolene. Elever som fullførte 

studieforberedende linjer i Oslo i 2005-2008. 

 

% av total N N elever

1 - 10 % 33.5 3,100

11 - 20 % 37.3 3,458

21 - 30 % 8.8 818

31 - 40 % 4.6 425

41 - 50 % 4.4 406

51 - 100 % 11.4 1,054

Total 100.0 9,261

Individnivåutvalg (elever)

Andel 

minoritets-

elever
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Vi ser at 33,5 prosent av utvalget gikk på linjer med 10 prosent eller færre minoritetselever, 

og syv av ti elever (33,5 + 37,3) har gått på studieforberedende linjer med 20 prosent eller 

færre minoritetselever. 11,4 % elevene gikk på linjer med 51 prosent eller flere 

minoritetselever.  

 

Tabell 12: Fordeling av elevene etter andel elever med foreldre med høyere utdanning på 

skolene. Elever som fullførte studieforberedende linjer i Oslo i 2005-2008. 

 

 

Tabell 12 viser at ingen elever gikk på skoler hvor under 10 prosent av elevene hadde foreldre 

med høyere utdanning, mens tre av fire (75,6 prosent) gikk på studieforeredende linjer hvor 

51 prosent eller mer hadde foreldre med høyere utdanning.  

 

Hva kjennetegner studieforberedende linjer i Oslo? 
Ser vi på de 77 kullene vi undersøker, er om lag 34 % (26 kull) kjennetegnet av en svært lav 

andel minoritetselever, og ytterligere 22 kull har en andel minoritetsstudenter under 20 

prosent. 15 årskull (knapt 20 %) består av over 50 prosent minoritetselever (se Tabell 35 i 

Appendiks). Om lag 65 prosent (50 kull) består av elever hvor over halvparten har foreldre 

med høyere utdanning, mens kun ett av årskullene består av elever hvor 20 prosent eller færre 

har foreldre med høyere utdanning (Tabell 36 i Appendiks). Det er en sterk negativ 

korrelasjon (Pearsons r = - 0,89) mellom andelen elever med høyt utdannete foreldre og 

andelen minoritetselever ved skolen. Dette vises i Figur 20. Vi ser også at den høyeste andel 

% av total N N elever

1 - 10 % 0.0 0

11 - 20 % 0.2 22

21 - 30 % 5.8 534

31 - 40 % 9.8 904

41 - 50 % 8.6 800

51 - 100 % 75.6 7,001

Total 100.0 9,261

Individnivåutvalg (elever)

Andel foreldre 

med høyere 

utdanning
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minoritetselever ved studieforberedende linjer på VGS i Oslo i disse årskullene er i 80 

prosent.  

 

 

Figur 20: Skoler rangert etter andel minoritetselever og andel elever med foreldre med høy 

utdanning. Elever som fullførte studieforberedende linjer i Oslo i 2005-2008. 

 

Vi har også sett nærmere på hvordan majoritetselevene fordeler seg på disse skolene. Tabell 

40 i Appendiks viser samme hovedmønster som vi fant for skolene: jo høyere andel 

minoritetselever, jo lavere andel av majoritetselevene har foreldre med høyere utdanning. På 

linjer med lav andel minoriteter (under 10 %) har 78 prosent av majoritetselevene foreldre 

med høyere utdanning, mens på linjer med høy andel minoritetselever (over 50 %) har 53 % 

av majoritetselevene foreldre uten høyere utdanning.  

Det bør likevel nevnes at også på studieforberedende linjer med høyeste andel minoriteter 

(over 50 prosent) har 47 prosent av majoritetselevene foreldre med høyere utdanning. 

Tilsvarende ser vi at 22 prosent av majoritetselevene på linjer med lavest andel minoriteter 

(under 10 prosent) har foreldre uten høyere utdanning. Dette er også viktig å få frem, fordi 

ensidig fokus på hovedmønsteret (sterk negativ korrelasjon mellom andel minoritetselever og 

andel elever med foreldre med høyere utdanning) betyr at vi mister nyansene i bildet.  

Andel minoritetselever

A
n

d
e
l e

le
v
e
r 
m

e
d

fo
re

ld
re

 m
e
d

 h
ø

y
e
re

 u
tf

a
n

n
in

g



62 
 

For de 77 årskullene vi ser på her er korrelasjonen mellom gjennomsnittlig karakternivå og 

andel minoritetselever negativ (Pearsons r = - 0,67), mens når vi ser på korrelasjonen mellom 

gjennomsnittlig karakternivå og andel elever med foreldre med høyere utdanning er den sterkt 

positiv (Pearsons r = 0,76) (Tabell 37 i Appendiks).
42

  

På skolenivå har altså elevsammensetningen stor betydning for elevenes karakterer. 

Spørsmålet er hvilken betydning dette har på individnivå. I likhet med forrige kapittel skal vi 

nå gå over til resultatene fra en flernivåanalyse, som tar utgangspunkt i individnivå, men som 

også inkluderer informasjon om elevsammensetningen på skolen.  

 

Karakterer på studieforberedende linjer i Oslo 
Hvilken betydning har andel minoritetselever ved skolen for elevenes avgangskarakterer? Vi 

har foretatt en rekke analyser, som er gjengitt i Tabell 39 i Appendiks. Analysene viser at jo 

større andel minoritetselever ved skolen jo dårligere er elevenes karakterer (Tabell 39, Modell 

1).  

Dette illustreres i Figur 21. Her har vi gruppert skolene etter andel minoritetselever og vi viser 

karakterer for elever fra majoritetsbefolkningen, innvandrerelever og elever som er 

etterkommere av innvandrere (figuren er basert på Modell 1b i Tabell 39). Forskjellene er 

delvis signifikante: Skoler med 0 – 10 prosent minoriteter er referansekategorien, og den 

største forskjellen finner vi mellom disse skolene (hvor karaktergjennomsnittet er 4,31 for 

majoritetselevene) og skoler med over 50 % minoritetselever (hvor karaktergjennomsnittet er 

3,91 for majoritetselever). Vi ser også at skoler med mellom 11 og 20 prosent minoriteter har 

signifikant høyere karaktersnitt enn de med 0-10 prosent minoriteter, men forskjellene er små.  

 

                                                           
42

 Vi ser også av Tabell 37 i Appendiks at det er en sterk negativ korrelasjon (- 0,89) mellom 

andel elever med foreldre med høyere utdanning på skolen og andel minoritetselever ved 

skolen. 
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Figur 21: Andel minoritetselever ved skolen (gruppert) og karakterer. Beregningene er basert 

på elever som fullførte studieforberedende linjer i Oslo i 2005-2008. Modell uten kontroll, dvs 

vi inkluderer kun informasjon om andel minoriteter på skolen.  

 

Seleksjon av ulike elever  -  avgangskull på studieforberedende linjer 
Vi har sett foran at segregering knyttet til andel minoritetselever på skolen har ingen merkbar 

betydning for elevenes frafall når også vi tar hensyn til at skolene rekrutterer elever med 

forskjellige skoleprestasjoner i grunnskolen og med ulik sosial bakgrunn. Det samme viser 

seg å være tilfelle for minoritetselever, etterkommerelever og innvandrerelever som fullfører 

videregående skole; andel minoriteter på skolen har ingen betydning for deres 

avgangskarakterer når vi sammenligner elever som har samme karakterer fra ungdomsskolen 

og som også er like med hensyn til sosial bakgrunn (foreldrenes utdanning).  (Se Modell 4b i 

Tabell 39b i Appendiks).   

I Figur 22 undersøker vi hvordan avgangskarakterene til elevene fordeler seg etter andelen 

minoriteter ved skolene når analysene også inkluderer informasjon om elevenes 

ungdomsskolekarakterer, foreldrenes utdanning, deres alder, kjønn og antall søsken. Vi har 

også inkludert et mål på andelen elever ved skolen som har foreldre med høyere utdanning.  
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Figur 22: Andel minoritetselever og karaktergjennomsnitt fra videregående skole. 

Beregningene er basert på elever som fullførte studieforberedende linjer i Oslo i 2005-2008. 

 

I Figur 22 angir den blå linjen hvilken betydning skolens minoritetsandel har for elevenes 

avgangskarakterer når vi ser isolert på disse to forholdene (Modell 1, Tabell 39). Den viser at 

jo høyere andel minoriteter, jo lavere karakterer (negativt avvik fra gjennomsnittet). Når vi tar 

hensyn til at elevene er ulike med hensyn til sosial bakgrunn (dvs. at vi kontrollerer for 

individuelle egenskaper) og med hensyn til hvilke skoler de går på (andelen elever på skolen 

som har foreldre med høyere utdanning), så ser vi at den negative sammenhengen mellom 

andel minoritetselever ved skolen og deres karakterer endres, og blir positiv (rød linje) 

(Modell 3, Tabell 39). Trekker vi inn betydningen av elevenes karakterer på ungdomsskolen i 

tillegg, ser vi at nå har minoritetsandel på skolen ingen betydning for elevenes karakterer 

(grønn linje) (Modell 4, Tabell 39).  

Våre analyser viser at avgangselever på videregående skoler med høy minoritetsandel har 

lavere karakterer enn andre, men dette henger først og fremst sammen med elevenes tidligere 

karakterer og deres egen sosiale bakgrunn, kjønn, og alder.  

Den viktigste innflytelsen på elevenes karakterer på studieforberedende linjer i VGS kommer 

helt klart fra deres karakterer i grunnskolen.
43

 Jo bedre karakterer i ungdomsskolen, jo bedre 

avgangskarakterer på videregående skole. Dessuten har foreldrenes utdanning selvstendig 

betydning; selv når vi trekker inn informasjon om elevenes karakterer fra ungdomsskolen i 

                                                           
43

 Dette ser vi når vi sammenligner modelltilpasning for Modell 3 og Modell 4 i Tabell 39. 
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analysene ser vi at elever med foreldrene med høyere utdanning forventes å få noe bedre 

karakterer enn andre elever (Tabell 39, Modell 4).  

 

Hvilken betydning har andel minoritetselever ved skolen for 

majoritetselever, innvandrerelever og elever som er etterkommere av 

innvandrere? 
Innvandrerelevene har lavere karaktersnitt enn etterkommere av innvandrere, som igjen har 

lavere karakterer enn majoritetselevene. Spørsmålet er hvordan dette ser ut når vi også tar 

hensyn til elevenes karakterer fra ungdomsskolen, deres sosiale bakgrunn, kjønn, alder, samt 

andelen elever med foreldre med høy utdanning ved skolene.  

Figur 23 viser betydning av andel minoritetselever for karaktergjennomsnitt på vitnemål fra 

videregående skole for majoritetselever, innvandrerelever og etterkommerelever. Vi gjengir 

her resultatene for gutter, som har foreldre med videregående skole, ingen søsken, 

gjennomsnittlige karakterer fra ungdomsskolen, og som går på en skole med gjennomsnittlig 

andel foreldre med høyere utdanning. Analysene viser at andel minoritetselever ved skolen 

har lik betydning for majoritetselevene og minoritetselevenes karakterer på studiefaglige 

linjer.
44

  

 

                                                           
44 Disse analysene er basert på Modell 5 i Tabell 39 som i tillegg til individuelle egenskaper 

og andelen foreldre med høyere utdanning ved skolene også inkluderer samspillsledd mellom 

minoritets-/majoritetsbakgrunn og andel minoriteter ved skolen. Disse samspillsleddene er 

ikke signifikante.  
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Figur 23: Andel minoritetselever ved skolen og karaktergjennomsnitt for mannlige elever etter 

majoritets- og minoritetsbakgrunn. Kontrollert for variable på skole- og individnivå. 

Beregningene er basert på elever som fullførte studieforberedende linjer i Oslo i 2005-2008. 

 

Hvilken betydning har andel minoritetselever ved skolen for jenter og 

gutter? 
Ser vi nærmere på forskjellen mellom kvinnelige og mannlige elever, viser det seg å være en 

svak, men signifikant sammenheng mellom andel minoritetselever ved skolen og deres 

karakterer. Vi gjengir her resultatene for gutter og jenter fra majoriteten som har foreldre med 

videregående skole, ingen søsken, gjennomsnittlige karakterer fra ungdomsskolen, og som går 

på en skole med gjennomsnittlig andel foreldre med høyere utdanning. Figur 24 viser at 

mannlige elever har noe høyere karaktersnitt på skoler med høy minoritetsandel enn de 

kvinnelige elevene, men forskjellene er små.
45

  

 

                                                           
45 Disse analysene er basert på Modell 6 i Tabell 39 som i tillegg til individuelle egenskaper 

og andelen foreldre med høyere utdanning ved skolene også inkluderer samspillsledd mellom 

kjønn og andel minoriteter ved skolen. Dette samspillsleddet er signifikant.  
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Figur 24: Andel minoritetselever på skolen og karakterer blant mannlige og kvinnelige 

majoritetselever. Kontrollert for variable på skole- og individnivå. Beregningene er basert på 

elever som fullførte studieforberedende linjer i Oslo i 2005-2008. 

 

Terskeleffekter? 
Den siste modellen vi gjengir her ser nærmere på eventuelle terskeleffekter, dvs. vi grupperer 

skolene etter andel minoritetselever. I likhet med Figur 21 gjengir vi karaktergjennomsnitt for 

ulike elevgrupper, men motsetning til Figur 21, er denne analysen basert på kontroll for 

elevens karakterer fra ungdomsskolen, deres sosiale bakgrunn, kjønn, alder og for andel 

elever med foreldre med høyere utdanning ved skolene. Dette betyr at Figur 25 er regnet ut 

for gutter, med foreldre som har videregående skole, som ikke har søsken, som har 

gjennomsnittkarakterer fra ungdomsskolen og som går på på en skole med gjennomsnittlig 

andel foreldre med høyere utdanning.   

Vi ser at det er små terskeleffekter, dvs. at andel minoritetselever ved skolene stort sett har 

samme betydning for elevenes karakterer uansett hvilket nivå. Elever på skoler med 31-40 

prosent minoriteter har noe lavere karaktersnitt enn de andre, men forskjellene er svært 

marginale.  
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Figur 25: Andel minoritetselever ved skolen (gruppert) og karakterer. Majoritetselever, 

innvandrerelever og etterkommerelever. Kontrollert for variable på skole- og individnivå. 

Beregningene er basert på elever som fullførte studieforberedende linjer i Oslo i 2005-2008. 

 

Sammenfatning – andel minoritetselever på studieforberedende linjer og 

karakterer  
Vi har sett at jo høyere andel minoritetselever på skolen jo lavere er elevenes karakterer. Men 

forskjellene er små, og skyldes først og fremst at skoler med høy andel minoritetselever også 

er skoler hvor mange elever har foreldre med høyere utdanning, og dette har betydning både 

på individnivå, og skolenivå. Når vi inkluderer informasjon om elevenes karakterer fra 

ungdomsskolen forsvinner betydningen av skolens elevsammensetning for elevenes 

avgangskarakterer. Det betyr at når vi inkluderer informasjon om elevenes individuelle 

egenskaper så har ingen av de to skoleegenskapene vi inkluder i denne rapporten betydning 

for elevenes avgangskarakterer på studieforberedende linjer i Oslo, verken andel minoriteter 

eller andel elever med velutdannete foreldre på skolen.  

  

Andelen minoritetselever ved skolen har samme betydning for elever med 

majoritetsbakgrunn, innvandrerelever og elever med innvandrerforeldre, men har noe ulik 

betydning for mannlige og kvinnelige elever. Det er terskeleffekter knyttet til betydningen av 

andelen minoritetselever for elevenes skoleresultater, men de er relativt små.  
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I tillegg til karakterer fra ungdomsskolen har elever med foreldre med høyere utdanning noe 

høyere forventet karaktersnitt. De forskjellene som kan relateres til egenskaper ved skolene er 

små.  
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Kapittel 6 Sammenfatning og diskusjon 
 

Skolen er en fellesarena hvor barn og ungdom fra ulike samfunnsgrupper møtes. Mange 

skoler i Oslo består i dag av svært mange barn med innvandrerbakgrunn. Når målet er 

integrering i det norske samfunnet, er det viktig at elever gis samme muligheter til å lykkes i 

skolen.  

Tidligere forskning har vist at de fleste innvandrere og deres barn er motiverte for å ta 

utdanning og bli godt integrert. Men vi vet lite om betydningen av skolesegregering.  

I denne rapporten har vi først og fremst vært opptatt av hvilken betydning skolesegregering 

har for elevens skolekarakterer og eventuelle frafall fra videregående opplæring.  

Vi har informasjon om alle elever i Oslo-skolen (registerdata), og vi har sett på både 

ungdomsskolen og videregående skole i Oslo. Vi har analysert skolens betydning for a) 

elevenes karakterer på ungdomsskolen (grunnskolepoeng), b) for tilbøyeligheten til frafall 

blant de som begynner på yrkesfaglige og på studieforberedende linjer i videregående 

opplæring, og c) for avgangskarakterer i videregående skole.  

Vi har sett at det er svært høyt frafall i videregående opplæring, og at dette er ekstra høyt for 

minoritetselever.   

 

Det ingen tvil om at det er en sammenheng mellom gjennomsnittlig karakternivå og andelen 

minoritetselever ved skolen. Vi finner lavere karakterer (gjennomsnittlig grunnskolepoeng og 

avgangskarakterer i VGS) jo høyere andel minoriteter det er ved skolene, og vi finner også at 

sannsynligheten for frafall er større på skoler med høy andel minoriteter.  

Spørsmålet er hvorfor det er slik. 

Vi vet at elever med foreldre som har lav utdannelse, i gjennomsnitt har dårligere 

skoleprestasjoner enn andre. Vi vet også at de fleste innvandrere fra asiatiske, afrikanske og 

latinamerikanske land har mindre utdanning enn gjennomsnittet i Norge. Derfor vil skoler 

hvor mange av elevene har innvandrerbakgrunn også ofte være skoler hvor mange av 

foreldrene har lite utdanning.  

 

For å unngå å blande sammen disse egenskapene har vi undersøkt skolenes 

elevsammensetning med hensyn til både sosioøkonomisk segregering knyttet til foreldrenes 
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utdanning og andel minoritetselever ved skolen. De to målene på elevsammensetningen ved 

skolene er sterkt korrelert: på skoler med mange minoriteter (relativt sett) er andelen elever 

som har foreldre med høyere utdanning lav, og omvendt.  Når to viktige sosiale skillelinjer 

følger hverandre så tett, skulle man forvente at dette hadde avgjørende innflytelse på elevenes 

skoleresultater.  

 

Vi har imidlertid funnet at elevsammensetningen etter minoritetsbakgrunn på skolene har liten 

betydning for elevenes skoleresultater.  Når vi trekker inn informasjon om hver enkelt elev 

(deres familieforhold, kjønn, alder og tidligere skoleprestasjoner) samt elevsammensetningen 

med hensyn til andel elever med foreldre med høy utdanning (sosioøkonomisk segregering) 

ser vi at andel minoriteter ved skolene har svært liten – eller ingen – betydning for elevenes 

skoleresultater. Dette gjelder både på ungdomsskolenivå og i videregående skoler.  

 

Skolens profil med hensyn til andel foreldre med høy utdanning er derimot viktig på noen 

områder. På ungdomsskolen har dette betydning for elevenes karakterer, og på yrkesfaglige 

linjer i VGS ser det ut til å ha betydning for frafall.  

 

Når vi finner at det er systematiske forskjeller i skoleprestasjoner knyttet til familiebakgrunn 

og tidligere skoleprestasjoner, så kan dette skyldes flere forhold. En forklaring, som 

sosiologer ofte bruker, er at foreldre oppdrar barna forskjellig, slik at motivasjon for 

skolearbeid er høyere blant elever med velutdannete foreldre. En annen forklaring, som har 

fått økende oppmerksomhet den siste tiden, er at elever er ulikt utrustet genetisk, og at 

velutdannete foreldre har større sjanse til å få skoleflinke barn. En tredje forklaring kan 

knyttes til sosiale forhold, som venneflokken, etc. Alle disse forklaringene er plausible, og de 

kan hver for seg, eller i samspill, gi opphav til de mønstrene vi har observert. Det faller 

utenfor denne rapporten å gå nærmere inn på dem. Det er grunn til å tro at utfallet på 

individnivå er komplisert, og også skyldes en rekke andre forhold som vi ikke har informasjon 

om. 

 

Skolesegregering kan ha en rekke konsekvenser som vi ikke har berørt i denne rapporten. Vi 

har for eksempel ikke hatt informasjon om det sosiale miljøet på skolen, og elevenes mulighet 

til å være sammen etter skoletid. Vi har heller ikke sett på barneskolen, og vi har ikke kunnet 

belyse eventuelle språkproblemer. Det kan tenkes flere områder hvor skolesegregering kan ha 
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betydning. Våre analyser viser imidlertid at betydningen av skolesegregering for elevenes 

skoleresultater og eventuelle frafall i videregående opplæring  er relativt liten. Det er elevenes 

familiebakgrunn og – i videregående opplæring – deres tidligere skoleprestasjoner som har 

betydning for om de fullfører videregående opplæring eller ikke, og med hvilke karakterer.  
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Appendiks 

Variabelmål 
Under gis en beskrivelse av hvordan de avhengige og uavhengig variablene på individnivå er 

målt og operasjonalisert. Operasjonaliseringene av de uavhengige variablene på skolenivå og 

variabelen som angir minoritetsbakgrunn på individnivå er gjengitt i kapittel 1.    

Avhengige variabler 
I denne studien gjennomføres det tre ulike analyser på tre ulike populasjoner, med tre ulike 

avhengige variabler.   

I kapittel 2, er den avhengige variabelen karakterprestasjoner ved uteksaminering  fra 

ungdomsskolen, dvs. grunnskolepoengene eleven oppnådde første gang han/hun var registrert 

med gjennomført ungdomsskole. Variabelen er ustandardisert og kan variere mellom 11 og 

66, dvs. den er summen av karakterene på de 11 fagene som inngår elevenes grunnskolepoeng 

baseres på. Populasjonen i denne analysen er alle elever som fullførte 10. klasse i 

ungdomsskolen i Oslo kommune i årene 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006. Elever som ikke 

gjennomførte ungdomsskolen med registrerte grunnskolepoeng er ikke inkludert i analysene. 

I kapittel 3 og 4, er avhengig variabel frafall fra videregående skole, målt som ikke-

fullført studieløp ved avslutning av det femte skoleåret etter at de begynte videregående 

utdanning. Denne definisjonenen samsvarer med SSBs definisjon av frafall fra videregående 

opplæring i den offisielle utdanningsstatistikken.
46

 Vi gjennomfører separate analyser for 

elever i studieforberedende og yrkesfaglige linjer. Populasjonen i de to analysene er alle 

elever som påbegynte henholdsvis studieforberedende og yrkesfaglige studieløp i 

videregående skoler i Oslo kommune i årene 2002 og 2003. Det undersøker om om disse 

elevene hadde fullført videregående studieløp i henholdsvis 2007 og 2008. 

I kapittel 5, er avhengig variabel karakterpresjoner ved uteksaminering fra 

studieforberedene linjer i videregående skole, målt som den gjennomsnittlige 

vitnemålskarakteren som elevene oppnådde ved uteksaminering. Variabelen er ustandardisert, 

og kan variere mellom 2 og 6. Populasjonen i denne analysen er alle elever som fullførte 

studieforberende linjer i videregående skole i Oslo kommune i årene 2005, 2006, 2007 og 

2008.  

Uavhengige variabler på individnivå 
Foreldres utdanning: Denne variabelen måler foreldrenes høyeste registrerte utdanningsnivå 

da eleven var 16 år gammel. Vi bruker SSBs offisielle utdanningsklassifisering, som skiller 

mellom seks ulike utdanningsnivåer: (1) fullført ungdomsskoleutdanning eller lavere, (2) noe 

videregående utdanning, (3) fullført videregående utdanning, (4) universitets- og 

høgskoleutdanning, lavere nivå, (5) universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå og (6) 

forskerutdanning. I tillegg inkluderes et mål  for de individene hvor vi mangler 

utdanningsinformasjon for begge foreldrene. Innvandrerelevene er betydelig overrepresentert 

blant dem som mangler utdanningsinformasjon for begge foreldrene. Vi har inkludert denne 

gruppen i analysen som en egen kategori.  

                                                           
46

 http://www.ssb.no/vis/vis/omssb/1gangspubl/art-2008-10-14-01.html.   

http://www.ssb.no/vis/vis/omssb/1gangspubl/art-2008-10-14-01.html
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Kjønn: I alle analyser inkluderes elevenes kjønn som en kontrollvariabel, slik at vi kan 

undersøke om det forskjeller mellom mannlige og kvinnelige elever. Vi undersøker også om 

det er kjønnsforskjeller i betydningen av andel minoriteter på skolen på de ulike utfallene. 

Dette gjøres ved å inkludere et samspillsledd i en av modellene. 

 

Alder: Vi inkluderer alder ved uteksaminering (for karakteranalysene på ungdomsskole og 

videregående skole) og studiestart (for frafallsanalysene på videregående skole) som en 

kontrollvariabel.  Denne er satt til 0 for det året som det vanlig å avslutte eller påbegynne 

studiene, og 1, 2 , etc. for de påfølgende årene. Det vil si 16 år for uteksaminering fra 

ungdomsskolen og 16 år for studiestart i videregående skole, samt 19 år for uteksaminering 

fra videregående skole.  

 

Antall søsken under 18 år i hustand: Vi inkluderer antall søsken under 18 år i samme husstand 

som en kontrollvariabel i analysene. Variabelen behandles som lineær, og angir antall barn 

under 18 år i samme husholdning i det året eleven er målt (dvs. ved uteksaminering eller 

studiestart).   

 

Karakterprestasjoner (grunnskolepoeng) fra ungdomsskolen: I analysene av 

karakterpresasjoner og frafall på videregående skole inkluderer vi elevenes individuelle 

karakterprestasjoner som en uavhengig variabel. Denne variabelen er en standardisert utgave 

av elevenes grunnskolepoeng (i z-score), altså en standardisert  utgave av den avhengige 

variabelen i analysen av karakterer på ungdomsskolenivået. Det mangler informasjon om 

grunnskolepoeng for en liten andel av elevene på videregående nivå. I modellene hvor 

karakterer fra ungdomsskolen er inkludert utelukkes de elevene som mangler informasjon fra 

analysen, derfor er utvalget noe mindre her.   
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Appendiks, kapittel 2 
 
Tabell 13: Deskriptiv statistikk for hele utvalget i karakteranalysen for ungdomsskoleutvalget. Alle avgangskull fra 
offentlige ungdomsskoler i perioden 2002-2006 er inkludert. 

 
 
Tabell 14: Prosentfordeling etter %-andel minoritetselever ved skolene for karakteranalysen for ungdomsskoleutvalg, 
enheten i tabellen er unike skole-kullår. Alle avgangskull fra offentlige ungdomsskoler i perioden 2002-2006 er inkludert. 

 
 

 

Gj.snitt S.A. Min. Maks N

Individnivå-variabler

Karaktergjennomsnitt (grunnskolepoeng) 44.47 9.18 0 66 20,854

Foreldres utdanning (%-andel) 20,854

Manglende utdanningsinformasjon 0.05 0 1

Ungdomskolenivå eller mindre 0.15 0 1

Påbegynt VGS 0.08 0 1

Fullført VGS 0.24 0 1

Høyere utdanning, kort 0.30 0 1

Høyere utdanning, lang 0.16 0 1

Forskerutdanning 0.03 0 1

Kjønn (% kvinner) 51.18 0 1 20,854

Alder (ved avslutning) 16.02 0.13 16 17 20,854

Antall søsken 1.99 1.09 0 10 20,817

Gjennomsnittsverdier for skolenivåvariablene 

Andel minoritetselever ved skolen 0.25 0.20 0.00 0.83 20,854

(% minoritetselever)

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning ved skolen 0.50 0.22 0.11 0.89 20,854

(% med foreldre med høyere utdanning)

N (%) 20 854  (100.0)

Totalutvalget

% av total N N skole-kullår

1 - 10 % 27.9 64

11 - 20 % 17.0 39

21 - 30 % 10.5 24

31 - 40 % 18.3 42

41 - 50 % 13.5 31

51 - 100 % 12.7 29

Total 100.0 229

Skolenivåutvalg (skole-kullår)

Andel 

minoritets-

elever
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Tabell 15: Prosentfordeling etter %-andel akademikerelever ved skolene for karakteranalysen for ungdomsskoleutvalget, 
enheten i tabellen er unike skole-kullår. Alle avgangskull fra offentlige ungdomsskoler i perioden 2002-2006 er inkludert. 

 
 
Tabell 16: Bivariat korrelasjon (Peasrson’s r) mellom %-andel minoritetselever, akademikerelever og gjennomsnittlig 
karakternivå, enheten i tabellen er unike skole-kullår. Alle avgangskull fra offentlige ungdomsskoler i perioden 2002-
2006 er inkludert. 

 
 

 

 
Tabell 17: Andel elever med og uten foreldre med høyere utdanning etter andel minoritetselever på skolen blant 
majoritetselevene i totalutvalget. Alle avgangskull fra offentlige ungdomsskoler i perioden 2002-2006 er inkludert. 

 

% av total N N skole-kullår

1 - 10 % 0.0 0

11 - 20 % 5.2 12

21 - 30 % 21.0 48

31 - 40 % 24.5 56

41 - 50 % 14.8 34

51 - 100 % 34.5 79

Total 100.0 229

Skolenivåutvalg (skole-kullår)

Andel foreldre 

med høyere 

utdanning

Gjennomsnittslig 

karakternivå

%-andel elever m/ foreldre 

m/ høyere utdanning

%-andel minoritetselever -0.77 -0.83

%-andel elever m/ foreldre 

m/ høyere utdanning
0.83 -

N Skole-kullår 229 229

Korrelasjon med 

1 - 10 % 0.24 0.76 7,471

11 - 20 % 0.45 0.55 2,265

21 - 30 % 0.57 0.43 1,207

31 - 40 % 0.56 0.44 2,257

41 - 50 % 0.61 0.39 1,644

51 - 100 % 0.64 0.36 820

Total N 6,330 9,334 15,664

Andel minoritetselever 

på skolen

Andel elever uten foreldre 

med høyere utdanning 

Andel elever med foreldre 

med høyere utdanning 
Total N



79 
 

Tabell 18: : Lineær multilevel regresjonsanalyse av gjennomsnittlige vitnemålskarakter (grunnskolepoeng) for elever i avgangskull på ungdomsskoler i Oslo i 2002-2006. Den 
ustandardiserte avhengige variabelen kan variere mellom 11 og 66, dvs. elevens antall grunnskolepoeng (basert i avgangsvitemålet). Standardavvik og signifikansnivå (asterikser) oppgitt. 

 

b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e.

Konstant 44.11 0.19 *** 47.22 0.20 *** 47.50 0.20 *** 41.14 0.65 *** 40.85 0.64 *** 41.34 0.66 *** 40.89 0.64 *** 41.23 0.76 ***

Andel minoritetselever (lineær 0.00-1.00, ref.=0) -6.68 0.61 * - 0.88 0.94 -0.24 0.91 -1.30 0.98 -0.44 0.96 -

Minoritetsandel 0-10 % ref. ref.

Minoritetsandel 11-20 % -1.69 0.34 *** 0.15 0.37

Minoritetsandel 21-30 % -3.26 0.41 *** -0.43 0.51

Minoritetsandel 31-40 % -2.85 0.33 *** -0.14 0.46

Minoritetsandel 41-50 % -3.70 0.36 *** -0.72 0.52

Minoritetsandel 51-100 % -3.70 0.39 *** -0.28 0.60

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning (lineær 0.00-1.00, ref.=0) 8.66 0.89 *** 2.54 0.87 ** 2.09 0.88 * 2.54 0.87 ** 1.98 1.00 *

Kjønn (menn = 0) 3.31 0.13 *** 3.32 0.13 *** 3.24 0.17 *** 3.31 0.13 ***

Majoritetsbakgrunn ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref.

Innvandrerelever -6.55 0.21 *** -6.55 0.20 *** -6.54 0.20 *** -3.18 0.29 *** -3.88 0.47 *** -3.13 0.30 *** -3.16 0.29 ***

Etterkommerelever -3.45 0.18 *** -3.46 0.18 *** -3.45 0.18 *** -1.11 0.24 *** -1.91 0.43 *** -1.07 0.25 *** -1.10 0.24 ***

Kvinne X Innvandrerelev 0.01 0.36 0.01 0.36 -0.08 0.38 0.01 0.36

Kvinne X Etterkommerelev 0.14 0.31 0.13 0.31 0.05 0.34 0.15 0.31

Utd. foreldre, manglende -2.47 0.89 ** -2.41 0.89 ** -2.46 0.89 ** -2.46 0.89 **

Utd. foreldre, ungdomskolenivå eller lavere -3.71 0.19 *** -3.71 0.19 *** -3.71 0.19 *** -3.71 0.19 ***

Utd. foreldre, påbegynt VGS -1.69 0.23 *** -1.69 0.23 *** -1.69 0.23 *** -1.69 0.23 ***

Utd. foreldre, fullført VGS ref. ref. ref. ref.

Utd. foreldre, høyere utdanning, kort 3.38 0.15 *** 3.37 0.15 *** 3.38 0.15 *** 3.38 0.15 ***

Utd. foreldre, høyere utdanning, lang 5.66 0.19 *** 5.63 0.19 *** 5.66 0.19 *** 5.66 0.19 ***

Utd. foreldre, forskerutdanning 7.24 0.35 *** 7.21 0.35 *** 7.24 0.35 *** 7.24 0.35 ***

Alder (alder kullår, 16 =0) -4.72 0.40 *** -4.70 0.40 *** -4.72 0.40 *** 0.04 0.05 ***

Antall søsken u/18 i hushold (0 = ref.) 0.04 0.05 0.03 0.05 0.04 0.05 -4.72 0.40

Innvandrerelev X Utd. foreldre, manglende -1.61 0.96 -1.66 0.96 -1.61 0.96 -1.62 0.96

Etterkommerelev X Utd. foreldre, manglende -1.85 1.01 -1.94 1.01 -1.86 1.01 -1.86 1.01

Innvandrerelev X Andel minoritetselever 2.07 0.99 * - -

Etterkommerelev X Andel minoritetselever 2.26 0.95 * - -

Kvinne X Andel minoritetselever 0.41 0.61 -

sigma u

sigma e

N Elever

N Skole-kullår

-2LL

Note: Signifikansnivå: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. Private skoler, skoler med færre enn 20 elever per kull, og ulike uordinære skoler er eksludert (egen liste finnes).

61.20

Modell 0 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

76.42 72.51 72.51 61.22

Modell 1b

72.51

20,854

7.68 2.42 1.46 1.39 1.36

20,854 20,854 20,854 20,854

1.96

20,854

229

150,124.14 148,822.08 148,743.75 144,972.92

229 229 229 229

144,965.13

229

148,788.82 144,967.60

Modell 6

61.22

1.34

20,854

229

144,972.47

Modell 5

61.21

1.39

20,854

229
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b s.e. b s.e. b s.e. b s.e.

Konstant 42.60 0.23 *** 42.80 0.23 *** 42.64 0.23 *** 42.65 0.24 ***

Andel minoritetselever (lineær 0.00-1.00, ref.=0) -2.42 0.52 *** -3.20 0.56 *** -2.63 0.60 *** -

Minoritetsandel 0-10 % ref.

Minoritetsandel 11-20 % -0.29 0.30

Minoritetsandel 21-30 % -1.15 0.36 **

Minoritetsandel 31-40 % -0.86 0.29 **

Minoritetsandel 41-50 % -1.55 0.32 ***

Minoritetsandel 51-100 % -1.25 0.34 ***

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning (lineær 0.00-1.00, ref.=0) - - - -

Kjønn (menn = 0) 3.31 0.13 *** 3.31 0.13 *** 3.23 0.17 *** 3.31 0.13 ***

Majoritetsbakgrunn ref. ref. ref. ref.

Innvandrerelever -3.17 0.29 *** -3.98 0.47 *** -3.13 0.30 *** -3.16 0.29 ***

Etterkommerelever -1.11 0.24 *** -2.04 0.43 *** -1.06 0.25 *** -1.10 0.24 ***

Kvinne X Innvandrerelev 0.01 0.36 0.01 0.36 -0.08 0.38 0.01 0.36

Kvinne X Etterkommerelev 0.15 0.31 0.14 0.31 0.05 0.34 0.15 0.31

Utd. foreldre, manglende -2.43 0.89 ** -2.37 0.89 ** -2.42 0.89 ** -2.44 0.89 **

Utd. foreldre, ungdomskolenivå eller lavere -3.70 0.19 *** -3.71 0.19 *** -3.70 0.19 *** -3.71 0.19 ***

Utd. foreldre, påbegynt VGS -1.69 0.23 *** -1.69 0.23 *** -1.69 0.23 *** -1.69 0.23 ***

Utd. foreldre, fullført VGS ref. ref. ref. ref.

Utd. foreldre, høyere utdanning, kort 3.42 0.15 *** 3.40 0.15 *** 3.42 0.15 *** 3.41 0.15 ***

Utd. foreldre, høyere utdanning, lang 5.73 0.18 *** 5.69 0.18 *** 5.73 0.18 *** 5.70 0.18 ***

Utd. foreldre, forskerutdanning 7.32 0.35 *** 7.27 0.35 *** 7.32 0.35 *** 7.29 0.35 ***

Alder (alder kullår, 16 =0) -4.72 0.40 *** -4.69 0.40 *** -4.72 0.40 *** -4.71 0.40 ***

Antall søsken u/18 i hushold (0 = ref.) 0.05 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05

Innvandrerelev X Utd. foreldre, manglende -1.63 0.96 -1.69 0.96 -1.64 0.96 -1.64 0.96

Etterkommerelev X Utd. foreldre, manglende -1.87 1.01 -1.98 1.01 -1.88 1.01 -1.88 1.01

Innvandrerelev X Andel minoritetselever 2.36 0.98 * - -

Etterkommerelev X Andel minoritetselever 2.61 0.94 ** - -

Kvinne X Andel minoritetselever 0.42 0.61 -

sigma u

sigma e

N Elever

N Skole-kullår

-2LL

Modell 3b Modell 4b

Note: Signifikansnivå: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. Private skoler, skoler med færre enn 20 elever per kull, og ulike uordinære skoler er 

eksludert (egen liste finnes).

1.40

Modell 5b Modell 6b

61.21 61.22 61.22

144,981.30

61.22

229 229

144,970.73 144,980.83 144,971.47

229 229

1.46 1.37

20,854 20,854 20,854 20,854

1.46
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Tabell 19: Liste over skoler inkludert i ungdomsskoleutvalg (2002-2006). 

Ungdomsskoleutvalg (inkluderte skoler):

Holmlia skole Bjøråsen skole

Gran skole Lindeberg skole

Haugen skole Ellingsrud skole

Hovseter skole Haugenstua skole

Tokerud skole Haugerud skole

Skøyenåsen skole Hauketo skole

Jordal skole Hersleb skole

Abildsø skole Brannfjell skole

Bjølsen skole Bjørnsletta skole

Bøler skole Nordseter skole

Hovin skole Øraker skole

Høyenhall skole Stasjonsfjellet skole

Ila skole Lofsrud skole

Lambertseter skole Midtstuen skole

Linderud skole Ris skole

Majorstua skole Nordberg skole

Marienlyst skole Groruddalen skole

Oppsal skole Skullerud skole

Rommen skole Karlsrud skole

Ruseløkka skole Engebråten skole

Sagene skole

Sinsen skole

Uranienborg skole

Veitvet skole

Årvoll skole



82 
 

Appendiks, kapittel 3 
 

Tabell 20: Deskriptiv statistikk for hele utvalget i frafallsanalysen for utvalget med studieforberedende VGS-linjer. Elever 
som startet studier på offentlige studieforberedende VGS linjer i Oslo i 2002-2003. 

 
 

 

Tabell 21: Prosentfordeling etter %-andel minoritetselever ved skolene for i frafallsanalysen for utvalget med 
studieforberedende VGS-linjer, enheten i tabellen er unike skole-kullår. Alle elevkull som startet studier på offentlige 
studieforberedende VGS linjer i Oslo i 2002-2003. 

 
 

Min. Maks N

Individnivå-variabler

Frafallsandel (%) etter 5 år (1 = frafall) 0.21 0 1 5,073

Foreldres utdanning (%-andel) 5,079

Manglende utdanningsinformasjon 0.06 0 1

Ungdomskolenivå eller mindre 0.11 0 1

Påbegynt VGS 0.06 0 1

Fullført VGS 0.18 0 1

Høyere utdanning, kort 0.33 0 1

Høyere utdanning, lang 0.22 0 1

Forskerutdanning 0.04 0 1

Standardiserte karakterer, grunnskolepoeng (z-score) 0.00 (1.00) -5.75 2.25 4,769

(ustandardisert karaktergjennomsnitt og std. avvik) 48.44 (7.68)

Kjønn (% kvinner) 0.52 0 1 5,079

Alder (ved avslutning) 16.1 (0.54) 14 22 5,079

Antall søsken 1.85 (1.09) 0 9 5,076

Gjennomsnittsverdier for skolenivåvariablene

Andel minoritetselever ved skolen 0.23 (0.16) 0.02 0.61 5,079

(% minoritetselever)

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning ved skolen 0.58 (0.20) 0.16 0.87 5079

(% med foreldre med høyere utdanning)

N (%)

Hele utvalget

5,079 (100.0)

Gj. snitt (S.A.)

% av total N N skole-kullår

1 - 10 % 19.4 7

11 - 20 % 30.6 11

21 - 30 % 19.4 7

31 - 40 % 8.3 3

41 - 50 % 2.8 1

51 - 100 % 19.4 7

Total 100.0 36

Skolenivåutvalg (skole-kullår)

Andel 

minoritets-

elever
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Tabell 22: Prosentfordeling etter %-andel akademikerelever ved skolene for i frafallsanalysen for utvalget med 
studieforberedende VGS-linjer, enheten i tabellen er unike skole-kullår. Alle elevkull som startet studier på offentlige 
studieforberedende VGS linjer i Oslo i 2002-2003. 

 
 

 
 

Tabell 23: Bivariat korrelasjon (Peasrson’s r) mellom %-andel minoritetselever, akademikerelever, gjennomsnittlig 
grunnskolepoengnivå blant elever og frafallsrate ved skolen. Alle elevkull som startet studier på offentlige 
studieforberedende VGS linjer i Oslo i 2002-2003. 

 

 

  

% av total N N skole-kullår

1 - 10 % 0.0 0

11 - 20 % 2.8 1

21 - 30 % 25.0 9

31 - 40 % 5.6 2

41 - 50 % 5.6 2

51 - 100 % 61.1 22

Total 100.0 36

Skolenivåutvalg (skole-kullår)

Andel foreldre 

med høyere 

utdanning

Frafallsrate ved 

skolen

%-andel elever m/ foreldre 

m/ høyere utdanning

%-andel 

minoritetselever

%-andel minoritetselever 0.68 -0.90 -

%-andel elever m/ foreldre 

m/ høyere utdanning
-0.75 - -

Gjennomsnittlige 

grunnskolepoeng ved 

skolen (z-score)

-0.95 0.76 -0.63

N Skole-kullår 36 36 36

Korrelasjon med 
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Tabell 24: Andel elever som fullfører eller ikke VGS i løpet av 5 år etter egne grunnskolepoeng fra ungdomsskolen. Alle 
elever med registrerte grunnskolepoeng som startet studier på offentlige studieforberedende VGS linjer i Oslo i 2002-
2003. 

 

 

 
 

 

 

 
Tabell 25: Andel elever med og uten foreldre med høyere utdanning etter andel minoritetselever på skolen blant 
majoritetselevene i totalutvalget. Alle elevkull som startet studier på offentlige studieforberedende VGS linjer i Oslo i 
2002-2003. 

 

11 - 20 grunnskolepoeng 0.10 0.90 31

20 - 30 grunnskolepoeng 0.06 0.94 98

30 - 40 grunnskolepoeng 0.36 0.64 483

40 - 50 grunnskolepoeng 0.81 0.19 1,825

50 - 60 grunnskolepoeng 0.95 0.05 2,245

60 - 66 grunnskolepoeng 0.93 0.07 86

Total N 3,886 882 4,768

Antall grunnskolepoeng fra 

ungdomsskolen
Fullført i løpet av 5 år Ikke fullført i løpet av 5 år Total N

1 - 10 % 0.19 0.81 927

11 - 20 % 0.26 0.74 1,447

21 - 30 % 0.25 0.75 889

31 - 40 % 0.47 0.53 137

41 - 50 % 0.55 0.45 51

51 - 100 % 0.61 0.39 308

Total N 1,055 2,704 3,759

Andel minoritetselever 

på skolen

Andel elever uten foreldre 

med høyere utdanning 

Andel elever med foreldre 

med høyere utdanning 
Total N
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Tabell 26: Logistisk mulitilevel regresjonsanalyse av sannsynligheten for ikke å gjennomføre videregående opplæring i løpet av 5 år for startkull i studieforberedende VGS-linjer i Oslo i 
2002-2003. Logitparameterestimater, standardavvik oppgitt og signifikansnivå oppgitt ved asterikser. 

  
 

b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e.

Konstant -1.39 0.20 *** -2.56 0.24 *** -2.02 0.24 *** 0.61 1.10 0.40 1.07 -2.49 0.79 *** -2.61 0.79 *** -2.50 0.78 *** -2.69 0.68 ***

Andel minoritetselever (lineær 0.00-1.00, ref.=0) 3.70 0.80 *** - -0.75 1.66 -0.16 1.61 1.03 1.14 1.44 1.15 1.26 1.15 -

Minoritetsandel 0-10 % ref. ref.

Minoritetsandel 11-20 % -0.10 0.30 0.04 0.22

Minoritetsandel 21-30 % -0.27 0.33 -0.16 0.28

Minoritetsandel 31-40 % 2.06 0.44 *** 0.90 0.46 **

Minoritetsandel 41-50 % 0.87 0.64 1.10 0.60 *

Minoritetsandel 51-100 % 1.42 0.33 *** 0.61 0.49

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning (lineær 0.00-1.00, ref.=0) -3.78 1.29 *** -2.69 1.25 ** 0.98 0.93 0.99 0.93 0.91 0.93 1.48 0.85 *

Kjønn (menn = 0) -0.49 0.10 *** -0.14 0.12 -0.13 0.12 0.01 0.17 -0.14 0.12

Majoritetsbakgrunn ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref.

Innvandrerelever 1.11 0.11 *** 1.10 0.11 *** 1.11 0.11 *** 0.60 0.16 *** 0.27 0.19 0.63 0.34 * 0.22 0.20 0.27 0.19

Etterkommerelever 0.39 0.12 *** 0.38 0.12 *** 0.38 0.12 *** 0.22 0.16 0.10 0.20 0.48 0.33 0.05 0.20 0.09 0.20

Kvinne X Innvandrerelev -0.18 0.20 -0.20 0.25 -0.22 0.25 -0.09 0.27 -0.19 0.25

Kvinne X Etterkommerelev -0.33 0.22 -0.27 0.26 -0.26 0.26 -0.15 0.28 -0.27 0.26

Utd. foreldre, manglende 1.95 0.50 *** 1.11 0.67 * 1.14 0.67 * 1.13 0.66 * 1.17 0.66 *

Utd. foreldre, Ungdomskolenivå eller lavere 0.39 0.14 *** 0.20 0.16 0.20 0.16 0.19 0.16 0.19 0.16

Utd. foreldre, påbegynt VGS 0.36 0.16 ** 0.29 0.18 0.29 0.19 0.29 0.19 0.30 0.18

Utd. foreldre, fullført VGS ref. ref. ref. ref. ref.

Utd. foreldre, høyere utdanning, kort -0.49 0.12 *** -0.35 0.13 *** -0.33 0.13 ** -0.35 0.13 *** -0.35 0.13 ***

Utd. foreldre, høyere utdanning, lang -0.67 0.14 *** -0.44 0.16 *** -0.41 0.16 *** -0.44 0.16 *** -0.45 0.16 ***

Utd. foreldre, forskerutdanning -0.79 0.29 *** -0.40 0.32 -0.36 0.32 -0.40 0.32 -0.40 0.32

Grunnskolepoeng (z-score) -1.45 0.07 *** -1.45 0.07 *** -1.44 0.07 *** -1.42 0.07 ***

Alder (alder kullår, 16 =0) 0.59 0.08 *** 0.25 0.13 * 0.26 0.13 * 0.25 0.13 * 0.25 0.13 *

Antall søsken u/18 i hushold (0 = ref.) -0.03 0.04 -0.06 0.04 -0.06 0.04 -0.06 0.04 -0.06 0.04

Innvandrerelev X Utd. foreldre, manglende -1.66 0.54 *** -1.15 0.71 -1.19 0.71 * -1.15 0.71 -1.20 0.71 *

Etterkommerelev X Utd. foreldre, manglende -1.83 0.61 *** -0.98 0.77 -0.99 0.77 -1.01 0.77 -1.04 0.77

Innvandrerelev X Andel minoritetselever -1.07 0.77 - -

Etterkommerelev X Andel minoritetselever -1.17 0.79 - -

Kvinne X Andel minoritetselever -0.67 0.57 -

sigma u 1.16 0.15 0.76 0.10 0.56 0.08 0.67 0.09 0.64 0.09 0.36 0.08 0.36 0.08 0.36 0.08 0.28 0.08

N Elever

N Skole-kullår

LL

Note: Signifikansnivå: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Private skoler, skoler med færre enn 20 elever per kull, og ulike uordinære skoler er eksludert (egen liste finnes).

-1597.30

Modell 6 Modell 7

4758

3636

-1600.42 -1601.38

36

-2255.00 -2189.97 -1602.07

36 36 3636

-2073.47-2180.45

36 36

-2186.10

4758 4758

Modell 0 Modell 1 Modell 1b Modell 4 Modell 5Modell 2 Modell 3

5050 5050 475850505050 5047
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b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e.

Konstant -1.85 0.25 *** -1.69 0.19 *** -1.80 0.20 *** -1.77 0.20 *** -1.55 0.21 ***

Andel minoritetselever (lineær 0.00-1.00, ref.=0) 2.98 0.74 *** -0.05 0.50 0.35 0.54 0.28 0.56 -

Minoritetsandel 0-10 % ref.

Minoritetsandel 11-20 % -0.16 0.20

Minoritetsandel 21-30 % -0.45 0.23 *

Minoritetsandel 31-40 % 0.36 0.34

Minoritetsandel 41-50 % 0.30 0.40

Minoritetsandel 51-100 % -0.16 0.23

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning (lineær 0.00-1.00, ref.=0) - - - - -

Kjønn (menn = 0) -0.49 0.10 *** -0.13 0.12 -0.13 0.12 0.02 0.17 -0.13 0.12

Majoritetsbakgrunn ref. ref. ref. ref. ref.

Innvandrerelever 0.60 0.16 *** 0.27 0.19 0.64 0.34 * 0.22 0.20 0.28 0.19

Etterkommerelever 0.21 0.16 0.10 0.20 0.48 0.33 0.05 0.20 0.10 0.20

Kvinne X Innvandrerelev -0.18 0.20 -0.20 0.25 -0.22 0.25 -0.08 0.27 -0.20 0.25

Kvinne X Etterkommerelev -0.33 0.22 -0.27 0.26 -0.26 0.26 -0.15 0.28 -0.27 0.26

Utd. foreldre, manglende 1.93 0.50 *** 1.15 0.66 * 1.17 0.67 * 1.16 0.66 * 1.22 0.66 *

Utd. foreldre, Ungdomskolenivå eller lavere 0.39 0.14 *** 0.20 0.16 0.21 0.16 0.20 0.16 0.20 0.16

Utd. foreldre, påbegynt VGS 0.36 0.16 ** 0.29 0.18 0.29 0.18 0.29 0.19 0.30 0.18

Utd. foreldre, fullført VGS ref. ref. ref. ref. ref.

Utd. foreldre, høyere utdanning, kort -0.50 0.12 *** -0.34 0.13 *** -0.32 0.13 ** -0.34 0.13 *** -0.33 0.13 **

Utd. foreldre, høyere utdanning, lang -0.69 0.14 *** -0.43 0.16 *** -0.40 0.16 ** -0.42 0.16 *** -0.43 0.16 ***

Utd. foreldre, forskerutdanning -0.82 0.29 *** -0.38 0.32 -0.34 0.32 -0.38 0.32 -0.36 0.32

Grunnskolepoeng (z-score) -1.43 0.07 *** -1.43 0.07 *** -1.43 0.07 *** -1.40 0.07 ***

Alder (alder kullår, 16 =0) 0.59 0.08 *** 0.25 0.13 * 0.26 0.13 * 0.25 0.13 * 0.25 0.13 *

Antall søsken u/18 i hushold (0 = ref.) -0.03 0.04 -0.06 0.04 -0.06 0.04 -0.06 0.04 -0.06 0.04

Innvandrerelev X Utd. foreldre, manglende -1.64 0.54 *** -1.18 0.71 * -1.21 0.71 * -1.17 0.70 * -1.23 0.70 *

Etterkommerelev X Utd. foreldre, manglende -1.81 0.61 *** -1.02 0.77 -1.02 0.77 -1.05 0.77 -1.09 0.77

Innvandrerelev X Andel minoritetselever -1.07 0.77 - -

Etterkommerelev X Andel minoritetselever -1.16 0.78 - -

Kvinne X Andel minoritetselever -0.71 0.57 -

sigma u 0.68 0.10 0.37 0.08 0.36 0.08 0.36 0.08 0.29 0.08

N Elever

N Skole-kullår

LL

Note: Signifikansnivå: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Private skoler, skoler med færre enn 20 elever per kull, og ulike uordinære skoler er eksludert (egen liste 

finnes).

Modell 5b Modell 6b Modell 7b

5047 4758 4758

Modell 3b Modell 4b

4758 4758

36 36 36 36 36

-2075.66 -1602.63 -1601.00 -1601.86 -1598.86
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Tabell 27: Lise over skoler inkludert i frafallsanalysen videregående skoler, studieforberedende linjer (2002-2003). 

Oslo katedralskole

Berg videregående skole

Bredtvedt videregående skole

Fagerborg videregående skole

Foss videregådende skole

Grefsen videregående skole

Oslo handelsgymnasium

Hartvig Nissens skole

Lambertseter videregående skole

Nordstrand videregående skole

Persbråten videregående skole

Hellerud videregående skole

Ullern videregående skole

Ulsrud videregående skole

Manglerud videregående skole

Bjerke videregående skole

Sogn videregående skole

Stovner videregående skole

VGS - frafallsutvalg, 

studieforberedende (inkluderte skoler):



88 
 

Appendiks, kapittel 4 
 

Tabell 28: Deskriptiv statistikk for hele utvalget i frafallsanalysen for utvalget med yrkesfaglige VGS-linjer. Elever som 
startet studier på offentlige yrkesfaglige VGS linjer i Oslo i 2002-2003. 

 
 
Tabell 29: Prosentfordeling etter %-andel minoritetselever ved skolene for i frafallsanalysen for utvalget med 
yrkesfaglige VGS-linjer, enheten i tabellen er unike skole-kullår. Alle elevkull som startet studier på offentlige 
yrkesfaglige VGS linjer i Oslo i 2002-2003. 

 
 

 

Min. Maks N

Individnivå-variabler

Frafallsandel (%) etter 5 år (1 = frafall) 0.51 (0.50) 0 1 3,421

Foreldres utdanning (%-andel) 3,449

Manglende utdanningsinformasjon 0.09 0 1

Ungdomskolenivå eller mindre 0.23 0 1

Påbegynt VGS 0.12 0 1

Fullført VGS 0.26 0 1

Høyere utdanning, kort 0.22 0 1

Høyere utdanning, lang 0.07 0 1

Forskerutdanning 0.01 0 1

Standardiserte karakterer, grunnskolepoeng (z-score) 0.00 (1.00) -4.54 2.71 3,162

(ustandardisert karaktergjennomsnitt og std. avvik) 38.35 (8.19)

Kjønn (% kvinner) 0.44 0 1 3,449

Alder (ved avslutning) 16.6 (2.73) 16 56 3,449

Antall søsken 1.75 (1.21) 0 9 3,444

Gjennomsnittsverdier for skolenivåvariablene

Andel minoritetselever ved skolen 0.37 (0.15) 0.02 0.62 3,449

(% minoritetselever)

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning ved skolen 0.32 (0.12) 0.16 0.83 3,449

(% med foreldre med høyere utdanning)

N (%) 3,449 (100.0)

Hele utvalget

Gj. snitt (S.A.)

% av total N N skole-kullår

1 - 10 % 6.7 2

11 - 20 % 16.7 5

21 - 30 % 16.7 5

31 - 40 % 13.3 4

41 - 50 % 3.3 1

51 - 100 % 43.3 13

Total 100.0 30

Skolenivåutvalg (skole-kullår)

Andel 

minoritets-

elever
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Tabell 30: Prosentfordeling etter %-andel akademikerelever ved skolene for i frafallsanalysen for utvalget med 
yrkesfaglige VGS-linjer, enheten i tabellen er unike skole-kullår. Alle elevkull som startet studier på offentlige 
yrkesfaglige VGS linjer i Oslo i 2002-2003. 

 
 
 

 

Tabell 31: Bivariat korrelasjon (Peasrson’s r) mellom %-andel minoritetselever, akademikerelever, gjennomsnittlig 
grunnskolepoengnivå blant elever og frafallsrate ved skolen. Alle elevkull som startet studier på offentlige yrkesfaglige 
VGS linjer i Oslo i 2002-2003. 

 
 

  

% av total N N skole-kullår

1 - 10 % 0.0 0.0

11 - 20 % 13.3 4.0

21 - 30 % 43.3 13.0

31 - 40 % 10.0 3.0

41 - 50 % 10.0 3.0

51 - 100 % 23.3 7.0

Total 100.0 30

Skolenivåutvalg (skole-kullår)

Andel foreldre 

med høyere 

utdanning

Frafallsrate ved 

skolen

%-andel elever m/ foreldre 

m/ høyere utdanning

%-andel 

minoritetselever

%-andel minoritetselever 0.84 -0.86 -

%-andel elever m/ foreldre 

m/ høyere utdanning
-0.88 - -

Gjennomsnittlige 

grunnskolepoeng ved 

skolen (z-score)

-0.92 0.85 -0.86

N Skole-kullår 30 30 30

Korrelasjon med 
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Tabell 32: Andel elever som fullfører eller ikke VGS i løpet av 5 år etter egne grunnskolepoeng fra ungdomsskolen. Alle 
elever med registrerte grunnskolepoeng som startet studier på offentlige yrkesfaglige VGS linjer i Oslo i 2002-2003. 

 

 
 

 

 
Tabell 33: Andel elever med og uten foreldre med høyere utdanning etter andel minoritetselever på skolen blant 
majoritetselevene i totalutvalget. Alle elevkull som startet studier på offentlige yrkesfaglige VGS linjer i Oslo i 2002-2003. 

 
 

 

11 - 20 grunnskolepoeng 0.11 0.89 55

20 - 30 grunnskolepoeng 0.13 0.87 399

30 - 40 grunnskolepoeng 0.40 0.60 1,390

40 - 50 grunnskolepoeng 0.73 0.27 1,102

50 - 60 grunnskolepoeng 0.92 0.08 214

60 - 66 grunnskolepoeng 1.00 0.00 1

Total N 1,622 1,539 3,161

Antall grunnskolepoeng fra 

ungdomsskolen
Fullført i løpet av 5 år Ikke fullført i løpet av 5 år Total N

1 - 10 % 0.43 0.57 176

11 - 20 % 0.48 0.52 326

21 - 30 % 0.60 0.40 262

31 - 40 % 0.62 0.38 906

41 - 50 % 0.86 0.14 86

51 - 100 % 0.70 0.30 566

Total N 1,417 905 2,322

Andel minoritetselever 

på skolen

Andel elever uten foreldre 

med høyere utdanning 

Andel elever med foreldre 

med høyere utdanning 
Total N
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Tabell 34: Logistisk mulitilevel regresjonsanalyse av sannsynligheten for ikke å gjennomføre videregående opplæring i løpet av 5 år for startkull i yrkesfaglige VGS-linjer i Oslo i 2002-2003. 
Logitparameterestimater, standardavvik oppgitt og signifikansnivå oppgitt ved asterikser. 

  

b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e.

Konstant -0.17 0.12 -1.27 0.19 *** -1.48 0.29 *** 0.79 0.52 0.65 0.54 0.56 0.42 0.30 0.43 0.56 0.43 0.15 0.43

Andel minoritetselever (lineær 0.00-1.00, ref.=0) 2.65 0.46 *** - 0.15 0.71 0.51 0.72 -0.76 0.56 -0.19 0.61 -0.74 0.62 -

Minoritetsandel 0-10 % ref. ref.

Minoritetsandel 11-20 % 0.55 0.33 * 0.01 0.24

Minoritetsandel 21-30 % 1.06 0.33 *** 0.17 0.26

Minoritetsandel 31-40 % 1.45 0.32 *** 0.14 0.27

Minoritetsandel 41-50 % 1.48 0.43 *** -0.24 0.35

Minoritetsandel 51-100 % 1.58 0.30 *** -0.12 0.31

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning (lineær 0.00-1.00, ref.=0) -3.27 0.83 *** -2.67 0.84 *** -1.27 0.70 * -1.12 0.70 -1.27 0.70 * -0.90 0.71

Kjønn (menn = 0) -0.16 0.09 * 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.24 0.09 0.10

Majoritetsbakgrunn ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref.

Innvandrerelever 0.67 0.10 *** 0.67 0.10 *** 0.68 0.10 *** 0.89 0.16 *** 0.60 0.18 *** 1.18 0.36 *** 0.60 0.18 *** 0.59 0.18 ***

Etterkommerelever 0.01 0.11 0.01 0.11 0.01 0.11 0.11 0.16 -0.33 0.18 * 0.25 0.39 -0.34 0.18 * -0.34 0.18 *

Kvinne X Innvandrerelev -0.77 0.20 *** -0.91 0.23 *** -0.84 0.24 *** -0.91 0.24 *** -0.91 0.23 ***

Kvinne X Etterkommerelev -0.62 0.22 *** -0.26 0.25 -0.19 0.25 -0.25 0.25 -0.23 0.25

Utd. foreldre, manglende 1.15 0.54 ** 0.89 0.74 0.92 0.74 0.89 0.74 0.86 0.73

Utd. foreldre, Ungdomskolenivå eller lavere 0.30 0.11 *** 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13

Utd. foreldre, påbegynt VGS 0.07 0.13 0.04 0.14 0.04 0.14 0.04 0.14 0.04 0.14

Utd. foreldre, fullført VGS ref. ref. ref. ref. ref.

Utd. foreldre, høyere utdanning, kort -0.31 0.10 *** -0.11 0.12 -0.10 0.12 -0.11 0.12 -0.11 0.12

Utd. foreldre, høyere utdanning, lang -0.67 0.16 *** -0.30 0.19 -0.28 0.19 -0.30 0.19 -0.31 0.19

Utd. foreldre, forskerutdanning -0.15 0.40 0.24 0.44 0.24 0.44 0.24 0.44 0.24 0.44

Grunnskolepoeng (z-score) -1.30 0.06 *** -1.30 0.06 *** -1.30 0.06 *** -1.29 0.06 ***

Alder (alder kullår, 16 =0) 0.04 0.02 ** 0.14 0.08 * 0.14 0.08 * 0.14 0.08 * 0.15 0.08 *

Antall søsken u/18 i hushold (0 = ref.) -0.02 0.03 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.04

Innvandrerelev X Utd. foreldre, manglende -1.23 0.57 ** -0.91 0.77 -0.95 0.77 -0.91 0.77 -0.88 0.77

Etterkommerelev X Utd. foreldre, manglende -0.90 0.62 -0.85 0.81 -0.84 0.81 -0.85 0.81 -0.82 0.80

Innvandrerelev X Andel minoritetselever -1.54 0.81 * - -

Etterkommerelev X Andel minoritetselever -1.49 0.89 * - -

Kvinne X Andel minoritetselever -0.05 0.61 -

sigma u 0.58 0.10 0.33 0.06 0.26 0.06 0.24 0.05 0.25 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.01 0.04

N Elever

N Skole-kullår

LL

Note: Signifikansnivå: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Private skoler, skoler med færre enn 20 elever per kull, og ulike uordinære skoler er eksludert (egen liste finnes).

3156 3156

Modell 0 Modell 1 Modell 1b Modell 4 Modell 5Modell 2 Modell 3

3413 3413 315634133413 3408

-1706.96 -1709.65

30

-2281.34 -2240.67 -1709.66

30 30 3030

-2178.54-2237.19

30 30

-2233.95 -1707.05

Modell 6 Modell 7

3156

3030
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b s.e. b s.e. b s.e. b s.e. b s.e.

Konstant -0.99 0.21 *** -0.16 0.18 -0.34 0.19 * -0.16 0.21 -0.32 0.23

Andel minoritetselever (lineær 0.00-1.00, ref.=0) 2.52 0.45 *** 0.10 0.35 0.58 0.40 0.10 0.46 -

Minoritetsandel 0-10 % ref.

Minoritetsandel 11-20 % 0.03 0.24

Minoritetsandel 21-30 % 0.30 0.24

Minoritetsandel 31-40 % 0.34 0.22

Minoritetsandel 41-50 % 0.03 0.29

Minoritetsandel 51-100 % 0.15 0.22

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning (lineær 0.00-1.00, ref.=0) - - - - -

Kjønn (menn = 0) -0.18 0.09 * 0.08 0.11 0.09 0.11 0.09 0.24 0.09 0.10

Majoritetsbakgrunn ref. ref. ref. ref. ref.

Innvandrerelever 0.89 0.16 *** 0.59 0.18 *** 1.20 0.36 *** 0.59 0.18 *** 0.59 0.18 ***

Etterkommerelever 0.10 0.16 -0.34 0.18 * 0.28 0.39 -0.34 0.18 * -0.35 0.18 *

Kvinne X Innvandrerelev -0.78 0.20 *** -0.91 0.23 *** -0.84 0.24 *** -0.91 0.24 *** -0.90 0.23 ***

Kvinne X Etterkommerelev -0.63 0.22 *** -0.26 0.25 -0.19 0.25 -0.26 0.25 -0.23 0.25

Utd. foreldre, manglende 1.13 0.54 ** 0.85 0.73 0.89 0.73 0.85 0.73 0.84 0.73

Utd. foreldre, Ungdomskolenivå eller lavere 0.31 0.11 *** 0.14 0.13 0.14 0.13 0.14 0.13 0.14 0.13

Utd. foreldre, påbegynt VGS 0.07 0.13 0.04 0.14 0.04 0.14 0.04 0.14 0.04 0.14

Utd. foreldre, fullført VGS ref. ref. ref. ref. ref.

Utd. foreldre, høyere utdanning, kort -0.32 0.10 *** -0.12 0.12 -0.11 0.12 -0.12 0.12 -0.12 0.12

Utd. foreldre, høyere utdanning, lang -0.69 0.16 *** -0.32 0.19 * -0.29 0.19 -0.32 0.19 * -0.31 0.19 *

Utd. foreldre, forskerutdanning -0.16 0.40 0.22 0.44 0.23 0.44 0.22 0.44 0.24 0.44

Grunnskolepoeng (z-score) -1.31 0.06 *** -1.31 0.06 *** -1.31 0.06 *** -1.30 0.06 ***

Alder (alder kullår, 16 =0) 0.04 0.02 ** 0.14 0.08 * 0.14 0.08 * 0.14 0.08 * 0.15 0.08 *

Antall søsken u/18 i hushold (0 = ref.) -0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.02 0.04 0.02 0.04

Innvandrerelev X Utd. foreldre, manglende -1.21 0.56 ** -0.87 0.77 -0.92 0.77 -0.87 0.77 -0.86 0.76

Etterkommerelev X Utd. foreldre, manglende -0.87 0.61 -0.80 0.80 -0.80 0.80 -0.80 0.80 -0.79 0.80

Innvandrerelev X Andel minoritetselever -1.62 0.81 ** - -

Etterkommerelev X Andel minoritetselever -1.59 0.89 * - -

Kvinne X Andel minoritetselever -0.01 0.62 -

sigma u 0.31 0.06 0.12 0.07 0.11 0.07 0.12 0.07 0.03 0.16

N Elever

N Skole-kullår

LL

Note: Signifikansnivå: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Private skoler, skoler med færre enn 20 elever per kull, og ulike uordinære skoler er eksludert (egen liste 

finnes).

3408 3156 3156 3156 3156

Modell 3b Modell 4b Modell 5b Modell 6b Modell 7b

-2183.01 -1711.17 -1708.16 -1711.17 -1707.86

30 30 30 30 30



93 
 

Tabell 35: Liste over skoler inkludert i frafallsanalysen videregående skoler, yrkesfaglige linjer (2002-2003). 

Bredtvedt videregående skole

Oslo handelsgymnasium

Holtet videregående skole

Lambertseter videregående skole

Hellerud videregående skole

Ullern videregående skole

Ulsrud videregående skole

Manglerud videregående skole

Elvebakken videregående skole

Bjerke videregående skole

Etterstad videregående skole

Sandaker videregående skole

Sofienberg tekniske fagskole

Sogn videregående skole

Stovner videregående skole

VGS - frafallsutvalg, yrkesfaglige 

(inkluderte skoler):
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Appendiks, kapittel 5 
 

Tabell 36: Deskriptiv statistikk for hele utvalget i karakteranalysen for utvalget med studieforberedende VGS-linjer. 
Elever som avsluttet studier på offentlige studieforberedende VGS linjer i Oslo i 2005-2008. 

 
 

Tabell 37: Prosentfordeling etter %-andel minoritetselever ved skolene for i karakteranalysen for utvalget med 
studieforberedende VGS-linjer, enheten i tabellen er unike skole-kullår. Elever som avsluttet studier på offentlige 
studieforberedende VGS linjer i Oslo i 2005-2008. 

 
 

Gj.snitt S.A. Min. Maks N

Individnivå-variabler

Karaktergjennomsnitt (vitnemål) 4.30 0.67 2.17 6.00 8,882

Foreldres utdanning (%-andel) 9,249

Manglende utdanningsinformasjon 0.04 0 1

Ungdomskolenivå eller mindre 0.09 0 1

Påbegynt VGS 0.05 0 1

Fullført VGS 0.18 0 1

Høyere utdanning, kort 0.36 0 1

Høyere utdanning, lang 0.25 0 1

Forskerutdanning 0.05 0 1

Standardiserte karakterer, grunnskolepoeng (z-score) 0.00 1.00 -7.73 2.58 8,775

(ustandardisert karaktergjennomsnitt og std. avvik) 49.99 6.08

Kjønn (% kvinner) 0.56 9,249

Alder (ved avslutning) 19.19 0.86 17.00 35.00 9,249

Antall søsken 0.76 0.91 0 7 9,244

Gjennomsnittsverdier for skolenivåvariablene

Andel minoritetselever ved skolen 0.20 0.18 0.01 0.80 9,249

(% minoritetselever)

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning ved skolen 0.65 0.18 0.19 0.87 9,249

(% med foreldre med høyere utdanning)

N (%) 9,249  (100.0)

Hele utvalget

% av total N N skole-kullår

1 - 10 % 33.8 26

11 - 20 % 28.6 22

21 - 30 % 7.8 6

31 - 40 % 3.9 3

41 - 50 % 6.5 5

51 - 100 % 19.5 15

Total 100.0 77

Skolenivåutvalg (skole-kullår)

Andel 

minoritets-

elever
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Tabell 38: Prosentfordeling etter %-andel akademikerelever ved skolene for i karakteranalysen for utvalget med 
studieforberedende VGS-linjer, enheten i tabellen er unike skole-kullår. Elever som avsluttet studier på offentlige 
studieforberedende VGS linjer i Oslo i 2005-2008. 

 
 
Tabell 39: Bivariat korrelasjon (Peasrsons r) mellom %-andel minoritetselever, akademikerelever og gjennomsnittlig 
karakternivå. Elever som avsluttet studier på offentlige studieforberedende VGS linjer i Oslo i 2005-2008. 

 
 

 
Tabell 40: Andel elever med og uten foreldre med høyere utdanning etter andel minoritetselever på skolen blant 
majoritetselevene i totalutvalget. Elever som avsluttet studier på offentlige studieforberedende VGS linjer i Oslo i 2005-
2008. 

 
 

% av total N N skole-kullår

1 - 10 % 0.0 0

11 - 20 % 1.3 1

21 - 30 % 13.0 10

31 - 40 % 11.7 9

41 - 50 % 9.1 7

51 - 100 % 64.9 50

Total 100.0 77

Skolenivåutvalg (skole-kullår)

Andel foreldre 

med høyere 

utdanning

Gjennomsnittslig 

karakternivå

%-andel elever m/ foreldre 

m/ høyere utdanning

%-andel minoritetselever -0.67 -0.89

%-andel elever m/ foreldre 

m/ høyere utdanning
0.76 -

N Skole-kullår 77 77

Korrelasjon med 

1 - 10 % 0.22 0.78 2,907

11 - 20 % 0.22 0.78 2,946

21 - 30 % 0.25 0.75 622

31 - 40 % 0.37 0.63 260

41 - 50 % 0.48 0.52 213

51 - 100 % 0.53 0.47 411

Total N 1,863 5,496 7,359

Andel minoritetselever 

på skolen

Andel elever uten foreldre 

med høyere utdanning 

Andel elever med foreldre 

med høyere utdanning 
Total N
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Tabell 41: Lineær multilevel regresjonsanalyse av gjennomsnittlige vitnemålskarakter for elever i avgangskull på studieforberedende VGS-linjer i Oslo i 2005-2008. Den ustandardiserte 
avhengige variabelen kan variere mellom 2 og 6, dvs. gjennomsnittsverdien av alle karakterene på avgangsvitenmålet. Standardavvik og signifikansnivå (p-verdi) oppgitt. 

 
  

b s.e. sig. b s.e. sig. b s.e. sig. b s.e. sig. b s.e. sig. b s.e. sig. b s.e. sig. b s.e. sig. b s.e. sig.

Konstant 4.20 0.04 0.000 4.45 0.05 0.000 4.31 0.05 0.000 3.21 0.22 0.000 3.29 0.21 0.000 4.27 0.11 0.000 4.27 0.11 0.000 4.25 0.11 0.000 4.29 0.09 0.000

Andel minoritetselever (lineær 0.00-1.00, ref.=0) -0.83 0.15 0.000 - 0.54 0.27 0.051 0.40 0.26 0.126 0.05 0.13 0.677 0.03 0.13 0.791 0.16 0.13 0.216 -

Minoritetsandel 0-10 % ref. ref.

Minoritetsandel 11-20 % 0.14 0.07 0.050 -0.02 0.03 0.554

Minoritetsandel 21-30 % 0.19 0.11 0.084 0.01 0.05 0.762

Minoritetsandel 31-40 % -0.27 0.15 0.067 -0.14 0.07 0.030

Minoritetsandel 41-50 % -0.27 0.12 0.028 -0.04 0.07 0.529

Minoritetsandel 51-100 % -0.40 0.08 0.000 0.04 0.06 0.495

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning (lineær 0.00-1.00, ref.=0) 1.55 0.27 0.000 1.18 0.26 0.000 -0.04 0.13 0.757 -0.04 0.13 0.738 -0.04 0.13 0.745 -0.05 0.12 0.664

Kjønn (menn = 0) 0.10 0.01 0.000 -0.02 0.01 0.054 -0.02 0.01 0.053 0.01 0.01 0.502 -0.02 0.01 0.053

Majoritetsbakgrunn ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref. ref.

Innvandrerelever -0.31 0.02 0.000 -0.31 0.02 0.000 -0.31 0.02 0.000 -0.24 0.04 0.000 -0.07 0.03 0.011 -0.08 0.04 0.057 -0.10 0.03 0.001 -0.07 0.03 0.012

Etterkommerelever -0.20 0.02 0.000 -0.20 0.02 0.000 -0.20 0.02 0.000 -0.10 0.03 0.002 -0.04 0.02 0.120 -0.05 0.03 0.114 -0.06 0.03 0.022 -0.04 0.02 0.134

Kvinne X Innvandrerelev 0.09 0.04 0.043 0.08 0.04 0.017 0.08 0.04 0.017 0.12 0.04 0.001 0.08 0.04 0.019

Kvinne X Etterkommerelev -0.03 0.04 0.412 -0.03 0.03 0.377 -0.03 0.03 0.362 0.01 0.03 0.738 -0.03 0.03 0.372

Utd. foreldre, manglende -0.07 0.10 0.488 -0.07 0.09 0.460 -0.07 0.09 0.463 -0.07 0.09 0.455 -0.07 0.09 0.448

Utd. foreldre, Ungdomskolenivå eller lavere -0.07 0.03 0.014 0.01 0.02 0.733 0.01 0.02 0.754 0.01 0.02 0.727 0.01 0.02 0.759

Utd. foreldre, påbegynt VGS -0.06 0.03 0.038 -0.03 0.02 0.270 -0.03 0.02 0.273 -0.03 0.02 0.288 -0.03 0.02 0.258

Utd. foreldre, fullført VGS ref. ref. ref. ref. ref.

Utd. foreldre, høyere utdanning, kort 0.11 0.02 0.000 0.05 0.01 0.001 0.05 0.01 0.001 0.05 0.01 0.001 0.05 0.01 0.001

Utd. foreldre, høyere utdanning, lang 0.26 0.02 0.000 0.14 0.02 0.000 0.14 0.02 0.000 0.14 0.02 0.000 0.14 0.02 0.000

Utd. foreldre, forskerutdanning 0.35 0.03 0.000 0.21 0.03 0.000 0.21 0.03 0.000 0.21 0.03 0.000 0.21 0.03 0.000

Grunnskolepoeng (z-score) 0.48 0.01 0.000 0.48 0.01 0.000 0.48 0.01 0.000 0.48 0.01 0.000

Alder (alder kullår, 19 =0) -0.11 0.01 0.000 -0.01 0.01 0.199 -0.01 0.01 0.207 -0.01 0.01 0.217 -0.01 0.01 0.188

Antall søsken u/18 i hushold (0 = ref.) 0.02 0.01 0.001 0.02 0.01 0.000 0.02 0.01 0.000 0.02 0.01 0.000 0.02 0.01 0.000

Innvandrerelev X Utd. foreldre, manglende 0.10 0.11 0.357 0.11 0.10 0.237 0.11 0.10 0.240 0.12 0.10 0.228 0.12 0.10 0.232

Etterkommerelev X Utd. foreldre, manglende 0.02 0.12 0.859 0.14 0.10 0.175 0.14 0.10 0.184 0.14 0.10 0.168 0.14 0.10 0.176

Innvandrerelev X Andel minoritetselever 0.02 0.09 0.846 - -

Etterkommerelev X Andel minoritetselever 0.05 0.08 0.509 - -

Kvinne X Andel minoritetselever -0.20 0.06 0.002 -

sigma u

sigma e

N Elever

N Skole-kullår

-2LL

Note: Signifikansnivå oppgitt. Private skoler, skoler med færre enn 20 elever per kull, og ulike uordinære skoler er eksludert (egen liste finnes).

Modell 5

0.34 0.33 0.33 0.31 0.19

Modell 1b

0.33 0.19

Modell 0 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

0.01

8,882 8,882 8,882 8,878 8,502

0.06

8,882 8,502

0.12 0.07 0.05 0.04 0.01

77

15,951.30 15,700.73 15,674.94 15,131.15 10,269.64

77 77 77 77 7777

15,694.98 10,275.41 10,278.78

0.01

Modell 6 Modell 7

0.19

0.01

8,502

7777

10,263.40

8,502

0.19
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b s.e. sig. b s.e. sig. b s.e. sig. b s.e. sig. b s.e. sig.

Konstant 4.24 0.04 0.000 4.24 0.02 0.000 4.24 0.02 0.000 4.22 0.02 0.000 4.26 0.02 0.000

Andel minoritetselever (lineær 0.00-1.00, ref.=0) -0.65 0.13 0.000 0.09 0.06 0.151 0.07 0.07 0.282 0.20 0.07 0.005 -

Minoritetsandel 0-10 % ref.

Minoritetsandel 11-20 % -0.01 0.03 0.601

Minoritetsandel 21-30 % 0.02 0.04 0.647

Minoritetsandel 31-40 % -0.13 0.06 0.025

Minoritetsandel 41-50 % -0.02 0.05 0.643

Minoritetsandel 51-100 % 0.07 0.03 0.052

Andel elever m/ foreldre m/ høyere utdanning (lineær 0.00-1.00, ref.=0) - - - - -

Kjønn (menn = 0) 0.10 0.01 0.000 -0.02 0.01 0.054 -0.02 0.01 0.054 0.01 0.01 0.499 -0.02 0.01 0.054

Majoritetsbakgrunn ref. ref. ref. ref. ref.

Innvandrerelever -0.23 0.04 0.000 -0.07 0.03 0.011 -0.08 0.04 0.057 -0.10 0.03 0.001 -0.07 0.03 0.011

Etterkommerelever -0.10 0.03 0.002 -0.04 0.02 0.119 -0.05 0.03 0.115 -0.06 0.03 0.022 -0.04 0.02 0.133

Kvinne X Innvandrerelev 0.09 0.04 0.039 0.08 0.04 0.017 0.08 0.04 0.017 0.12 0.04 0.001 0.08 0.04 0.019

Kvinne X Etterkommerelev -0.03 0.04 0.428 -0.03 0.03 0.375 -0.03 0.03 0.360 0.01 0.03 0.741 -0.03 0.03 0.369

Utd. foreldre, manglende -0.07 0.10 0.502 -0.07 0.09 0.459 -0.07 0.09 0.461 -0.07 0.09 0.453 -0.07 0.09 0.445

Utd. foreldre, Ungdomskolenivå eller lavere -0.07 0.03 0.014 0.01 0.02 0.733 0.01 0.02 0.754 0.01 0.02 0.728 0.01 0.02 0.759

Utd. foreldre, påbegynt VGS -0.06 0.03 0.038 -0.03 0.02 0.270 -0.03 0.02 0.273 -0.03 0.02 0.287 -0.03 0.02 0.258

Utd. foreldre, fullført VGS ref. ref. ref. ref. ref.

Utd. foreldre, høyere utdanning, kort 0.11 0.02 0.000 0.05 0.01 0.001 0.05 0.01 0.001 0.05 0.01 0.001 0.04 0.01 0.001

Utd. foreldre, høyere utdanning, lang 0.26 0.02 0.000 0.14 0.02 0.000 0.14 0.02 0.000 0.14 0.02 0.000 0.14 0.02 0.000

Utd. foreldre, forskerutdanning 0.36 0.03 0.000 0.21 0.03 0.000 0.21 0.03 0.000 0.21 0.03 0.000 0.20 0.03 0.000

Grunnskolepoeng (z-score) 0.48 0.01 0.000 0.48 0.01 0.000 0.48 0.01 0.000 0.48 0.01 0.000

Alder (alder kullår, 19 =0) -0.11 0.01 0.000 -0.01 0.01 0.201 -0.01 0.01 0.208 -0.01 0.01 0.219 -0.01 0.01 0.188

Antall søsken u/18 i hushold (0 = ref.) 0.02 0.01 0.001 0.02 0.01 0.000 0.02 0.01 0.000 0.02 0.01 0.000 0.02 0.01 0.000

Innvandrerelev X Utd. foreldre, manglende 0.10 0.11 0.362 0.11 0.10 0.236 0.11 0.10 0.239 0.12 0.10 0.227 0.12 0.10 0.231

Etterkommerelev X Utd. foreldre, manglende 0.02 0.12 0.862 0.14 0.10 0.175 0.14 0.10 0.183 0.14 0.10 0.168 0.14 0.10 0.175

Innvandrerelev X Andel minoritetselever 0.02 0.09 0.847 - -

Etterkommerelev X Andel minoritetselever 0.05 0.08 0.515 - -

Kvinne X Andel minoritetselever -0.20 0.06 0.002 -

sigma u

sigma e

N Elever

N Skole-kullår

-2LL

Note: Signifikansnivå oppgitt. Private skoler, skoler med færre enn 20 elever per kull, og ulike uordinære skoler er eksludert (egen liste finnes).

10,261.23 10,276.57

77 77 77

15,148.74 10,267.46 10,273.24

77 77

0.01

8,878 8,502 8,502 8,502 8,502

0.19 0.19

0.05 0.01 0.01 0.01

Modell 5b Modell 6b Modell 7b

0.31 0.19 0.19

Modell 3b Modell 4b
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Tabell 42: Lister over skoler inkludert i analysen av karakterer på videregående skoler, studieforberende linjer (2005-
2008). 

 
 

VGS - karakterer (inkluderte skoler):

Oslo katedralskole

Berg videregående skole

Bredtvedt videregående skole

Fagerborg videregående skole

Foss videregående skole

Grefsen videregående skole

Oslo handelsgymnasium

Hartvig Nissens skole

Lambertseter videregående skole

Nordstrand videregående skole

Persbråten videregående skole

Hellerud videregående skole

Ullern videregående skole

Ulsrud videregående skole

Manglerud videregående skole

Elvebakken videregående skole

Bjerke videregående skole

Etterstad videregående skole

Sandaker videregådende skole

Stovner videregående skole

Bjørnholt skole


