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Sammendrag: 
Hva betyr familiebakgrunn og insentiver for barn og unges utdanning?  
 
Avhandlingen inneholder fem forskjellige artikler. Alle studerer temaer knyttet til valg og 
prestasjoner innen utdanningssystemet, og hvordan disse påvirkes av familiebakgrunn og 
økonomiske insentiver 
 
Den første artikkelen studerer sammenhengen mellom foreldres utdanning og barns 
skoleprestasjoner. Ved å studere barn av tvillinger samt adoptivbarn finner vi at 
sammenhengen mellom foreldres utdanning og barnas skoleprestasjoner i hovedsak ser ut til 
å skyldes noe annet enn selve utdanningen. 
 
Den andre artikkelen studerer effekten av pappapermisjon på barn og foreldre, ved å se på 
innføringen av fedrekvoten. Fedrekvoten øker gjennomsnittlige skoleprestasjoner. Det er i 
familier der far har høyere utdanning enn mor vi finner en effekt. Dette kan tyde på at far blir 
viktigere, selv om det ikke er tegn til at han jobber mindre. 
 
Den tredje artikkelen studerer hvordan boligpriser påvirkes av ny informasjon om 
skolekvalitet. Boligprisene øker i områder med gode skoler. Dette tyder på at skolekvalitet er 
ny informasjon, som boligkjøpere synes er relevant. 
 
Den fjerde artikkelen studerer effekten av en ordning som ga en del studenter en avskrivning 
av studielånet ved fullføring på normert tid. Dette bidro til en betydelig økning i andelen som 
faktisk fullførte på normert tid. 
 
Den femte artikkelen studerer betydningen av inntekt ved valg av høyere utdanning. Den 
finner at inntekt er et viktig element ved utdanningsvalg. Andre forhold har imidlertid også 
stor betydning: Søkere kan oftest ikke velge fritt blant alle utdanninger, og de søker å unngå 
utdanninger som gir stor inntektsusikkerhet. 
 
Oppsummert bidrar avhandlingen til ny kunnskap om hva som påvirker forskjellige 

utdanningsutfall. Studenter reagerer på økonomiske insentiver, både ved valg av utdanning 

og underveis i studiet. Foreldres utdanning betyr mindre enn vi kanskje tror, men nye typer 

politikk kan likevel ha en viktig effekt. 


