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Forord 

Denne masteroppgaven er det mest omfattende og grundige arbeid jeg noen gang har 

fullført. Jeg står selv ansvarlig for de konklusjonene og formuleringene som står igjen på 

papiret, men jeg har mange å takke. Dette er mennesker som har hjulpet meg i prosessen 

med å utforme det endelige resultatet du nå holder i hånden. 

Oppgaven er skrevet som en del av prosjektet ”Educational Careers: Attainment, 

Qualification and Transition to Work” på Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved 

Universitetet i Oslo. Gjennom tilknytning til dette prosjektet har jeg fått tilgang til et 

spennende datasett, samtidig som jeg har fått ta del i et inspirerende og hyggelig fagmiljø. 

Først og fremst vil jeg rette en stor takk til min hovedveileder Marianne Nordli Hansen og 

biveileder Silje Noack Fekjær, som begge har kommet med gode råd og konstruktive 

tilbakemeldinger gjennom hele prosessen. I tillegg har Anders Bakken gitt grundige 

tilbakemeldinger på bidragene som jeg har levert til veiledningsseminarene. Det er ikke bare 

mine veiledere som har hjulpet meg til å forme oppgaven og utvikle ideer - jeg ønsker i 

tillegg å takke alle studenter og ansatte som har vært tilknyttet prosjektet. Uten deres 

kontinuerlige tilstedeværelse på kontoret, og deltagelse på fredagsseminarene, ville arbeidet 

med denne oppgaven vært mye vanskeligere. Mine medstudenter på prosjektkontoret har 

også bidratt til å gjøre oppgaveskrivingen til en hyggelig tid.  

Gjennom mine seks år som student på Blindern har jeg blitt kjent med mange hyggelige og 

interessante mennesker. Jeg vil takke alle for å ha delt en fin og viktig del av livet med meg - 

for kaffepauser, treningsøkter, for sosiale og faglige opplevelser som har betydd mye for 

meg. Jeg vil takke min familie, og spesielt mamma og pappa, som har støttet meg i alle valg 

jeg har tatt, og gitt meg tro på at jeg kan nå de mål jeg setter meg.  

Sist, men ikke minst, vil jeg takke Synne for diskusjon av oppgavens resultater og 

argumenter, og for korrekturlesing av hele oppgaven. Du har fått meg til å holde motet oppe 

når alt har buttet imot. Takk for din støtte og tålmodighet.  

Oslo, 14.9.2006 

Jan Eivind Sodeland 
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Sammendrag 

Formålet med denne oppgaven er å undersøke om studiefinansieringsvalg og suksess på 

hovedfaget varierer med studentenes sosiale bakgrunn. Dette gjøres ved å analysere om 

studenter med forskjellig sosial bakgrunn i ulik grad tar opp studielån. Videre undersøkes 

det om de i ulik grad har inntektsgivende arbeid, for å se om deltidsarbeid går på bekostning 

av studiene. I tillegg belyses sammenhengen mellom sosial bakgrunn og studiesuksess med 

utgangspunkt i studentenes karakterer og hvor lang tid de bruker på å fullføre hovedfaget.  

Formålet med studiefinansieringen i Norge er å sikre at alle skal ha de samme mulighetene 

til å ta høyere utdanning. For å nå denne målsetningen er man avhengig av et støttebeløp 

som gjør det mulig å studere på heltid, uavhengig av foreldrenes økonomi. Til tross for at 

alle som velger å fortsette med høyere utdanning har krav på studiestøtte, viser 

undersøkelser at stadig flere studenter arbeider ved siden av studiene. Dette oppfattes fra 

politisk hold som en av hovedårsakene til lav studieprogresjon.  

Det finnes imidlertid lite som bidrar til å støtte eller tilbakevise denne antagelsen. Tidligere 

forskning har kommet frem til ulike resultater med hensyn til om deltidsarbeid fører til 

negative konsekvenser på studiene eller ikke, men disse studiene undersøker kun om 

deltidsarbeidet fører til at studentene bruker mindre tid på studiene, og ikke om arbeidet også 

går på bekostning av karakterene. En del studier har undersøkt sammenhengen mellom sosial 

bakgrunn og studielånsopptak, de fleste viser at studenter med høy sosial bakgrunn tar opp 

mer studielån enn studenter med lav sosial bakgrunn. Ingen av studiene har imidlertid 

undersøkt om det også finnes sosiale forskjeller i forhold til hvor mye studentene jobber ved 

siden av studiene. 

Analysene gjøres på bakgrunn av registerinformasjon innhentet til prosjektet ”Educational 

Careers: Attainment, Qualification and Transition to Work” på Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Datamaterialet er innsamlet av Statistisk 

sentralbyrå (SSB), og inneholder blant annet informasjon om studentenes studielån, 

arbeidsinntekter, karakterer, samt foreldrenes utdanningsnivå og inntekt. Metoden som 

benyttes i analysene er lineær og logistisk regresjon. Utvalget som ligger til grunn for 

analysene er studenter som begynte på hovedfaget i perioden 1993 til 1999. 
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Resultatene viser at det finnes sosiale forskjeller i forhold til hvor mye studielån studentene 

tar opp, og hvor mye de jobber ved siden av studiene. Studenter med høy sosial bakgrunn 

har betydelig lavere arbeidsinntekt enn studenter med lav sosial bakgrunn. I tillegg er 

studenter med lav sosial bakgrunn mindre tilbøyelige til å ta opp studielån enn andre. Når det 

gjelder hvilke konsekvenser det har å arbeide ved siden av studiene, viser undersøkelsene at 

sannsynligheten for å fullføre hovedfaget innen tre år synker desto høyere inntekt studentene 

har. Samtidig tyder analysene på at deltidsarbeidet ikke går utover karakterene til de som 

hadde fullført studiet innen tre år, noe som gjelder 44 prosent av utvalget. Videre er det en 

klar sammenheng mellom sosial bakgrunn og karakterer, ettersom de som har foreldre med 

det høyeste utdanningsnivået oppnår best karakter. Disse studentene bruker også kortere tid 

på å fullføre hovedfaget, selv om denne sammenhengen er noe svakere. 

Det at studenter fra hjem med dårlig økonomi tar opp mindre studielån enn andre tyder på at 

den økonomiske situasjonen hjemme har betydning for hvor villige studentene er til å ta opp 

studielån. Dette henger trolig sammen med at de ikke kan regne med hjelp fra foreldrene 

med tilbakebetalingen, dersom dette skulle bli nødvendig. Det kan fremstå som risikofylt å 

ta opp et høyt studielån uten et slikt sikkerhetsnett. Økonomisk støtte fra foreldrene kan også 

være en del av forklaringen på hvorfor studentene i ulik grad jobber ved siden av studiene. 

Studenter som har foreldre med godt økonomi og høy utdannelse har betydelig lavere 

arbeidsinntekt enn andre. Dette kan bety at disse mottar mer økonomisk støtte av foreldrene, 

slik at de slipper å jobbe ved siden av studiene. 

Videre tyder analysene på at stor grad av deltidsarbeid fører til at studentene bruker mindre 

tid på studiene. Det at studenter med høy sosial bakgrunn oppnår størst grad av suksess på 

hovedfaget kan imidlertid ikke forklares med at disse bruker mindre tid på deltidsarbeid, og 

dermed har bedre tid til å konsentere seg om studiene. Analysene viser at at den positive 

sammenhengen mellom sosial bakgrunn og studiesuksess ikke reduseres når det tas hensyn 

til studentenes inntekt. Det er med andre ord grunn til å anta at sosial bakgrunn utgjør en del 

av forklaringen på forskjeller i suksess på studiene.  
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1. Innledning 

Lik rett til utdanning har vært et sentralt mål i norsk utdanningspolitikk. Et godt utviklet 

utdanningssystem gir enkeltindividene kunnskaper og verdier, samtidig som samfunnet er 

tjent med en høyt utdannet befolkning. Utdanning blir oppfattet som et av de mest effektive 

midlene til å utjevne sosiale forskjeller i folks levekår. Dette var bakgrunnen for at Statens 

lånekasse for utdanning (Lånekassen) ble opprettet i 1947 (Hansen og Mastekaasa 2003; 

Rotevatn 1996).  

Formålet med studiefinansieringen fra Lånekassen er å sørge for at landet får tilstrekkelig 

kvalifisert arbeidskraft. I tillegg skal Lånekassen sikre lik rett til utdanning uavhengig av en 

rekke forhold, som geografi, alder, kjønn og økonomi (NOU 1999:18). For å nå denne 

målsetningen er man avhengig av et støttebeløp som kan kompensere for foreldreøkonomien 

til studentene. Dette målet ble også understreket i regjeringserklæringen til den rødgrønne 

koalisjonsregjeringen i 2005. Her kan vi blant annet lese at; 

”Alle skal ha lik rett til utdanning uavhengig av økonomisk og sosial situasjon. Hver enkelt 

student må gis mulighet til å studere på heltid. Dette forutsetter at studiefinansieringen er 

god og at det finnes tilstrekklig tilgjengelige studentboliger”(Odin 2005). 

Med utgangspunkt i idealet om lik rett til utdanning, ønsker jeg i denne oppgaven å se 

nærmere på hvordan studentene finansierer studiene. Et hovedanliggende blir å undersøke 

om studenter med ulik sosial bakgrunn velger forskjellige måter å finansiere studiene på. Er 

det for eksempel slik at studenter med lav sosial bakgrunn jobber mer ved siden av studiene 

enn andre, fordi de ikke har samme mulighet til å motta økonomisk støtte hjemmefra? 

Videre ønsker jeg å undersøke hvilke konsekvenser disse valgene har for suksess på studiet. 

Er det slik at studenter som arbeider mye ved siden av studiene har lavere studieprogresjon 

enn andre?  

I tillegg vil jeg se nærmere på sammenhengen mellom sosial bakgrunn og suksess på studiet. 

Studiesuksess måles med utgangspunkt i karakterer og hvor lang tid studentene bruker på å 

fullføre hovedfaget. Formålet er å undersøke om de ulike måtene å finansiere studiene på 

bidrar til å skape sosiale forskjeller i suksess på studiene. Hvis det viser seg at graden av 

deltidsarbeid varierer betydelig med sosial bakgrunn, og at mye deltidsjobbing fører til 
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lavere grad av suksess på studiet, vil dette kunne bidra til å skape økte forskjeller mellom 

studenter med forskjellig sosial bakgrunn.  

1.1 Problemstilling 

Problemstillingen jeg skal undersøke i denne oppgaven lyder som følger: 

Hva er sammenhengen mellom sosial bakgrunn, studiefinansiering og suksess på 

hovedfagsstudiet? 

Denne problemstillingen vil jeg besvare med utgangspunkt i tre underspørsmål: 

1) Velger studenter med ulik sosial bakgrunn forskjellige studiefinansieringsmåter? 

2) Har finansieringsmåtene følger for graden av suksess på studiet? 

3) Finnes det sosiale forskjeller i suksess på studiet, og skyldes disse at studentene velger 

ulike finansieringsmåter? 

Finansieringsmåter brukes som en felles betegnelse på de inntektskildene studentene baserer 

seg på for å finansiere studiet, og sikter hovedsaklig til fordelingen mellom studielån og 

arbeidsinntekt. Suksess på studiet viser til hvor gode karakterer studentene oppnår, samt om 

de er blitt forsinket i sitt studium eller ikke. 

Det at studenter bruker tid på inntektsgivende arbeid, har fra politisk hold lenge vært 

oppfattet som en av hovedårsakene til lav studieprogresjon. Det finnes likevel lite forskning 

som bidrar til å støtte eller tilbakevise denne antagelsen. De studiene som har undersøkt 

deltidsarbeidets konsekvenser gir i tillegg nokså sprikende resultater. Mens et par av 

studiene finner at deltidsarbeidet fører til lavere studieprogresjon (Baekken 1997; Lyngstad 

og Øyangen 1999), konkluderer de øvrige studiene med at deltidsarbeid i liten grad går på 

bekostning av studiene (Berg 1997a; Hovdhaugen 2004; Opheim 2006; Wiers- Jenssen og 

Aamodt 2002). Det er derfor grunn til å anta at ytterligere forskning på sammenhengen 

mellom deltidsarbeid og studiesuksess vil være av samfunnsmessig interesse. Studenter vil 

trolig også ha interesse av å vite mer om hvilke konsekvenser det faktisk medfører å jobbe 

ved siden av studiene. Det å studere er en kostbar investering. For å unngå at studiene blir 

 2



 

dyrere enn nødvendig kan det være nyttig å vite mer om hvilke faktorer som kan øke 

sannsynligheten for å bli forsinket i studiene.  

Det kan også være nyttig å vite mer om hvem det er som jobber mest ved siden av studiene. 

Det finnes tidligere forskning som viser at studenter med lav sosial bakgrunn tar opp mindre 

studielån enn andre (Baekken 1997; Hansen og Rogg 1991; Fekjær 2000a; Opheim 2002). 

Disse studiene har imidlertid ikke undersøkt om det finnes en tilsvarende sammenheng 

mellom sosial bakgrunn og deltidsarbeid. Det kan likevel være grunn til å tro at graden av 

deltidsarbeid også varierer med sosial bakgrunn, ettersom studentene i ulik grad har 

mulighet til å motta økonomisk støtte av foreldrene. 

Betydningen av sosial bakgrunn i skolesammenheng har tradisjonelt vært et sentralt tema 

innen den sosiologiske ulikhetsforskningen. Det har vært kjent at elevenes skoleprestasjoner 

stiger med foreldrenes utdanningsnivå (Hansen 2005; Hægeland, Kirkebøen og Raaum 

2005). Likevel har det vært mer uklart om det eksisterer tilsvarende prestasjonsforskjeller 

innen høyere utdanning. Det finnes imidlertid studier som tyder på at disse 

prestasjonsforskjellene også er tilstede på de høyeste utdanningsnivåene, om enn noe 

svakere (Hansen og Mastekaasa 2006). Ved å undersøke om sosiale prestasjonsforskjeller 

finnes blant hovedfagsstudenter, samt ved å undersøke hvilke sider ved studentenes sosiale 

bakgrunn som er av betydning i forhold til finansielle valg, vil oppgaven være et bidrag til 

diskusjonen knyttet til betydningen av sosial bakgrunn.  

1.2 Datamaterialet 

Datamaterialet som brukes i oppgaven er innhentet til prosjektet ”Educational Careers: 

Attainment, Qualification and Transition to Work”, og bygger på registerinformasjon 

innsamlet av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Datamaterialet har opplysninger fra 

inntektsregisteret, utdanningsregisteret og Lånekassen. Jeg har derfor informasjon om blant 

annet studentenes inntekt, studielån og karakterer, i tillegg til bakgrunnsopplysninger som 

alder, sosial bakgrunn og foreldrenes inntektsnivå. Datamaterialet skal dermed gi et godt 

grunnlag for å besvare oppgavens problemstilling. 
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1.3 Avgrensninger og begreper 

Utvalget oppgaven baserer seg på er studenter som begynte på hovedfaget i perioden 1993 til 

1999. Jeg vil konsentrere meg om hovedfagsstudenter, fordi det er på dette nivået mange 

opplever å bli forsinket i studiene. Hovedfagsoppgaven er i stor grad et selvstendig studium, 

som stiller krav til at man klarer å disponere tiden. Samtidig er det vist at det er på dette 

nivået studentene jobber mest ved siden av studiene. Det er derfor grunn til å tro at mange av 

hovedfagsstudentene opplever å bli forsinket med studiene. Perioden 1993 til 1999 

undersøkes fordi i dette tidsrommet finnes det informasjon om studentenes inntekt.  

Videre begrenser oppgaven seg til å undersøke studenter på gradene Cand. Polit., Cand. 

Philol. og Cand. Scient., fordi dette er studier med forholdsvis lik studiestruktur. Studiene 

kalles ofte ”frie studier”, og skiller seg fra profesjonsutdanningene ved at studieløpet i større 

grad settes sammen av studenten. Det er også studentene selv som har ansvar for å 

strukturere studiehverdagen. Typisk for disse studiene er at det finnes få faste forelesninger 

og at undervisningen vanligvis ikke er obligatorisk (Berg 1997b:44). En slik 

undervisningsform stiller store krav til å ha disiplinerte arbeidsmetoder. Samtidig legger 

denne typen løs studiestruktur forholdene godt til rette for å jobbe deltid ved siden av 

studiene, siden det er få faste forelesninger. Det forventes derfor at en del av studentene i 

utvalget jobber relativt mye ved siden av. 

Ettersom formålet med denne oppgaven er å undersøke om det finnes sosiale forskjeller i 

finansieringsadferd og suksess på hovedfagsstudiet, er sosial bakgrunn et begrep som bør 

forklares nærmere. Selv om dette er et mye anvendt begrep i sosiologien er det ikke enighet 

om hvordan det bør forstås. Det brukes likevel ofte som en samlebetegnelse på ulike sider 

ved en persons bakgrunn, som for eksempel yrke, inntekt eller utdannelsesnivå. Fordi 

begrepet anvendes på ulike måter vil det være hensiktsmessig å utdype hva jeg legger i dette 

begrepet. 

Forståelsen av sosial bakgrunn som legges til grunn i denne oppgaven er inspirert av 

Bourdieus klasseteori. Bourdieus klassebegrep kan beskrives som flerdimensjonalt, fordi det 

tar hensyn til ulike sider ved en persons klassebakgrunn. I motsetning til tidligere 

klasseforståelser som har lagt vekt på eiendom og økonomisk status, har denne en kulturell, 

en økonomisk og en sosial dimensjon. Bourdieu omtaler dette som kapitalformer som man 

kan ha mer eller mindre av. Enkelt fortalt svarer kulturell kapital til den dominerende 
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klassens smak, livsstil og utdanning. Jo bedre man behersker denne kulturen, desto mer 

kulturell kapital har man (Hansen og Engelstad 2003:166). Økonomisk kapital utgjøres av 

inntekt og formue, mens sosial kapital sikter til et individs omgangskrets eller nettverk 

(Bourdieu 1986:243). På bakgrunn av volum og sammensetting av de ulike kapitalformene 

plasseres individene i det sosiale rommet, som er Bourdieus beskrivelse av klassestrukturen. 

De individene som befinner seg i nærheten av hverandre i det sosiale rommet tilhører samme 

klasse, og vil ha utviklet liknende verdier, interesser og holdninger (Bourdieu 1985:41). 

Dette er kapitalformer som anses for å være sentrale for å si noe om sammenhengen mellom 

sosial bakgrunn og studiefinansiering, og for å si noe om hva som påvirker sannsynligheten 

for å lykkes på studiet. Det er grunn til å tro at den økonomiske situasjonen i hjemmet har 

betydning for i hvilken grad man anser det å ta opp studielån som en kostbar investering. På 

den annen side har trolig foreldrenes utdanningsnivå og kulturelle forhold i hjemmet også 

betydning for valg som har med finansieringen av studiet å gjøre Det er for eksempel mulig 

å tenkes seg at holdninger til det å ta opp studielån varierer med kunnskapen omgivelsene 

har om lånebetingelsene. Det er grunn til å tro at studenter med foreldre som selv har tatt 

høyere utdanning har bedre kjennskap til hvordan studiestøtten fungerer enn studenter som 

har foreldre uten høyere utdanning. Disse vil dermed være klar over at studielånet er et 

gunstig lån med gode betingelser, sammenliknet med andre typer lån. Foreldre som ikke har 

tatt høyere utdanning vil trolig være mindre klar over dette, og vil kanskje i større grad 

advare mot å ta opp et stort studielån. I tillegg er det grunn til å tro at foreldrenes 

utdanningsnivå kan ha betydning for hvor bra studentene presterer på hovedfaget. Inntekten 

og utdanningsnivået til studentenes foreldre vil derfor ligge til grunn for 

operasjonaliseringen og forståelsen av sosial bakgrunn, slik det benyttes i denne oppgaven. 

Foreldrenes inntekt forstås som et uttrykk for økonomisk kapital, mens foreldrenes 

utdanningsnivå angir mengden kulturell kapital.  

1.4 Studentenes inntektskilder 

Studietiden er en periode i livet hvor de fleste vil oppleve at økonomien er noe begrenset. 

Dette har sammenheng med at de fleste i Norge flytter hjemmefra når de skal studere, og 

ikke lenger forsørges av foreldrene. Studentenes inntektskilder er fordelt mellom tre 

hovedkilder. Den første er studiestøtten fra Lånekassen. Alle studenter har rett til lån og 
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stipend under studiene. For det andre utgjør inntekt fra eget arbeid en viktig inntektskilde for 

mange. Det er disse to inntektskildene det vanligvis er snakk om når studentenes 

økonomiske situasjon diskuteres. Men det finnes i tillegg en tredje inntektskilde som kun vil 

være forbeholdt en del av studentene, nemlig fra foreldrene. Støtte hjemmefra kan ta mange 

former, og er derfor ikke alltid så enkelt å observere for utenforstående. Derfor vet vi også 

mindre om denne støtteformen. Nedenfor omtales hver av disse inntektskildene.  

1.4.1 Studiestøtten fra Lånekassen 

Støtteordningene i Norge dekker en stor del av studentenes utgifter under studiene 

sammenlignet med andre land (NOU 1999; Aamodt 1997:48). En spesielt gunstig betingelse 

ved den norske studiestøtten er at lånet er rentefritt i den perioden man studerer. 

Studiestøtten gis delvis i form av lån og delvis i form av stipend, der lånet utgjør den største 

delen. Støttebeløpet skal dekke de ti månedene i året man studerer. Lånebetingelsene har 

imidlertid variert betydelig til ulike tider. Dette gjelder også den perioden som undersøkes i 

denne oppgaven. Studentene som begynte på hovedfaget i 1993 hadde andre studielånsvilkår 

å forholde seg til enn de som begynte i 1999. En viktig endring skjedde for eksempel i 1998, 

da rentenivået gikk fra å være fastsatt av Stortinget til å bli markedsstyrt. I tillegg gis en 

stadig større andel av støttebeløpet som stipend. Stipendandelen lå på 14 prosent i 1993, 

mens den var økt til hele 30 prosent i 1999 (Berg 1997a:11; Lånekassen 2003; Opheim 

2005:17). Endringer i denne typen betingelser vil trolig være av betydning også for 

rekrutteringen til høyere utdanning. Det er for eksempel naturlig å tenke seg at flere vil søke 

høyere utdanning i perioder med gode studielånsvilkår og lav studielånsrente. Samtidig er 

det grunn til å tro at endringer i studiefinansieringen har størst konsekvenser for 

rekrutteringen fra de lavere sosiale lag. Disse studentene kan i mindre grad enn andre regne 

med økonomisk støtte fra foreldrene, og vil dermed være spesielt avhengige av studiestøtten. 

Av dette følger det at rekrutteringen trolig er skjevere i perioder med ugunstige 

lånebetingelser. Det er også grunn til å tro at studenter med lav sosial bakgrunn vil være mer 

forsiktige med å ta opp studielån i perioder med ustabilt rentenivå. 

1.4.2 Deltidsarbeid 

Til tross for at den norske studiestøtten komparativt sett anses for å være god, vil de fleste 

være avhengig av andre inntekter i tillegg til studielånet. Undersøkelser tyder på at 
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maksimalt støttebeløp fra Lånekassen dekker omtrent 2/3 av studentenes utgifter (Lyngstad 

og Øyangen 1999:11). Ettersom mange synes at støttebeløpet er for lavt til å leve av under 

studiene er deltidsarbeid svært utbredt blant studenter. Hvis en ser bort fra studielånet, utgjør 

inntekt fra eget arbeid i dag den viktigste inntektskilden for studentene. Mellom femti og 

seksti prosent av studentene har en deltidsjobb ved siden av studiene (Lyngstad og Øyangen 

1999:11; Ugreninov og Vaage 2006:67; Hovdhaugen og Aamodt 2006: 22). Selv om de 

fleste velger å jobbe fordi inntektene fra studielånet ikke strekker til, kan det også tenkes at 

mange gjør det fordi de vil slippe å ta opp fullt studielån. For studenter som frykter at 

studielånet skal bli for stort kan det å delfinansiere studiet gjennom eget arbeid fremstå som 

en god strategi. På den annen side kan for mye deltidsarbeid øke risikoen for å bli forsinket i 

studiet. For den enkelte student innebærer ett år forlenget studietid indirekte kostnader i 

form av tapt potensiell arbeidsinntekt som ferdig utdannet. Hvis deltidsarbeidet resulterer i et 

forsinket studieløp eller dårligere karakterer, vil dette i det lange løp vise seg å være en lite 

lønnsom strategi (Baekken 1997:33). 

Samtidig er det viktig å understreke at en del av studentene vil skille seg fra det mønsteret 

gitt ovenfor. Studentene er en nokså sammensatt gruppe på hovedfaget. Mange av de eldste 

studentene har trolig flere år i arbeidslivet bak seg. En del av disse har kanskje permisjon fra 

jobben, og studerer på deltid. Disse studentene vil trolig ha et annet finansieringsmønster 

enn det som er beskrevet ovenfor.  

1.4.3 Støtte fra foreldrene 

Denne inntektskilden skiller seg fra de to overstående ved at den er mer ulikt fordelt mellom 

studentene. Studenter fra velstående hjem vil i større grad enn andre ha mulighet til å motta 

økonomisk støtte fra foreldrene. Det er naturlig å tenke seg at foreldrenes økonomiske 

situasjon vil være med på å påvirke hvordan studentene velger å finansiere studiene. For 

eksempel vil de som mottar støtte hjemmefra trolig være mindre skeptiske til å ta opp 

studielån, fordi de kan få hjelp med tilbakebetalingen av lånet av foreldrene. Det finnes 

undersøkelser som viser at foreldre med høy formue, inntekt og utdanning gir både oftere og 

mer økonomisk støtte til barna enn andre (Løwe 1995, Hellevik 2005). Støtten fra foreldrene 

innebærer ikke bare direkte pengeoverføringer, økonomiske bidrag kan også komme i form 

av gaver og arv. Det kanskje vanligste og mest betydningsfulle bidraget foreldrene kan tilby 

barna sine er muligheten til å bo hjemme under studiene. Dette forutsetter at foreldrene bor i 
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nærheten av lærestedet. Imidlertid kan det tenkes at svært velstående familier kjøper en 

leilighet i studiebyen, eller betaler husleien til barna mens de studerer. En nylig utgitt studie 

fra SSB viser at sju prosent av studentene bor sammen med foreldrene. Ikke overraskende er 

andelen som bor sammen med foreldrene større blant de yngre enn de eldre studentene. 

Videre viser denne undersøkelsen at tre av ti studenter har fått hjelp av familien til å dekke 

løpende utgifter, mens 18 prosent mottar regelmessige bidrag. Økonomisk støtte fra 

foreldrene varierer også med alderen. Mens 40 prosent av de yngste studentene mottar slike 

ytelser, gjelder dette kun 12 prosent av de eldste (Ugreninov og Vaage 2006:75).  

1.5 Oppgavens struktur 

Oppgaven er inndelt i sju deler. I andre kapittel gis en mer grundig presentasjon og drøfting 

av tidligere forskning som har vært gjort på oppgavens tema. Deretter gis det i kapittel tre en 

teoretisk diskusjon av hva man kan forvente å finne med utgangspunkt i problemstillingen. 

På bakgrunn av den teoretiske diskusjonen og tidligere forskning, utledes i tillegg de 

hypotesene som skal testes i de senere analysene. Kapittel fire gir en oversikt over 

datamaterialet og de metodene som vil benyttes for å utføre analysene i oppgaven. Deretter 

følger to empirikapitler, kapittel fem og seks, hvor formålet er å teste hypotesene. Analysene 

i disse kapitlene vil forhåpentligvis gjøre det mulig å besvare underspørsmålene som ligger 

til grunn for problemstillingen. I kapittel sju oppsummeres funnene, som også ses i lys av 

teoriene og hypotesene som ble presentert i kapittel tre.   
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2. Tidligere forskning  

I forrige kapittel ble det gitt en kort oversikt over tidligere forskning på oppgavens tema. 

Disse studiene har kommet frem til sprikende resultater med hensyn til de spørsmålene som 

skal undersøkes. Formålet med dette kapittelet er å gi en mer grundig diskusjon av hva de 

ulike resultatene kan skyldes, samt å peke på svakheter og mangler ved disse studiene. I 

tillegg presenteres noen utenlandske studier som har vært gjennomført på dette området. 

Presentasjonen er tredelt. Først gjennomgås studier som har undersøkt sammenhengen 

mellom sosial bakgrunn og studiefinansiering i del 2.1. I del 2.2 presenteres studier som har 

undersøkt hvilke konsekvenser det innebærer å arbeide ved siden av studiene. Til sist i del 

2.3 diskuteres tidligere forskning som har tatt for seg sammenhengen mellom sosial 

bakgrunn og skoleprestasjoner.  

2.1 Sosial bakgrunn og studiefinansiering 

Det finnes lite forskning om hvilke konsekvenser studiefinansieringen har for studenter med 

ulik sosial bakgrunn. Dette kan synes overraskende, ettersom det nettopp er det sosiale og 

utjevnende aspektet som ligger til grunn for utdanningsstøtten.  

Det finnes likevel noen få studier på dette feltet. I forbindelse med at Lånekassen fylte 50 år 

i 1997, ble det utført et større forskningsprosjekt av Norsk institutt for studier av forskning 

og utdanning (NIFU). Formålet med prosjektet var å evaluere ulike sider ved den norske 

studiefinansieringen. I oppsummeringen av prosjektet ble det blant annet konkludert med at 

den norske studiefinansieringen synes å fungere forbausende nøytralt i forhold til sosial 

bakgrunn og kjønn. Konklusjonen var basert på analyser som viste at det ikke fantes 

forskjeller i studielånsopptaket med hensyn til sosial bakgrunn. I tillegg tydet intervjuer som 

var utført i forbindelse med prosjektet på at bekymringer for belastningene knyttet til 

studiegjelden ikke var vesentlig høyere hos ungdom fra lavere sosiale lag (Berg 1997a:43). 

Årsaken til den svake sammenhengen mellom sosial bakgrunn og studiefinansieringen ble 

tolket i retning av at norske studenter ikke oppfatter seg som avhengige av familien, men 

stoler på seg selv og sin egen evne til å betjene studielånet (Aamodt 1997:49). 
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På den annen side er det flere studier som tyder på at det finnes klassemessige forskjeller i 

studielånsadferd (Hansen og Rogg 1991; Baekken 1997; Fekjær 2000a; Opheim 2002). Det 

gjennomgående resultatet fra disse studiene er at studenter med høy klassebakgrunn tar opp 

mer studielån enn de med lav klassebakgrunn. Studielånet er i utgangspunktet ment å være 

en støtte til ungdom som ellers ikke ville hatt råd til å studere. Det finnes undersøkelser som 

viser at studenter fra velstående familier mottar mer økonomisk støtte i studietiden enn 

studenter fra mindre velstående familier (Løwe 1995; Hellevik 2005). Studenter med lav 

sosial bakgrunn vil dermed være mer avhengige av studiestøtten, siden de ikke kan regne 

med økonomisk hjelp fra foreldrene. Resultatet fra undersøkelsene, som viser at det er 

studenter med høy klassebakgrunn som i størst grad benytter seg av studielånstilbudet, virker 

dermed overraskende. Funnene kan tyde på det finnes grunnleggende ulike holdninger til 

studiefinansieringen mellom studenter med forskjellig klassebakgrunn.  

Selv om de fleste av studiene finner at studenter med høy sosial bakgrunn tar opp mest 

studielån, kan flere av undersøkelsene kritiseres for å bruke et unyansert mål på sosial 

bakgrunn. Både i Baekkens og Bergs studier måles sosial bakgrunn kun ved å skille mellom 

studenter som har fedre med høyere utdanning og resten. I tillegg til at det ikke tas hensyn til 

mors utdanning, gir denne variabelen ingen informasjon om familiens økonomiske ressurser. 

Det er grunn til å tro at den økonomiske situasjonen i hjemmet kan være av minst like stor 

betydning for studielånsopptaket som foreldrenes utdanningsnivå. En annen svakhet ved 

disse studiene er at de baserer seg på informasjon fra spørreskjemaer hvor omtrent en 

tredjedel av studentene ikke har svart på undersøkelsen. Hvis det er slik at de som har latt 

være å svare på undersøkelsen har spesielle egenskaper som kan ha betydning for 

studielånsopptaket, kan dette innebære representasjonsproblemer. Med utgangspunkt i disse 

svakhetene kan det være grunn til å forske mer på dette temaet.  

Som tidligere nevnt er denne oppgaven basert på registerinformasjon fra Lånekassen. Det vil 

dermed ikke være forbundet noen representasjonsproblemer med utvalget. Videre inneholder 

datamaterialet informasjon om både mors og fars utdanningsnivå og inntekt, noe som gir et 

mer nyansert mål på sosial bakgrunn enn de nevnte studiene. I tillegg finnes det informasjon 

om en rekke andre bakgrunnsfaktorer ved individene som kan virke inn på sammenhengen 

mellom sosial bakgrunn og studielånsopptak. Ved å ta hensyn til disse faktorene i de senere 

analysene vil vi få mer detaljert informasjon om hva som kan forklare en eventuell 

sammenheng mellom sosial bakgrunn og studielånsopptak. 
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Flere av de nevnte studiene undersøker også sammenhengen mellom studentenes 

studielånsopptak og hvor mye de arbeider ved siden av studiene. Ikke uventet viser disse at 

studenter som jobber mye ved siden av studiene tar opp betydelig lavere studielån (Fekjær 

2000b:5; Berg 1997a:104, Baekken 1997:32). Den tidligere forskningen har imidlertid i liten 

grad undersøkt om det også finnes sosiale forskjeller i forhold til hvor mye studentene jobber 

ved siden av studiene. Sett i sammenheng med undersøkelsene som har funnet at studenter 

med lav sosial bakgrunn tar opp minst studielån, og at de mottar lite støtte hjemmefra, er det 

rimelig å anta at de i større grad enn andre finansierer studiene ved hjelp av deltidsarbeid. I 

en britisk studie som undersøkte studenter ved universitetet i Northumbria ble det funnet 

store forskjeller i graden av deltidsarbeid mellom studenter med ulik sosial bakgrunn, noe 

som støtter denne antagelsen. Mens 50 prosent av studentene med lav sosial bakgrunn hadde 

deltidsarbeid, gjaldt dette kun 17 prosent av de med høy sosial bakgrunn (Barke, Mike & 

Paul Braidford et al.2000). Det at studenter med lav sosial bakgrunn jobber mer ved siden av 

studiene enn studenter med høy sosial bakgrunn støttes også i andre studier (Oettinger 

1999:143).  

Det er likevel grunn til å tro at de sosiale forskjellene i graden av deltidsarbeid er mindre for 

universitetsstudenter i Norge enn i mange andre land, fordi utdanningen som tilbys ved de 

norske universitetene er gratis. Dette skiller seg fra for eksempel universitetene i 

Storbritannia, hvor det er lange tradisjoner for å kreve skolepenger av studentene. I tillegg er 

den norske studiestøtten sjenerøs sammenlignet med en del andre land. I denne oppgaven vil 

det undersøkes om både størrelsen på studielånet og arbeidsinntekten varierer med 

studentenes sosiale bakgrunn, ettersom dette i liten grad har vært undersøkt tidligere. Det å 

jobbe mye ved siden av studiene kan imidlertid tenkes å gå på bekostning av studiene. I 

neste avsnitt vil vi se nærmere på studier som har undersøkt om deltidsarbeid fører til lavere 

studieprestasjoner.  

2.2 Konsekvenser av deltidsarbeid 

En del studier har undersøkt om det å arbeide ved siden av studiene fører til lavere 

studieintensitet. Disse har imidlertid kommet frem til ulike resultater i forhold til hvilke 

konsekvenser deltidsarbeid har. I likhet med forskningen på studielånsadferd er mye av 

forskningen på dette området utført av NIFU. De fleste av disse studiene viser at 
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deltidsarbeid i liten grad går på bekostning av studiene (Berg 1997a; Hovdhaugen 2004; 

Opheim 2006; Wiers- Jenssen og Aamodt 2002). På bakgrunn av resultatene er det 

konkludert med at deltidsarbeid ikke kan sies å være en viktig forklaringsfaktor på lav 

studieintensitet, slik det ofte fremstilles fra forskningspolitisk hold. Budskapet om at 

deltidsarbeidet ikke har negative konsekvenser på studiene har også kommet til uttrykk i 

media. Ved flere anledninger har vi blant annet kunne lese overskrifter som ”Jobb påvirker 

ikke studieløp” (Universitas, 1.3.2005) og ”Jobb påvirker ikke studiene” (Aftenposten 

1.3.2006). Samtidig finnes det andre undersøkelser som har funnet negative konsekvenser 

forbundet med å arbeide ved siden av studiene. Disse studiene viser at deltidsarbeid øker 

sannsynligheten for at studentene blir forsinket i studieløpet (Baekken 1997:36; Lyngstad og 

Øyangen 1999:16). 

Årsaken til at de nevnte undersøkelsene har kommet frem til ulike resultater er trolig at 

konsekvensene forbundet med deltidsarbeidet er operasjonalisert på ulike måter. Mens 

NIFU-studiene måler antall timer studier per uke i forhold til antall timer brukt til 

inntektsgivende arbeid, undersøker de sistnevnte studiene også deltidsarbeidets 

konsekvenser i forhold til studieprogresjonen. Studieprogresjonen måles ved å se om de som 

jobber ved siden av studiene har større sannsynlighet for å bli forsinket i studiene. En annen 

mulig årsak til at NIFU-studiene finner at deltidsarbeidet ikke går på bekostning av studiene 

kan være at undersøkelsene er basert på spørreskjemaer som er utdelt på forelesninger. 

Studenter som har vært borte fra forelesningen på grunn av deltidsarbeid eller lignende vil 

derfor ikke være fanget opp i undersøkelsene. Dette kan ha bidratt til at effekten av 

deltidsarbeidet fremstår som svakere enn hva som virkelig er tilfelle.  

En av de nevnte NIFU-studiene som finner at deltidsarbeid i liten grad er forbundet med 

negative konsekvenser, rammes imidlertid ikke av denne kritikken. I Opheims studie fra 

2006 undersøkes sammenhengen mellom studieprogresjon og studentenes inntekt. I 

motsetning til de tidligere studiene som har benyttet spørreskjemaer, baserer denne studien 

seg på studentenes inntekt oppgitt i ligningsregisteret, samt opplysninger om lån og stipend 

fra Lånekassen. Med utgangspunkt i inntektsopplysningene undersøkes sannsynligheten for 

å ha fått konvertert en del av studiestøtten til stipend. Dette gjøres ved å undersøke om 

studenter som har fått redusert stipendet som en følge av for høy inntekt har lavere 

studieprogresjon enn de som har fått redusert stipendet på grunn av for høy formue eller 
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trygd. Resultatet fra denne studien viser kun en svak negativ sammenheng mellom 

studieprogresjonen og størrelsen på studentenes inntekt (Opheim 2006:44).  

Ettersom de tidligere studiene har brukt ulike måter å beregne konsekvensene av 

deltidsarbeidet på, og fordi de har kommet frem til svært ulike resultater, er det grunn til å 

undersøke denne sammenhengen nærmere. Ovenfor har vi sett at det kan det stilles spørsmål 

ved en del av de tidligere undersøkelsene, siden de baserer seg på spørreskjema som er utdelt 

på forelesninger. Problemet ved denne metoden er at man står i fare for å miste de som er 

borte fra forelesningen på grunn av deltidsarbeid eller lignende. Det virker mer fornuftig å ta 

utgangspunkt i studentenes pensjonsgivende inntekt, slik Opheim gjør i sin studie. En 

innvending mot denne studien er imidlertid at den sammenligner studieprogresjonen til 

grupper som muligens er svært ulike i andre henseende. Som nevnt sammenlignes de som 

har fått redusert stipendet på grunn av høy inntekt med de som har for høy formue eller 

trygd. Det kan for eksempel tenkes at de som har fått redusert stipendet på grunn av formue 

er studenter fra høyere sosiale lag. Hvis det videre er slik at studenter fra høyere sosiale lag 

har høyere ambisjoner og studieprogresjon enn andre, kan dette ”forstyrre” sammenhengen 

mellom inntekt, reduksjon i stipendandelen og studieprogresjonen. Undersøkelsene som vil 

utføres i denne oppgaven baserer seg i likhet med Opheims studie på informasjon om 

studentenes pensjonsgivende inntekt. Fordelen er at jeg har informasjon om inntekten til alle 

studentene, uavhengig av om de har fått stipendet redusert på grunn av for høy inntekt, 

formue eller trygd. Dette gir et godt grunnlag for å undersøke om sannsynligheten for å 

fullføre innen et vist tidsrom reduseres med økende inntekter.  

Selv om det er flere studier som har undersøkt om det å arbeide ved siden av studiene fører 

til lavere studieintensitet og studieprogresjon, finnes det ingen studier som har undersøkt om 

deltidsarbeid også går på bekostning av karakterene. Dette kan synes overraskende, siden tid 

brukt på deltidsarbeid kan forventes å gå utover karakterene, så vel som føre til lavere 

studieprogresjon. For eksempel kan det tenkes at deltidsarbeid indirekte går utover 

karakterene fordi studenter som jobber går glipp av forelesninger og seminarer. Det er også 

grunn til å tro at lesingen blir mindre effektiv, fordi man er trøtt som en følge av kvelds- og 

nattearbeid. Det finnes utenlandske studier som i tråd med denne antagelsen har funnet at det 

å arbeide ved mye ved siden av studiene fører til dårligere karakterer (Stinebrickner and 

Stinebrickner 2004). En amerikansk studie viste for eksempel at deltidsarbeid som overstiger 

20 timer i uken går på bekostning av studiene (Oettinger 1999:150). I denne studien er 
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formålet å undersøke deltidsarbeidets konsekvenser både med hensyn til karakterene og 

studieprogresjonen. 

2.3 Sosial bakgrunn og studiesuksess  

Det foreligger begrenset med forskning på sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

studiesuksess i Norge. Dette kommer av at det inntil ganske nylig ikke har vært mulig å få 

tak i registerdata om skoleprestasjoner. De senere årene har imidlertid tilgangen til 

informasjon om skoleprestasjoner og karakterer blitt bedre. Dette har ført til mer forskning 

på sammenhengen mellom sosial bakgrunn og skoleprestasjoner (Hansen 2005:135). I dag er 

for eksempel skoleprestasjonene som kartlegges i PISA undersøkelsene offentlig 

tilgjengelige for alle1. Resultatet fra disse undersøkelsene viser at familiebakgrunn har 

betydning for hvordan elever presterer på skolen. Jo høyere utdanningsnivå foreldrene har, 

desto bedre presterer barna deres. Den positive betydningen av å komme fra et hjem hvor 

utdanningsnivået er høyt gjelder både på grunnskolen og på videregående skole (Hansen 

2005; Hægeland m.fl. 2005).  

Vi vet mindre om hvordan dette forholder seg på de øverste utdanningsnivåene. En vanlig 

oppfatning er likevel at sosiale prestasjonsforskjeller reduseres jo høyere opp i 

utdanningssystemet man beveger seg. Bakgrunnen for denne antagelsen er at det skjer en 

sosial seleksjon av studentene. Det finnes studier som viser at studenter med lav sosial 

bakgrunn i større grad enn andre er avhengige av å oppnå gode karakterer for å fortsette med 

høyere utdanning (Hansen 2005). Man kan derfor anta at de med lav sosial bakgrunn som 

velger å fortsette med høyere utdanning utmerker seg ved å være spesielt dyktige og flittige 

(Bourdieu & Passeron 1990; Bourdieu, Passeron & de Saint Martin 1994).  

De få studiene hvor det er undersøkt om det finnes prestasjonsforskjeller i høyere utdanning 

i Norge tyder likevel på at den positive betydningen av sosial bakgrunn fremdeles er tilstede 

på universitetsnivået. I en nylig publisert studie av karakterforskjeller på universitetet ble det 

funnet at den positive betydningen av å ha høy klassebakgrunn var like sterk på høyere 

gradsstudier som på lavere. Videre viste studien at det var studenter med bakgrunn i den 

                                                 

1 PISA er en internasjonal, komparativ undersøkelse som måler 15-årige skoleelevers kunnskaper og ferdigheter i lesing, 
matematikk og naturfag ved avslutningen av den obligatoriske skolegangen.  
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høyere kulturelle sfæren som oppnådde de beste karakterene (Hansen og Mastekaasa 2006). 

Det finnes også studier som har undersøkt sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

karakterer på enkeltfag. I en studie av karakterforskjeller på jusstudiet ble det i likhet med 

undersøkelsen ovenfor funnet at karakternivået varierer med studentenes sosiale bakgrunn. 

Resultatet viste at det var studenter fra hjem med juridisk bakgrunn som oppnådde de beste 

karakterene, foran de fra hjem med annen akademisk bakgrunn. Studenter fra hjem med 

arbeiderklassebakgrunn hadde de dårligste karakterene. Et interessant funn i denne 

undersøkelsen er at det å ha juridisk bakgrunn viste seg å gi bedre uttelling på høyere enn på 

lavere nivåer av studiet (Hansen 2000:176). Disse studiene gir grunn til å betvile antagelsen 

om at sammenhengen mellom sosial bakgrunn og skoleprestasjoner avtar utover i 

studieløpet.  

Det finnes studier av enkeltfag hvor det i liten grad er funnet at karakterene varierer med 

studentenes sosiale bakgrunn. En av disse undersøkte karakterforskjeller blant 

hovedfagsstudenter på statsvitenskap og informatikk (Nielsen 2000), mens en annen studie 

tok for seg karakterforskjeller blant sivilingeniør- og arkitektstudenter (Klausen 1999). De 

ulike resultatene av enkeltfagstudiene tyder på at sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

karakterer varierer på ulike fag. Det at sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

studieprestasjoner varierer på ulike fag er noe som også ble funnet i studien til Hansen og 

Mastekaasa. Samtidig er det er viktig å påpeke at sosiale forskjeller ikke bare dreier seg om 

ulikheter i prestasjoner, men også i valg. Det er godt dokumenter at barn fra ressurssterke 

familier oftere tar høyere utdanning enn andre (Hansen 1997a, 1999; Shavit & Blossfeld 

1993; Erikson og Jonsson 1996). At barn med lav sosial bakgrunn er underrepresentert i 

høyere utdanning forklares ofte med at disse barna presterer dårligere tidlig i 

utdanningsløpet, og at de sjeldnere begynner på høyere utdanning selv når de har høyt 

prestasjonsnivå (Boudon 1974; Erikson og Jonsson 1996; Hansen 1986; Goldthorpe 2000). 

Som nevnt finnes studier som viser at sannsynligheten for å fortsette til neste utdanningsnivå 

er mindre for de med lav- enn de med høy sosial bakgrunn, selv når karakterene er like gode 

(Hansen 2005). De sprikende resultatene når det gjelder om det finnes en sammenheng 

mellom sosial bakgrunn og karakterer på de høyere utdanningsnivåene, gir grunnlag for å se 

nærmere på denne sammenhengen. I denne oppgaven vil jeg undersøke både om 

karakternivået og studieprogresjonen blant hovedfagsstudenter varierer med deres sosiale 

bakgrunn.  
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3. Teori og hypoteser  

I dette kapittelet vil jeg, med utgangspunkt i teorier om klasse og utdanningsvalg, drøfte hva 

man kan forvente å finne om sammenhengen mellom studentenes sosiale bakgrunn og 

finansieringsmåter. Med finansieringsmåter siktes det som tidligere nevnt til i hvilken grad 

studentene baserer seg på studielån eller inntekt fra eget arbeid. Sentralt i denne diskusjonen 

ligger antagelsen om at studenter med forskjellig sosial bakgrunn har ulik tilgang på 

ressurser, og dermed ulikt utgangspunkt når det gjelder valg som har med finansiering av 

studiene å gjøre. Videre vil jeg på drøfte hvilke konsekvenser en kan forvente at de ulike 

finansieringsmåtene har for suksess på studiet. I tillegg spør jeg om sosiale ulikheter i måten 

studentene finansierer studiene på bidrar til at det oppstår klasseforskjeller når det gjelder 

suksess på studiet. 

Kapittelet starter i del 3.1 med en teoretisk begrunnelse av klassebegrepet, slik det forstås i 

denne oppgaven. Deretter i del 3.2 følger en diskusjon om hvorfor vi kan forvente at 

studenter med ulik sosial bakgrunn velger forskjellige måter å finansiere studiene sine på. 

Del 3.3 handler om hvilke konsekvenser man kan forvente at de ulike 

studiefinansieringsmåtene har for graden av suksess på studiet. I forbindelse med antagelsen 

om at sosiale forskjeller i valg av studiefinansiering bidrar til at det oppstår sosiale 

forskjeller i suksess på studiet, drøftes sammenhengen mellom sosial bakgrunn og suksess på 

studiet i del 3.4. På bakgrunn av diskusjonen i de ulike delene, formuleres til slutt de 

hypotesene som skal testes i oppgaven i oppsummeringen i del 3.5.  

3.1 Sosial bakgrunn  

Sosial bakgrunn og klasse er sentrale begreper i sosiologien. Begrepene brukes vanligvis for 

å dele individer inn i grupper ut fra grunnleggende fellestrekk. Som nevnt i 

innledningskapittelet er forståelsen av sosial bakgrunn, slik det anvendes i denne oppgaven, 

inspirert av Bourdieus klasseteori. I følge Bourdieu er klassebakgrunnen med på å bestemme 

en persons handlingsmuligheter. For eksempel vil en person med mye kulturell og 

økonomisk kapital ha større sannsynlighet for å oppnå attraktive posisjoner og høye 

lønninger. Disse kapitalformene anses som sentrale for hvilke finansielle valg studentene tar 

på hovedfagsstudiet. Det er også grunn til å tro at studentenes tilgang på økonomisk, 
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kulturell og sosial kapital vil ha betydning for hvor stor grad av suksess de opplever på 

studiet.  

For den enkelte innebærer valg av høyere utdanning betydelige økonomiske omkostninger. 

Det er rimelig å anta at den økonomiske situasjonen under oppveksten vil være av betydning 

for hvordan studentene vurderer finansielle spørsmål knyttet til utdanningsvalget. For 

eksempel er det grunn til å tro at de som kommer fra hjem med god familieøkonomi, og som 

har muligheten til å motta økonomiske støtte hjemmefra, i liten grad vil være skeptiske til å 

ta opp studielån. Den sosiale bakgrunnsvariabelen bør derfor romme en økonomisk 

dimensjon.  

På den annen side kan valg som har med finansieringen av studiene å gjøre også tas på 

bakgrunn av ikke- økonomiske motiver. Det kan for eksempel tenkes at studenters 

holdninger til det å ta opp studielån varierer med hvilket utdanningsnivå foreldrene har. 

Studenter fra familier med lange tradisjoner for å velge høyere utdanning, er trolig bedre 

kjent med Lånekassens ordninger, og dermed mindre skeptiske til å ta opp lån, enn andre 

studenter. Motsatt kan man tenkes seg at foreldre som ikke selv har erfaringer med 

studielånsordningen i større grad vil advare mot å ta opp for høyt studielån. På denne måten 

skapes sosiale forskjeller i studielånsopptak. Med utgangspunkt i denne antagelsen bør sosial 

bakgrunn også ta høyde for den kulturelle klassedimensjonen foreldrenes utdanning utgjør. 

Sosial bakgrunn, slik det forstås i denne oppgaven, sikter dermed både til foreldrenes 

inntekt, og til foreldrenes utdannelsesnivå. 

Til sist kan det nevnes at det ligger et maktperspektiv i Bourdieus klasseforståelse. I følge 

Bourdieu benytter den kulturelle eliten seg av lukningsmekanismer for å distansere seg fra 

de øvrige klassene. I arbeidslivet gjøres dette for eksempel ved å ansette personer som likner 

på en selv. På denne måten kan de øvre klassene bevare sin egen eksklusivitet. Også i 

skolevesenet eksisterer denne typen lukningsmekanismer. Bourdieu hevder at den kulturen 

som formidles og belønnes i skolen er sammenfallende med elitens kultur. Det gjør at de 

med den ”riktige” kulturen har størst sannsynlighet for lykkes med studiene. Studenter med 

lav sosial bakgrunn har dårligere forutsetninger for å beherske denne kulturen, og dermed 

også lavere sannsynlighet for å lykkes. Bourdieu mener at skolesystemet på denne måten 

bidrar til å reprodusere ulikhetene i samfunnet (Bourdieu & Passeren 1990). Denne teorien 
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vil være relevant i forbindelse med oppgavens formål om å forklare karakterforskjeller 

mellom studenter med rik sosial bakgrunn.  

3.2 Varierer finansieringsmåtene med sosial bakgrunn? 

Perioden etter annen verdenskrig har vært preget av sterk vekst i høyere utdanning. Den økte 

rekrutteringen til universitetene har kommet fra alle sosiale lag. Selv om rekrutteringen til 

høyere utdanning fremdeles er sosialt skjev, er studentmassen mer sammensatt enn tidligere 

med hensyn til økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser. Det er grunn til å tro at denne 

typen bakgrunnsfaktorer er av betydning i forhold til hvordan studentene vurderer det å 

skulle ta opp studielån, og i hvilken grad de ser det som nødvendig å jobbe ved siden av 

studiene. Studenter med lav sosial bakgrunn kan i mindre grad enn andre regne med 

økonomisk støtte hjemmefra, og vil derfor være mest avhengige av den offentlige 

finansieringen. Vi skulle derfor forvente at det var disse studentene som benyttet seg mest av 

studiestøtten. Som beskrevet i forrige kapittel viser det seg likevel at det er studenter med 

høy sosial bakgrunn som tar opp mest lån (Hansen og Rogg 1991; Baekken 1997; Fekjær 

2000a; Opheim 2002). I det følgende vil jeg diskutere ulike teorier som tar for seg hva som 

kan forklare denne sammenhengen. Før jeg går i gang med å drøfte hvordan studentene 

skiller seg fra hverandre, og hvilke implikasjoner disse forskjellene kan tenkes å ha for valg 

av studiefinansiering, vil jeg presentere en generell modell for studielånsopptak. 

3.2.1 En rasjonell forståelse av studielånsopptak  

For den enkelte student innebærer valget om å ta opp studielån viktige økonomiske 

vurderinger. Den finansieringsmåten som velges vil være basert på en avveiing av kostnader 

og belønninger ved valget. For å få et bedre bilde av hvordan denne typen beslutninger 

fattes, kan det være hensiktsmessig med en modell som på en enkel måte viser hvilke 

komponenter som inngår i valgsituasjonen. Modellen er hentet fra en anerkjent studie av 

Erikson og Jonsson, der den benyttes til å beskrive hvorfor det oppstår sosiale skjevheter i 

rekrutteringen til høyere utdanning. Selv om modellen i denne studien beskriver 

utdanningsvalg, mener jeg at den også kan benyttes for å si noe om hva som ligger til grunn 

for valg som har med finansiering av studiet å gjøre. Modellen bygger på en 

rasjonalitetsforutsetning om at individene velger det alternativet som oppfattes som det 
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gunstigste, på bakgrunn av den informasjonen og de alternativene som er tilgjengelige. I det 

følgende vil denne modellen refereres til som nyttemodellen. 

Nyttemodellen består av følgende tre komponenter: kostnader (K), belønninger (B) og 

sannsynligheten for å lykkes med studiene (S). Overført til problemstillingen i denne 

oppgaven er K de utgiftene og ulempene det innebærer å sette seg selv i gjeld. B viser til 

utbyttet studenten ser for seg at denne økonomiske investeringen vil føre til. Her tenkes det 

for eksempel på at studielånet, indirekte gjennom utdannelsen, vil gi uttelling i form av en 

interessant jobb, høy lønn og status. S sikter til hvilken tro studenten har på å gjennomføre 

studiet på en vellykket måte. Hvor stor nytte den enkelte ser for seg at det har å ta opp 

studielån, vil kunne regnes ut ved hjelp av ligningen: S * B – K. Med andre ord vil studenten 

avgjøre låneopptaket på bakgrunn av hvor stor tro han har på at utdanningen fører til 

forventet suksess (S), multiplisert med forventet belønning (B), minus de kostnadene (K) 

man oppfatter at lånet innebærer (Erikson og Jonsson 1996:14). 

En viktig forutsetning med denne modellen er at den både tar høyde for reelle og oppfattede 

kostnader og belønninger ved valget. Slik studiestøtten er utformet i dag, vil det reelt sett 

alltid være lønnsomt å ta opp fullt studielån. Dette kommer av at studielånet, i motsetning til 

andre lån, er rente- og avdragsfritt helt frem utdanningen avsluttes. Derfor kan det være 

rasjonelt å ta opp studielån selv om man ikke har bruk for lånet med det samme. Pengene 

som ikke brukes, kan for eksempel settes inn på høyrentekonto. Likevel er det mange 

studenter som velger å ikke ta opp fullt studielån. Dette kan tyde på at de oppfattede 

konsekvensene forbundet med å ta opp studielån varierer. Det finnes trolig en rekke årsaker 

til at studenter oppfatter det som strategisk å begrense studielånsopptaket. For eksempel vil 

nytteverdien av å velge høyere utdanning og ta opp studielån blant annet være avhengig av 

etterspørselen etter høyt utdannet arbeidskraft. For den enkelte vil det alltid være vanskelig å 

bedømme hvordan arbeidsmarkedet vil være den dagen utdanningen avsluttes. Utdanning 

kan dermed oppfattes som en investering uten garantert utbytte. Hvis man ser for seg at den 

påbegynte utdanningen ikke vil gi den ønskede uttellingen i form av en sikker jobb, kan det 

oppleves som strategisk å redusere investeringen i den. I følge sosiologen Boudon vil 

studenter redusere investeringen i utdanningen hvis de opplever at de får mindre utbytte av 

studiene. En vanlig måte å reduseres investeringen i utdannelsen er å bruke mindre tid på 

studiene og mer tid på inntektsgivende arbeid (Boudon 1982:62). På tilsvarende måte kan 

det tenkes at troen på utdanningens verdi varierer med studentenes prestasjonsnivå. Dersom 
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en til tross for stor innsats oppnår middelmådige resultater, vil en kanskje begynne å tvile på 

om utdanningen vil gi uttelling i form en relevant jobb. En alternativ strategi for å gjøre seg 

mer attraktiv på arbeidsmarkedet kan da være å skaffe seg en deltidsjobb, slik at man får 

arbeidserfaring. I tillegg kan deltidsjobben fungere som et økonomisk sikkerhetsnett, dersom 

det skulle ta lang tid å få en fast stilling etter endt utdannelse.  

3.2.2 Betydningen av økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser  

Som nevnt innledningsvis er det grunn til å tro at både den reelle og den oppfattede nytten av 

å investere i høyere utdanning varierer med sosial bakgrunn. Vi er nå kommet tilbake til 

poenget om at studenter er en sammensatt gruppe med ulik tilgang til ressurser som vil være 

fordelaktige i utdanningssituasjonen. For å få en bedre forståelse av hvilke implikasjoner 

slike ressurser kan tenkes å ha for hvordan studentene velger å finansiere studiet sitt, vil jeg 

på nytt vende tilbake til innsikter hentet fra Erikson og Jonsson. De forklarer den skjeve 

rekrutteringen til høyere utdanning med at kostnadene og belønningen knyttet til å fortsette 

til neste utdanningsnivå varierer med sosial bakgrunn (Erikson og Jonsson 1996). Spesielt 

fokuseres det på betydningen av noe de kaller økonomiske, sosiale og kulturelle ressurser. 

På samme måte vil jeg i den følgende diskusjonen forsøke å forklare hvordan valg av ulike 

finansieringsmåter kan tenkes å være påvirket av de samme faktorene.  

3.2.3 Økonomiske ressurser  

Det mest innlysende i en diskusjon som handler om sammenhengen mellom sosial bakgrunn 

og studiefinansiering vil være å peke på at studenter med høy sosial bakgrunn er bedre 

økonomisk stilt enn studenter med lav sosial bakgrunn. Studenter med høy sosial bakgrunn 

mottar trolig mer økonomisk støtte fra foreldrene enn andre. Det er grunn til å tro at den 

økonomiske tryggheten det innebærer å vokse opp i et velstående hjem er av betydning for 

hvordan en forholder seg til det å ta opp studielån og å arbeide ved siden av studiene. 

Som tidligere nevnt viser flere undersøkelser at studenter med høy sosial bakgrunn tar opp 

mest studielån (Baekken 1997; Hansen og Rogg 1991; Fekjær 2000a; Opheim 2002). En 

mulig forklaring på dette er at risikoen ved å ta opp studielån oppleves som lavere når man 

har foreldrenes økonomiske sikkerhetsnett i ryggen. Det er naturlig å tenke seg at villigheten 

til å investere er knyttet til risikonivået og størrelsen på utbyttet (Opheim 2002:18). På denne 
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bakgrunn kan man forvente at eventuelle motforestillinger mot å ta opp et stort studielån 

reduseres hvis man vet at foreldrene kan hjelpe til med tilbakebetalingen dersom det skulle 

bli nødvendig. Sett i forhold til nyttemodellen vil dermed både kostnadene (K) og risikoen 

forbundet ved å ta opp studielånet være lavere for denne gruppen.  

Studenter med lav sosial bakgrunn vil ikke på tilsvarende vis kunne basere seg på 

foreldrenes hjelp når studielånet skal tilbakebetales. De mangler et økonomisk 

sikkerhetsnett, noe som kan bidra til at opptak av studielån vil fortone seg som mer usikkert. 

I tillegg vil de trolig motta mindre støtte fra foreldrene under studietiden. Som nevnt i 

innledningskapittelet dekker maksimalt støttebeløp fra Lånekassen omtrent 2/3 av 

studentenes utgifter (Lyngstad og Øyangen 1999:11). Det betyr at selv ved fullt 

studielånsopptak vil mange oppleve at økonomien ikke strekker til. Studenter med lav sosial 

bakgrunn som sliter økonomisk kan dermed se seg nødt til å jobbe ved siden av studiene.     

På den annen side kan det stilles spørsmålstegn ved hvor viktig økonomiske forhold i 

hjemmet egentlig er for valg av studiefinansieringsmåte. Sammenlignet med andre land er 

den norske studiestøtten ansett for å være meget bra. I tillegg er det blitt hevdet at de norske 

studentene legger vekt på å være økonomisk uavhengige av foreldrene sine (Aamodt 

1997:50). Hvis det er slik at studenter, uavhengig av sosial bakgrunn, oppfatter det som 

viktig å stå på egne ben, vil finansieringsvalgene kanskje variere mindre enn først antatt. Her 

kan det imidlertid spørres om ideen om den økonomisk uavhengige student er mer en ønsket 

forestilling enn en realitet. Det er grunn til å tro at de fleste ville tatt imot støtte fra 

foreldrene dersom de hadde hatt muligheten.  

Det er også viktig å være klar over at deltidsarbeid ikke er den eneste måten å takle en trang 

økonomisk hverdag på. En vel så viktig løsning er å begrense forbruket i den perioden man 

studerer. Mange ville trolig ha klart seg med lån og stipend hvis de innstilte seg på et svært 

lavt forbruk. Det er med andre ord ikke sikkert at studenter med lav sosial bakgrunn jobber 

mer ved siden av fordi de mottar mindre støtte hjemmefra. Det kan like gjerne tenkes at disse 

studentene i stedet har et lavere forbruk enn andre i studietiden. Et meget begrenset forbruk 

vil innebære at man har liten mulighet til å delta på sosiale arrangementer utenfor studiene. 

Det kan være vanskelig å innta en slik livsstil hvis man ser at andre rundt seg har en romslig 

økonomisk situasjon. Studenter har generelt hatt en dårligere forbruksutvikling i løpet av de 

siste 25 årene enn andre unge (Lyngstad og Øyangen 1999:12).  
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Selv om den norske studiestøtten er relativt god, er det likevel grunn til å forvente at 

foreldrenes økonomiske status vil påvirke studentenes holdninger til lån og deltidsarbeid. 

Det er spesielt grunn til å tro at de som vet at foreldrene kan hjelpe til med tilbakebetalingen 

av studielånet vil være mindre skeptiske til å ta opp studielån. I følge Erikson og Jonsson er 

ikke de økonomiske ressursene de eneste som er av betydning for hvordan man stiller seg til 

valg av høyere utdanning. Vel så viktig er betydningen av foreldrenes utdanningsnivå. Det 

kan være grunn til å tro at foreldrenes utdanning også vil være av betydning for hvilke valg 

man foretar i forhold til studiefinansieringen. 

3.2.4 Kulturelle ressurser  

Den andre typen ressurser Erikson og Jonsson diskuterer er noe de kaller for kulturelle 

ressurser. Det finnes en rekke ulike forståelser av hva som legges i dette begrepet. Den mest 

anvendte forståelsen er trolig den som ligger til grunn for Bourdieus begrep om kulturell 

kapital. I følge Bourdieu har barn med høy sosial bakgrunn en spesiell væremåte, og de 

besitter en spesiell form for verdier og kunnskaper som gir økt sannsynlighet for å lykkes på 

skolen (Bourdieu & Passeron 1990)2. De kulturelle ressursene sikter med andre ord til 

fordeler som følger av å ha vokst opp i et hjem hvor foreldrene har høyt utdanningsnivå. Det 

er grunn til å tro at det å ha mye kulturelle ressurser også er fordelaktig på universitetet, ved 

at studenter med høy kulturell kapital vil ha lettere for å kjenne seg igjen i den akademiske 

kulturen, og dermed også lettere for å trives i studietilværelsen. 

Selv om Erikson og Jonsson tror at denne formen for kulturell kapital kan være en 

medvirkende årsak til at det finnes sosiale forskjeller i prestasjoner og utdanningsvalg, 

hevder de at den største fordelen ved å komme fra et hjem hvor foreldrene har høyere 

utdanning er den direkte hjelpen og informasjonen foreldrene kan tilby barna sine. Foreldre 

med høyere utdanning har mye kunnskap om hvordan utdanningssystemet fungerer, og vet 

hva det innebærer å være student. De vil dermed kunne gi barna sine nyttige råd om alt fra 

studievalg til hvilken studiefinansiering som er mest strategisk. Studenter med lav sosial 

bakgrunn vil derimot måtte finne ut av dette på egenhånd. Det kan tenkes at en av årsakene 

til at studenter med lav sosial bakgrunn tar opp mindre studielån, er at de i mindre grad 

                                                 

2 Jeg vil komme tilbake Bourdieu og betydningen av kulturell kapital for å lykkes i skolesammenheng i del 3.4 ”Sosial 
bakgrunn og studiesuksess”.  
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kjenner til de gunstige betingelsene forbundet med det rentefrie studielånet. Foreldrene vil 

også kunne bidra med hjelp og informasjon i forbindelse med jobbsøking. De som har 

foreldre med høyere utdanning vil av denne grunn kanskje ha større tiltro til at utdanningen 

vil gi den forventede avkastningen i form av relevant arbeid. Hvis det er slik at studenter 

med høy sosial bakgrunn har større tiltro til at lånet vil gi den ønskede avkastningen, vil også 

risikoen forbundet med å ta opp studielånet oppleves som lavere.   

Generelt er det grunn til å tro at studenter med høy sosial bakgrunn er mer villige til å 

investere i utdannelsen, fordi de i større grad kjenner til fordelene knyttet til å ta opp 

studielån. Hvis det i tillegg er slik at de har lett for å trives i den akademiske kulturen, 

samtidig som de har mulighet til å motta hjelp jobbsøking av foreldrene, vil både kostnadene 

(K) og risikoen det innebærer å ta opp studielån oppleves som mindre. Samtidig er trolig 

også den reelle sannsynligheten for å lykkes (S) større for disse studentene.   

3.2.5 Sosiale ressurser 

Den siste typen ressurser som i følge Eriksen og Jonsson er ujevnt fordelt etter sosial 

bakgrunn, kalles sosiale ressurser. Med sosiale ressurser menes fordelene som følger av at 

man har et stort nettverk av mennesker rundt seg (Erikson og Jonsson 1996:30; Granovetter 

1992). Vanligvis inkluderer nettverket alt fra familie, venner, kollegaer, til fjerne bekjente. 

Nettverket utgjør en ressurs fordi det kan benyttes til å nå de ønsker og mål en har satt seg. 

Et mye brukt eksempel på betydningen av sosiale ressurser er i forbindelse med jobbsøking. 

Mennesker som har et stort nettverk av bekjente innen ulike stillinger i arbeidslivet, vil 

kunne benytte disse for å komme inn på arbeidsmarkedet.  

Ettersom foreldrene til studenter med høy sosial bakgrunn ofte har høyere utdanning, besitter 

de gjerne også den type arbeidsstillinger som er attraktive for nyutdannede akademikere. 

Disse studentene vil gjennom sine foreldre og deres omgangskrets ha bedre muligheter til å 

få en relevant jobb. Hansen (1997b) fant at omtrent førti prosent av ansettelsene i yrker på 

mellom og overordnet nivå skjer gjennom uformelle forbindelser mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker. Dette tyder på at sosiale ressurser har en sterk betydning for rekrutteringen til 

stillinger hvor det kreves lang utdannelse. Det finnes også undersøkelser som viser at de med 

høy sosial bakgrunn får bedre utbytte av utdannelsen sin enn andre (Hansen 2001).  
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Det kan med andre ord tenkes at årsaken til at studenter med lav sosial bakgrunn i mindre 

grad velger høyere utdanning, er at de reelt sett får mindre igjen for den innsatsen som 

investeres i utdanningen. Fordi studenter med høy sosial bakgrunn gjennom sitt nettverk 

kjenner mange som sitter i attraktive stillinger, vil de kanskje også ha større tro på at 

utdannelsen vil gi den ønskede belønningen. De som ikke har et slikt nettverk vil trolig være 

mer usikre på hvilke muligheter utdannelsen kan føre til. Sett i forhold til nyttemodellen er 

dermed belønningen (B) av å ta opp studielån lavere for denne gruppen. Hvis det i tillegg er 

slik at de opplever sannsynligheten for suksess (S) som lavere, vil de kanskje også være 

mindre villige til å ta opp et stort studielån for å finansiere utdanningen. De vil derfor i større 

grad forsøke å begrense studielånet, eventuelt gjennom å arbeide mer ved siden av studiene. 

Så langt har jeg diskutert hvordan man på bakgrunn av ulik tilgang til økonomiske, 

kulturelle og sosiale ressurser kan forvente at studenter med forskjellig sosial bakgrunn 

velger ulike måter å finansiere studiene på. Det neste spørsmålet som melder seg er hvilke 

konsekvenser de ulike finansieringssvalgene har for graden av suksess på studiet. 

Diskusjonen vil hovedsakelig fokusere på hvilke konsekvenser det innebærer å arbeide ved 

siden av studiene.  

3.3 Har deltidsarbeid negative konsekvenser for studiene?  

Det finnes få teorier som sier noe direkte om hvilket forhold man kan forvente å finne 

mellom det å arbeide ved siden av studiene og studieprestasjoner. Som nevnt har den 

tidligere forskningen på dette området kommet frem til ulike resultater i forhold til om 

deltidsarbeid fører til negative konsekvenser på studiene eller ikke. Likevel er det 

nærliggende å forvente at det å arbeide ved siden av studiene fører til lavere grad av suksess 

på studiet. Denne antagelsen bygger på at det å gjennomføre et hovedfagsstudium innebærer 

store investeringer i form av tid og krefter. Dette gjelder ikke minst for de studentene som 

ønsker å kjempe om de beste karakterene eller som ønsker å fullføre studiet på normert tid. 

Deltidsarbeid oppfattes som å være lite forenelig med en slik innsats. 

Det er flere grunner til å forvente at deltidsarbeid kan føre til økt sannsynlighet for å bli 

forsinket med studiet. Med normert studieprogresjon skal hovedfaget fullføres i løpet av to 
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år3 (Næss 2003:15). Likevel vet vi fra tidligere studier at det å fullføre på normert tid heller 

er unntaket enn regelen. En undersøkelse utført av SSB viste at en av tre 

universitetsstudenter var forsinket på studiet, mens ytterligere 12 prosent regnet med å bli 

det (Lyngstad og Øyangen 1999:15). En annen studie viser at andelen forsinkede studenter 

er enda høyere på hovedfagsnivået. Bare 21 prosent av studentene i utvalget hadde fullført 

hovedfaget på normert tid (Næss 2003:56). Forsinkelsene på hovedfaget kan ha 

sammenheng med at den tiden som er satt av til hovedfagsoppgaven ikke synes å stå i stil 

med oppgavens omfang. Det kan også virke som om studentene stiller for høye krav til 

oppgavens standard. I en intervjuundersøkelse av hovedfagsstudenter oppga svært mange at 

de syntes arbeidet med hovedoppgaven var langt mer omfattende enn hva som er 

gjennomførbart på normert tid (Falkfjell og Smeby 1999:22). For å fullføre i tide er det med 

andre ord lite rom for å arbeide ved siden av studiene.  

Det er grunn til å forvente at deltidsarbeidet også slår negativt ut på det andre 

suksesskriteriet, nemlig hvilke karakterer som oppnås på studiet. Studenter som jobber på 

dagtid vil ofte gå glipp av forelesninger eller seminarer. Forelesninger gir nyttig informasjon 

om hva som forventes til eksamen, ved at fokuset i forelesningene rettes mot noen få sentrale 

temaer på pensum. I tillegg gir seminarundervisning viktig skrivetrening, hvor man får 

tilbakemelding på eksamensrelevante øvingsoppgaver. De som ikke møter opp til disse 

tilbudene, vil trolig være mindre forberedt på hva som venter på eksamensdagen. Hvis man 

har en deltidsjobb som er på kveld- eller nattestid unngår man dette problemet, men risikerer 

samtidig å bli trøtt og uopplagt på lesesalen dagen etter. Dette kan medføre at studenten får 

mindre igjen for den tiden som brukes på studiene. Det forventes derfor at mye deltidsarbeid 

vil føre til dårligere karakterer på hovedfaget. 

Når de fleste er klar over at det å skrive en hovedfagsoppgave er en fulltidsjobb dersom 

målet er å fullføre til normert tid, kan der virke paradoksalt at det er i denne perioden av 

studiekarrieren at studentene jobber mest ved siden av studiene. På den annen side finnes det 

andre forhold som tilsier at dette også er den perioden hvor deltidsarbeidet fremstår som 

mest nødvendig og attraktivt. Det er vanlig å ha flere økonomiske forpliktelser i slutten av 

studietilværelsen enn i de tidligste studieårene. Mange har kanskje tatt opp boliglån, og er 

                                                 

3 Bortsett fra Cand Scient graden, som har normert studietid til 1 ½ år. 
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derfor avhengige å ha flere inntektskilder i tillegg til studiestøtten for å dekke utgiftene. Men 

årsaken til at mange jobber ved siden av kan også tenkes å være strukturen på hovedfaget. 

De frie studiene, er som tidligere nevnt, kjennetegnet av å ha en løs studiestruktur, der 

studiedagen i stor grad disponeres av studentene selv. Dette gjelder spesielt under arbeidet 

med hovedfagsoppgaven, da kravene til selvstendig arbeid er større enn noen gang tidligere i 

utdannelsen. Det er grunn til å tro at mange opplever å bli forsinket med hovedfagsoppgaven 

fordi de ikke har disponert tiden godt nok. Når det på flere studier i tillegg ikke finnes en 

absolutt tidsfrist for når oppgaven må leveres, er det mange som prioriterer å jobbe ved siden 

av oppgaveskrivingen.  

Det kan også tenkes at noen velger å jobbe mer ved siden av studiet i slutten av 

studiekarrieren, fordi de føler at studielånet begynner å bli for stort. Ved å jobbe litt ekstra 

under hovedfaget, trenger de kanskje ikke ta opp studielån. Likevel er det fare for at denne 

strategien vil føre til økonomisk tap. Selv om arbeidet gjør det mulig å begrense 

låneopptaket, kan deltidsarbeidet forårsake at studenten blir forsinket i studiet. Det 

økonomiske tapet som ett år ekstra studier innebærer, vil trolig være større enn det man kan 

spare på redusert låneopptak (Baekken 1997:33). 

3.3.1 Nyansering om deltidsarbeid  

Diskusjonen har så langt dreid seg om hvordan deltidsarbeidet kan føre til negative 

konsekvenser på studiene. Det er ikke dermed sagt at deltidsarbeid ikke kan ha mange 

positive sider. Deltidsarbeid gir nyttig arbeidserfaring, noe som kan øke sannsynligheten for 

å få arbeid etter endte studier (Børing 2005:9). Det å få arbeid er selvsagt svært viktig, og er 

hovedgrunnen til at mennesker investerer i utdanning. I tillegg vil studentene gjennom 

praktisk arbeid oppnå en type kunnskap som ikke læres på lesesalen. For eksempel vil en 

som har jobbet ved siden av studiene kanskje ha lettere for å relatere teorier til praktiske 

eksempler på arbeidsplassen. Det å jobbe ved siden av studiene kan dermed i visse tilfeller 

betraktes som en rasjonell strategi. På den annen side viste studien som fant at deltidsarbeid 

øker sannsynligheten for å få arbeid, at den negative effekten av å bli forsinket i studiet, er 

større enn den positive som følger av arbeidserfaringen for å få jobb (Børing 2005:9). I en 

nylig publisert studie finner Børing (2006) at gode karakterer øker sannsynligheten for å 

være i relevant jobb et halvt år etter avsluttet utdanning. Det er derfor ingen tvil om at 
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tidsbruk og karakterer, som utgjør suksesskriteriene i oppgaven, er veldig sentrale også for 

videre suksess i arbeidslivet.  

Det er også viktig å være klar over at deltidsarbeid ikke bare er et spørsmål om hva som hva 

som lønner seg mest med hensyn til fremtidige jobbmuligheter. Den vanligste årsaken til at 

studentene jobber ved siden av er trolig at de trenger pengene. Hvis studielånet ikke strekker 

til, har man kanskje ikke noe annet valg enn å skaffe seg en deltidsjobb. Slik sett kan 

deltidsjobben i større grad være et resultat av nødvendighet, enn noe som velges fordi det 

oppfattes som strategisk. I en studie utført av SSB oppga flertallet av de som hadde 

deltidsarbeid at de jobbet fordi støtten fra Lånekassen ikke var tilstrekkelig (Ugreninov og 

Vaage 2006:68). Så langt har jeg diskutert hvilke konsekvenser man kan tenke seg at det å 

arbeide ved siden av studiene har for grad av suksess på hovedfaget. I neste del vil 

studiefinansieringens konsekvenser diskuteres i sammenheng med studentenes sosiale 

bakgrunn. Et sentralt spørsmål som reises her er om ulik grad av deltidsarbeid blant 

studenter med forskjellig sosial bakgrunn bidrar til at det oppstår sosiale forskjeller i suksess 

på studiet. 

3.4 Sosial bakgrunn og studiesuksess  

I del 3.2 ble det med utgangspunkt i de ulike ressurstypene diskutert hvorfor man kan 

forvente at studielånsopptaket varierer med sosial bakgrunn. Et av hovedpoengene i denne 

diskusjonen var blant annet at studenter med lav sosial bakgrunn trolig er mer skeptiske til å 

ta opp studielån, fordi de ikke kan regne med hjelp med tilbakebetalingen fra foreldrene. 

Videre ble det antatt at de som av ulike grunner begrenser studielånsopptaket kompenserer 

for den reduserte inntekten ved å jobbe mer ved siden av studiene. Hvis det er slik at 

studenter med lav sosial bakgrunn jobber mer ved siden av studiene enn andre, og det også 

er slik at stor grad av deltidsarbeid går på bekostning av studiene, er det grunn til å spørre 

om dette bidrar til at skape sosiale forskjeller i suksess på studiet. Samtidig er det rimelig å 

tenke seg at ulik grad av deltidsarbeid kun er en av flere årsaker som kan bidra til at det 

oppstår sosiale forskjeller i graden av suksess på studiet. I forrige kapittel ble det gått 

gjennom en del studier som har undersøkt sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

studiesuksess. Resultatet fra disse undersøkelsene viste at jo høyere sosial bakgrunn barna 
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hadde, desto bedre prestasjoner oppnådde de på skolen (Hansen 2005; Hægeland m.fl. 

2005). 

For å forklare at skolelevers prestasjoner varierer med sosial bakgrunn legges det ofte vekt 

på betydningen av de kulturelle ressursene som følger av foreldrenes utdanning. Barn som 

har foreldre med høyere utdanning blir fra tidlig alder i større grad enn andre oppfordret til 

lese bøker og interessere seg for læring. I tillegg antas det at disse foreldrene er ekstra 

opptatt av at barna skal lære gode arbeidsmetoder. På denne måten overfører foreldrene 

kunnskaper og holdninger til barna sine, noe som gjør at de har større sannsynlighet for å 

lykkes på skolen. (Erikson og Jonsson 1996:22). En alternativ forklaring på 

prestasjonsforskjellene er at skolen i større grad belønner kulturen til barn fra høyere sosiale 

lag. Som jeg har vært inne på tidligere hevder Bourdieu at barn med høy sosial bakgrunn har 

lett for å trives på skolen, fordi kulturen som formidles der tilsvarer deres egen. At barn med 

lav sosial bakgrunn oppnår dårligere karakterer, kan dermed forklares med at kulturen deres 

i mindre grad verdsettes av lærerne (Bourdieu & Passeron 1990). Felles for begge 

forklaringene er imidlertid at de leder til en forventning om at barn med bakgrunn i de 

høyere sosiale lag oppnår de beste prestasjonene på skolen. 

Det er imidlertid usikkert om det finnes en tilsvarende sammenheng på et høyere 

utdanningsnivå. Ettersom de fleste har flyttet hjemmefra innen de begynner på universitetet 

er det grunn til å tro at færre mottar hjelp med skolearbeidet av foreldrene. En enda viktigere 

grunn til å forvente at det ikke finnes denne typen prestasjonsforskjeller på hovedfaget, er at 

studenter med lav sosial bakgrunn er en svært selektert gruppe innen høyere utdanning. For 

studenter med høy sosial bakgrunn vil det ofte være en selvfølge å velge høyere utdanning, 

siden dette har vært tradisjonen i familien. Dette vil ikke være tilfelle for studenter med lav 

sosial bakgrunn, noe som kan tyde på at de har tatt et mer bevisst valg. Siden disse 

studentene i mindre grad kan regne med økonomisk og akademisk støtte fra foreldrene, kan 

man anta at de som fortsetter med høyere utdanning utmerker seg ved å være spesielt 

dyktige. Det er med andre ord grunn til å tro at studenter med lav sosial bakgrunn er mer 

avhengige av gode prestasjoner for fortsette med høyere utdanning enn studenter med høy 

sosial bakgrunn (Boudon 1974; Erikson og Jonsson 1996; Hansen 1986; Goldthorpe 2000). 

Det finnes studier som, i tråd med denne forventningen, viser at studenter med lav sosial 

bakgrunn i mindre grad velger å fortsette med høyere utdanning, selv når de har like gode 

karakterer som de med høy sosial bakgrunn (Hansen 2005).  
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Samtidig er det grunn til å tro at det å ha høy sosial bakgrunn fremdeles vil være en fordel på 

universitetsnivået. For å forklare dette nærmere vil jeg på nytt ta utgangspunkt i den skjeve 

fordelingen av økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser som har ligget til grunn for store 

deler av argumentasjonen i dette teorikapittelet.  

For det første er det grunn til å tro at den økonomiske situasjonen i hjemmet påvirker 

sannsynligheten for lykkes på studiene. Økonomisk støtte hjemmefra kan være fordelaktig 

hvis støtten gjør at man ikke trenger å jobbe ved siden av studiene, og at tiden som frigjøres 

brukes til å studere. Studenter med høy sosial bakgrunn har større tilgang på økonomiske 

ressurser enn studenter med lav sosial bakgrunn. Disse studentene vil dermed ha bedre tid til 

å konsentrere seg om studiene. Bedre tid til studiene kan både øke sannsynligheten for å 

fullføre hovedfagsoppgaven på normert tid, og for å oppnå gode karakterer.  

For det andre antas det at studenter med høy sosial bakgrunn drar nytte av at de har større 

tilgang på kulturelle ressurser. Her tenkes det på den type diffuse verdier og kunnskaper som 

inngår i Bourdieus begrep om kulturell kapital. Det er grunn til å tro at de som har foreldre 

med akademisk bakgrunn har tilegnet seg en del kunnskaper som vil gi uttelling på 

universitetet. Dette dreier seg blant annet om en form for akademisk væremåte, forståelse og 

argumentasjonsteknikk. Ettersom studenter med mye kulturell kapital vil ha lettere for å 

kjenne seg igjen i den akademiske kulturen, vil de også ha lettere for å trives i 

studietilværelsen (Bourdieu & Passeron 1990). Selv om det kan stilles spørsmålstegn ved om 

det foregår en diskriminering av kulturen til studenter med lav sosial bakgrunn, slik teorien 

til Bourdieu tilsier, er det rimelig å tro at de som har akademikerforeldre har bedre trening i å 

ordlegge seg på den måten som gir størst uttelling ved universitetene.  

For det tredje forventes det at sosiale ressurser er av betydning for hvor stor grad av suksess 

studentene opplever. Sosiale ressurser sikter, som tidligere nevnt, til de fordelene som følger 

av at man har et stort nettverk av mennesker rundt seg. I skolesammenheng vil nettverket 

blant annet inkludere medstudenter, seminargrupper, seminarledere, veiledere, 

kollokviegrupper og så videre. De med mange studievenner har flere de kan spørre om hjelp 

med skolearbeidet og få viktig informasjon av, enn de som ikke har et slikt nettverk. Hvis 

man har venner med gode studievaner og høye ambisjoner, er det sannsynlig at ens eget 

ambisjonsnivå blir tilsvarende høyt. Siden skolenettverket ikke er forbeholdt studenter med 

høy sosial bakgrunn, er det mulig å tenke seg at denne ressursformen veier opp for noe av 
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prestasjonsforskjellene som oppstår på grunn av den skjeve fordelingen av økonomiske og 

kulturelle ressurser. Nettverket kan fungere som en alternativ kilde til informasjon og hjelp 

for de som ikke har mulighet til å motta dette av foreldrene. På den annen side kan det 

tenkes at også tilgangen til, og utbyttet av, sosiale nettverk varierer med studentenes 

bakgrunn. For eksempel vil muligheten til å få bli med på forskningsprosjekter med 

tilhørende stipender ofte være avhengig av at man enten kjenner de rette personene, eller at 

man utmerker seg ved å være spesielt dyktig. Hvis det er slik at studenter med høy sosial 

bakgrunn har de beste karakterene og størst tro på egne prestasjoner, har de trolig også større 

muligheter for å bli med på slike prosjekter. I tillegg kan det tenkes at kollokviegruppene 

ofte består av studenter med lik sosial bakgrunn. Det er grunn til å tro at studenter med 

tilsvarende kulturelle oppfatninger og væremåte har lett for finne sammen. Den fordelen 

studenter med lav sosial bakgrunn kunne hatt av å være del av gruppe bestående av studenter 

med større sosialt nettverk, vil dermed sjelden finne sted. Det er med andre ord mye som 

leder i retning av en antagelse om at de sosiale ressursene også er skjevfordelte på en slik 

måte at det tjener studenter med høy sosial bakgrunn. På bakgrunn av fordelingen av de 

ulike ressurstypene antas det at studenter med høy sosial bakgrunn også oppnår de beste 

prestasjonene på hovedfaget. Det er samtidig grunn til å tro at disse forskjellene vil være 

mindre enn på lavere utdanningsnivåer, ettersom studenter med lav sosial bakgrunn er svært 

selekterte på dette utdanningsnivået. 

Diskusjonen så langt har fokusert på en forventning om at studenter med høy sosial 

bakgrunn oppnår de beste prestasjonene fordi de har tilgang på mest ressurser. Det kan 

imidlertid tenkes at studenter med høy sosial bakgrunn også selv bruker mer ressurser enn 

andre for å oppnå gode karakterer. For eksempel er det mulig å tenke seg at foreldre med 

høyere utdanning har større forventninger om at barna skal lykkes med studiene, enn 

foreldre uten høyere utdanning. For foreldrene fra lavere sosiale lag kan det at barna deres 

har gjennomført et hovedfagsstudium i seg selv oppleves som en stor bragd. Hvis det er slik 

at studenter med høy sosial bakgrunn opplever et sterkere karakterpress hjemmefra, vil de 

trolig også jobbe ekstra hardt for å innfri foreldrenes forventninger. På den annen side kan 

det også tenkes at det ikke er foreldrene, men i stedet studentene selv som har ekstra høye 

forventninger til egne prestasjoner. 
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3.5 Oppsummering og hypoteser 

Formålet med denne masteroppgaven er å besvare de tre underspørsmålene som hører til 

problemstillingen. For det første ønsker jeg å undersøke om studenter med ulik sosial 

bakgrunn velger forskjellige måter å finansiere studiet sitt på. For det andre ønsker jeg å få 

svar på om de ulike finansieringsmåtene har betydning for graden av suksess på studiet. Det 

siste spørsmålet er om det finnes sosiale forskjeller i suksess på hovedfagsstudiet, og om 

forskjellene skyldes at studentene velger ulike finansieringsmåter. Når jeg i det følgende 

fremstiller de hypotesene som skal testes ut i oppgaven, gir jeg også en kort oppsummering 

av hvilke teoretiske betraktningene hver av dem hviler på. 

I begynnelsen av teorikapittelet drøftet jeg ulike faktorer som kunne tenkes å påvirke 

studentenes studielånsopptak og motivasjon for å jobbe ved siden av studiene. Her ble det 

blant annet diskutert om deltidsarbeid kunne ses som en strategi for å begrense studielånet. 

Det viktigste i denne delen av teorikapittelet var likevel å få frem at studentene er ulike med 

hensyn til sosial bakgrunn, og at dette kan ha betydning for finansieringsvalg. Med 

utgangspunkt i Erikson og Jonssons studie ble det diskutert hvordan studentene har ulik grad 

av tilgang på økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser.   

Hovedpoenget i denne diskusjonen var at studenter med høy sosial bakgrunn har størst 

tilgang på disse fordelaktige ressursene, og at de dermed også har bedre forutsetninger for å 

velge en finansieringsmåte som ikke går på bekostning av studiene. Studenter med 

velstående foreldre kan regne med økonomisk hjelp med tilbakebetalingen av studielånet, 

dersom det skulle bli nødvendig. Foreldrenes økonomiske ressurser kan dermed betraktes 

som et sikkerhetsnett som reduserer risikoen forbundet med å ta opp studielån betraktelig. I 

tillegg vil de kanskje også motta mer direkte økonomisk støtte under studiene, noe som gjør 

deltidsarbeid mindre nødvendig. Det ble dermed forventet at studenter med høy sosial 

bakgrunn tar opp mer studielån og jobber mindre ved siden av studiene enn studenter med 

lav sosial bakgrunn. Drøfting av de kulturelle og sosiale ressursene bidro til den samme 

forventningen. For eksempel har studenter med høyt utdannede foreldre lett tilgang på 

informasjon om fordelene ved å ta opp fullt studielån. Jeg forventet med andre ord den 

følgende sammenhengen: 

H1: Studenter med høy sosial bakgrunn har høyere studielån og lavere arbeidsinntekt enn 

studenter med lav sosial bakgrunn. 
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Videre drøftet jeg i del 3.2 hvilke implikasjoner ulike finansieringsmåter kunne tenkes å ha 

for suksess på hovedfagsstudiet. Suksesskriteriene i denne oppgaven er karakterer og 

tidsbruk på hovedfaget. På bakgrunn av diskusjonen ble det forventet at det å jobbe mye ved 

siden av studiene har negative konsekvenser på studiene. Antagelsen bygger for det første på 

at det å gjennomføre et hovedfagsstudium innebærer store investeringer i form av tid og 

krefter. Deltidsarbeid oppfattes som å være lite forenelig med en slik innsats. I tillegg vil de 

som bruker mye tid på deltidsarbeid risikere å gå glipp av viktig informasjon som gis på 

seminarer og forelesninger. Ettersom graden av deltidsarbeid måles med utgangspunkt i 

studentenes arbeidsinntekt lyder den andre hypotesen: 

H2: Studenter med høy arbeidsinntekt opplever lavere grad av suksess på studiet.  

I neste delen var formålet å undersøke om sosiale ulikheter i valg av finansieringsmåte, er en 

medvirkende årsak til at det oppstår ulikheter i suksess på studiet. Her ble det poengtert 

hvordan ulikheter i graden av deltidsarbeid kun er en av flere årsaker til at det kan forventes 

å være sosiale forskjeller i suksess på hovedfaget. Igjen ble den ulike fordelingen av 

økonomiske, sosiale og kulturelle ressurser benyttet til å forklare forskjellene. I diskusjonen 

ble det spesielt lagt vekt på betydningen de kulturelle ressursene som følger av å vokse opp i 

et hjem hvor foreldrene har høyere utdanning. Med utgangspunkt i Bourdieus teori om 

kulturell kapital ble det antatt at studenter med høy sosial bakgrunn oppnår størst grad av 

suksess på studiet. Disse studentene behersker i større grad enn studenter med lav sosial 

bakgrunn den formen for akademisk væremåte, språk og forståelse som gir størst uttelling på 

universitetet. I tillegg er det grunn til å tro at studenter med høy sosial bakgrunn opplever et 

sterkere press fra foreldrene for å lykkes med studiene, noe som gjør at de jobber ekstra 

hardt for å innfri forventningene. Det ble dermed forventet at: 

H3: Studenter med høy sosial bakgrunn opplever størst grad av suksess på hovedfaget. 

Den siste hypotesen som skal testes ut i denne oppgaven følger naturlig av de tidligere 

hypotesene. I den første hypotesen ble det forventet at studenter med høy sosial bakgrunn 

jobber minst ved siden av studiene. Videre forventet vi i den andre hypotesen at det å jobbe 

ved siden av har negative konsekvenser for suksess på studiet. I den tredje hypotesen ble det 

forventet at de med høy sosial bakgrunn oppnår størst grad av suksess på studiet. Hvis vi ser 

disse hypotesene i sammenheng kan det tenkes at noe av grunnen til at studenter med høy 

sosial bakgrunn oppnår størst grad av suksess på studiet, er at disse studentene bruker 
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mindre tid enn andre på deltidsarbeid. Hvis dette er tilfelle følger det også at de antatte 

sosiale prestasjonsforskjellene reduseres når vi sammenligner studenter med lik 

arbeidsinntekt. Den fjerde og siste hypotesen lyder derfor som følger: 

H4: Eventuelle sosiale forskjeller i suksess på hovedfagsstudiet kan delvis forklares med ulik 

arbeidsinntekt. 

De fire hypotesene ovenfor vil utgjøre utgangspunktet for to empirikapitler. Den første 

hypotesen skal testes i kapittel 5 ” Sosial bakgrunn og studiefinansiering”. Dette kapittelet 

handler altså om sammenhengen mellom sosial bakgrunn og valg av studiefinansiering. De 

tre siste hypotesene vil testes i kapittel 6 ” Sosial bakgrunn, studiefinansiering og suksess”. 

Dette kapittelet handler både om hvilke konsekvenser finansieringsmåtene har i forhold til 

suksess på studiet, og om sammenhengen mellom sosial bakgrunn og studiesuksess. I tillegg 

undersøkes det om ulik grad av deltidsarbeid kan forklare noe av de forventede sosiale 

prestasjonsforskjellene på hovedfaget. 
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4. Presentasjon av data og analysemetoder 

I dette kapitlet ønsker jeg å klargjøre hvilke data som ligger til grunn for de analysene som 

utføres i oppgaven. Det gjøres ved å presentere de variablene og metodene som benyttes for 

å besvare problemstillingen. Kapittelet starter med en generell presentasjon av datamaterialet 

i del 4.1. Deretter vil jeg i del 4.2 gi en beskrivelse av de viktigste variablene, og hvordan 

disse er operasjonalisert. I del 4.3 presenteres noen sentrale kontrollvariabler. Til slutt 

presenteres de metodene som benyttes for utføre de ulike analysene i del 4.4. 

4.1 Datamaterialet 

Analysene i oppgaven bygger på et datamateriale som er innhentet av SSB til Educational 

Careers- prosjektet. Dette datamaterialet består av registerinformasjon som er sammensatt av 

opplysninger fra flere ulike læresteder innenfor høyere utdanning og Samordna opptak, samt 

SSB sine egne registre.  

4.1.1 Avgrensing av datamaterialet 

Datamaterialet som benyttes i de følgende analysene er et utvalg av studentmassen som 

begynte på hovedfagstudiet ved et av universitetene i Norge i perioden 1993 til 1999. Denne 

perioden er valgt fordi det er i dette tidsrommet det finnes informasjon om studentenes 

inntekt. Utvalget består av studenter på Cand.philol., Cand.scient., og Cand.polit. gradene. 

Grunnen til at jeg har valgt å konsentrere meg om disse hovedfagsgradene, er at de består av 

studier med forholdsvis lik studiestruktur. Studiene skiller seg fra profesjonsutdanningene 

ved å ha et mer uforpliktende studieløp der graden hovedsaklig settes sammen av studentene 

selv, og de betegnes derfor ofte som ”frie” studier. Det vil være interessant å se om 

arbeidsinntekt og studielånsopptak varierer mellom ellers nokså like hovedfagsgrader.  

Videre har jeg valgt å gjøre en aldersavgrensning av enhetene i datamaterialet. I det 

opprinnelige datamaterialet varierer alderen til de som begynte på hovedfaget fra 18 år til 44 

år. I det datamaterialet som benyttes i analysene er studenter som er yngre enn 22 år og eldre 

enn 30 år tatt bort. Den nedre grensen er valgt fordi det med normal studieprogresjon ikke er 

mulig å begynne på hovedfaget før man har fylt 22 år. Den øvre grensen er valgt fordi de 
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eldste hovedfagsstudentene ofte befinner seg i en helt ulik livssituasjon enn 

”normalstudenten”, og har ofte flere år i arbeidslivet bak seg. Mange er trolig også etablerte 

med egen familie og bolig. Disse omstendighetene gjør at denne gruppen trolig har et ulikt 

finansieringsmønster enn de yngre studentene som har fulgt et normalt studieløp. Det er for 

eksempel grunn til å tro at en del blir forsørget av ektefelle eller samboer i studieperioden. 

Ved å utelate de yngste og de eldste studentene i datamaterialet unngår man at analysene av 

studentenes finansieringsadferd påvirkes av disse spesielle studentgruppene. Etter at disse 

avgrensingene er foretatt inneholder datamaterialet jeg benytter i analysene opplysninger om 

17 206 personer. Begrensningene gjør at jeg sitter igjen med studenter som befinner seg i en 

nokså lik studiesituasjon. Dette bidrar til at analysene blir lettere å gjennomføre og tolke.  

4.2 Operasjonalisering av variablene 

Med utgangspunkt i formålet om å undersøke om studiefinansieringsvalg varierer med 

studentenes sosiale bakgrunn, utgjør både studielån og arbeidsinntekt sentrale variabler i 

oppgaven. Disse variablene er operasjonalisert slik at de viser til studentenes samlede låne- 

og inntektsbeløp for de to første årene på hovedfaget. Grunnen til at jeg undersøker 

studentenes finansielle valg for de to første årene er at hovedfaget er normert til to år. I 

tillegg vil de som følger normal studieprogresjon ha krav på både studielån og stipend i 

denne perioden. Det er viktig at studentene som undersøkes har krav på studiestøtte, slik at 

de har mulighet til å foreta de samme finansielle valgene. Til tross for at 

studielånsvariabelen og inntektsvariabelen viser til samlet beløp for de to første årene av 

hovedfaget, vil studentenes årlige inntekt og studielånsopptak benyttes i analysene. Grunnen 

til at jeg har valgt å oppgi beløpene per år er at det gir en mer intuitivt fremstilling. Dette er 

gjort ved å dele de opprinnelige variablene på to, slik at de i stedet viser til studentenes 

årlige arbeidsinntekt og studielånsopptak.  

4.2.1 Arbeidsinntekt   

Inntektsvariabelen gir et samlet mål på lønns- og næringsinntekt, og benyttes i oppgaven 

som en indikasjon på hvor mye studentene jobber ved siden av studiene. En mulig kritikk av 

denne variabelen er at den ikke fanger opp andre typer inntekt, som for eksempel 

aksjeinntekt eller inntekt fra svart arbeid. Dette er likevel inntektskilder som trolig er lite 
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utbredt blant studenter. En viktigere spørsmål dreier seg om arbeidsinntekten gir et godt mål 

på hvor mye studentene jobber ved siden av studiene. Betalingen for samme mengde arbeid 

varierer vanligvis mellom ulike sektorer og bransjer. I denne oppgaven har jeg ikke 

informasjon om hva slags type arbeid studentene har. Det vil dermed ikke være mulig å sette 

likhetstegn mellom lønn og timer brukt på deltidsarbeid. På den annen side er det grunn til å 

tro at arbeidsinntekten gir en tilfredsstillende indikasjon på hvor mye studentene jobber ved 

siden av studiene. Ettersom studenter som regel jobber i deltidsstillinger hvor det ikke stilles 

krav til utdanning eller tidligere erfaring, er stillingene ofte lavt betalte. Det er dermed 

naturlig å tenke seg at timelønnen til studentene varierer mindre enn for andre 

arbeidsgrupper. Det antas dermed at inntektsvariabelen som benyttes i oppgaven gir et godt 

mål på hvor mye studentene tjener på bakgrunn av eget arbeid, og dermed også på hvor mye 

de jobber ved siden av studiene. 

Inntektsvariabelen er målt i hele kroner, og viser som nevnt til studentenes årsinntekt. Tabell 

4.1 viser median og gjennomsnittlig inntekt til studentene.   

Tabell 4.1. Hovedfagsstudentenes årsinntekt  

Gj.snitt Median Std.avvik N
Arbeidsinntekt 66 421   48 375   63 659   17 206  

Av tabellen ser vi at gjennomsnittlig arbeidsinntekt er på 66 421 kroner i året. Grunnen til at 

gjennomsnittslønnen er såpass høy, kommer trolig av at en del av studentene har 

uforholdsmessig høy inntekt, noe som drar opp gjennomsnittet. For å få et bedre inntrykk av 

hvor mye studentene tjener har jeg derfor valgt å også oppgi medianinntekten. Medianen gir 

et mål på den midterste verdien i en fordeling hvis vi rangerer fra laveste til høyeste verdi. 

Medianinntekten viser at halvparten av studentene i utvalget har en årsinntekt som er lavere 

enn 48 375 kroner, mens den andre halvparten har en inntekt som er høyere enn dette 

beløpet. Figur 4.1 gir en grafisk fremstilling av hvordan studentene fordeler seg på 

inntektsvariabelen.  
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Figur 4.1. Hovedfagsstudentenes årsinntekt  
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Som vi kan lese av tabellen er det stor spredning i hvor mye studentene tjener ved siden av 

studiene. Relativt få har ingen inntekt i det hele tatt, mens en betydelig andel har forholdsvis 

høy inntekt. Figuren viser at hele 40 prosent av hovedfagsstudentene har en årsinntekt på 

over 60 000 kroner. De fleste av studentene har likevel en inntekt som er lavere enn dette 

beløpet. Det er grunn til å tro at en del av studentene som befinner seg i de øverste 

inntektskategoriene er fulltidsansatte som studerer ved siden av jobben. Det er mer usikkert 

hvem som befinner seg i kategorien uten inntekt. Det kan imidlertid tenkes at dette er 

studenter som lever på trygd, og som derfor ikke har registrert arbeidsinntekt. 

4.2.2 Studielån 

Som nevnt ovenfor tar denne variabelen utgangspunkt i hvor mye studentene har tatt opp i 

studielån i løpet av de to første årene av hovedfaget. En alternativ løsning kunne vært å 

undersøke studentenes samlede studielåneopptak for hele studietiden. På denne måten ville 

man fått et bilde av hvordan det totale studielånsopptaket varierer med sosial bakgrunn. 

Imidlertid er det slik at studentene har brukt ulik tid på å fullføre studiene på lavere grad. 

Med en slik metode ville det vært vanskelig å vite om årsaken til størrelsen på studielånet 

skyldes forsinkelser eller ulike holdninger til å ta opp lån. Ved å kun se på de to første årene 

av hovedfaget sammenlignes studenter som er i nøyaktig samme studiesituasjon. Fordelen 

med å undersøke de finansielle valgene til en bestemt gruppe i en utvalgt periode er at 

resultatene blir lettere å tolke. Hvis studentene har like forutsetninger til å ta opp studielån 
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og befinner seg i en tilsvarende studiesituasjon, vil det være enklere å analysere om 

eventuelle ulikheter i studielånsopptaket kan forklares med bakgrunn i sosial bakgrunn. I 

likhet med inntektsvariabelen er studielånsvariabelen målt i hele kroner, og beløpet viser til 

årlig studielånsopptakt. Tabell 4.2 viser hovedfagsstudentenes gjennomsnittlige 

studielånsopptak.  

Tabell 4.2 Hovedfagsstudentenes studielånsopptak 

Gj.snitt Median Std.avvik N
Studielån 32 680   39 269   16 210   17 206  

Tabellen viser at gjennomsnittlig studielån for alle studentene er 32 680 kroner i året, mens 

medianlånet er på 39 269 kroner. Maksimalt låneopptak i Lånekassen for en fulltidsstudent 

har i den aktuelle perioden ligget på mellom 40 000 og 50 000 kroner i året.  

Figur 4.2 Hovedfagsstudentenes studielånsopptak 
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I figur 4.2. ser vi at 42 prosent av studentene har tatt opp mellom 40 000 og 50 000 kroner i 

studielån. Samtidig legger vi merke til at hele 10 prosent av studentene ikke har tatt opp lån i 

det hele tatt. 
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4.2.3 Karakterer og tidsbruk  

Karakteren på hovedfaget og sannsynligheten for å fullføre hovedfagsstudiet innen tre år 

brukes som mål på studiesuksess. Disse suksesskriteriene er valgt fordi de sier noe om i 

hvilken grad studentene tilfredsstiller de krav som utdanningsinstitusjonen opererer med.  

Karakterer 

Den vanligste måten å vurdere studentenes innsats på er ved bruk av karakterer. Karakterene 

er ment å være et mål som sier noe om studentenes evner, og i hvilken grad de har mestret å 

tilegne seg den kunnskapen som er blitt formidlet på faget. Et problem med å anvende 

karakterer som et mål på suksess er at karaktersettingen er svært ulik på forskjellige fag og at 

det er blitt anvendt ulike karakterskalaer til ulike tider. Derfor er karaktervariabelen som 

benyttes her omregnet til z-skårer. Dette innebærer at den er standardisert på en slik måte at 

det blir mulig å sammenligne karakterene på tvers av fag og karakterskalaer. For å lage et 

slikt standardmål må nullpunktet og måleenheten på den opprinnelige variabelen endres 

(Skog 2004:156). 

Den standardiserte karaktervariabelen som benyttes i analysene er kontinuerlig, 

sammenhengen mellom sosial bakgrunn og karakterer vil derfor analyseres ved hjelp av 

lineær regresjon4. Tabell 4.3 viser laveste og høyeste verdi på karaktervariabelen. 

Gjennomsnittsverdien er tilnærmet lik 0, noe den alltid er når man har omkodet en variabel 

til z-skår.  

Tabell 4.3 Enhetenes fordeling på karaktervariabelen. 

Gj.snitt Std.avvik Min. Max. N
Hovedfagskarakter 0,04 0,98 -5,65 4,21 10982  

Av tabellen fremgår det at vi kun har opplysninger om karakterene til 10 982 av de i alt 

17 206 enhetene i datamaterialet. Dette kommer av at ikke alle har fullført hovedfaget, og 

dermed ikke har noen karakter. I de senere analysene av sammenhengen mellom studentenes 

arbeidsinntekt og karakterer inkluderes kun de av studentene som har fullført hovedfaget 

innen tre år. Bakgrunnen for denne avgrensingen er at studentene i utvalget har hatt ulik tid 

                                                 

4 En mer detaljert forklaring av denne analysemetoden gis under punkt 4.6. 
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på seg til å fullføre hovedfaget. Ettersom siste dato for fullført hovedfag er fra 2003 har de 

som begynte i 1993 hatt vesentlig lengre tid på seg til å fullføre enn de som begynte i 1999. 

De sistnevnte vil kun ha hatt tre år på seg til å fullføre hovedfaget. Ved å utelate de som 

bruker lengre tid enn dette oppnås et mer rettferdig grunnlag å bedømme karakterene på. En 

annen fordel ved å sette en slik tidsgrense er at en eventuell sammenheng mellom 

arbeidsinntektene trolig vil komme tydeligere frem når vi sammenligner studenter som har 

brukt like lang tid.  

Tidsbruk 

Utdanningsinstitusjonene legger ikke like mye vekt på studentenes tidsbruk som de gjør på 

karakterene. Likevel har det lenge vært en politisk målsetning om å få flere studenter til å 

gjennomføre studiet på normert tid. Etter innføringen av Kvalitetsreformen i 2003 har den 

statlige støtten til universitetene i større grad enn tidligere vært avhengig av produksjon av 

studiepoeng (Hovdhaugen og Aamodt 2006:11). Dette har ført til sterkere vektlegging av 

tidsaspektet også fra lærestedene, hvor det er satt i gang ulike tiltak som har som mål å øke 

studieintensiteten. Tidsbruk anses derfor som et relevant mål på suksess i denne oppgaven.   

Tidsvariabelen er operasjonalisert slik at den måler hvor mange av studentene som har 

fullført hovedfaget innen tre år. Videre er den kodet slik at de som fullfører studiet innen tre 

år har verdien 1, mens de som ikke har fullført har verdien 0. Grunnen til at fullføringstiden 

er satt til tre år, og ikke to år som er normert studietid, er at svært få studenter tradisjonelt 

fullfører hovedfaget på normert tid. Det gir derfor liten mening å operere med en normert/ 

ikke normert tidsvariabel. Videre er det slik at studentene mottar støtte fra Lånekassen selv 

om de er ett år på overskudd. På denne måten vil de ikke hindres ytterligere på grunn av 

økonomiske problemer, selv om de er ett år på overtid.  

Når den avhengige variabelen er dikotom med verdien 0 og 1 benyttes logistisk regresjon. 

Dette er en statistisk metode som vil bli nærmere forklart under punkt 4.5. Tabell 4.4 viser 

hvor mange av studentene i utvalget som har fullført hovedfaget i løpet av tre år.  

Tabell 4.4 Fordeling mellom fullført og ikke fullført hovedfaget etter tre år. 

% Antall
Fullført 43,6 7509
Ikke fullført 56,4 9697
Totalt 100 17206  
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Tabell 4.4 viser at 43,6 prosent av enhetene i datamaterialet fullførte hovedfagsstudiet innen 

tre år. Dette høres i utgangspunktet lite ut, men det er viktig å være klar over at en betydelig 

andel av studentene som befinner seg i ikke-fullført kategorien trolig har sluttet eller begynt 

på et annet studium. Fra tidligere undersøkelser vet vi at mange avbryter studiet før de er 

ferdige (Hansen og Mastekaasa 2005; Hovdhaugen og Aamodt 2006; Næss 2003; Aamodt 

2001). Datamaterialet gir ikke anledning til å undersøke alle årsakene til hvorfor noen 

opplever å bli forsinket i studiene, men dette er heller ikke meningen. Poenget i denne 

oppgaven er å undersøke om det å jobbe ved siden av studiene øker sannsynligheten for å bli 

forsinket. I tillegg skal det undersøkes om det finnes sosiale ulikheter i forhold til hvor lang 

tid studentene bruker for å fullføre hovedfaget. For å undersøke disse spørsmålene vil denne 

opperasjonaliseringen fungere utmerket. Variabelen er konstruert på bakgrunn av 

informasjon om datoen for når studentene begynte og sluttet på hovedfaget, og gir dermed et 

enkelt og presist mål på fullføringstiden.  

4.2.4 Sosial bakgrunn 

For å måle studentenes sosiale bakgrunn har jeg benyttet to ulike variabler, foreldrenes 

inntekt og utdanningsnivå. Den teoretiske begrunnelsen for dette valget ble gjort rede for i 

forrige kapittel. 

Foreldrenes inntekt  

Inntektsvariabelen gir et mål på foreldrenes gjennomsnittlige inntekt i perioden studentene 

var mellom 10 og 18 år. Inntekten er basert på pensjonsgivende inntekt, og er justert etter 

konsumprisindeksen, slik at det tas høyde for den generelle prisstigningen. Ideelt sett burde 

jeg også hatt informasjon om foreldrenes formue. Dette ville gitt et enda bedre bilde av den 

økonomiske situasjonen i hjemmet. Selv om jeg ikke har tilgang på data om formue, mener 

jeg likevel at pensjonsgivende inntekt gir et bilde av familiens økonomiske situasjon. Det er 

grunn til å tro at inntektsvariabelen indikerer i hvilken grad foreldrene har mulighet til å gi 

barna sine økonomisk støtte i studietiden. Variabelen er operasjonalisert slik at den viser til 

begge foreldrenes samlede inntekt. Her hadde det også vært mulig å bare se på den av 

foreldrene med høyest inntekt. Denne løsningen velges ofte i undersøkelser hvor formålet er 

si noe på bakgrunn av økonomisk status. Det holder gjerne at en av foreldrene har høy 

inntekt for at familien oppnår høy økonomisk status. Ettersom formålet her er å undersøke 
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om den økonomiske situasjonen i hjemmet påvirker hvordan studentene velger å finansiere 

studiene sine, vil det være mest hensiktsmessig å benytte det samlede inntektsmålet. I de 

senere analysene er foreldreinntekten oppgitt i hundre tusen kroner for å få en lettere 

fortolkning av koeffisientene. I Tabell 4.5 er foreldrenes inntekt oppgitt i hele kroner. 

Tabell 4.5 Foreldrenes gjennomsnittsinntekt i kroner   

Gj.snitt Median Std.avvik N
Foreldreinntekt 452 131 438 152 178 561 16 277  

Tabellen viser at gjennomsnittsinntekten er på omtrent 450 000 kroner. For å få et bedre 

inntrykk av hvordan foreldrene er fordelt på inntektsvariabelen presenteres fordelingen 

grafisk i figur 4.3. Selv om variabelen benyttes som en kontinuerlig variabel i analysene, er 

den her delt inn i kategorier for å lette fremstillingen.  

Figur 4.3 Foreldrenes samlede årsinntekt i kroner  
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Som vi kan lese av figuren er den vanligste familieinntekten på mellom 400.000 og 500.000 

kroner. Få familier har en samlet inntekt som er mindre enn 200.000 kroner og mer enn 

800.000 kroner.  

Foreldrenes utdanning 

Den andre indikatoren for sosial bakgrunn som benyttes i denne oppgaven er foreldrenes 

utdanning. Utdanningsvariabelen er konstruert med utgangspunkt i SSB’s offisielle 

utdanningskoder. Denne utdanningskoden kalles Norsk standard for utdanningsgruppering 
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(NUS). Formålet med koden er at den skal fungere som et standardisert mål på 

utdanningsaktiviteter. NUS-koden består av ni utdanningsnivåer (SSB 2001). På bakgrunn 

av denne har jeg laget fem dummyvariabler som tilsvarer foreldrenes ulike utdanningsnivåer. 

Disse nivåene er: utdanning som tilsvarer grunnskole, utdanning på videregående nivå, 

høyere utdanning på lavere grad (Cand. Mag. eller tilsvarende), høyere utdanning på høyere 

grad (hovedfagsnivå), og utdanning på forskernivå. I analysene er variablene kodet slik at de 

som har foreldre med det aktuelle utdanningsnivået får verdien 1, mens alle andre får 

verdien 0.  

Utdanningsnivået viser til den av foreldrene som har høyest utdanning. En mulig kritikk av 

denne løsningen er at man mister informasjon om den ene av foreldrenes utdanning. En 

alternativ løsning kunne derfor vært å anvende et felles mål for foreldrenes utdanning. Med 

utgangspunkt i teoriene som ble diskutert i forrige kapittel har jeg likevel valgt å basere 

variabelen på den av foreldrene med høyest utdanning. Her ble det blant annet diskutert 

hvordan kjennskap til utdannelsessystemet og det å kunne motta kvalifisert hjelp hjemmefra 

ville være en fordel for å lykkes med studiene. Det er tilstekkelig at en av foreldrene har 

erfaring med utdanningssystemet for å få tilgang på denne type informasjon fordeler. Tabell 

4.6 gir en fremstilling av hvordan foreldrene fordeler seg på utdanningsvariabelen.  

Tabell 4.6 Foreldrenes utdanningsnivå 

Prosent
3,3
38,2
33,0
23,0
2,5

Totalt 100(16105)
6,4

Total N 17206

Forskerutdanning

Ikke oppgitt i prosent av total N

Grunnskole eller lavere
Videregående 
Lavere nivå høyskole eller universitetsutdanning
Høyere nivå høyskole eller universitetsutdanning

  

Av tabellen 4.6 ser vi at svært få av studentene har foreldre som kun har grunnskole som 

høyeste oppnådde utdannelse. Samtidig har nesten 60 prosent av studentene i utvalget 

foreldre med høyere utdanning, noe som må sies å være ganske høyt. På den annen side er 

det ikke så overraskende at mange av foreldrene har høyere utdanning med tanke på at barna 

deres selv er hovedfagsstudenter. Det finnes en rekke studier som viser at studenter med høy 

sosial bakgrunn oftere tar høyere utdanning enn andre (Hansen 1997a, 1999; Shavit & 

Blossfeld 1993; Erikson og Jonsson 1996).  
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4.3 Kontrollvariabler 

Til nå har jeg beskrevet de viktigste variablene som vil ligge til grunn for å besvare 

problemstillingen i oppgaven. Disse er som nevnt studiefinansieringsvariablene inntekt og 

studielån, og suksesskriterievariablene hovedfagstid og karakterer. I tillegg er variablene for 

sosial bakgrunn, foreldrenes inntekt og utdanningsnivå sentrale for kunne svare på 

spørsmålet om hvilke konsekvenser de forskjellige finansieringsmåtene har for studenter 

med ulik sosial bakgrunn.  

For å kunne si noe om hvilke konsekvenser ulike finansieringsvalg har for ulike 

studentgrupper er det likevel ikke tilstrekkelig å analysere sammenhengen mellom sosial 

bakgrunn og suksess på studiet, kun kontrollert for arbeidsinntekt og låneopptak. En 

tilsynelatende sammenheng mellom disse kan nemlig være et resultat av utenforliggende 

forhold. For å forhindre en slik feiltolkning er det viktig å kontrollere for utenforliggende 

variabler så godt som mulig ut fra de opplysningene som er tilgjengelige. Metodene som vil 

bli benyttet i denne oppgaven, gjør det mulig å kontrollere for om en eventuell sammenheng 

mellom studiefinansieringen og studieresultatene er påvirket av andre forhold. I det følgende 

presenteres denne typen forklaringsfaktorer som det vil tas hensyn til i analysene.  

Fagområde 

I tidligere undersøkelser er det funnet at tiden studentene bruker på studiene varierer på ulike 

fag. Disse forskjellene har ofte blitt forklart med utgangspunkt i studiestrukturen på faget. 

Resultatet fra disse undersøkelsene viser at studenter på strukturerte fag bruker mer tid på 

studiene enn de som går på mindre strukturerte fag (Berg 1997b; Hovdhaugen 2004; Wiers-

Jenssen & Aamodt 2002). Ettersom de ustrukturerte fagene gir anledning til å jobbe ved 

siden av studiene, er det grunn til å tro at studentenes låneopptak og deltidsarbeid varierer 

med hvilket fag de studerer. Utvalget i denne oppgaven er hovedfagsstudenter innenfor 

gradene Cand.philol., Cand.scient. og Cand.polit. Enkelt fortalt tilsvarer disse titlene 

henholdsvis historisk- filosofiske fag, naturvitenskaplige og matematiske fag, og til sist 

samfunnsvitenskaplige fag. En annen forklaring på at studentene bruker ulik tid på å fullføre 

kan være at kravene til hovedfagsoppgaven varierer på ulike fag. 

Den viktigste grunnen til å ta med fagbakgrunn som en egen kontrollvariabel er likevel 

antagelsen om at den sosiale rekrutteringen varierer mellom de ulike fagene. Det kan for 
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eksempel tenkes at innslaget av studenter med høy sosial bakgrunn blant de på historisk-

filosofiske fag er større enn på de andre. Hvis dette er tilfelle kan det ha betydning for de 

sammenhengene som eventuelt finnes mellom sosial bakgrunn og studiefinansiering, og 

mellom sosial bakgrunn og studiesuksess. Det vil derfor være interessant å inkludere disse 

variablene i analysen. 

Tabell 4.7 Studentene fordelt etter hovedfagsgrad 

% Antall
Cand. Philol. 39,6 6815
Cand. Scient. 35,9 6180
Cand. Polit. 24,5 4211
Totalt 100,0 17206  

Kjønn 

Det kan være grunn til å forvente at finansieringsadferden varierer noe mellom kjønnene. 

Lyngstads studie viste at kvinnelige studenter oftere enn mannlige har partnere som er i 

arbeid (Lyngstad 1999:37). Det kan derfor tenkes at de kvinnelige studentene har mindre 

behov for å jobbe deltid. Siden kjønnsfordelingen på flere av hovedfagsstudiene som denne 

studien inkluderer er svært ulik kan det være interessant å kontrollere for kjønn.  

Når det gjelder sammenhengen mellom kjønn og studiesuksess, er det ingenting i seg selv 

som skulle tilsi kjønnsforskjeller i verken karakterer eller tidsbruk på hovedfaget. 

Fordelingen mellom kjønnene i datamaterialet er ganske jevn, med 52,1 prosent kvinner og 

47,9 prosent menn. Kjønnsvariabelen som benyttes i analysene er en dikotom variabel, hvor 

menn har verdien 0 og utgjør referansekategorien, mens kvinner har verdien 1.  

Alder ved påbegynt hovedfag 

Som beskrevet i forrige kapittel har flere tidligere undersøkelser funnet at alder er av 

betydning for hvor mye studentene jobber ved siden av studiene. Resultatet fra disse 

studiene viser at eldre studenter jobber mer enn yngre (Berg 1997; Lyngstad og Øyangen 

1999; Ugreninov og Vaage 2006). Den viktigste årsaken til at de eldre studentene jobber mer 

ved siden av studiene er trolig at disse har opparbeidet seg flere økonomiske forpliktelser i 

løpet av studietiden. De eldste studentene bor sjeldnere enn de yngre hjemme hos foreldrene, 

noe som medfører at de generelt har høyere utgifter til bolig. I tillegg er det grunn til å tro at 

studentene stiller større krav til levestandard jo eldre de blir. Ettersom det er naturlig å tenke 
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seg at de eldre studentene jobber mer ved siden av studiene enn de yngre, forventes det at 

disse vil bruke lengre tid på å fullføre hovedfaget.  

En annen grunn til å kontrollere for studentenes alder er at det kan tenkes at alderen ved 

påbegynt hovedfag, varierer med sosial bakgrunn. Det finnes studier som har funnet at 

studenter med lav sosial bakgrunn er eldre enn de med høy sosial bakgrunn når de begynner 

på utdanningen (Aamodt 1997). Det er dermed grunn til å tro at det er en sammenheng 

mellom alder og sosial bakgrunn blant enhetene i utvalget5. Siden dette kan ha betydning for 

analysene, har jeg valgt å kontrollere for studentenes alder. Tabell 4.8 nedenfor viser 

hvordan studentene i utvalget fordeler seg på aldersvariabelen. Av tabellen ser vi at 

gjennomsnittsalderen for å begynne på hovedfaget er 24 år.  

Tabell 4.8 Frekvenstabell over aldersgrupper 

Alder ved påbegynt hovedfag % Antall
22 år 6,9 1183
23 år 16,3 2798
24 år 22,4 3856
25 år 19,3 3323
26 år 13,0 2239
27 år 8,7 1495
28 år 5,9 1013
29 år 4,4 750
30 år 3,2 549
Totalt 100 17206  

Antall søsken 

I teorikapittelet ble diskutert hvordan den økonomiske situasjonen i hjemmet trolig har 

betydning for hvordan studentene velger å finansiere studiene. Det er naturlig å tenke seg at 

mulighetene til å motta økonomisk støtte av foreldrene varierer med familiestørrelsen. Dette 

henger sammen med at jo flere barn det er i familien, desto mindre ressurser har foreldrene å 

fordele per barn. Ettersom familiestørrelsen påvirker mulighetene til å motta støtte av 

foreldrene, inngår antall søsken som en kontrollvariabel i analysene. Variabelen er kodet om 

til dummyvariabler, og brukes i forbindelse med analysene av studentenes arbeidsinntekt og 

                                                 

5 En gjennomsnittsanalyse av enhetene viser at studenter med lav sosial bakgrunn gjennomsnittlig  er ett år eldre enn 
studenter med høy sosial bakgrunn når de begynner på hovedfaget.  
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studielånsopptak. Som det fremgår i tabell 4.9 skilles det mellom studenter som er enebarn, 

de som har ett søsken, de som har to søsken og til sist de som har tre eller flere søsken. 

Tabell 4.9 Frekvenstabell av antall søsken  

Antall søsken % Antall
Ingen søsken 11,1 1910
Ett søsken 40,5 6963
To søsken 31,7 5456
Tre eller flere søsken 16,7 2877
Totalt 100,0 17206  

4.4 Statistiske metoder 

For å teste hypotesene som ble formulert i teorikapittelet vil det benyttes lineær og logistisk 

regresjonsanalyse. Regresjonsanalysen er en velegnet analyseteknikk når man ønsker å 

undersøke sammenhengen mellom to variabler. I tillegg til å gi informasjon om at det faktisk 

foreligger en sammenheng mellom avhengig og uavhengig variabel, oppnår vi også 

informasjon styrken og retningen på sammenhengen. En annen fordel ved 

regresjonsanalysen er at den gjør det mulig å kontrollere for mellomliggende faktorer som 

antas å virke inn på den sammenhengen vi er interessert i å undersøke (Skog 2004:214). 

Nedenfor vil jeg kort presentere logikken bak lineær og logistisk regresjonsanalyse, og si litt 

om hvordan de kan brukes for å teste hypotesene i oppgaven. 

4.4.1 Lineær regresjon  

Lineær regresjon benyttes i de tilfeller der den avhengige variabelen er metrisk, det vil si på 

intervall- eller forholdstallsnivå. I det første empirikapittelet, kapittel fem ”Sosial bakgrunn 

og studiefinansiering”, er formålet å undersøke om studenter med ulik sosial bakgrunn 

velger forskjellige måter å finansiere studiet sitt på. De avhengige variablene, studielån og 

arbeidsinntekt, oppfyller kravet om å være metriske variabler. For å belyse sammenhengen 

mellom sosial bakgrunn og finansieringsmåtene benyttes følgende regresjonslikning:  

Y = b0 + b1X1 + b2X2 +...BnXn+ e  

Y viser til den avhengige variabelen, og b0 angir gjennomsnittlig Y-verdi til de enhetene i 

populasjonen som har verdien 0 på alle de uavhengige variablene. b1 viser hvor mye Y øker 
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når den uavhengige verdien X1 øker med en enhet, samtidig som de andre uavhengige 

variablene forblir uforandret. Tolkningen av b2 og X2 osv. gjelder på tilsvarende vis som for 

b1 og X1 ovenfor. e er restleddet og viser til effekten alle ikke-observerte årsaksfaktorer. På 

denne måten oppnår man et uttrykk for effekten av hver av variablene på Y når de andre 

holdes konstante (Skog 2004:261).  

I analysene oppgis også justert R². Dette er et mål som sier hvor mye av variasjonen i den 

avhengige variabelen de uavhengige variablene forklarer. R² varierer mellom 0 og 1, og jo 

høyere den forklarte variasjonen R² er desto mer forklarer variablene i modellen.   

4.4.2 Logistisk regresjon 

I det andre empirikapittelet, kapittel seks ” Sosial bakgrunn, studiefinansiering og suksess på 

studiet”, benyttes lineær regresjon i analysene av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

karakterer. Når det gjelder analysene av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

fullføringstid vil det imidlertid benyttes logistisk regresjon. Denne analysemetoden er 

velegnet når den uavhengige variabelen er kvalitativ og dikotom. Metoden bygger på et 

prinsipp om en egenskap er til stede (kodet 1) eller ikke (kodet 0). Poenget med den 

logistiske analysen er å predikere sannsynligheter for å ha verdien 1 på avhengig variabel for 

bestemte grupper. Sannsynligheten for å ha verdien 1 på den avhengige variabelen kan 

beregnes ut fra følgende regresjonslikning (Skog 2004:358):  

Y = 1/ 1+ e - (b0 + b1* X)  

Ved hjelp av denne formelen er det mulig å regne ut sannsynligheten for å fullføre 

hovedfaget innen tre år. Resultatet fra analysene er oppgitt i logit-verdier. På bakgrunn av 

logit-verdiene er det mulig å lese retningen på sammenhengen ut fra koeffisientenes fortegn. 

Negative fortegn er et uttrykk for lavere sannsynlighet når verdien på den uavhengige 

variabelen øker, mens positive fortegn indikerer at sannsynligheten øker. For å kunne si noe 

utover retningen på sammenhengen må de logistiske verdiene regnes om til sannsynligheter. 

I tolkningen av resultatene vil derfor de viktigste funnene fremstilles i sannsynligheter.  

I tillegg oppgis et mål som kalles -2LL. Dette målet angir hvor godt regresjonsmodellen 

beskriver datasettet. Jo lavere -2LL, desto bedre passer modellen til data (Skog 2004:368). I 

tabellene oppgis både -2LL for konstantleddet og når de andre variablene er inkludert i 
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modellen. Dersom -2LL synker når flere variabler inkluderes i modellen betyr det at den gir 

en bedre tilpassing til data.  
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5. Sosial bakgrunn og studiefinansiering  

I dette kapittelet gir jeg en beskrivelse av sammenhengen mellom studentenes sosiale 

bakgrunn og hvordan de velger å finansiere studiet sitt. Bakgrunnen for å anta at 

finansieringsvalg varierer med sosial bakgrunn ble diskutert i teorikapittelet. Der ble det med 

utgangspunkt i studien til Erikson og Jonsson argumentert for at tilgangen til ressurser som 

er fordelaktige i utdanningssituasjonen varierer med studentenes sosiale bakgrunn. Studenter 

med høy sosial bakgrunn har i større grad enn andre tilgang på ressurser, noe som bidrar til 

at risikoen forbundet med å ta opp studielån reduseres. Videre vil disse studentene ha større 

mulighet enn andre til å motta økonomisk støtte under studiene, noe som gjør at de har 

mindre behov for å jobbe ved siden av studiene. I tillegg ble det antatt at studenter med høy 

sosial bakgrunn har bedre tilgang på strategisk informasjon om utdanningssystemet. Dette 

henger sammen med at foreldrene til disse studentene ofte selv har gjennomført høyere 

utdanning. Foreldrene vil derfor kunne gi nyttige råd og informasjon til sine barn om hvilke 

utdanningsvalg og finansieringsløsninger som lønner seg. Denne type informasjon kan være 

en verdifull ressurs som reduserer usikkerheten ved å ta opp studielån ytterligere. Disse 

argumentene leder dermed frem til følgende hypotese som skal testes i dette empirikapittelet: 

H1: Studenter med høy sosial bakgrunn har høyere studielån og lavere arbeidsinntekt enn 

studenter med lav sosial bakgrunn. 

For å teste denne hypotesen vil jeg utføre lineær regresjonsanalyse av både sammenhengen 

mellom sosial bakgrunn og studentenes arbeidsinntekt og mellom sosial bakgrunn og 

studielånsopptak. Kapittelet består av tre deler. Først undersøkes sammenhengen mellom 

sosiale bakgrunn og studentenes arbeidsinntekt i del 5.1. Deretter gjøres det tilsvarende 

analyser av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og studielånsopptak i del 5.2. Til sist 

oppsummeres funnene i del 5.3. 

Før jeg går i gang med disse analysene vil jeg imidlertid gi en fremstilling av sammenhengen 

mellom studielånet og arbeidsinntektene. Som beskrevet i kapittel 2 har flere tidligere 

studier funnet at studielånsopptaket varierer med studentenes arbeidsinntekt. Ikke 

overraskende viser disse analysene at de som jobber mye ved siden av studiene tar opp 

betydelig mindre studielån (Berg 1997:104; Baekken 1997:32; Fekjær 2000b:5). Det kan 

likevel være hensiktsmessig å undersøke hvordan sammenhengen mellom studielån og 
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arbeidsinntekt forholder seg blant hovedfagsstudentene i dette utvalget. Figur 5.1 nedenfor 

viser hvordan studielånsopptaket varierer med økende arbeidsinntekt.  

Figur 5.1 Variasjon i studielånsopptaket etter studentenes arbeidsinntekt 
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Figur 5.1 viser at jo høyere inntekt studentene har, desto mindre studielån tar de opp. Mens 

studenter som tjener mellom 20 000 og 40 000 kroner tar opp omlag 39 000 kroner i 

studielån per år, har de som tjener mellom 120 000 og 140 000 kroner et gjennomsnittlig 

studielånsopptak på under 25 000 kroner i året. Selv om det generelt kan sies å være en 

negativ sammenheng mellom inntektene og studielånsopptaket, legger vi merke til at 

studentene i den laveste inntektskategorien tar opp relativt lite studielån. De som ikke har 

inntekt i det hele tatt, tar opp omtrent like lite studielån som de som tjener mellom 120 000 

og 140 000 kroner. Dette virker i utgangspunktet merkelig. Vi skulle forvente at de som ikke 

jobber ved siden av studiene har ekstra stort behov for å ta opp studielån. Ettersom disse 

studentene ikke jobber ved siden av studiene er det mulig å anta at dette er fulltidsstudenter. 

På den annen side er det merkelig å ikke ha hatt noen form for inntekt i løpet av de to første 

årene på hovedfaget. Som antydet i forrige kapittel kan det tenkes at gruppen uten inntekt 

består av en spesiell type studenter. Det kan for eksempel være snakk om studenter som av 

ulike grunner lever på trygd og som derfor ikke har registrert arbeidsinntekt. Det kan 

imidlertid også være tenkes at noen av disse studentene er fullt og helt er forsørget av 

foreldrene eller ektefelle, og dermed ikke har behov for å ta opp studielån. Uansett er det 

snakk om en marginal gruppe, som kun utgjør tre prosent av studentene i utvalget.  
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De som tar opp minst studielån er de studentene som befinner seg i den høyeste 

inntektskategorien. Studenter som tjener over 140 000 kroner i året har et gjennomsnittlig 

studielån på omtrent 11 000 kroner i året. Denne gruppen er relativt stor og utgjør hele 11 

prosent av studentene i utvalget. Det er grunn til å tro at en del av studentene som befinner 

seg i denne inntektskategorien har en heltidsstilling ved siden av studiene. Det lave 

studielånsopptaket til disse studentene er dermed som ventet. Studenter med så høy inntekt 

har trolig ikke behov for å ta opp studielån.  

5.1 Sosial bakgrunn og arbeidsinntekt 

Det sentrale poenget i denne delen er å undersøke om studentenes arbeidsinntekt varierer 

med deres sosiale bakgrunn. I følge hypotesen antas det at arbeidsinntekten er lavest blant 

studenter med høy sosial bakgrunn. For å undersøke om dette er tilfelle vil det først 

presenteres en gjennomsnittsanalyse av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

størrelsen på arbeidsinntektene. Figur 5.2 viser hvordan arbeidsinntektene varierer med 

foreldrenes utdanningsnivå, mens figur 5.3 viser hvordan de varierer med foreldrenes 

inntektsnivå.  

Som vi ser i figur 5.2 er det en jevn tendens til at studentenes inntekt synker med foreldrenes 

utdanningsnivå. Studenter med foreldre som har grunnskoleutdanning som høyeste 

utdanningsnivå har en gjennomsnittlig arbeidsinntekt på omtrent 75 000 kroner i året, mens 

de som har foreldre utdanning på forskernivå bare tjener rundt 55 000 kroner. 

Inntektsdifferansen mellom de som har foreldre med høyeste og laveste utdanningsnivå er 

med andre ord på 20 000 kroner i året.  
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Figur 5.2 Studentenes arbeidsinntekt etter foreldrenes utdanningsnivå  
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Den neste analysen vil vise om den samme tendensen også gjelder i forhold til foreldrenes 

inntektsnivå. Figur 5.3 gir en beskrivelse av hvordan studentenes arbeidsinntekt varierer med 

foreldrenes samlede inntekt. Resultatet viser i likhet med analysen ovenfor at studentenes 

arbeidsinntekt varierer med sosial bakgrunn. Jo høyere inntekt foreldrene har, desto lavere 

arbeidsinntekt har barna deres i studietiden. Figuren viser dermed den samme tendensen som 

ble funnet i forhold til foreldrenes utdanning. Differansen mellom studentene i den laveste 

og høyeste kategorien er på om lag 20 000 kroner.  

Figur 5.3 Studentenes arbeidsinntekt etter foreldrenes inntektsnivå 
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De foreløpige analysene viser at det finnes betydelige forskjeller i arbeidsinntekten til 

studenter med ulik sosial bakgrunn. Studenter med høy sosial bakgrunn har den laveste 

arbeidsinntekten på hovedfaget. Dette gjelder både når sosial bakgrunn måles på bakgrunn 

av foreldrenes inntekt, og når det er utdanningsnivået som ligger til grunn for analysene. 

Resultatene er dermed i tråd med H1 som postulerer at studenter med høy sosial bakgrunn 

har lavere arbeidsinntekt enn studenter med lav sosial bakgrunn.  

Det er likevel sannsynlig at den direkte sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

størrelsen på arbeidsinntektene er påvirket av andre mellomliggende faktorer. Det kan for 

eksempel tenkes at noe av sammenhengen skyldes at de med høy sosial bakgrunn er yngre 

enn andre studenter når de begynner på hovedfaget. De yngste studentene har trolig færre 

økonomiske forpliktelser enn eldre studenter. Dette gjør at de også er mindre avhengige av å 

jobbe ved siden studiene. Av dette følger at noe av den observerte sammenhengen mellom 

sosial bakgrunn og arbeidsinntekt muligens kan forklares med at studentenes alder ved 

påbegynt hovedfag varierer med sosial bakgrunn. For å undersøke om sammenhengen vi har 

observert mellom sosial bakgrunn og størrelsen på studentenes arbeidsinntekt er påvirket av 

denne typen forhold, vil den belyses ved hjelp av lineær regresjon. Dette er en metode som 

gjør det mulig å kontrollere for mellomliggende faktorer som kan tenkes å påvirke den 

sammenhengen vi er interessert i.  

Resultatet fra regresjonsanalysen fremstilles i tabell 5.1. Analysen presenteres i to modeller 

som gir ulike fremstillinger av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og studentenes 

arbeidsinntekt. Den første modellen viser sammenhengen mellom sosiale bakgrunn og 

arbeidsinntektene, kontrollert for hvilket år studentene begynte på hovedfaget. Grunnen til at 

det kontrolleres for hvilket år studentene begynte på hovedfaget, er for å unngå at 

sammenhengen forstyrres av lønnsveksten. Sosial bakgrunn måles både med utgangspunkt i 

foreldrenes utdanning og inntekt. 

I modell 2 trekkes en rekke kontrollvariabler inn i modellen. Disse inkluderer kjønn, alder 

for påbegynt hovedfag, antall søsken og hvilken hovedfagsgrad studentene er i gang med. 

Begrunnelsen for å kontrollere for disse faktorene er at de ventes å virke inn på 

sammenhengen mellom sosial bakgrunn og arbeidsinntekt6. Som tidligere nevnt forventes 

                                                 

6 Se kapittel 4 for en nærmere forklaring av sammenhengen mellom kontrollvariablene, og studentenes inntekt og studielån. 
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det blant annet at studentenes arbeidsinntekt er høyere blant de eldre enn blant de yngre 

studentene. Denne modellen vil dermed vise om sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

arbeidsinntektene er tilstede når vi sammenligner studenter som er like med hensyn til alder, 

kjønn, fagbakgrunn og antall søsken. 

Tabell 5.1 Lineær regresjon av arbeidsinntekt etter sosial bakgrunn 

Modell 1 Modell 2
B SE B

Foreldr. utd.(Ref.=Gr.skole)
SE

Videregående -4516 2842 -1180 2711
Høysk/Uni. Lav -8296 ** 2908 -2975 2776
Høysk/Uni. Høy -14497 *** 3058 -8658 ** 2918
Forskerutd -18528 *** 4255 -11769 ** 4055
Foreldreinntekt (i 100.000kr) -768 * 321 2 308
Påbegynt hovedfag (ref.=1993) 5636 *** 243 5288 *** 233

Kjønn (Ref.=mann) -5845 *** 956
Begynt alder (Ref.=22 år) 7560 *** 788
Begynt alder kvadr. 284 ** 103
Antall søsken (Ref.ingen)
Ett søsken 3796 2011
To søsken 3550 2046
Tre eller flere søsken 2320 2189
Grad (Ref.=Cand Polit)
Cand. Philol. -8075 *** 1192
Cand. Scient. 2106 1239

Konstant 61317 *** 2912 30816 *** 3694
R² 0,038   0,129  
N 16097 16097    

* P < 0,05,   ** P < 0,01    *** P < 0,001 

Modell 1 viser at det er en negativ sammenheng mellom sosial bakgrunn og studentenes 

arbeidsinntekt. I tråd med gjennomsnittsanalysen som ble fremstilt i figur 5.2 viser 

regresjonsanalysen at jo høyere sosial bakgrunn studentene har, desto lavere inntekt har de. 

Den negative sammenhengen gjelder både i forhold til foreldrenes inntekt og foreldrenes 

utdanningsnivå. En grafisk fremstilling av sammenhengen mellom foreldrenes utdanning og 

studentenes årlige arbeidsinntekt gir følgende resultat: 
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Figur 5.4 Arbeidsinntekt etter foreldrenes utdanningsnivå (modell 1) 
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Figuren viser at differansen i gjennomsnittlige arbeidsinntekt mellom laveste og høyeste 

utdanningsnivå er på nesten 20 000 kroner i året. Samtidig viser modell 1 i tabell 5.1 at 

foreldrenes inntekt har mindre betydning for studentenes arbeidsinntekt når man 

sammenligner personer med foreldre på samme utdanningsnivå. En predikering av 

betydningen av foreldrenes inntekt kontrollert for foreldrenes utdanningsnivå gir følgende 

resultat7.  

                                                 

7 Det er i tillegg undersøkt om sammenhengen mellom foreldrenes inntekt og studentenes arbeidsinntekt er kurvellineær, 
ved å kontrollere for en kvadrert foreldreinntektsvariabel. Dette ble gjort ut i fra en antagelse om at betydningen av 
foreldrenes inntekt ville avta etterhvert. Dette viste seg imidlertid ikke å være tilfelle, og annengradsleddet er derfor tatt ut 
av analysen.  
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Figur 5.5 Arbeidsinntekt etter foreldrenes inntektsnivå (modell 1) 
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Figuren viser at differansen i gjennomsnittsinntekten til de som har foreldre i høyeste og 

laveste inntektskategori er på cirka 8000 kroner i året. Denne forskjellen er betydelig mindre 

enn i figur 5.3, der inntektsdifferansen mellom høyeste og laveste inntektskategori var på 20 

000 kroner. Dette tyder på at en del av sammenhengen mellom foreldrenes inntekt og 

arbeidsinntektene kan forklares med at foreldrene med høy utdanning også har høy inntekt. 

Årsaken til at sammenhengen fremstår som svakere her enn i gjennomsnittsanalysen skyldes 

med andre ord at det nå er tatt hensyn til foreldrenes utdanningsnivå.  

I modell 2 er de øvrige kontrollvariablene tatt med i analysen. Som tabellen viser bidrar dette 

til at sammenhengen mellom studentenes sosiale bakgrunn og arbeidsinntekt svekkes. 

Samtidig er det fremdeles slik at jo høyere utdanning foreldrene har, desto lavere er den 

gjennomsnittlige arbeidsinntekten til barna deres. Alt annet likt har studenter som har 

foreldre med forskerutdanning har en årlig gjennomsnittsinntekt som er cirka 12.000 kr 

lavere enn inntekten til de som har foreldre med grunnskole som høyeste utdanningsnivå. 

Imidlertid legger vi merke til at det ikke lenger er noen signifikant sammenheng mellom 

foreldrenes inntekt og hvor høy arbeidsinntekt barna deres har, kontrollert for de øvrige 

variablene i modellen. Det at effekten av foreldrenes inntekt forsvinner i modell to kan tyde 

på at foreldrenes utdanning er viktigere enn foreldrenes inntekt for å forklare størrelsen på 

studentenes arbeidsinntekt. Dette er det imidlertid ikke mulig å si noe sikkert om. 
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Den viktigste årsaken til den svekkede betydningen av sosial bakgrunn er, som tidligere 

antatt, at det nå er tatt hensyn til studentenes alder ved påbegynt hovedfag. Som det fremgår 

i tabellen har alder en sterk positiv innvirkning på studentenes arbeidsinntekt8. Koeffisienten 

for alder ved påbegynt hovedfag viser at studentenes gjennomsnittlige arbeidsinntekt øker 

med i overkant av 7500 kroner for hvert år eldre studentene er når de begynner på 

hovedfaget. Det er med andre ord slik at de eldre studentene i datamaterialet jobber vesentlig 

mer ved siden av studiene enn de yngre. Samtidig viser den kvadrerte aldersvariabelen at 

betydningen av alder på studentenes arbeidsinntekt er kurvelineær. 

Vi legger også merke til at de kvinnelige studentene har en lavere arbeidsinntekt på 

hovedfaget enn de mannlige. I tillegg har studenter på Cand. Philol. graden lavere 

gjennomsnittsinntekt sammenlignet med de andre fagene9. Til sist kan det nevnes at den 

forklarte variansen er vesentlig høyere i den siste modellen sammenlignet med den første. 

Justert R2 i modell 1 viser at sosial bakgrunn bare forklarer 3,8 prosent av den totale 

variasjonen i studentenes arbeidsinntekt. Etter at de øvrige forklaringsvariablene inkluderes i 

modell 4 øker den justerte R² til 12,9 prosent. Dette tyder på at flere viktige variabler som 

kan forklare studentenes arbeidsinntekt er inkludert i analysen.  

Det foreløpige resultatet av analysene viser at det er en sammenheng mellom studentenes 

sosiale bakgrunn og hvor mye de arbeider ved siden av studiene. I det neste skal det 

undersøkes om sosial bakgrunn også har betydning for hvor mye studielån 

hovedfagsstudentene tar opp. 

5.2 Sosial bakgrunn og studielånsopptak  

På bakgrunn av diskusjonen i teorikapittelet ble det forventet at studenter med høy sosial 

bakgrunn tar opp mer studielån enn studenter med lav sosial bakgrunn. For å undersøke dette 

                                                 

8 For å undersøke om alder er den viktigste forklaringen på den reduserte sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 
arbeidsinntektene, er det i tillegg utført en analyse hvor kun aldersvariabelen puttes inn i modell 2. Denne analysen viste 
den samme tendensen som i tabell 5.1, noe som bekrefter antagelsen om at aldersvariabelen er grunnen til at 
sammenhengen reduseres.  

9 Det er også utført samspillsanalyser av sammenhengen mellom foreldrenes inntekt og hvilken hovedfagsgrad barna deres 
tar. Dette ble gjort for å undersøke om betydningen av foreldrenes inntekt for hvor mye studentene jobber ved siden av 
varierer på de ulike hovedfagsgradene. Analysene viste imidlertid at dette ikke var tilfelle. 
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nærmere benyttes samme prosedyre som i analysene av studentenes arbeidsinntekt. Jeg 

starter med å presentere en deskriptiv analyse av hvordan studentene fordeler seg på 

studielånsvariabelen etter foreldrenes utdanningsnivå og inntekt. Deretter følger en lineær 

regresjonsanalyse hvor det undersøkes om den eventuelle sammenhengen mellom sosial 

bakgrunn og studielån også er tilstede når det kontrolleres for andre relevante faktorer.  

Figur 5.6 er en grafisk fremstilling av en gjennomsnittsanalyse over sammenhengen mellom 

foreldrenes utdanningsnivå og studielån. Figuren viser hvordan studentenes gjennomsnittlige 

studielånsopptak varierer med foreldre utdanningsnivå.  

Figur 5.6 Studielån etter foreldrenes utdanningsnivå  
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I tråd med hypotesen viser figuren at studielånsopptaket stiger i takt med foreldrenes 

utdanningsnivå. Samtidig legger vi merke til at de som har foreldre med forskerutdanning tar 

opp mindre lån enn både de som har foreldre med lavere- og høyeregrads 

universitetsutdanning. Den største forskjellen er mellom studenter som har foreldre med 

grunnskoleutdanning og de andre utdanningsgruppene. De med lav sosial bakgrunn ser ut til 

å begrense studielånet i noe større grad enn de andre studentene. Forskjellene i figuren er 

imidlertid veldig små. Som vi kan lese av figuren er det gjennomsnittlige studielånsopptaket 

til studenter med lav sosial bakgrunn omtrent 4000 kroner lavere enn studielånet til studenter 

med høy sosial bakgrunn. Hvis man antar at studentene bruker seks år på å fullføre 

utdanningen sin, tilsvarer dette en differanse på 24 000 kroner i samlet studielånsopptak. 

Med tanke på at de fleste som tar en så lang utdanning ender opp med et studielån som er 
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over ti ganger så høyt som dette beløpet, kan ikke denne forskjellen i studielånsopptaket sies 

å være spesielt stor. 

Selv om forskjellene mellom de ulike utdanningsnivåene ikke er store, tyder likevel 

resultatet på at det er en sammenheng mellom hvor høyt utdanningsnivå foreldre har og hvor 

mye studielån barna deres tar opp. I det neste vil det undersøkes om det finnes tilsvarende 

forskjeller mellom foreldrenes inntekt og studielånsopptaket. Figur 5.7 er en grafisk 

fremstilling av hvordan studielånsopptaket varierer med foreldrenes inntekt. 

Figur 5.7 Studielånsopptak etter foreldrenes inntekt.  
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Figur 5.7 viser at jo høyere inntekt foreldrene har, desto mer studielån tar barna deres opp. 

Kurven som illustrerer den positive sammenhengen mellom foreldrenes inntekt og 

studielånet når et toppunkt for de som har en inntekt på mellom 800.000 og 900.000 kroner. 

Dette mønsteret minner om tendensen i figur 5.6, hvor vi så at den ellers positive 

sammenhengen mellom foreldrenes utdanningsnivå og studielånsopptak nådde et toppunkt 

for de med foreldre som har høyeregrads universitet- eller høyskoleutdanning. Figuren viser 

at studentene i den laveste inntektskategorien har et årlig studielånsopptak som er om lag 

8 000 kroner lavere enn studielånsopptaket til de som har foreldre som har en inntekt på 

mellom 800.000 og 900.000 kroner. Hvis dette beløpet multipliseres med seks års utdanning 

slik det ble gjort i forrige eksempel, blir differansen i samlet studielånsopptak mellom de to 

nevnte studentgruppene på 48 000 kroner. Denne forskjellen er ikke stor, men heller ikke 

uvesentlig.  
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Samlet tyder de foreløpige analysene på at det finnes en sammenheng mellom sosial 

bakgrunn og studielånsopptak. Denne sammenhengen ser imidlertid ut til å være mye 

svakere enn den tilsvarende sammenhengen mellom sosial bakgrunn og studentenes 

arbeidsinntekt. Selv om analysene så langt tyder på at det finnes en sammenheng mellom 

sosial bakgrunn og studielånet, ønsker jeg på samme måte som ved analysen av studentenes 

arbeidsinntekt å undersøke om sammenhengen er påvirket av mellomliggende faktorer. 

Sammenhengen vil derfor analyseres ved hjelp av lineær regresjon. Denne metoden gjør det 

mulig å kontrollere for faktorer som kan tenkes å virke inn på sammenhengen mellom sosial 

bakgrunn og studielånsopptak. Regresjonsanalysen fremstilles i tabell 5.2. Analysen 

presenteres i to ulike modeller, som gir hver sin fremstilling av sammenhengen. I den første 

modellen måles sammenhengen mellom sosial bakgrunn og studielånet, kun kontrollert for 

hvilket år studentene begynte på hovedfaget. Som tidligere brukes både foreldrenes 

utdanning og inntekt som mål på sosial bakgrunn.  

I modell 2 trekkes de øvrige kontrollvariablene inn i analysen. Disse inkluderer studentenes 

kjønn, alder ved påbegynt hovedfag, antall søsken og hovedfagsgrad. Som nevnt i kapittel 4 

er det grunn til å tro at de eldste studentene har lavere gjennomsnittlig studielånsopptak, 

fordi mange av dem ikke lenger har rett til studielån. Hvis studentene er skjevfordelte i 

forhold til hvor gamle de er når de begynner på hovedfaget etter sosial bakgrunn, vil dette 

kunne endre sammenhengen. Av denne grunn er det tatt hensyn til studentenes alder ved 

påbegynt hovedfag i modell 2. Resultatene fra regresjonsanalysen presenteres i tabell 5.2 

nedenfor. 
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Tabell 5.2 Lineær regresjon av studielånsopptak etter sosial bakgrunn  

Modell 1 Modell 2
B SE B

Foreldr. utd.(Ref.=Gr.skole)
SE

Videregående 1519 * 721 508 669
Høysk/Uni. Lav 1859 * 741 309 688
Høysk/Uni. Høy 2014 ** 778 312 723
Forskerutd 920 1079 -1086 1001
Foreldreinntekt (i 100.000kr) 1298 *** 168 884 *** 157
Foreldreinnt. kvadrert -77 *** 13 -64 *** 12
Påbegynt hovedfag (ref.=1993) -94 61 33 57

Kjønn (Ref.=mann) -1143 *** 235
Begynt alder (Ref.=22 år) -2859 *** 194
Begynt alder kvadr. -31 25
Antall søsken (Ref.ingen)
Ett søsken 2732 *** 495
To søsken 3077 *** 503
Tre eller flere søsken 2779 *** 538
Grad (Ref.=Cand Polit)
Cand. Philol. -414 293
Cand. Scient. -4214 *** 305

Konstant 27830 *** 789 38738 *** 947
R² 0,006 0,148
N 16097 16097  

* P < 0,05,   ** P < 0,01    *** P < 0,001 

Resultatet i modell 1 i tabell 5.2 viser at studielånsopptaket øker jo høyere sosial bakgrunn 

studentene har. Den positive sammenhengen mellom sosial bakgrunn og studielån gjelder 

både i forhold til foreldrenes utdanning og inntektsnivå. Samtidig legger vi merke til at 

sammenhengen ser ut til å være kurvelineær. Studielånsopptaket stiger med foreldrenes 

utdanning til og med de som har foreldre med høyeregradsutdanning på universitets- eller 

høyskolenivå, for deretter å avta. Den negative kvadrerte foreldreinntektsvariabelen tyder 

også på at den positive sammenhengen mellom foreldreinntekten og studielånsopptaket når 

et toppunkt, for deretter å avta.  

Av tabellen fremgår det at sammenhengen mellom foreldrenes utdanningsnivå og 

studielånsopptaket ikke kan sies å være spesielt sterk. I likhet med resultatet fra 

gjennomsnittsanalysen viser det seg at den største forskjellen i låneopptaket finnes mellom 

de som har foreldre med laveste utdanningsnivå og de øvrige. Disse studentene ser ut til å 

begrense studielånsopptaket i større grad enn andre studenter. På den annen side kan det 

virke som om sammenhengen mellom foreldrenes inntekt og studielånsopptaket er noe 
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sterkere. For å få et bedre inntrykk av denne sammenhengen fremstilles sammenhengen 

grafisk i figur 5.8 nedenfor. 

Figur 5.8 Studielånsopptak etter foreldrenes inntektsnivå (modell 1) 
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Figur 5.8 viser at studielånsopptaket stiger i takt med foreldrenes inntekt. Studenter som har 

foreldre i de laveste inntektsgruppene tar opp minst lån, mens de som har foreldre som til 

sammen tjener mellom 800.000 og 900.000 tar opp mest. Som forventet er sammenhengen 

kurvelineær. Den positive sammenhengen mellom foreldrenes inntekt og studielånet avtar 

etter hvert som man beveger seg oppover på inntektsvariabelen.  

Modell 2 gir en fremstilling av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

studielånsopptaket, etter at det er tatt hensyn til de resterende kontrollvariablene. Som vi ser 

i modellen fører dette til at sammenhengen mellom sosial bakgrunn og studielån reduseres. 

Kontrollert for studentenes kjønn, alder ved påbegynt hovedfag, antall søsken og fagretning, 

finnes det ikke lenger noen signifikant sammenheng mellom foreldrenes utdanning og 

studielånsopptak. Samtidig er det fremdeles slik at jo høyere inntekt foreldrene har, desto 

mindre studielån tar barna deres opp. Selv om det ser ut som om denne sammenhengen er 

svakere i modell 2 enn i modell 1, viser en t-test at sammenhengen er stabil. Det at det kun 

er foreldrenes utdanning, og ikke foreldrenes inntekt, som har en signifikant innvirkning på 

hvor mye studentene tar opp i studielån, kan muligens tolkes dit hen at studielånsopptaket i 

større grad påvirkes av foreldrenes utdanning enn av foreldrenes inntekt. Dette skiller seg fra 
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de tilsvarende analysene av studentenes inntekt, hvor analysene tydet på at det var 

foreldrenes utdanningsnivå som var viktigst.  

Når det gjelder de øvrige kontrollvariablene legger vi merke til at hvilket år studentene 

begynte på hovedfagsstudiet ikke er av betydning for hvor mye lån som tas opp. Selv om det 

har vært justeringer i støttebeløpet fra Lånekassen i den aktuelle perioden som undersøkes, 

har disse kommet i form av endringer i stipendandelen, mens lånebeløpet har forblitt 

uendret. Som beskrevet i innledningskapittelet var stipendandelen på 14 prosent i 1993, 

mens den var økt til 30 prosent i 1999 (Berg 1997a:11; Lånekassen 2003; Opheim 2005:17). 

I likhet med de tidligere analysene av studentenes arbeidsinntekt, har aldersvariabelen en 

sterk innvirkning på avhengig variabel. Resultatet viser at det gjennomsnittlige 

studielånsopptaket reduseres med nærmere 3000 kroner for hvert år eldre studentene er når 

de begynner på hovedfaget. Med andre ord tar de eldste studentene opp vesentlig mindre 

studielån enn de yngre studentene. Modellen viser at studielånsopptaket også varierer på 

ulike fag. Studenter som på Cand. Scient. graden låner årlig i gjennomsnitt cirka 4200 kroner 

mindre enn Cand. Polit og Cand. Philol. studentene10. Ellers legger vi merke til at de som 

har søsken tar opp mer studielån enn de som er enebarn. Det er likevel ikke slik at jo flere 

søsken en har, desto mer studielån tar en opp. Isteden er det slik at studenter som er enebarn 

skiller seg fra de øvrige ved å ta opp mindre studielån.  

På samme måte som i analysen av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og studentenes 

arbeidsinntekt øker den forklarte variansen betydelig fra modell 1 til modell 2. Mens justert 

R² i modell 1 viser at sosial bakgrunn kun forklarer 0,6 prosent av den forklarte variasjonen i 

studentenes låneopptak, forklarer alle variablene som inngår i modell 2 til sammen omtrent 

15 prosent. Dette tyder på at sosial bakgrunn ikke kan sies å være en veldig vesentlig faktor 

for å forklare studentenes studielånsopptak.  

                                                 

10 Det er også utført samspillsanalyser av sammenhengen mellom foreldrenes inntekt og hvilken hovedfagsgrad barna deres 
tar. Dette ble gjort for å undersøke om betydningen av foreldrenes inntekt for hvor mye lån studentene tar opp, varierer på 
de ulike hovedfagsgradene. Analysene viste imidlertid at dette ikke var tilfelle. 
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5.3 Oppsumering 

Formålet med dette kapittelet var å teste hypotesen om at studenter med høy sosial bakgrunn 

har høyere studielån og lavere arbeidsinntekt enn studenter med lav sosial bakgrunn. 

Resultatene støtter denne hypotesen. Analysene i del 5.1 viser at studentenes arbeidsinntekt 

varierer relativt mye med studentenes sosiale bakgrunn. Jo høyere sosial bakgrunn 

studentene har, desto lavere er arbeidsinntekten deres. De som har foreldre med det høyeste 

utdanningsnivået, har en gjennomsnittlig arbeidsinntekt som nesten er 20 000 kroner lavere 

enn inntekten til de med foreldre som ikke har utdanning utover grunnskolen. På den annen 

side viser de samme analysene at det ikke er en signifikant sammenheng mellom foreldrenes 

inntekt og studentenes inntekt når det kontrolleres for foreldrenes utdanningsnivå og de 

øvrige kontrollvariablene.  

Videre viste analysene i del 5.2 at det også er sammenheng mellom sosial bakgrunn og 

studielånsopptaket. Som forventet viste denne analysen at jo høyere sosial bakgrunn 

studentene har, desto mer studielån tar de opp. Sammenhengen ser imidlertid ut til å være 

mye svakere enn det som var tilfelle for sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

arbeidsinntektene. Det er små forskjeller i studielånsopptak mellom de ulike 

studentgruppene. Generelt tyder resultatet på at det heller er slik at studenter med lav sosial 

bakgrunn skiller seg fra de øvrige ved å ta opp lite studielån, enn at de med høy sosial 

bakgrunn utmerker seg ved å ta opp spesielt mye. Etter at de ulike kontrollvariablene tas 

med i analysen er det ikke lenger signifikant sammenheng mellom foreldrenes 

utdanningsnivå og låneopptaket. Samlet sett tyder analysene i dette kapittelet på at måten 

studentene velger å finansiere studiene på varierer med sosial bakgrunn. 
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6. Sosial bakgrunn, studiefinansiering og suksess på 
studiet 

I forrige kapittel så vi at studenter med høy sosial bakgrunn hadde lavere arbeidsinntekt og 

tok opp mer studielån enn andre studenter. Resultatet støttet dermed hypotesen om at 

studenter med høy sosial bakgrunn tar opp mest lån og jobber minst ved siden av studiene. I 

dette kapittelet vil det bygges videre på disse funnene. Formålet er å undersøke om det å 

arbeide ved siden av studiene fører til lavere grad av suksess på hovedfaget. 

Suksesskriteriene er, som tidligere nevnt, hvor lang tid studentene bruker for å fullføre 

hovedfaget og hvilke karakterer som oppnås. I teorikapittelet ble det diskutert hvordan det å 

bruke mye tid på inntektsgivende arbeid kan tenkes å gå på bekostning av studieinnsatsen. 

Denne forventningen bygger blant annet på det faktum at hovedfaget er et krevende studium 

som innebærer store investeringer i form av tid og innsats. Hvis en betydelig del av tiden 

som skulle vært brukt på studiene i stedet benyttes på deltidsarbeid, vil sannsynligheten for å 

opprettholde studieprogresjonen reduseres. Lite avsatt tid til hovedfagsoppgaven betyr i 

tillegg mindre tid til å tilegne seg pensum og til å fordype seg i oppgavens tema. Det er med 

andre ord grunn til å forvente at deltidsarbeidet går utover både studieprogresjonen og 

karakterene. Den første hypotesen som skal testes i dette kapittelet lyder dermed som følger: 

H2: Studenter med høy arbeidsinntekt opplever lavere grad av suksess på studiet.  

Noe av formålet med dette kapittelet er, i tillegg til å undersøke hvilke konsekvenser det 

innebærer å arbeide ved siden av studiene, å undersøke om ulik grad av deltidsarbeid er en 

faktor som bidrar til at det oppstår sosiale forskjeller i suksess på hovedfaget. Denne 

forventingen bygger på resultatene i forrige kapittel, hvor det ble funnet at studenter med lav 

sosial bakgrunn jobbet betraktelig mer ved siden av studiene. Er det slik at studenter med lav 

sosial bakgrunn generelt presterer svakere på hovedfaget, fordi de bruker mer tid enn andre 

på deltidsarbeid? For å kunne svare på om de ulike måtene studentene finansierer studiet på 

bidrar til økt ulikhet vil det først undersøkes om det faktisk foreligger sosiale forskjeller i 

suksess på hovedfaget.  

Sammenhengen mellom sosial bakgrunn og studiesuksess ble drøftet i teorikapittelet. På 

bakgrunn av diskusjonen ble det forventet at studenter med høy sosial bakgrunn oppnådde 

størst grad av suksess på studiet. Denne forventningen tok blant annet utgangspunkt i 
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Bourdieus teori om kulturell kapital. I følge denne teorien besitter studenter med høy sosial 

bakgrunn en del kunnskaper som belønnes høyt på universitetet. Studenter med høy sosial 

bakgrunn behersker en spesiell form for språklige ferdigheter og akademisk 

argumentasjonsteknikk, som studenter med lavere sosial bakgrunn har dårligere 

forutsetninger for å kjenne til. Studenter med akademikerforeldre vil også ha lettere for å 

passe inn i den akademiske kulturen ved universitetene, og vil dermed ha lettere for å trives 

enn studenter som er mer fremmede med denne kulturen. Til tross for at teoriene som ble 

diskutert hovedsaklig dreide seg om forventninger knyttet til studentenes karakterer, ble de 

også ansett som relevante i forhold til studieprogresjonen. På samme måte som det ble antatt 

at studenter med høy sosial bakgrunn oppnår de beste karakterene, ble det også forventet at 

de bruker kortest tid for å fullføre hovedfaget. Den andre hypotesen som skal testes i dette 

kapittelet er dermed; 

H3: Studenter med høy sosial bakgrunn opplever størst grad av suksess på hovedfaget 

Noen av de antatte suksessforskjellene på hovedfaget forventes å henge sammen med at 

graden av deltidsarbeid varierer med studentenes sosiale bakgrunn. Analysene i forrige 

kapittel viste at studenter med lav sosial bakgrunn arbeider mer og tar opp mindre studielån 

enn andre studenter. I denne oppgaven har jeg argumentert for at dette er en 

finansieringsmåte som trolig går på bekostning av studiene. Det virker dermed som om en 

større andel av studentene med lav sosial bakgrunn enn av de med høy sosial bakgrunn 

velger en måte å finansiere studiet på som forventes å føre til dårligere studieresultater. Et 

interessant spørsmål i denne sammenhengen er om de sosiale forskjellene i suksess på 

hovedfaget hadde vært mindre dersom studentene hadde arbeidet like mye. Den tredje og 

siste hypotesen som skal testes i dette kapittelet er dermed: 

H4: Eventuelle sosiale forskjeller i suksess på hovedfagsstudiet kan delvis forklares med ulik 

arbeidsinntekt. 

For å teste disse hypotesene vil det, i tillegg til enkle gjennomsnittsanalyser, utføres lineære 

og logistiske regresjonsanalyser, hvor de aktuelle sammenhengene kontrolleres for relevante 

mellomliggende variabler. Kapittelet er inndelt i to hoveddeler. I del 6.1 undersøkes det 

hvilken betydning det å arbeide ved siden av studiene har for suksess på hovedfagsstudiet. 

Denne delen er inndelt i 2 underdeler: først analyseres sammenhengen mellom studentenes 

arbeidsinntekt og tidsbruk, deretter gjøres en tilsvarende analyse av sammenhengen mellom 
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arbeidsinntektene og hovedfagskarakterene. Formålet her er å teste H2, som postulerer at 

studenter med høy arbeidsinntekt opplever lavere grad av suksess på studiet.  

Den andre hoveddelen i dette kapittelet presenteres i del 6.2, hvor sammenhengen mellom 

studentenes sosiale bakgrunn og suksess på studiet undersøkes nærmere. Denne delen er 

også inndelt i to underdeler. Først vil det undersøkes om det finnes sosiale forskjeller i 

forhold til hvor lang tid studentene bruker på å fullføre hovedfaget. Deretter undersøkes det 

om det finnes tilsvarende sosiale forskjeller i forhold til hvilke hovedfagskarakterer 

studentene oppnår. Et sentralt poeng med disse analysene er å undersøke om de eventuelle 

sosiale forskjellene i suksess reduseres når det tas hensyn til at studenter med ulik sosial 

bakgrunn velger ulike finansieringsmåter. Formålet her er med andre ord å teste H3 og H4, 

som postulerer at det finnes sosiale forskjeller i suksess på hovedfaget, og at deler av disse 

forskjellene kan forklares med at studentenes arbeidsinntekt varierer med sosial bakgrunn. 

Til sist oppsummeres resultatene i del 6.3. 

6.1 Studiefinansiering og suksess på studiet 

Som beskrevet innledningsvis er det grunn til å forvente at det å arbeide ved siden av 

studiene har negative konsekvenser på studiet. For å undersøke om dette faktisk er tilfelle 

undersøkes sammenhengen mellom studentenes arbeidsinntekt og suksesskriteriene tidsbruk 

og karakterer. Sammenhengen belyses først ved hjelp av enkle bivariate analyser. Deretter 

vil det gjøres mer omfattende regresjonsanalyser hvor sammenhengen kontrolleres for 

sentrale mellomliggende variabler. Jeg starter med å undersøke om deltidsarbeidet påvirker 

hvor lang tid studentene bruker på å fullføre hovedfaget. Deretter vil det undersøkes om 

deltidsarbeid har konsekvenser for karakterene i del 6.1.2.  

6.1.1 Arbeidsinntekt og tidsbruk 

For å finne ut om deltidsarbeid fører til økt sannsynlighet for å bli forsinket på hovedfaget, 

vil det utføres analyser hvor det undersøkes om sannsynligheten for å fullføre 

hovedfagsstudiet innen tre år reduseres med stigende arbeidsinntekt11.  

                                                 

11 For en nærmere forklaring på hvorfor tidsgrensen for fullført hovedfag er satt til tre år, se kapittel 4.  
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I følge hypotesen forventes det at studenter med høy arbeidsinntekt har mindre sannsynlighet 

for å fullføre hovedfaget innen tre år enn studenter med lavere arbeidsinntekt. Figur 6.1 gir 

en grafisk fremstilling av en krysstabellanalyse som viser hvor stor andel av studentene i 

ulike inntektskategorier som har fullført hovedfaget innen tre år. I likhet med i forrige 

kapittel oppgis arbeidsinntektene per år. 

Figur 6.1 Andel som har fullført hovedfaget innen tre år etter studentenes inntektsnivå. 
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Hovedtendensen i figur 6.1 er at andelen som fullfører hovedfaget innen en tidsramme på tre 

år, synker jo høyere inntekt studentene har. Andelen som leverer innen tre år er lavest blant 

studentene med høyest arbeidsinntekt12. Under 30 prosent av de som har en inntekt på over 

140 000 kroner i året leverer innen tre år. Den tilsvarende andelen som leverer blant 

studentene som tjener opp mot 40.000 kroner i året er på cirka 50 prosent. I likhet med 

resultatet i flere av de tidligere analysene avviker de uten arbeidsinntekt fra den ellers nokså 

lineære tendensen i resultatet. Disse har vesentlig lavere sannsynlighet for å levere innen tre 

år enn studentene som befinner seg i de laveste inntektskategoriene. Resultatet styrker 

antagelsen om at studenter uten arbeidsinntekt befinner seg en spesiell studiesituasjon.  

Med unntak av disse studentenes viser den foreløpige analysen at sannsynligheten for å 

fullføre hovedfaget innen tre år reduseres jo høyere inntekt studentene har. Med 

                                                 

12 Det er i tillegg utført flere analyser hvor inndelingen i inntektsgrupper er ulik den som benyttes i figuren for å undersøke 
om det foreligger kategoriseringseffekter. Disse analysene viste imidlertid den samme tendensen som i figur 6.1. 
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krysstabellanalyser av den typen som er utført ovenfor er det likevel ikke mulig å undersøke 

om denne sammenhengen også gjelder når det kontrolleres for andre sentrale egenskaper ved 

individene. Det kan for eksempel tenkes at de eldste studentene har en lavere 

gjennomføringsgrad enn de yngre studentene. Hvis det i tillegg er slik at de eldste studentene 

tjener mest, kan det tenkes at sammenhengen mellom studentenes inntekt og tidsbruk 

egentlig er et resultat av en sammenheng mellom alder og tidsbruk. For å undersøke dette 

nærmere vil sammenhengen mellom studentenes inntekt og fullføringsgrad analyseres ved 

hjelp av logistisk regresjonsanalyse. Regresjonsanalysen viser hvor stor sannsynlighet det er 

for at studentene fullfører hovedfaget innen tre år. Denne analysen gjør det mulig å 

kontrollere for relevante kjennetegn ved studentene som kan tenkes å påvirke 

sammenhengen vi er interessert i.  

Resultatene fra den logistiske analysen presenteres i tabell 6.1. Tabellen består av to 

modeller. Modell 1 viser hvordan arbeidsinntektene virker inn på fullføringsgraden. Her er 

det også tatt inn en dummyvariabel, som viser til de som ikke har noen inntekt. De tidligere 

analysene har vist at denne gruppen avviker fra den generelle trenden mellom studentenes 

inntekt og fullføringsgrad. Disse vil dermed kunne endre den sammenhengen som skal 

belyses med regresjonsanalysen. Ved å kontrollere for de uten inntekt unngår man dette 

problemet. I modell 2 inkluderes studielånsopptaket i analysen. Dette er gjort ut for å 

undersøke om studielånet virker inn på studieprogresjonen. Som vist i forrige kapittel har de 

med fullt studielån vesentlig lavere arbeidsinntekt enn de som begrenser låneopptaket. Økt 

studielånsopptak virker dermed trolig positivt på fullføringsgraden ved at de som tar opp 

fullt lån arbeider mindre ved siden av. Modell 2 vil vise om studielånet har en innvirkning på 

fullføringstiden også etter at det er kontrollert for arbeidsinntektene. Det kan for eksempel 

tenkes at det å ta opp fullt studielån i seg selv er et tegn på å være spesielt motivert. Hvis 

dette er tilfelle vil studenter med fullt studielån ha større sannsynlighet for å fullføre enn 

studenter som er like i andre hensyn, men som har lavere studielån. 

I tillegg er sammenhengen mellom arbeidsinntektene og sannsynligheten for å fullføre innen 

tre år kontrollert for studentenes kjønn, alder og hovedfagsgrad. Vi vil dermed få et svar på 

om sammenhengen mellom studentenes arbeidsinntekt og tidsbruk fremdeles er tilstede når 

det er tatt hensyn til disse egenskapene. Analysen i tabell 6.1 gjør det mulig å teste H2 om at 

studenter som jobber mye ved siden av studiene opplever lavere grad av suksess på studiet. I 

tillegg gir tabellen informasjon om hvorvidt sannsynligheten for å fullføre innen tre år 
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varierer mellom kjønnene, for studenter i ulike aldre, på ulike fag, og etter hvor mye lån de 

tar opp13. 

Tabell 6.1 Logistisk regresjon av sannsynligheten for å fullføre hovedfaget innen tre år 

etter arbeidsinntekt.  

Modell 1 Modell 2
B SE B S

Arb.inntekt (i 10000 kr) -0,050 *** 0,003 -0,035 0,003
Nullinntekt -0,438 *** 0,067 -0,289 0,068
Studielån (i 10000 kr) 0,125 *** 0,012

Kjønn (Ref.=mann) -0,070 * 0,033 -0,046 0,033
Begynt alder (Ref.=22 år) 0,039 0,027 0,062 0,027
Begynt alder kvadr. -0,012 *** 0,004 -0,012 *** 0,004
Grad (Ref.=Cand Polit)

E

Cand. Philol. 0,115 ** 0,042 0,130 *** 0,042
Cand. Scient. 1,018 *** 0,043 1,074 *** 0,043

Konstant -0,249 *** 0,059 -0,875 *** 0,084
2 LL for konstanten 23574 22304
2 LL for modellen 22304 22194
N 17206 17206  

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Tabell 6.1 viser at sannsynligheten for å fullføre studiet innen tre år synker jo høyere 

arbeidsinntekt studentene har. Det er med andre ord fremdeles en negativ sammenheng 

mellom deltidsarbeid og fullføringsgrad etter at det er tatt hensyn til andre sentrale 

egenskaper ved individene. For å kunne si noe utover retningen på sammenhengene har jeg 

regnet de logistiske verdiene om til sannsynligheter. Figur 6.2 viser hvordan sannsynligheten 

for å fullføre hovedfagsstudiet varierer med studentenes arbeidsinntekt. 

Figur 6.2 Sannsynligheten for å fullføre hovedfaget innen tre år etter arbeidsinntekt 

(modell 1) 

                                                 

13 De samme analysene er også gjort med kvadrert arbeidsinntekt og kvadrert studielån. De kvadrerte variablene viste seg 
imidlertid ikke å være signifikante, og er dermed tatt ut av tabellen.  
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Modell 1. Sannsynligheten for å fullføre innen tre år for mannlige studenter på Cand. Polit. graden som 

begynte på hovedfaget i en alder av 25 år  

Figur 6.2 viser at sannsynligheten for å fullføre synker når studentenes inntekt øker. Blant 

studenter som har en gjennomsnittlig årsinntekt på 10 000 kroner er sannsynligheten for å 

fullføre innen tre år 43 prosent, mens den tilsvarende sannsynligheten er 28 prosent for de 

som tjener 100 000 kroner i året. I likhet med resultatet i krysstabellanalysen som ble 

presentert i figur 6.1, skiller studentene uten arbeidsinntekt seg ut fra de øvrige ved å ha liten 

sannsynlighet til å fullføre i løpet av tre år. Videre kan vi lese av tabell 6.1 at studenter på 

Cand. Scient. graden har betydelig større sannsynlighet for levere innen den gitte 

tidsrammen, enn studentene på Cand. Polit, og Cand. Philol. Omregnet til sannsynligheter er 

det cirka 25 prosent større sannsynlighet for at studentene på Cand. Scient. graden fullfører 

innen tre år enn studentene på Cand. Polit. graden. Dette var imidlertid ventet ettersom 

hovedfaget på denne graden er normert til tre semestre, og ikke fire slik det er på de andre 

gradene. Det er også slik at fullføringsgraden ser ut til å stige med økende alder. Samtidig er 

den kvadrerte aldersvariabelen klart negativt, noe som tyder på at betydningen av økt alder 

avtar og etter hvert blir negativ. 

Modell 2 viser at sannsynligheten for å fullføre innen tre år stiger med økt studielånsopptak. 

Det er med andre ord slik at de som tar opp fullt studielån har større sannsynlighet for å 

fullføre enn de som begrenser låneopptaket. Dette var forventet, fordi studenter med fullt 

studielån jobber mindre ved siden av studiene. I modellen er dette imidlertid tatt hensyn til, 

siden det også kontrolleres for studentenes arbeidsinntekt. Det ser med andre ord ut til at 
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studielånet har en positiv effekt på sannsynligheten for å fullføre innen tre år, en effekt som 

ikke kan forklares med ulik grad av deltidsarbeid. Kanskje dette er et uttrykk for at de som 

tar opp fullt studielån er ekstra motiverte, slik det ble antydet tidligere. Det kan imidlertid 

også tenkes at de som tar opp fullt studielån har andre egenskaper som bidrar til økt 

fullføringsgrad. Fra analysene i forrige kapittel vet vi at det er studenter med høy sosial 

bakgrunn som tar opp mest lån. I del 6.2 skal det undersøkes om sammenhengen mellom 

studielån og fullføringsgrad er til stede når vi sammenligner studenter med lik sosial 

bakgrunn. For å få et bedre inntrykk av sammenhengen mellom studentenes arbeidsinntekt 

og sannsynligheten for å fullføre innen tre år, har jeg regnet om de logiske verdiene til 

sannsynligheter og predikert hvordan sannsynligheten øker med studielånsopptaket.  

Figur 6.3 Sannsynligheten for å fullføre innen tre år etter studielån (modell 3) 
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Modell 3: Sannsynligheten for å fullføre innen tre år for mannlige studenter på Cand. Polit. graden som 

begynte på hovedfaget i en alder av 25 år, og som har en årsinntekt på 50 000 kroner (medianinntekt). 

Figuren gir et inntrykk av hvordan sannsynligheten for å fullføre stiger med økt 

studielånsopptak. For studentene med fullt studielån er sannsynligheten for å fullføre innen 

tre år 40 prosent, mens den tilsvarende sannsynligheten for de ikke har tatt opp studielån er 

cirka 27 prosent.  
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6.1.2 Arbeidsinntekt og karakterer 

Analysene har så langt vist at det er en sammenheng mellom studentenes arbeidsinntekt og 

hvor lang tid de bruker på å fullføre hovedfagsstudiet. Studenter med høy arbeidsinntekt har 

mindre sannsynlighet enn studenter med lavere inntekt for å fullføre innen tre år. I det 

følgende vil det benyttes samme fremgangsmåte som ble anvendt på tidsbruk, for å finne ut 

hvilke konsekvenser arbeidsinntektene har på karakterene. Spørsmålet som skal undersøkes 

er om studenter som arbeider mye ved siden av studiene oppnår svakere karakterer på 

hovedfaget enn andre. En slik sammenheng ble forventet, fordi studenter som bruker mye av 

tiden sin på inntektsgivende arbeid vil ha mindre tid til å fordype seg i oppgavens tema. Tid 

til fordypning er vanligvis en forutsetning for å skrive en god hovedfagsoppgave, og for å 

gjøre oppnå en god karakter på hovedfagskursene. 

For å belyse sammenhengen mellom studentenes arbeidsinntekt og karakternivå presenteres 

først en gjennomsnittsanalyse som viser hvordan hovedfagskarakteren varierer med ulike 

inntektsnivåer i figur 6.4 nedenfor. Studentene er inndelt etter de samme inntektskategoriene 

som ble anvendt i analysene av studentenes tidsbruk. Deretter vil sammenhengen analyseres 

ved hjelp av lineær regresjonsanalyse, som gjør det mulig å kontrollere for relevante 

mellomliggende variabler. Som nevnt i kapittel fire inkluderer analysene av studentenes 

karakterer kun de som har fullført hovedfaget innen tre år. 

Figur 6.4 Karakterer etter studentenes arbeidsinntekt. 
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Figur 6.4 viser at det ikke er en klar tendens i sammenhengen mellom studentene inntekt og 

karakterer. Slik det fremstår i tabellen kan det virke det som om karakterforskjellene varierer 

en del mellom de ulike inntektsgruppen. En variansanalyse viser likevel at 

karakterforskjellene ikke er signifikant forskjellige fra hverandre. Resultatet gir dermed ikke 

støtte til H2 hvor det ble forventet at det å arbeide mye ved siden av studiene ville føre til 

dårligere karakterer.  

Som beskrevet i data og metodekapittelet er karakterene standardisert til z- skårer, som gjør 

det mulig å sammenligne karakterene på tvers av ulike fag. Når karakterene standardiseres 

på denne måten vil gjennomsnittet være lik null. Resultatet i tabell 6.4 viser dermed at 

gjennomsnittskarakteren i alle inntektskategoriene, med unntak av de uten arbeidsinntekt, 

ligger over gjennomsnittet. Dette betyr at studentene som fullfører hovedfaget innen tre år, 

generelt oppnår bedre karakterer enn studentene som bruker lengre tid på å fullføre.  

Det uventede resultatet fra gjennomsnittsanalysen, som viser at deltidsarbeidet ikke går på 

bekostning av karakterene, kan ha noe å gjøre med at det ikke er kontrollert for andre 

relevante faktorer som påvirker sammenhengen. For å undersøke dette nærmere vil 

sammenhengen mellom studentenes arbeidsinntekt og karakterer i det følgende analyseres 

ved hjelp av lineær regresjonsanalyse. I denne analysen er det kontrollert for studentenes 

kjønn, alder og hovedfagsgrad. Resultatene presenteres i tabell 6.2. På samme måte som i 

analysene av studentenes tidsbruk er tabellen inndelt i to modeller. Den første modellen 

beskriver sammenhengen mellom studentenes inntekt og karakterer. Her er det også lagt inn 

en dummyvariabel som viser til de uten inntekt. Dette er gjort av samme grunn som i 

analysen av studentenes tidsbruk. Den andre modellen viser betydningen av studielånet og 

arbeidsinntektene når begge kontrolleres for samtidig14.  

                                                 

14 De samme analysene er også gjort med kvadrert arbeidsinntekt og kvadrert studielån. I likhet med analysene av 
studentenes tidsbruk, viste disse seg imidlertid ikke å være signifikante, og er dermed tatt ut av tabellen.  
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Tabell 6.2 Lineær regresjon av karakterer etter studentenes arbeidsinntekt.  

Modell 1 Modell 2
B SE B S

Arb.inntekt (i 10000 kr) 0,004 0,002 0,003 0,001
Nullinntekt -0,065 0,049 -0,078 0,049
Studielån (i 10000 kr) -0,014 0,009

Kjønn (Ref.=mann) -0,146 *** 0,023 -0,148 *** 0,023
Alder (Ref.=22 år) -0,115 *** 0,019 -0,118 *** 0,019
Alder kvadr. 0,008 ** 0,003 0,008 ** 0,003
Grad (Ref.=Cand Polit)

E

Cand. Philol. -0,075 * 0,033 -0,077 * 0,033
Cand. Scient. -0,126 *** 0,032 -0,134 *** 0,032

Konstant 0,475 *** 0,044 0,546 *** 0,064
R² 0,018 0,018
N 7219 7219  

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Tabell 6.2 viser at studentenes finansieringsmåter ikke har noe å si for hvor gode karakterer 

studentene oppnår på hovedfaget. Resultatet støtter dermed ikke hypotesen om at det å 

arbeide ved siden av studiene fører til svakere karakterer på hovedfaget. Studentenes alder 

ser derimot ut til å være av betydning. Aldersvariabelen viser at jo eldre studentene er når de 

begynner på hovedfaget, desto dårligere presterer de. Samtidig er den kvadrerte 

aldersvariabelen positiv, noe som betyr at den negative betydningen av økende alder på 

karakterene avtar etter hvert. Tabellen viser også at de kvinnelige studentene gjennomsnittlig 

har noe lavere hovedfagskarakter enn de mannlige studentene.  

De foreløpige analysene viser dermed at det ikke er noen ensidig negativ sammenheng 

mellom studentenes arbeidsinntekt og suksess på hovedfaget. Resultatene tyder på at det å 

arbeide mye ved siden av studiene fører til økt sannsynlighet for å bli forsinket med 

studiene. Samtidig finnes det ikke en tilsvarende negativ sammenheng mellom deltidsarbeid 

og karakterer. Det er likevel viktig å understreke at analysene av karakterforskjellene kun 

inkluderer de som har fullført hovedfaget innen tre år. Disse utgjør en selektert gruppe som 

trolig er ekstra ressurssterke. Sett i sammenheng med resultatet som viser at studenter med 

høy arbeidsinntekt oftere er forsinket med studiene, er det rimelig å konkludere med at mye 

deltidsarbeid fører til lavere grad av suksess på hovedfaget. Resten av kapittelet vil dreie seg 

om hvilken betydning de to finansieringsmåtene har på suksesskriteriene, sett i sammenheng 

med studentenes klassebakgrunn.  
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6.2 Sosial bakgrunn og suksess på studiet 

Formålet med denne delen av kapittelet er å undersøke om ulik grad av deltidsarbeid er en 

faktor som bidrar til at det oppstår sosiale forskjeller i suksess på hovedfaget. Mer presist 

ønsker jeg å teste H4, som postulerer at eventuelle sosiale forskjeller i suksess på 

hovedfagsstudiet delvis kan forklares med ulik arbeidsinntekt. Slik det fremgår av hypotesen 

forventes det dermed at det allerede finnes sosiale forskjeller i suksess på hovedfagstudiet. I 

teorikapittelet ble det på bakgrunn av teorien om kulturell kapital antatt at studenter med høy 

sosial bakgrunn oppnår de beste resultatene på hovedfaget. Samtidig fantes det gode 

argumenter i seleksjonsteorien for å forvente at det i stedet er studenter med lav sosial 

bakgrunn som utmerker seg best på dette utdanningsnivået. Det finnes med andre ord ikke 

noen selvfølgelig sammenheng mellom sosial bakgrunn og studiesuksess. Jeg vil derfor 

starte med å teste H3 som sier at: Studenter med høy sosial bakgrunn oppnår størst grad av 

suksess på hovedfagsstudiet.  

6.2.1 Sosial bakgrunn og tidsbruk  

Tabell 6.3 beskriver sammenhengen mellom studentenes sosiale bakgrunn og 

sannsynligheten for å fullføre hovedfaget innen tre år. Foreldrenes inntekt og utdanningsnivå 

brukes som mål på sosial bakgrunn. Tabellen er inndelt i fire modeller. Den første modellen 

viser hvordan sannsynligheten for å fullføre hovedfaget innen tre år varierer med studentenes 

sosiale bakgrunn, når det ikke er kontrollert for andre kjennetegn ved studentene. I den neste 

kontrolleres denne sammenhengen for studentenes kjønn, alder og fagbakgrunn. I modell 3 

trekkes studentenes arbeidsinntekt inn i analysen. På samme vis som tidligere kontrolleres 

det i tillegg for de uten inntekt. Hvis H4 er korrekt vil sammenhengen mellom sosial 

bakgrunn og fullføringsgraden reduseres, når det kontrolleres for studentenes arbeidsinntekt. 

Til sist trekkes også studielånet inn i analysen i modell 4. I denne modellen vil vi få et svar 

på om studielånet fremdeles har en positiv innvirkning på fullføringsgraden når vi 

sammenligner studenter med tilsvarende sosial bakgrunn og arbeidsinntekt.  
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Tabell 6.3 Logistisk regresjon av sannsynligheten for å fullføre hovedfaget innen tre år 

etter sosial bakgrunn.  

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4
B SE B SE B SE B S

Foreldr. utd.(Ref.=Gr.skole)
E

Videregående 0,097 0,094 0,068 0,097 0,065 0,098 0,056 0,098
Høysk/Uni. Lav 0,147 0,096 0,121 0,099 0,109 0,100 0,103 0,100
Høysk/Uni. Høy 0,209 * 0,101 0,181 0,104 0,143 0,105 0,145 0,105
Forskerutd 0,553 *** 0,139 0,516 *** 0,143 0,476 *** 0,144 0,499 *** 0,145
Foreldreinntekt (i 100.000kr) 0,022 * 0,010 0,019 0,011 0,021 * 0,011 0,019 0,011

Kjønn (Ref.=mann) -0,028 0,034 -0,057 0,034 -0,035 0,034
Begynt alder (Ref.=22 år) -0,005 0,028 0,041 0,028 0,063 * 0,029
Begynt alder kvadr. -0,013 *** 0,004 -0,013 0,004 -0,013 *** 0,004
Grad (Ref.=Cand Polit)
Cand. Philol. 0,119 ** 0,043 0,095 * 0,043 0,110 * 0,043
Cand. Scient. 0,981 *** 0,044 1,018 *** 0,044 1,072 *** 0,045

Arb.inntekt (i 10000 kr) -0,050 *** 0,003 -0,035 *** 0,004
Nullinntekt -0,362 *** 0,073 -0,239 ** 0,074

Studielån (i 10000 kr) 0,127 *** 0,013
Konstant -0,499 *** 0,094 -0,676 *** 0,113 -0,448 *** 0,115 -1,071 *** 0,132
2 LL for konstanten 22065 22022 21087 20820
2 LL for modellen 22022 21087 20820 20723
N 16098 16098 16098 16098  

  * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Modell 1 i tabell 6.3 viser at det er en svak sammenheng mellom studentenes sosiale 

bakgrunn og hvor lang tid de bruker på å fullføre hovedfaget. Samtidig viser analysene at 

studenter som kommer fra hjem hvor foreldrene har utdanning på forskernivå har betydelig 

større sannsynlighet enn andre for å fullføre innen tre år15. Det er med andre ord ikke slik at 

sannsynligheten for å fullføre hovedfaget stiger jevnt med foreldrenes utdanningsnivå. I 

stedet skiller de som har foreldre med det høyeste utdanningsnivået seg fra de øvrige. Vi 

legger også merke til at sannsynligheten for å fullføre hovedfaget innen tre år øker svakt 

med foreldrenes inntekt. 

Når det kontrolleres for studentene kjønn, alder og hovedfagsgrad i modell 2, ser vi at 

sammenhengen mellom sosial bakgrunn og tidsbruken blir noe svakere. Likevel er det 

fremdeles slik at studenter som har foreldre med forskerutdanning skiller seg fra de øvrige 

ved å ha størst sannsynlighet for å fullføre. En omregning til sannsynligheter viser at 25 år 

gamle mannlige studenter på Cand. Polit graden har 43 prosent sannsynlighet for å levere 

                                                 

15 Disse utgjør omtrent tre prosent av enhetene i materialet. 
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innen tre år hvis de kommer fra hjem hvor foreldrene har det høyeste utdanningsnivået. Den 

tilsvarende sannsynligheten for de som har foreldre med grunnskoleutdanning er 31 prosent. 

Differansen i sannsynligheten for å fullføre hovedfaget innen tre år er med andre ord 12 

prosentpoeng mellom studenter som har foreldre med høyest og lavest utdanningsnivå.  

Formålet med modell 3 er å undersøke om sosiale forskjeller i tidsbruk på hovedfaget 

reduseres når det tas hensyn til at studentene i ulik grad jobber ved siden av studiene. Her 

kan det innvendes at denne analysen har mistet noe av relevansen som en følge av at 

sammenhengen mellom sosial bakgrunn og fullføringstid viste seg å være svakere enn først 

antatt. Modellen vil likevel vise om årsaken til studenter med forskerforeldre bruker kortere 

tid på å fullføre hovedfaget skyldes at disse studentene i mindre grad jobber ved siden av 

studiene. Resultatet i modell 3 viser imidlertid at dette trolig ikke er årsaken til forskjellene. 

Sammenhengen mellom sosial bakgrunn og sannsynligheten for å fullføre innen tre år er 

omtrent den samme etter at det er tatt hensyn til studentenes inntekt16. Analysen gir med 

andre ord ikke støtte til H3 som postulerer at de sosiale forskjellene i suksess reduseres når 

det kontrolleres for studentenes arbeidsinntekt.  

I modell 4 kontrolleres sammenhengen mellom sosial bakgrunn og sannsynligheten for å 

fullføre innen tre år for studentenes studielån i tillegg til de øvrige kontrollvariablene. 

Formålet med denne modellen er å undersøke om studielånet har en selvstendig effekt på 

fullføringsgraden. Resultatet tyder på at dette er tilfelle. Det er en positiv sammenheng 

mellom studielånet og sannsynligheten for å fullføre innen tre år. Modellen viser at den 

positive betydningen av studielånet verken kan forklares av studentenes sosiale bakgrunn 

eller av at de som tar opp fullt lån jobber mindre ved siden av studiene. Resultatet styrker 

dermed antagelsene om at det å ta opp fullt studielån er et uttrykk for at studentene er ekstra 

motiverte.  

De foreløpige analysene av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og suksess støtter 

hypotesen om at studenter med høy sosial bakgrunn oppnår størst grad av suksess på 

hovedfaget. Selv om sammenhengen er svakere enn antatt, viser analysene at studenter som 

kommer fra hjem der utdanningsnivået er spesielt høyt skiller seg ut ved å ha større 

sannsynlighet for å fullføre innen tre år. Hypotesen hvor det hevdes at de sosiale forskjellene 

                                                 

16 En t- test viser at koeffisienten for forskerutdanning ikke er signifikant forskjellig i modell 2 og modell 3.  
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i suksess reduseres når vi sammenligner studenter som jobber like mye ved siden av, får 

derimot ikke støtte i analysene. Selv om studenter med høy sosial bakgrunn i mindre grad 

har inntektsgivende arbeid ved siden av studiene, kan dette ikke forklare at de fullfører 

hovedfaget raskere enn andre studenter. Analysene i neste del vil vise om det forholder seg 

på tilsvarende vis i forhold til det andre suksesskriteriet, karakterer.  

6.2.2 Sosial bakgrunn og karakterer  

I denne delen vil sammenhengen mellom sosial bakgrunn og karakterer undersøkes 

nærmere. Formålet er å teste H3, som postulerer at studenter med høy sosial bakgrunn 

oppnår de beste karakterene på hovedfaget. I tillegg testes H4, hvor det hevdes at de antatte 

karakterforskjellene som finnes mellom studenter med ulik sosial bakgrunn reduseres når vi 

sammenligner med lik arbeidsinntekt.  

Den lineære regresjonsanalysen av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 

hovedfagskarakterene er fremstilt i tabell 6.4. Tabellen er inndelt på samme måte som 

tabellen som viste sammenhengen mellom sosial bakgrunn og sannsynligheten for å fullføre 

studiet innen tre år. Som tidligere nevnt inkluderer analysene av karakterene kun de av 

studentene som har fullført hovedfaget innen tre år. 

Tabell 6.4 Lineær regresjon av karakterer etter sosial bakgrunn 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4
B SE B SE B SE B S

Foreldr. utd.(Ref.=Gr.skole)
E

Videregående 0,050 0,070 0,046 0,070 0,046 0,069 0,046 0,070
Høysk/Uni. Lav 0,160 * 0,072 0,147 * 0,071 0,148 * 0,071 0,149 * 0,071
Høysk/Uni. Høy 0,219 ** 0,075 0,205 ** 0,074 0,210 ** 0,074 0,210 ** 0,074
Forskerutd 0,367 *** 0,097 0,341 *** 0,096 0,345 *** 0,096 0,345 *** 0,096
Foreldreinntekt (i 100.000kr) 0,005 0,008 0,003 0,008 0,002 0,008 0,002 0,008

Kjønn (Ref.=mann) -0,149 *** 0,024 -0,148 *** 0,024 -0,148 *** 0,024
Begynt alder (Ref.=22 år) -0,117 *** 0,020 -0,122 *** 0,020 -0,122 *** 0,020
Begynt alder kvadr. 0,009 ** 0,003 0,009 ** 0,003 0,009 ** 0,003
Grad (Ref.=Cand Polit)
Cand. Philol. -0,099 ** 0,033 -0,092 ** 0,033 -0,093 ** 0,033
Cand. Scient. -0,155 *** 0,032 -0,159 *** 0,032 -0,161 *** 0,032

Arb.inntekt (i 10000 kr) 0,006 * 0,002 0,006 * 0,003
Nullinntekt -0,098 0,051 -0,100 0,051

Studielån (i 10000 kr) -0,003 0,010
Konstant -0,059 0,070 0,368 *** 0,082 0,352 *** 0,082 0,367 *** 0,094
R² 0,008 0,025 0,027 0,027
N 6813 6813 6813 6813  

  * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001  
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Modell 1 viser at det er en klar sammenheng mellom studentenes sosiale bakgrunn og 

karakternivået. Hovedtendensen er at karakternivået stiger jevnt med foreldrenes 

utdanningsnivå. Studenter som har foreldre med grunnskoleutdanning oppnår de svakeste 

karakterene, mens de som har foreldre med forskerutdanning oppnår de beste. Foreldrenes 

inntekt har imidlertid ingen signifikant innvirkning på karakterene, kontrollert for 

foreldrenes utdanningsnivå. Videre ser vi at jo eldre studentene er når de begynner på 

hovedfaget, desto svakere karakterer oppnår de. Den kvadrerte aldersvariabelen viser 

imidlertid at den negative sammenhengen avtar noe etter hvert. Det er også slik at de 

kvinnelige studentene gjennomsnittlig oppnår noe svakere karakterer på hovedfaget, enn de 

mannlige. Disse resultatene er i tråd med analysene av sammenhengen mellom studentenes 

arbeidsinntekt og karakterer som ble presentert i tabell 6.2. 

I modell 3 kontrolleres sammenhengen mellom sosial bakgrunn og karakterer for 

studentenes arbeidsinntekt. Ifølge H4 vil dette føre til at den positive sammenhengen mellom 

sosial bakgrunn og karakterene blir svakere. Dette ble forventet fordi studenter med høy 

sosial bakgrunn jobber mindre enn andre ved siden av studiene, og dermed har bedre tid til å 

konsentrere seg om studiene. Som tabellen viser blir denne hypotesen ikke støttet. 

Sammenhengen fra modell 2 til modell 3 er stabil17. Dette er for øvrig i tråd med resultatet i 

analysene av sammenhengen mellom arbeidsinntektene og karakterene, som ble presentert i 

tabell 6.2. Her ble det funnet at arbeidsinntektene ikke hadde noen innvirkning på 

studentenes karakterer. I den fjerde modellen i tabell 6.4 kontrolleres sammenhengen 

mellom sosial bakgrunn og karakterer for studentenes studielånsopptak, i tillegg til 

arbeidsinntektene og de øvrige kontrollvariablene. Dette fører ikke til endringer i 

sammenhengen mellom sosial bakgrunn og karakterer. Vi har tidligere sett at studielånet 

hadde en positiv innvirkning på sannsynligheten for å fullføre innen tre år. Det samme kan 

ikke sies å gjelde i forhold til karakterene. Modell 4 viser at det ikke finnes noen 

sammenheng mellom studielånsopptak og karakterer kontrollert for de øvrige variablene i 

modellen.  

Resultatene i denne delen støtter H3 om at studenter med høy sosial bakgrunn oppnår størst 

grad av suksess på hovedfaget. Dette gjelder spesielt i forhold til karakterer, og i noe mindre 

                                                 

17 T- tester av koeffisientene for foreldrenes utdanning og inntekt er ikke er signifikant forskjellig i modell 2 og modell 3. 
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grad i forhold til hvor lang tid som brukes for å fullføre hovedfaget. Analysene tyder på at 

det er foreldrenes utdanningsnivå, og ikke inntekt, som er av betydning for hvor stor 

studiesuksess barna deres opplever. Resultatet gir derimot ikke støtte til H4 om at de sosiale 

forskjellene i suksess delvis kan forklares med ulik arbeidsinntekt. Ulik grad av deltidsarbeid 

ser dermed ikke ut til å være en viktig forklaring på hvorfor det finnes sosiale 

prestasjonsforskjeller på hovedfaget.  

6.3 Oppsummering  

Formålet med dette kapittelet var for det første å undersøke om det å arbeide mye ved siden 

av studiene hadde negative konsekvenser på studiesuksessen. Det andre formålet var å 

undersøke om graden av suksess på hovedfagsstudiet varierer med sosial bakgrunn, og om 

noen av disse forskjellene oppstår fordi studentene i ulik grad arbeider ved siden av studiene. 

Resultatene fra analysene viser, i tråd med hypotesen, at studenter med høy arbeidsinntekt 

opplever lavere grad av suksess på studiet. Hovedtendensen i analysene viser at jo høyere 

arbeidsinntekt studentene har, desto lavere er sannsynligheten for å fullføre innen tre år. På 

den annen side finnes det ikke en tilsvarende negativ sammenheng mellom arbeidsinntekten 

og karakterene.  

Når det gjelder det andre formålet med kapittelet viser resultatet, i tråd med hypotesen, at 

studenter med høy sosial bakgrunn oppnår størst grad av suksess på hovedfaget. Disse 

studentene har både bedre karakterer og bruker kortere tid for å fullføre hovedfaget enn 

andre studenter. Analysene tyder på at det er foreldrenes utdanningsnivå, og ikke inntekt, 

som betyr mest i forhold til hvor bra barna deres presterer i utdanningssammenheng. 

Hypotesen om at disse prestasjonsforskjellene delvis kan forklares med ulik arbeidsinntekt, 

ble derimot ikke støttet. Resultatet viste at sammenhengen mellom studentenes sosiale 

bakgrunn og suksesskriteriene ikke ble svakere etter at det ble kontrollert for arbeidsinntekt. 

 

 83





 

7. Konklusjon 

Formålet i denne oppgaven har for det første vært å undersøke om studenter med ulik sosial 

bakgrunn velger forskjellige måter å finansiere studiene, og for det andre om de ulike 

finansieringsmåtene har betydning for hvor stor grad av suksess studentene opplever på 

studiene. Til sist ønsket jeg å teste forventningen om at studenter med høy sosial bakgrunn 

oppnår størst suksess på hovedfagsstudiet, og at noe av dette skyldes at disse jobber mindre 

ved siden av studiene enn andre studenter.  

I dette avslutningskapittelet vil jeg presentere hovedresultatene i oppgaven og drøfte disse i 

lys av teori og tidligere forskning. Formålet er å si noe om hva som kan forklare resultatene. 

Kapittelet starter med en presentasjon av hovedfunnene i del 7.1. Her vil det også oppgis om 

resultatene er i tråd med hypotesene eller ikke. I del 7.2 vil det på bakgrunn av teoretiske 

argumenter og tidligere forskning diskuteres hva som kan forklare disse funnene. Deretter 

foreslås det i del 7.3 noen områder som det kan være relevant å forske videre på, med 

utgangspunkt i oppgavens resultater. Til sist drøftes konsekvenser og politiske implikasjoner 

av resultatene.  

7.1 Hovedfunn og hypoteser 

I kapittel fem ble sammenhengen mellom studentenes sosiale bakgrunn og hvordan de velger 

å finansiere studiene undersøkt. Resultatet fra undersøkelsene viser at studenter med høy 

sosial bakgrunn tar opp mer studielån enn studenter fra lavere sosiale lag. I tillegg viser 

analysene at disse studentene har betydelig lavere arbeidsinntekt enn studenter med lav 

sosial bakgrunn. Resultatet er dermed i tråd med H1, som postulerer at studenter med høy 

sosial bakgrunn har høyere studielån og lavere arbeidsinntekt enn studenter med lav sosial 

bakgrunn. 

I kapittel seks var formålet for det første å undersøke hvilke konsekvenser deltidsarbeidet 

har for studiene. Resultatet viser at studenter med høy arbeidsinntekt har større 

sannsynlighet for å bli forsinket på hovedfaget enn studenter med lavere inntekt. Samtidig 

viser undersøkelsene at de med høy arbeidsinntekt ikke oppnår lavere karakterer enn andre. 

Analysen av karakterene inkluderer imidlertid kun de som har fullført, noe som indikerer at 
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dette er en selektert gruppe. Resultatet gir dermed støtte til H2, som postulerer at studenter 

med høy arbeidsinntekt opplever lavere grad av suksess på studiet.  

Det andre formålet med dette kapittelet var å belyse sammenhengen mellom studentenes 

sosiale bakgrunn og graden av suksess på hovedfaget. Resultatet fra analysene viser at 

studenter med høy sosial bakgrunn oppnår de beste karakterene. Den samme gruppen 

studenter bruker også kortere tid på å fullføre hovedfaget. Funnene støtter dermed H3 om at 

studenter med høy sosial bakgrunn oppnår størst grad av suksess på hovedfaget. Til sist ble 

det undersøkt om deler av de sosiale ulikhetene i suksess på hovedfaget skyldes ulik grad av 

deltidsarbeid. Analysene viser at de sosiale forskjellene i graden av studiesuksess ikke blir 

mindre når det kontrolleres for studentenes arbeidsinntekter. H4 om at eventuelle sosiale 

forskjeller i suksess på hovedfagsstudiet delvis kan forklares med ulik arbeidsinntekt blir 

dermed ikke støttet.  

7.2 Mulige forklaringer på funnene 

Studenter med høy sosial bakgrunn låner mest og jobber minst. 

Resultatet i denne oppgaven viser at det finnes sosiale forskjeller forhold til hvordan 

studentene velger å finansiere studiene. Det at studenter med høy sosial bakgrunn tar opp 

mest studielån er i tråd med flere tidligere undersøkelser på dette området. Det er imidlertid 

mer usikkert hva som kan forklare disse forskjellene. Selv om det ikke er mulig å trekke 

sikre konklusjoner om hvorfor det finnes sosiale ulikheter i studielånsopptaket på bakgrunn 

av det tilgjengelige datamaterialet, vil jeg i det følgende presentere de forklaringene som jeg 

anser som mest troverdige. 

Den teoretiske diskusjonen om hva man kunne forvente i forhold til sammenhengen mellom 

sosial bakgrunn og studielånsopptak tok utgangspunkt i nyttemaksimeringsmodellen til 

Erikson og Jonsson. Modellen ble opprinnelig benyttet for å forklare hvorfor rekrutteringen 

til høyere utdanning er sosialt skjev. I denne oppgaven brukes den for å forklare hvorfor man 

kan forvente at studenter med forskjellig sosial bakgrunn velger ulike måter å finansiere 

studiene på. Modellen tar utgangspunkt i at den enkelte foretar en avveiing av fordeler og 

ulemper knyttet til studielånsopptaket. Grunnen til at det oppstår sosiale forskjeller i 

studielånsopptaket er at nytteverdien av å ta opp studielån både reelt sett er, og oppleves, 
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som forskjellig fordi studentene har ulik tilgang på økonomiske, kulturelle og sosiale 

ressurser. 

Resultatet som viser at studielånsopptaket varierer med studentenes sosiale bakgrunn tyder 

på at den økonomiske situasjonen hjemme er av betydning for studielånsopptaket. Selv om 

forskjellene mellom de ulike sosiale gruppene ikke er store, viser analysene at studenter med 

lav sosial bakgrunn skiller seg ut ved å ta opp mindre studielån enn andre studenter. I følge 

analysene er det spesielt studenter fra hjem med dårlig økonomi som begrenser låneopptaket. 

Resultatet er dermed i tråd med forklaringen om at studenter som har foreldrene med lav 

inntekt, og som dermed ikke kan regne hjelp fra foreldrene med tilbakebetalingen av lånet, 

vil være forsiktige med å pådra seg et stort studielån. Selv om disse studentene trolig vil 

klare å betale fremtidige avdrag på studielånet, vil de ikke ha det samme økonomiske 

sikkerhetsnettet som studenter med mer velstående foreldre, hvis det skulle oppstå en 

krisesituasjon. Fraværet av dette sikkerhetsnettet antas å være en viktig forklaring på de 

sosiale forkskjellene i studielånsopptak.  

Resultatet viste imidlertid at også foreldrenes utdanning hadde en innvirkning på hvor mye 

studielån studentene tar opp. I analysene så vi at studenter som har foreldre med lavt 

utdanningsnivå tok opp mindre studielån enn andre. En mulig tilleggsforklaring på at 

studielånsopptaket varierer kan være at studenter med lav sosial bakgrunn muligens kommer 

fra et miljø hvor det å ta opp et stort studielån frarådes. Foreldre som ikke selv har erfaring 

med studielån vil kanskje være mer skeptiske enn andre foreldre til at barna tar opp 

studielån. Selv om disse foreldrene er positive til at barna deres har valgt å fortsette med 

høyere utdanning, vil de kanskje være bekymret for at de pådrar seg et stort lån. Motsatt er 

det grunn til å tro at de med foreldrene som har erfaring med studielån, sjelden vil møte 

tilsvarende holdninger. Det er dermed grunn til å tro at holdninger til det å ta opp studielån 

varierer med kunnskapen omgivelsene har om lånebetingelsene. Foreldre som selv har tatt 

høyere utdanning har en viss kjennskap til hvordan studiestøtten fungerer, og vet at 

studielånet er et gunstig lån med gode betingelser, sammenliknet med andre typer lån. 

Foreldre som ikke har tatt høyere utdanning vil trolig være mindre klar over dette. Resultatet 

som viser at de som har foreldre uten høyere utdanning begrenser studielånet, gir dermed 

støtte til forklaringen om at villigheten til å ta opp studielån varierer med kjennskap til 

utdanningssystemet, samt kjennskap til de økonomiske fordelene ved det å ta opp studielån.  
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Selv om det på bakgrunn av datamaterialet er problematisk å si hva som best kan forklare 

funnene, tyder analysene på at både økonomiske og kulturelle årsaker er viktige for å 

forklare forskjellene i studielånsopptak. 

Videre viste resultatet i kapittel fem at graden av deltidsarbeid også varierer med studentenes 

sosiale bakgrunn. Studenter med høy sosial bakgrunn har betydelig lavere arbeidsinntekt enn 

studenter med lav sosial bakgrunn. Det er naturlig å tenke seg at flere av de samme årsakene 

til at det oppstår sosiale forskjeller i studielånsopptaket også vil være relevante for å forklare 

tilsvarende forskjeller i arbeidsinntektene. En nærliggende grunn til at studenter med høy 

sosial bakgrunn jobber mindre ved siden av studiene er at de mottar mer økonomisk støtte 

fra foreldrene under studiene. De som mottar økonomisk støtte vil ha mindre behov for å 

jobbe ved siden av studiene. Som beskrevet i kapittel to finnes det studier som viser at 

studenter med høy sosial bakgrunn mottar mer økonomisk støtte fra foreldrene enn studenter 

med lav sosial bakgrunn (Løwe 1995; Hellevik 2006). Disse undersøkelsene styrker 

antagelsen om at foreldrenes økonomiske status kan være en viktig forklaring på ulikhetene i 

deltidsarbeid. Det er grunn til å tro at studenter som har mulighet til å motta økonomisk hjelp 

fra foreldrene både under og etter studiene i liten grad vil være skeptiske til å ta opp 

studielån. For de som ikke har denne muligheten kan det å ta opp et høyt studielån fortone 

seg som mer risikofylt. Hvis man er skeptisk til å pådra seg et høyt studielån kan det å jobbe 

ved siden av studiene fremstå som en god strategi for å begrense låneopptaket. Dette vil 

kunne forklare hvorfor studenter med lav sosial bakgrunn bruker mer tid på inntektsgivende 

arbeid.  

Det er imidlertid også mulig at forskjellene i graden av deltidsarbeid skyldes andre forhold 

enn økonomisk støtte fra foreldrene. En viktig grunn til at mange velger å jobbe ved siden av 

studiene er trolig at deltidsjobben gir arbeidserfaring som kan vise seg å være fordelaktig i 

jobbsøkingsprossen. I kapittel tre ble det referert til Børings studie som viste at studenter 

med inntektsgivende arbeid hadde større sannsynlighet enn andre for å få jobb etter endte 

studier. Deltidsjobben kan brukes som en indikasjon til arbeidsgiver på at man er arbeidsom, 

pliktoppfyllende og fungerer i en arbeidssituasjon sammen med andre mennesker. I tillegg 

vil man kunne knytte viktige kontakter som kan øke muligheten til å få innpass på 

arbeidsmarkedet. På denne måten fremstår det å jobbe ved siden av studiene som en ekstra 

investering i fremtidige jobbmuligheter, i tillegg til selve utdannelsen. 
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Det er videre mulig å tenke seg at studenter med lav sosial bakgrunn oppfatter 

deltidsarbeidet som en bedre investering enn studenter med høy sosial bakgrunn. I 

motsetning til studenter med høy sosial bakgrunn kan de i mindre grad regne med hjelp av 

foreldrene i jobbsøkerprosessen. Det er grunn til å tro at studenter med høy sosial bakgrunn 

har tilgang på attraktive stillinger gjennom foreldrenes sosiale nettverk når de er ferdige med 

studiene. Foreldrene kan for eksempel sette barna i kontakt med personer som kan gi dem 

innpass i arbeidslivet, eller tipse dem om stillinger de har fått høre om gjennom nettverket 

sitt. Noen av studentene med høy sosial bakgrunn vil også ha mulighet til å jobbe i 

familiebedriften dersom de ikke får jobb etter endt utdanning. Studenter med lav sosial 

bakgrunn som velger en akademisk karriere vil ikke ha et tilsvarende sikkerhetsnett. Dette 

kan være grunnen til at de anser deltidsjobben som spesielt viktig. Deltidsjobben kan fremstå 

som et slags sikkerhetsnett ved å øke sannsynligheten for å komme raskt i jobb etter 

utdannelsen.  

Resultatet fra analysene i kapitlet seks viser at både foreldrenes inntekt og utdanningsnivå 

har betydning for størrelsen på studentenes arbeidsinntekt. Analysene som viser at studenter 

som kommer fra hjem med god økonomi har lav arbeidsinntekt, mens de som har foreldre 

med dårlig økonomi har høy inntekt, er i tråd med forklaringen om at den økonomiske 

støtten fra foreldrene varierer med sosial bakgrunn. Det at studenter med lav sosial bakgrunn 

jobber mer ved siden av studiene, kan dermed forklares med at de mottar mindre støtte 

hjemmefra. Analysene som viser at studentenes arbeidsinntekt også varierer med foreldrenes 

utdanning tyder samtidig på at forklaringen som vektlegger betydningen av sosial kapital er 

viktig. Det at studenter med lav sosial bakgrunn jobber mye ved siden studiene, kan 

forklares med at de er mer avhengige av å knytte kontakter i arbeidslivet enn studenter med 

høy sosial bakgrunn. 

Deltidsarbeid fører til lavere studieprogresjon, men ikke dårligere karakterer 

Hypotesen om at studenter med høy arbeidsinntekt opplever lavere grad av suksess på 

studiet ble støttet. Resultatet viser at studenter med høy arbeidsinntekt bruker lengre tid enn 

andre på å fullføre hovedfaget. Som beskrevet i kapittel to er det å levere hovedfagoppgaven 

på normert tid unntaket snarere enn regelen. Forsinkelsene på hovedfaget antas å henge 

sammen med at den tiden som er satt av til hovedfagsoppgaven ikke nødvendigvis er 

tilpasset oppgavens omfang. Ettersom det i utgangspunktet er knapt med tid til 
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hovedfagsoppgaven, vil de som bruker mye tid på inntektsgivende arbeid ha enda lavere 

sannsynlighet for å fullføre på normert tid. Dette følger av den enkle logikken at tid brukt på 

inntektsgivende arbeid betyr mindre tid til studiene.  

Samtidig viste analysene at studenter med høy arbeidsinntekt ikke har dårligere karakterer 

enn andre. Med utgangspunkt i argumentasjonen om at tid brukt på deltidsarbeid fører til 

mindre tid til studiene, skulle man forvente at deltidsarbeidet også går utover karakterene. 

For eksempel vil de som jobber mye ved siden av studiene kanskje gå glipp av kurs og 

seminarer, slik at de har dårligere forutsetninger for å lykkes med eksamen. At studenter 

med høy arbeidsinntekt ikke oppnår dårligere karakterer synes dermed overraskende. En 

mulig forklaring kan være at analysene av karakterene kun inkluderer de som har fullført 

studiet innen tre år. Som tidligere nevnt er det grunn til å tro at disse utgjør en selektert 

gruppe med hensyn til karakterene. Resultatet fra gjennomsnittsanalysen som ble presentert i 

figur 6.4 viser at karakternivået i alle inntektskategoriene ligger over gjennomsnittet, og 

tyder på at dette er tilfelle. Det kan med andre ord tenkes at grunnen til at studenter med høy 

arbeidsinntekt ikke oppnår dårligere karakterer, er at analysene kun inkluderer de mest 

ressurssterke studentene. 

Studenter med høy sosial bakgrunn har best studieprogresjon og best karakterer 

Et annet viktig funn i oppgaven er at studenter med høy sosial bakgrunn generelt presterer 

bedre på hovedfaget enn studenter med lavere sosial bakgrunn. Resultatet viser at studenter 

med høy sosial bakgrunn både bruker kortest tid på å fullføre studiene, og oppnår de beste 

karakterene.  

Resultatet er dermed i tråd med teorier som vektlegger at studenter med høy sosial bakgrunn 

har tilgang på en del fordelaktige ressurser som gjør at de har lettere for å lykkes i 

skolesammenheng. I teoridelen ble det spesielt lagt vekt på betydningen av kulturelle 

ressurser som følger med det å vokse opp i et hjem hvor foreldrene har høyere utdanning. I 

følge Bourdieu besitter studenter med høy sosial bakgrunn en spesiell form for kulturell 

kapital som belønnes i akademia. Studenter med mye kulturell kapital vil ha lettere for å 

beherske den væremåten, forståelsen og argumentasjonsteknikken som belønnes i akademia. 

Dette henger sammen med at den kulturen som formidles i akademia, tilsvarer kulturen i de 

høyere sosiale lag (Bourdieu & Passeron 1990). Resultatet som viser at det er studenter som 

har foreldre med høyere utdanning som oppnår de beste prestasjonene styrker denne teorien.  
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På en annen side kan det tenkes at grunnen til at studenter med høy sosial bakgrunn oppnår 

de beste karakterene er fordi de er spesielt ambisiøse. Som diskutert i teorikapittelet er det 

grunn til å tro at det stilles høyere forventninger til disse studentene for å lykkes på studiet 

enn til studenter som kommer fra hjem der foreldrene ikke har høyere utdanning. For 

foreldre fra lavere sosiale lag kan det at barna deres har gjennomført et hovedfagsstudium i 

seg selv oppleves som en stor bragd, slik at karakterene kommer i annen rekke. Hvis det er 

slik at studenter med høy sosial bakgrunn opplever et sterkere press for å lykkes, vil de trolig 

også bruke mer ressurser for å innfri foreldrenes forventninger. Det kan med andre ord 

tenkes at prestasjonsforskjellene skapes fordi det stilles større forventninger til studenter 

med høy sosial bakgrunn. 

Prestasjonsforskjellene kan ikke forklares med ulik grad av deltidsarbeid 

Analysene av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og suksesskriteriene viste også at de 

sosiale forskjellene i suksess på hovedfaget ikke ble mindre etter at det ble kontrollert for 

studentenes arbeidsinntekt. H4, som postulerer at eventuelle sosiale forskjeller i suksess på 

hovedfagsstudiet delvis kan forklares med ulik arbeidsinntekt, ble dermed ikke støttet. 

Bakgrunnen for denne hypotesen var forventningen om at graden av deltidsarbeid varierer 

med studentenes sosiale bakgrunn, kombinert med forventningen at deltidsarbeidet går på 

bekostning av studiene. Hvis det er slik at studenter med lav sosial bakgrunn opplever lavere 

grad av suksess på hovedfaget fordi de bruker mye av tiden sin på inntektsgivende arbeid, er 

det grunn til å forvente at forskjellene blir mindre hvis man sammenliger studenter med ulik 

sosial bakgrunn som jobber like mye. Resultatet som viste at dette ikke er tilfelle, styrker 

antagelsen om at det er andre årsaker til de sosiale prestasjonsforskjellene på hovedfaget. 

7.3 Videre forskning 

Denne oppgaven viser at studenter med høy sosial bakgrunn har høyere studielån og lavere 

arbeidsinntekt enn studenter med lav sosial bakgrunn. Resultatet viser videre at de med høy 

arbeidsinntekt oftere blir forsinket med studiene enn de med lav inntekt. Til sist tyder 

resultatet på at studenter med høy sosial bakgrunn oppnår størst grad av suksess på 

hovedfagsstudiet. Enkelte av disse sammenhengene har i liten grad vært undersøkt tidligere. 

For å få mer innsikt i funnene i denne oppgaven kan det være nyttig å forske videre på dette 

temaet.  
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Fordi analysene i denne oppgaven baserer seg på registerinformasjon, vites det lite om 

studentenes holdninger. Slik informasjon kan det være nyttig å kartlegge fordi det vil gi et 

bedre grunnlag for å forklare funnene. Denne type studier vil kanskje gi en indikasjon på 

hvor bevisste valg som har med opptak av studielån faktisk er. Videre kan slike 

undersøkelser bidra til en bedre forståelse av hvorfor studenter med lav sosial bakgrunn tar 

opp mindre studielån og bruker mer tid på deltidsarbeid enn andre. Det vil også være 

interessant å undersøkelse om studenter som har foreldre med akademisk bakgrunn opplever 

et større press til å lykkes med studiene.  

Pensjonsgivende inntekt har i denne oppgaven blitt benyttet som en indikasjon på hvor mye 

studentene jobber ved siden av studiene. Det vites ikke noe om hva slags stillingstype 

studentene har. Informasjon om stilling kan være en fordel, fordi lønnen varierer i ulike 

bransjer og sektorer. Informasjon om yrkesstatus vil i tillegg gjøre det mulig å undersøke om 

studenter med ulik sosial bakgrunn har forskjellige typer deltidsstillinger. Med utgangspunkt 

i betydningen av sosial kapital har jeg i denne oppgaven antatt at studenter med høy sosial 

bakgrunn har tilgang på attraktive stillinger. Grunnen til at disse studentene jobber ved siden 

av kan dermed tenkes å være at deltidsjobben gir relevant arbeidserfaring. For studenter med 

lav sosial bakgrunn vil det trolig oftere ligge et økonomisk motiv til grunn for deltidsjobben, 

siden disse ikke har mulighet til å motta økonomisk støtte av foreldrene. Studier med 

informasjon om yrkesstatus og studentenes holdninger, kan gi innsikt i årsakene til at 

studentene velger å jobbe ved siden av studiene.  

I denne oppgaven har jeg ikke hatt mulighet til å skille mellom om studenter som bor 

sammen med foreldrene i studieperioden og de som ikke gjør det. Dette kan være relevant 

informasjon, ettersom studenter som bor sammen med foreldrene har betydelig lavere 

utgifter enn de som har flyttet hjemmefra. I denne sammenheng kan det også være 

interessant å ha informasjon om andre typer økonomiske overføringer mellom foreldre og 

barn, som for eksempel direkte pengestøtte eller hjelp med boligkjøp. Det er grunn til å tro at 

slike overføringer vil ha betydning for både studielånsopptak og deltidsarbeid. I videre 

studier om studiefinansiering kan man for eksempel forsøke å kartlegge hvor mange av 

studentene som setter hele, eller deler av studielånet, inn på konto for å spare dem til senere.  

Noe av formålet i denne oppgaven har vært å undersøke deltidsarbeidets konsekvenser på 

studiene. Dette er utført ved å undersøke om studenter med høy arbeidsinntekt har dårligere 
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karakterer og bruker lengre tid for å fullføre hovedfaget enn andre. Det har med andre ord 

vært fokusert på de suksesskriteriene som gjelder innenfor akademia. I videre studier kan det 

også være interessant å undersøke hvilke konsekvenser deltidsarbeidet har for de 

suksesskriteriene som gjelder i arbeidslivet. Man kan for eksempel undersøke om det er 

arbeidserfaring eller gode karakterer som har størst betydning for å komme raskt ut i arbeid 

etter studiene, eller om klasseforskjellene med hensyn til suksess er mindre på dette området 

enn i akademia.  

7.4 Fordeles Lånekassens midler etter intensjonene? 

Som beskrevet i innledningskapittelet er et viktig mål for regjeringen, slik det fremgår i 

Soria Moria-erklæringen, å sørge for at alle skal gis mulighet til å studere på heltid. I følge 

erklæringen skal dette målet nås ved å sørge for et støttebeløp som er tilstrekkelig til å leve 

av under studiene. Resultatene i denne oppgaven tyder på at det er et stykke igjen for å nå 

dette målet. Størrelsen på studentenes arbeidsinntekt indikerer at svært få av studentene kan 

sies å være heltidsstudenter. Hvis årsaken til at disse studentene jobber ved siden av studiene 

er at støttebeløpet er for lavt, taler dette for at studiestøtten bør heves.  

På den annen side er det ikke gitt at en øking i støttebeløpet vil føre til at studentene jobber 

mindre ved siden av studiene. Mange har trolig andre grunner for at de jobber ved siden av 

studiene enn at studiestøtten ikke strekker til. Det er heller ikke sikkert at mindre 

deltidsarbeid fører til at studentene bruker mer tid på studiene. Det kan for eksempel tenkes 

at tiden som spares ved redusert deltidsarbeid i stedet benyttes til mer fritid. Resultatet i 

denne oppgaven, som viser at studenter med høy arbeidsinntekt bruker lengre tid på å 

fullføre hovedfaget enn studenter med lavere arbeidsinntekt, gir likevel en indikasjon om at 

jo mer tid som brukes til deltidsarbeid, desto mindre brukes på studiene. Funnene som viser 

at svært mange av studentene jobber ved siden av studiene, og at deltidsarbeidet går på 

bekostning av studiene, gir likevel grunnlag for en vurdering om støttebeløpet bør heves.  

Et annet viktig funn er at måten studentene velger å finansiere studiene på varierer med 

sosial bakgrunn. Resultatet viser at studenter med lav sosial bakgrunn tar opp mindre 

studielån og har høyere arbeidsinntekt enn studenter med høy sosial bakgrunn. Dette kan 

tyde på at disse studentene er mer skeptiske enn andre til å pådra seg høyt studielån. Som 

diskutert i oppgaven har studentene i ulik grad mulighet til å motta økonomisk støtte fra 

 93



 

foreldrene. En mulig forklaring på at studenter med lav sosial bakgrunn jobber mer ved 

siden av studiene enn andre kan være at dagens støttebeløp kun gjør det mulig å studere på 

heltid for de som har mulighet til å motta støtte av foreldrene. Det kan med andre ord tenkes 

at studiestøtten er tilstrekkelig for de fleste, men ikke for alle. En mulig løsning for å rette 

opp disse skjevhetene kunne være å tilby et behovsprøvet ekstrastipend til studenter fra 

økonomisk vanskeligstilte hjem. Med et slik stipend ville kanskje noen av disse studentene 

bruke mer tid på studiene og mindre tid på deltidsarbeid.  

Det at noen får mer studiestøtte enn andre ville i prinsippet bety en behovsprøvet 

stipendordning. Tildelingen av studiestøtten var opprinnelig behovsprøvet, men denne 

ordningen ble fjernet i 1972 utfra prinsippet om likebehandling i en velferdsstat. Tildelingen 

av mindler endret seg dermed fra å støtte spesielle grupper til å bli en universell rettighet. 

Den norske studiestøtten hviler i dag på et prinsipp om at alle skal ha like muligheter til å ta 

høyere utdanning. Ettersom dette er et etablert prinsipp som trolig har stor oppslutning, er 

det er grunn til å tro at mange ville reagert dersom staten hadde gitt mer støtte til noen enn til 

andre. Det kan også tenkes at studenter som ville hatt krav på støtten ville opplevd 

forskjellsbehandlingen som stigmatiserende. Noe av tanken bak de universelle 

finansieringsløsningene er nettopp at man unngår stempling av mottakeren. Et annet problem 

med slike særordninger er å bli enige om hvor grensen for hvem som skal ha krav på støtte 

skal settes. Det er ikke bare inntekt og formue som er av betydning for om foreldrene er i 

stand til å hjelpe til barna med økonomisk støtte i studietiden. Med behovsprøving kan det 

også fremstå som om foreldre har plikt til å hjelpe til med finansieringen av barnas 

utdannelse. Hovedfagsstudenter er voksne mennesker som i prinsippet er uavhengige av 

foreldrene sine. Et viktig formål med universelle støtteordninger er at studentene har 

muligheten til å være økonomisk uavhengige av foreldrene sine. På den annen side betyr 

ikke det at foreldre ikke forventes å bidra til barnas utdanning til at de unnlater å gjøre det. 

Forskning viser at økonomiske bidrag fra foreldre til barn er svært vanlig frem til barna er 

ferdig utdannet (Hellevik 2005). 

Det finnes med andre ord en del ulemper med behovsprøving. I tillegg er det grunn til å tro 

at slike særordninger vil være vanskelige å innføre i en tid hvor de universelle løsningene ser 

ut til å ha stor oppslutning. Fra et rettferdighetsperspektiv er det imidlertid bekymringsfullt 

hvis det er slik at noen studenter er nødt til å jobbe mer ved siden av studiene enn andre. 

Dette vil i prinsippet bety at studentene ikke har like studievilkår. Resultatet i denne 
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oppgaven, som viser at studenter med lav sosial bakgrunn har betydelig høyere 

arbeidsinntekt enn andre, kan være en indikasjon på dette er tilfelle. Hvis myndighetene 

ønsker en sosial utjevning innen høyere utdanning, kan det likevel være nødvendig med mer 

målrettede tiltak rettet mot bestemte grupper. Vi står dermed ovenfor et paradoks. På den ene 

siden er formålet med utdanningssystemet å bidra til sosial utjevning. For å nå målet er det 

innført en universell studiestøtte slik at alle skal ha like muligheter til å velge videre 

utdanning, uavhengig av bakgrunn. På den annen side bidrar den samme likhetsideologien til 

at man ikke kan ta i bruk nødvendige virkemidler for å nå dette målet, fordi virkemidlene 

bryter med idealet om universalitet. Til grunn for den universelle studiestøtten ligger et 

rettferdighetsideal om alle skal ha de samme mulighetene. På den annen side kan en slik 

fordeling av ressursene føre til urettferdige studievilkår.  

Alternativet til behovsprøvede ordninger er å bedre studiestøtten for alle. Studiestøtten 

utgjør allerede en betydelig utgiftspost i de offentlige budsjettene. Den samlede utdelingen 

av studiestøtte for undervisningsåret 1999-2000, var på om lag 11,5 milliarder kroner 

(Lånekassen 2003). Det å øke stipendandelen kan dermed oppfattes som en kostbar løsning. 

Det kan også diskuteres om en økning i studiestøtten i realiteten ville bety en omfordeling til 

de som allerede har mest fra før, ettersom rekrutteringen til høyere utdanning er sosialt skjev 

og fordi studenter med høy sosial bakgrunn tar opp mest studielån. Samtidig tyder 

resultatene i denne oppgaven, som viser at for mye deltidsarbeid øker sannsynligheten for å 

bli forsinket i studiene, på at dette kan være en lønnsom strategi også for staten. Hvis det er 

slik at den økte stipendandelen fører til at studentene bruker mer tid på studiene og mindre 

tid på deltidsarbeid, kan dette bidra til bedre studieprogresjon. 
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