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Sammendrag 
Sammenhengen mellom sosial bakgrunn og skoleprestasjoner er en av de mest robuste 

funnene i norsk og utenlandsk utdanningssosiologi. Barn av foreldre med høyere utdannelse 

får i gjennomsnitt bedre karakterer enn barn av foreldre med lavere utdanning. En vanlig 

tilnærming i mye av den sosiologiske litteraturen er å ta utgangspunkt i hvor lang utdanning 

foreldrene har, men ikke hva de har utdannelse i. Dette medfører at den mulige betydningen 

foreldrenes fagkompetanse har for barnas skoleprestasjoner er lite studert. Oppgaven ser 

nærmere på dette fenomenet med problemstillingen: 

• Hva er sammenhengen mellom foreldrenes fagkompetanse og barnas 

skoleprestasjoner? 

For å undersøke denne problemstillingen foretas det en kvantitativ analyse av 

standpunktkarakterene i matte og norsk i den norske grunnskolen for avgangskullene fra 2002 

til 2013. Videre studeres standpunktkarakteren i norsk for allmennfag/studiespesialisering i 

årene 2005 til 2013. Alle analysene er gjort med registerdata fra SSB. 

Det teoretiske utgangspunktet er basert på familieressursteori. Dette perspektivet 

forklarer ulikhet i skoleprestasjoner ved å peke på at barn vokser opp i familier med ulike 

utdanningsrelevante ressurser. Etter en beskrivelse av familieressursteori presenteres ulike 

mekanismer som er regnet for å være utdanningsfremmende i litteraturen. Dernest presenteres 

en mulig måte en kan tenke seg at fagkompetanse fungerer som en ressurs for barna. 

Kategoriseringen av fagkompetanse gjøres på et mer generelt nivå delvis basert på det skille 

C. P. Snow gjorde mellom humanistiske og naturvitenskapelige disipliner, omtalt som "De to 

kulturer". Dette skillet begrunnes også vitenskapsfilosofisk og vitenskapssosiologisk.  

Et annet robust funn i utdanningssosiologien er at jenter gjør det bedre enn gutter i alle 

fag utenom gym. Selv om det ikke kan deduseres teoretisk har oppgaven også en 

eksplorerende tilnærming hvor en ser på om gutter har større utbytte av fagkompetanse når de 

generelt gjør det dårligere i matte og norsk.  

Den første analysen studerer ulikhet i matematikk. Sammenlignet med andre fagfelt 

med samme utdanningsnivå gjør barn av fedre det noe bedre. Videre tyder det på at barn av 
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fedre med lavere universitets eller høyskoleutdanning (for eksempel bachelorgrad) gjør det 

tilsvarende likt som barn av fedre med høyere utdannelse (master/forskerutdanning) i et annet 

fagfelt.  

Den andre og fjerde analysen utforsker hvorvidt gutter har en tilleggseffekt av å ha 

fedre med fagkompetanse relevant for matte og norsk. Gutter av fedre med fagkompetanse i et 

naturvitenskapelig emne har en positiv signifikant sammenheng med standpunktkarakteren i 

matte. Men denne effekten er å regne som liten. Motsatt har gutter med fedre som har 

fagkompetanse i et humanistisk fag en signifikant positiv sammenheng med 

standpunktkarakteren i norsk. I likhet med matte regnes denne effekten som så liten at det gir 

oss lite informasjon for å forstå kjønnsforskjellene i matte og norsk. 

I den tredje analysen gjøres lignende analyse som den første, men den avhengige 

variabelen er standpunktkarakteren i norsk. Barn av fedre med humanistisk utdannelse gjør 

det noe bedre, men forskjellene er mindre enn hva forskjellen var mellom naturvitere og andre 

fagfelt i den første analysen. 

I den endelige og femte analysen studeres standpunktkarakteren i norsk videregående. 

Gruppene med humanistisk utdannelse gjør det noe bedre i dette faget. 

Fagkompetanse inngår i det økonomer omtaler som human kapital. Ressurser et 

menneske besitter som kan selges på et arbeidsmarked. I den sosiologiske 

forskningslitteraturen diskuteres det hvorvidt human kapital skal tolkes innenfor rammene av 

Bourdieu sitt begrep kulturell kapital. Kort beskrevet argumenterer noen for at elevens 

fagkunnskap overvurderes av skolen grunnet ulike statussignaler og kroppsliggjorte 

disposisjoner eleven erverver seg gjennom sin sosiale posisjon. En konsekvens av dette 

argumentet er at egenskapene ved human kapital skal inkluderes i kulturell kapital begrepet.  

På bakgrunn av de ulike analysene argumenteres det for at det bør gjøres et skille 

mellom disse begrepene. Videre argumenteres det for at et skille mellom disse begrepene gjør 

sosiologisk innsikt mer samfunnsrelevant. Hvorvidt ulikhet i skoleprestasjoner skyldes faglige 

ferdigheter basert på meritter som oppfattes som legitimt (human kapital) eller om det skyldes 

ulikhet i en form for klassediskriminering (kulturell kapital) har konsekvenser hvor hva slags 

løsninger sosiologer kan komme med som øker sjanselikheten mellom ulike grupper. 
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1. Innledning 
Et av de mest robuste funnene i norsk og utenlandsk utdanningsforskningen er 

sammenhengen mellom barnas sosiale bakgrunn og skoleprestasjoner. Barn fra hjem med 

høyt utdannede foreldre får i gjennomsnitt bedre karakterer og studerer lenger (Bakken og 

Elstad 2012a; Bakken og Elstad 2012b; Andersen og Hansen 2012; Bukodi, Erikson og 

Goldthorpe 2014; OECD 2010; Hernes og Knudsen 1976). En vanlig tilnærming i mye av 

forskningslitteraturen er å behandle foreldrenes utdannelse som en generell ressurs målt i 

antall år. En annen er å ta utgangspunkt i far eller mors yrkesposisjon som et mål på 

klasseposisjon. Dette innebærer at den fagkompetansen de besitter er en lite studert 

mekanisme i sammenhengen mellom sosial bakgrunn og skoleprestasjoner. Denne oppgaven 

vil se nærmere på denne mekanismen. 

1.1 Forskningsspørsmål, sosiologisk relevans og oppgavens gang 
Følgende forskningsspørsmål vil styre denne oppgaven: 

• Hva er sammenhengen mellom foreldrenes fagkompetanse og barnas 

skoleprestasjoner? 

For å komme nærmere et svar på dette spørsmålet vil det bli gjort kvantitative analyser av 

avgangskarakterene i norsk og matte i grunnskolen. Videre vil avgangskarakterene i norsk for 

allmennfag/studiespesialisering ved videregående bli analysert. Disse analysene vil bli gjort 

med registerdata fra Statistisk sentralbyrå. 

I kapitel 2 vil det teoretiske perspektivet og tidligere forskning bli presentert. 

Grunnideen i dette kapitelet er at barn vokser opp i hjem med ulik tilgang på 

utdanningsrelevante ressurser, noe som vil bli beskrevet generelt som kognitiv kultur. Dette 

perspektivet faller under det som omtales som familieressursteori i litteraturen (Helland 

2013). Litteraturgjennomgangen vil peke på tidligere forskning som viser til ulike 

utdanningsrelevante ressurser. Siden litteraturen hovedsakelig er rettet mot ressurser som går 

på tvers av utdanningsfelt vil det blir argumentert for en mulig måte fagkompetanse som en 

konkret ressurs kan integreres i konseptet om kognitiv kultur.  

 Siden fenomenet er lite studert vil fagkompetanse tolkes på et høyere 

abstraksjonsnivå, dette vil prege hvordan grupper kategoriseres og analysene utføres i kapittel 

4. Hovedskille vil her gå mellom naturvitenskapelige utdanninger og humanistiske. 
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Grunnlaget for dette skille vil ta utgangspunkt i C.P Snow (2008) sin påstand om at de 

humanistiske og naturvitenskapelige fagene kan forstås som "to kulturer".  

Et annet tema i oppgaven tar opp en diskusjon i sosiologien hvor det diskuteres hva 

innholdet i Bourdieu (1984; Bourdieu og Passeron 1990) sitt begrep kulturell kapital er 

(Lareau og Weininger 2003). Refererer begrepet til høykulturell forståelse som gir barn en 

fordel i skolen, eller favner begrepet videre og dekker det som økonomene kaller human 

kapital. En sentral del av human kapital er ressurser som kan selges på et arbeidsmarked, noe 

som gjør det rimelig å plassere fagkompetanse under dette begrepet. En konsekvens av mulige 

karakterforskjeller mellom utdanningsfelt som humanister og naturvitere vil gi et bidrag til 

denne diskusjonen. 

I kapitel 3 vil datamaterialet og operasjonaliseringen av de ulike variablene bli 

redegjort for. Regresjonsanalyse som analyseteknikk vil bli presentert og mulige problemer 

med denne analyseformen. Endelig vil det etter kapitel 4, hvor analysene som skiller mellom 

humanister og naturvitere presenteres, bli diskutert hva slags relevans resultatene har for den 

videre sosiologiske forskningen og den samfunnsmessige nytten resultatene har. Dette vil bli 

gjort i kapitel 5 og 6. 

1.2 Samfunnsmessig relevans 
Sammenhengen mellom sosial bakgrunn og skoleprestasjoner er en varig del av 

samfunnsdebatten. I norsk utdanningspolitikk er det et ønske om å redusere betydningen av 

denne: 

Alle vil ikke nå like langt, og det er ikke mulig eller ønskelig å eliminere alle ulikheter i læringsutbytte 

innad i en gruppe. Det er imidlertid et mål å eliminere systematiske ulikheter i læringsutbytte mellom 

grupper. Betydningen av familiebakgrunn i forskjellige lands utdanningssystemer er en indikasjon på 

hvor godt systemene klarer å møte elever med ulik familiebakgrunn (St.meld. nr 16 (2006-2007): 

56)1. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er selv tydelig på dette i den offentlige 

debatten. I en kronikk i Aftenposten skriver han: "Det er dine evner og anlegg som skal 

avgjøre, ikke hvilket hjem du kommer fra. Skolen skal gjøre en forskjell" (Isaksen 2015). Mer 

sosiologisk kan vi si at det ligger til grunn i norsk utdanningspolitikk en ide om sjanselikhet 

og meritokrati. Sjanselikhet innebærer at et medlem i en sosial gruppe har en like stor 

mulighet for nå ulike statusposisjoner som et medlem av en høyere eller lavere gruppe. Det er 
                                                
1 Uthevelser i original. 
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med andre ord ingen sammenheng mellom hvor en kommer fra i samfunnspyramiden og hvor 

en havner (Hernes 1974: 249). I et meritokratisk samfunn vil de talentene en besitter og 

tilegner seg være avgjørende for hvor en havner. Bak en slik tanke ligger ideen om at 

begavede fra de lavere sosiale lag skal gis like muligheter som begavede fra høyere sosiale 

lag. Det vil være samfunnsnyttig å utnytte den "talentreserven" som finnes i samfunnet 

(Sejersted 2005: 299-300)2 

Fra politisk hold har det vært mange forslag for å redusere betydningen av 

familiebakgrunn. Blant annet kartlegging og språkstimulering i barnehagen, utvide 

skoledagen, frukt og grønt i skolen, mer fysisk aktivitet, IKT i opplæringen og 

leksehjelpsordninger (St. meld. nr. 16. (2006-2007): Kap 6). Utvidet skoledag og leksehjelp 

har til hensikt å hjelpe "elever som får liten oppfølging utenom skoletiden" (St. meld. nr. 16. 

(2006-2007: 75). Temaet for denne oppgaven studerer et slikt fenomen som kan skape ulik 

oppfølging utenfor skoletiden. Familieressurser som er ulikt fordelt og kan medføre ulike 

muligheter for blant annet leksehjelp. 

Sjanselikhet og meritokrati er normative spørsmål som handler om hvordan man 

mener samfunnet bør organiseres. Siden oppgaven berører et slikt tema er det viktig å gjøre et 

skille mellom sosiale- og sosiologiske problemer. Ut ifra den normative overbevisningen en 

person måtte ha kan mangel på sjanselikhet i skolen bli sett på som et sosialt problem. Et 

sosiologisk problem derimot vil handle om å beskrive og forklare de mønstrene som 

observeres i samfunnet (se Willis 2011: kap 2 for skille mellom sosiologiske og sosiale 

problemer). Forskningsspørsmålet må dermed tolkes som et sosiologisk problem som ønsker 

å studere nærmere et mønster i forskningslitteraturen. Sammenhengen mellom sosial 

bakgrunn og skoleprestasjoner. Allikevel er det ikke galt å ta utgangspunkt i analysene og 

resultatene som et utgangspunkt for en normativ posisjon (se også Swift 2004 for en diskusjon 

rundt forståelse av normative spørsmål rettet mot mobilitetsforskning). 

 

 

 

 

                                                
2 En slik form for likhetstenkning har også møtt motstand. Blant annet har noen ment at det kunne være uheldig 
for arbeiderklassen å miste sine talenter til overklassen (Sejersted 2005: 299). 
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1.3 Oppgavens plassering i utdanningssosiologien 
Talcott Parsons (1959) peker idealtypisk på sosialisering og seleksjon som 

utdanningssystemets hovedfunksjoner. Betydningen av sosialisering har vært en sentral del av 

norsk utdanningspolitikk hvor skolen har vært en viktig del i nasjonsbyggingsprosjektet. 

Ønsket om at alle barn på tvers av sosiale lage skal gå i samme klasse – enhetsskolen – har 

vært sentral i dette henseendet (Sejersted 2005). For denne oppgaven er seleksjonsfunksjonen 

av interesse. For Parsons (1959) selekterer skolen elever videre i utdanningsløpet eller ut i 

arbeidslivet. En av hovedkriteriene som ligger til grunn her er skoleprestasjoner.  

Fra 1950-tallet og utover 1960- tallet opplevde flere land i vesten en 

utdanningseksplosjon. Flere gikk lenger på skolen og eliteuniversiteter åpnet seg og ble til 

masseuniversiteter (Sejersted 2005: 306). Generelt kan en si at Norge - og andre land - gikk 

fra å være utdanningsfattige til å bli utdanningsrike samfunn gjennom 1900-tallet (Hernes og 

Knudsen 1976: VII).  Selv om flere brukte lenger tid i skolesystemet ble det tydelig gjennom 

sosiologisk forskning at barnas sosiale bakgrunn hang sammen med deres skoleprestasjoner 

(Hernes og Knudsen 1976; Bourdieu og Passeron 1990).  Det ble også tydelig at seleksjon til 

høyere utdannelse ikke bare var påvirket av skoleprestasjoner. Ved å tenke på utdanning som 

en karriere hvor en stadig har et valg om å fortsette på skolen eller slutte ble det tydelig at 

barn fra ulike sosiale lag med like skoleprestasjoner valgte forskjellige utdanningsløp 

(Boudon 1974; Hernes og Knudsen 1976; Hansen 2005).  Der hvor primære effekter viser til 

de kulturelle, psykologiske og genetiske egenskapene som kan forårsake ulikhet i 

skoleprestasjoner (Goldthorpe 2000: 170-171), ble det observert at den sosiale posisjonen var 

en sentral del for utdanningsvalg og lengde. Dette ble beskrevet som de sekundære effektene 

av ulikhet i utdanning. Dette er et mønster en fortsatt observerer. Sammenlignes elever fra 

ulike sosiale lag med like evner eller karakterer (primære effekter) er den sosiale posisjonen 

eleven vokser opp i en viktig faktor for hva slags videre valg som gjøres (Boudon 1974; 

Hernes og Knudsen 1976; Hansen 2005; Goldthorpe 2000: kap 8 og 9; Bukodi, Erikson og 

Goldthorpe 2014).  

Siden oppgavens problemstilling er fokusert på skoleprestasjoner blir det mekanismer 

som faller under primære effekter som er av interesse og fokuset på utdanning som en karriere 

vil legges til side. Det vil si at det bare fokuseres på en av flere faktorer som påvirker ulikhet i 

utdanning. Den sosiologiske litteraturen som forsøker å forklare sammenhengen mellom 
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sosial bakgrunn og skoleprestasjoner er stor (se f.eks Helland 2013 for en gjennomgang). En 

kan allikevel si at de ulike mekanismene i litteraturen faller under det som kan kalles 

kognitive og ikke-kognitive forklaringer (Farkas 2003). Under kognitive ferdigheter er blant 

annet mekanismer som fagkunnskap og språkferdigheter som påvirkes av det oppvekstmiljøet 

en befinner seg i. Ikke-kognitive ferdigheter viser til egenskaper som selvsikkerhet, disiplin, 

impulsivitetskontroll og høykulturell forståelse (Farkas 2003: 544). Betydningen av 

foreldrenes fagkompetanse vil derfor falle under det som omtales som kognitive ferdigheter.  

2.1.1 Teoretiske perspektiv og begrepsavklaring 
Med foreldrenes fagkompetanse siktes det til den kunnskapen foreldrene har 

opparbeidet seg gjennom sin utdanning. Siden denne kunnskapen forbindes med foreldrene, 

og ikke for eksempel venner, er det rimelig å se på dette som en familieressurs. Det 

overordnede perspektivet i denne oppgaven vil derfor ta utgangspunkt i det som omtales som 

familieressursteori i litteraturen. Antagelsene i dette perspektivet er at ulikhet i 

skoleprestasjoner skyldes ulikhet i kognitive og intellektuelle ferdigheter som blir stimulert av 

oppvekstmiljøet (Helland 2013: 77-78; Bakken 2007: 51; Hernes og Knudsen 1976). 

Kognitive ferdigheter viser som nevnt til egenskaper som ordforråd, leseforståelse, 

resoneringsmåter eller fagkunnskap. Sammen med kognitive ferdigheter vil også barnet 

tilegne seg ikke-kognitive egenskaper. Eksempler på dette er disiplin, selvsikkerhet og 

lederegenskaper (Farkas 2003: 544). Grovt sagt kan en si at kognitive ferdigheter viser til 

ferdigheter som er positivt forbundet med å løse oppgaver og ikke-kognitive egenskaper er 

forbundet med gode arbeidsvaner.  

For å kunne gjøre begrepet "fagkompetanse" mer anvendbart i oppgaven og 

muliggjøre empirisk utforskningen må dette begrepet spesifiseres nærmere. Dette vil gjøre det 

lettere, og legge føringer for hvordan datamaterialet skal behandles senere. Det vil si, 

oppgaven blir mer begreps og teoridrevet. En måte vil være å spesifisere den utdanningen som 

foreldrene har på et konkret nivå. For eksempel fysiker, sykepleier eller sosiolog. Et problem 

med dette er at en fort kan ende opp med å plukke ut de relevante utdanningene en ønsker for 

å få ønskelige resultater.  En annen mulighet er å kategorisere ulike fag som overlapper og har 

likheter med andre. For eksempel har sosiologi likheter med andre samfunnsfag som 

statsvitenskap og sosialantropologi. Disse kan dermed sees på som fagkompetanse i 

samfunnsfag. Å dele inn i slike grupper kan gi mer mening sosiologisk da inndeling i større 

grupper kan fange opp større mønstre i samfunnet, slik som begrepet "arbeiderklasse" fanger 
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opp flere ulike yrker. For å ytterligere kunne studere om fagkompetanse har noe å si for 

ulikhet i skoleprestasjoner er det valgt å fokusere på to "ekstreme" ytterpunkter, de 

naturvitenskapelige og humanistiske disipliner. En som har beskrevet slike idealtypiske 

motpoler er C. P Snow (2008) som beskrev de naturfaglige og humanistiske fagene som to 

kulturer. Et poeng i denne inndelingen er – ifølge Snow – at personer i den ene kulturen vet 

lite om det som regnes som helt grunnleggende kunnskap i den andre. For eksempel hevdet 

han at kunnskap om termodynamikkens andre lov og DNA (Snow 2008: 64) og Shakespeare 

burde være allmennkunnskap på tvers av de to kulturene, noe han hevdet ikke var tilfellet. 

Snow begrunner ikke disse påstandene i kvantitative studier som måler kunnskapsnivået til 

personer som kan defineres som kjennere i disse to kulturene. Det er derfor rimelig å videre 

peke på mulige vitenskapsfilosofiske og vitenskapssosiologiske argumenter som kan 

legitimere et slikt idealtypisk skille. Senere i del 2.4.1 vil det føres flere argumenter. 

Selv om det kan nyanseres, skiller en ofte mellom naturfagene som leter etter 

universelle lover (nomotetisk vitenskap) som er uavhengig av tid og rom og de humanistiske 

og samfunnsfaglige disiplinene hvor den empiriske kunnskapen er begrenset av tid og rom 

(ideografisk vitenskap) (Schiefloe 2011: 50-51). Et annet skille som gjøres er mellom 

naturfagene som forklarer fenomener og de humanistiske som tolker og forstår fenomener. 

Dette skille er ikke absolutt, for eksempel vil en ofte i humanistiske og 

samfunnsvitenskapelige fag se på forståelse og fortolkning som en form for forklaring av 

fenomener (Elster 2007: 52-53)3. Endelig kan en etter Thomas Kuhn (2007) peke på at de 

humanistiske fagene ikke nødvendigvis er like samlet rundt et enhetlig paradigme. Det vil si 

en felles forståelse om hvordan verden er (ontologi), en felles forståelse over de 

grunnleggende – eksemplariske – tekstene for hvordan forskning utføres og felles enighet om 

metoder (Gilje og Grimen 1993: kap 5). Skillet mellom de to kulturer kommer også til utrykk 

i en diskusjon rundt hvorvidt de humanistiske - og samfunnsvitenskapelige - fagene lar seg 

redusere til fagfelt som finnes innenfor de naturvitenskapelige disipliner. For eksempel om 

samfunnsvitenskapelige forklaringer lar seg redusere til biologiske. En av de mest kjente som 

forfekter en slik enhetsvitenskap er biologien E. O Wilson (1999; Se også Elster 2007: 257-

260 og Gilje og Grimen 1993: 57-60 for diskusjoner rundt temaet). 

                                                
3 Et kjent eksempel er Max Weber (1999: 33-34) som påpeker at sosiologer har en fordel med sine studieobjekter 
ovenfor naturfagenes. De kan både forstå og forklare handlingen i sin meningssammenheng, og ikke som 
nødvendige konsekvenser av lover. 
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Med fagkompetanse i denne oppgaven menes dermed fagkunnskap på et høyere 

generaliseringsnivå enn emne. For å kontrastere dette skille fokuseres det dermed på 

forskjellene mellom naturvitere og humanister i de empiriske analysene.  

2.2.1 Familieressursteori 
Familieressursteorien forklarer ulikhet i skoleprestasjoner med de ulike ressursene en 

familie besitter. Dette perspektivet er også forbundet med en handlingsteori.  Denne 

handlingsteorien er rational action theory og forbindes ofte med økonomifaget, men er 

inkorporert inn i sosiologifaget spesielt gjennom arbeidene til sosiologen James Coleman 

(Coleman 1988; Coleman 1990). Hovedideen i denne handlingsteorien er at aktører er 

rasjonelle og gjør valg basert på hva som er det beste alternativet. Dette vil beskrives nærmere 

nedenfor. Coleman (1988) beskriver de ressursene foreldre besitter og kan overføre til sine 

barn som human kapital, også et begrep som er hentet fra økonomifaget (Schultz 1971; 

Becker 1993). Det vil bli gjort en kort redegjørelse for dette begrepet, men det er rimelig å 

tolke fagkompetanse som en del av human kapital.  

Nedenfor vil human kapital og rational action theory (RAT) bli gjort rede for. Dernest 

vil litteraturgjennomgangen ta utgangspunkt i kognitiv kultur. Dette er basert på antagelsen 

om at fagkompetanse er en ressurs som antas å stimulere barnets kognitive ferdigheter. Denne 

presentasjonen vil først gjøres generell ved at den fokuserer på det som kan antas å være 

likheter mellom foreldre med likt utdanningsnivå. Dernest vil det argumenteres for hvorfor 

det kan tenkes at en faktor i den kognitive kulturen vil variere noe mellom fagfelt. 

2.2.2 Foreldrenes fagkompetanse – human kapital  
Human kapital er et begrep som brukes for å skille kunnskap og ferdigheter fra fysisk 

kapital som eiendom og produksjonsmidler (Schultz 1971; Becker 1993). Human kapital er 

human siden den er kroppsliggjort i enkeltindividet og kapital fordi den er en kilde til 

fremtidig tilfredstillelse og inntjeninger (Schultz 1971: 48-49). Siden begrepet henviser til 

kunnskap og ferdigheter kroppsliggjort i personen følger det også at utdanning er en av de 

viktigste områdene en kan investere i dette. Her stiller ikke alle likt, for noen er bedre 

forberedt allerede i hjemmet til å tilegne seg denne kapitalen (Becker 1993: 17;21-23). 

Begrepet kan også forstås som ressurser som kan brukes på et arbeidsmarked (Becker 1993). 

Det er derfor rimelige å se på fagkompetanse som en essensiell del av human kapital. 
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2.2.3 Human kapital og Rational Action Theory 
Human kapital har hovedsakelig vært et begrep brukt av økonomer (Schultz 1971; 

Becker og Tomes 1986; Becker 1993). I økonomifaget har det vært større enighet om hva 

slags handlingsmodell som skal ligge til grunn for sine analyser enn det sosiologien har hatt. 

Dette teoretiske paradigmet er rational action theory (RAT)4 og er nært forbundet med 

modeller som behandler human kapital. Kjernen i denne teorien er et ønske om å forklare 

fenomener basert på en antagelse om at aktører er rasjonelle. En aktør, for eksempel en 

person, bedrift eller stat, kan ha ulike ønsker. Dette kan være å få bedre helse eller karakterer 

(personen), øke markedsandeler (bedrift) eller avskrekke en annen stat som virker truende. 

Handlingen er rasjonell om den følger det beste handlingsalternativet som er tilgjengelig 

basert på den informasjonen aktøren besitter (Elster 2007: kap 11). Denne handlingsmodellen 

er ikke ukjent i sosiologifaget og inngår som en av idealtypene i Max Webers handlingsteori, 

omtalt som formålsrasjonell handling (Weber 1999: 43-44). I nyere tid har spesielt sosiologer 

som Coleman (1988; 1990), Goldthorpe (1998) og Boudon (1996; 1998; 2003) stått i spissen 

for å bruke slike tilnærminger i sosiologien. 

Når en ønsker å innføre en slik modell i sosiologien har flere poengtert at de strenge 

kriteriene for rasjonalitet som økonomer bruker, ikke alltid er fruktbare for å forklare andre 

samfunnsvitenskapelige fenomener (Goldthorpe 1998; Boudon 2003; Hedström 2005: kap 3). 

Et av de mest kjente er det såkalte stemmeparadokset. Fra et RAT perspektiv med strenge 

kriterier for rasjonalitet er tid en knapp ressurs (Elster 2007: 205). Når sannsynligheten for at 

et stortingsvalg avgjøres med èn stemme er minimal er det mest rasjonelle valget å ikke 

stemme og heller bruke tiden på noe annet, allikevel velger mange å stemme (Boudon 2003: 

6-7). Noen sosiologer argumenterer derfor for å bruke svake kriterier for rasjonalitet. Dette 

innebærer å se på en handling som rasjonell når aktøren har gode grunner til å handle slik han 

gjør i den konteksten han befinner seg i (Boudon 2003: 12)5. James Coleman (1990: 13-14) er 

et eksempel på en som har en pragmatisk tilnærming til denne debatten og bruker de 

rasjonalitetskriteriene som er mest relevant for å forklare det fenomenet han ønsker. 

  

                                                
4 Best kjent som Rational choice theory. Men jeg følger her Goldthorpe (1998). 
5 Sosiologer konvergerer til denne ideen med litt ulike begreper. Boudon sier kognitiv kontekst (2003: 12). 
Goldthorpe (1998: 182) sier informasjonsmiljø og Weber (1999: 32) sier meningssammenheng. 
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2.3.1 Rational action theory og kognitiv kultur 
Handlingsteorien som ligger til grunn i denne oppgaven vil gjøre en enkel antagelse at 

det er rasjonelt av foreldrene å hjelpe sine barn med skolearbeid. Allikevel er det rimelig å 

anta at foreldre ikke besitter de samme utdanningsrelevante ressursene og at det dermed er 

like rasjonelt å overlate noe av ansvaret til skolen om de ikke har dette. For å bedre forstå hva 

slags handlinger aktørene vil gjøre må en i en begrenset form for rasjonalitet ta utgangspunkt i 

det informasjonsmiljøet aktøren befinner seg i (Goldthorpe 1998: 182).  

For å gjøre forståelsen av barnets informasjonsmiljø mer relevant for 

utdanningssosiologien kan en fokusere på den informasjonen som er relevant og som 

stimulerer til utdanningsfremmede prestasjoner. Dette vil nedenfor omtales som kognitiv 

kultur (Nisbett 2009: 85), og kan forståes som en kultur som inneholder flere ressurser som er 

positivt fremmende for skoleprestasjoner. Denne gjennomgangen vil gjøres på følgende måte: 

Først vil aspekter ved en kognitiv kultur som ser ut til å gå på tvers av utdanningsfelt, men 

følge utdanningsnivå bli presentert. Denne delen vil fokusere på norsk og utenlandsk 

forskning. Hvor sammenlignbare disse studiene er med en norsk kontekst vil senere bli tatt 

opp. Etter denne gjennomgangen vil det argumenteres hvor hvordan en kan tenke seg at ulik 

fagkompetanse kan påvirke informasjonsmiljøet. 

2.3.2 Kognitiv kultur og språk 
Tidlig språkstimulering og kartlegging av språkferdigheter er fra politisk hold 

fremhevet som et forslag for å redusere ulikhet i utdanning. Helst skal dette begynne tidlig, 

allerede i barnehagen (St. meld. nr. 16. (2006-2007): Kap 6). En av grunnene til at 

språkbeherskelse vektlegges er at det antas å lette læring på flere måter. Spesielt når eleven 

blir eldre og får mer selvstendighet. Et større vokabular innebærer fordeler som bedre 

leseforståelse og mottakelighet for muntlige og skriftlige instruksjoner. Barn med dårligere 

ordforråd er oftere mer aggressive enn sine jevnaldrende, noe som delvis kan skyldes 

problemer med å utrykke seg og forholde seg til andre. Det tyder også på at forsinket 

språkutvikling forekommer oftere hos gutter og barn av foreldre med lavere utdanning 

(Schjølberg, Lekhal, Wang mfl. 2008; Schjølberg, Eadie, Zachrisson mfl. 2011).  
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Hvor mange ord et barn hører gjennom dagen har en tendens til å variere mellom 

sosiale lag, samt fokus på korrekt språkbruk. Foreldre med høyere utdanning snakker oftere til 

barna. Deres barn inkluderes oftere i samtaler som de voksene har og blir i større grad 

utfordret til å begrunne sine meninger. Motsatt vil de voksene i større grad begrunne hvorfor 

de gjør som de gjør ovenfor barnet. Barn i middelklassen hører flere oppmuntringer per 

reprimande enn barn fra arbeiderklassen. Foreldrene forbereder barna på hva de skal si når de 

møter autoritetspersoner fra ulike institusjoner, som for eksempel lærere og leger (Lareau 

2011:116-117, 124-127, 132-133; Lareau 2000; Lareau og Weininger 2003; Nisbett 2009: kap 

5). Når middelklasseforeldre gir instruksjoner til sine barn vil disse være mer utdypende og gi 

erfaring i hvordan en oversetter verbale instruksjoner til fysisk praksis (Nisbett 2009: 89). 

Lesing regnes som en positiv faktor for å stimulere språkutvikling. Denne aktiviteten 

har en positiv assosiasjon med skoleprestasjoner og utdanningslengde (Sullivan 2001; De 

Graaf, De Graaf og Krayykamp 2000; Werfhorst og Hofstede 2007). Det er verdt å merke seg 

at i en del studier kategoriseres lesing sammen med andre variabler som museum- eller 

bibliotekbesøk, da disse har en tendens til å korrelere (Nordlander 2016: 245; Werfhorst og 

Hoftstede 2007). En del av disse studiene ønsker å måle effekten av kulturell kapital, som kan 

forstås som kulturelle ressurser som gjør barnet mer fortrolig med skolekulturen (Bourdieu og 

Passeron 1990). Dette begrepet vil beskrives og diskuteres nærmere i del 2.6. Sammenhengen 

mellom lesing og skoleprestasjoner eksisterer selv om det måles separat fra andre variabler 

som inngår i kulturell kapital. Noen har dermed argumentert for å forstå lesing som kulturell 

kapital (Sullivan 2001: 911). Barn i mer bemidlede familier har også generelt flere bøker 

hjemme (Bakken 2007: 53). 

I Nederland fant De Graaf, De Graaf og Krayykamp (2000) en positiv sammenheng 

mellom foreldrenes lesevaner og barnets utdanningslengde, kontrollert for andre kulturelle 

aktiviteter. Spesielt var dette en fordel for barn av foreldre med lavere utdanning. Et lignende 

mønster ble funnet i Danmark hvor effekten av lesing og samtale hadde en positiv assosiasjon 

med skolekarakterer på ungdomskolen for barn i lavere sosiale lag (Thomsen 2015).  

Thomsen (2015: 259) argumenterer for at fraværet av denne effekten hos barn i høyere sosiale 

lag kan skyldes at en kognitiv stimulerende kultur er mer homogen i denne gruppen. Videre 

kan det tenkes at aktiviteter som stimulerer utdanningspresterende egenskaper varierer mer i 

lavere sosiale lag (Thomsen 2015: 259). Et lignende argument har blitt ført av noen 

atferdsgenetikere. Den mer homogene kulturelle likheten i middelklassen medfører at en 

større andel av variasjonen i IQ innad i denne gruppen skyldes genetikk. Motsatt vil en større 
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kulturell variasjon innad i grupper med lavere sosioøkonomisk status medføre at genetikk 

forklarer mindre av variasjonen i disse gruppene (Turkheimer, Haley, Waldron mfl. 2003). 

 I Sverige fant Nordlander (2016) en positiv sammenheng mellom karakterer på 

videregående og kulturelle aktiviteter hvor lesing inngikk. Denne sammenhengen ble senere 

borte når det ble kontrollert for tidligere karakterer. En mulig grunn for denne sammenhengen 

er at betydningen av lesing setter seg tidligere i utdanningsløpet (Nordlander 2016: 246).  

2.3.3 Kognitiv kultur – Oppdragelse og foreldreinvolvering 
Tett forbundet med ulikhet i språklig stimulering mellom sosiale lag viser studier til 

ulikhet i foreldrepraksis. Forskeren følger her familiene mens foreldreskap "gjøres" og ser 

hvordan væremåter og handlinger former barnet (Stefansen 2007: 246). Den amerikanske 

sosiologen Annette Lareau (2000; 2011) har kommet med sentrale bidrag til denne litteraturen 

og viser samtidig hvordan foreldrepraksis former kognitive og ikke-kognitive ferdigheter. 

Idealtypisk viser Lareau (2011: kap 1) til to ulike oppdragelsesformer mellom 

arbeiderklassen og middelklassen. Henholdsvis "ideen om naturlig utvikling" og "intensiv 

foredling" (Stefansen 2007: 253)6. Ideen om naturlig utvikling er den foreldrepraksisen som 

preger arbeiderklassen. Foreldrene ser her på opprettholdelse av trygge og gode rammer – nok 

mat, rene klær, omsorg - som sin hovedoppgave. Er disse rammene gode vil barnet utvikle seg 

som det skal. Å utvikle barnets språklige ferdigheter kommer i bakgrunnen og 

kommunikasjon mellom voksen og barn preges av direktiver og korte beskjeder. En 

konsekvens av dette er at det skapes en grense mellom barneverden og voksenverdenen 

(Stefansen 2007: 253). Siden hovedoppgaven i ideen om naturlig utvikling handler om å 

skape trygge rammer for barnet blir kultivering av akademiske ferdigheter noe som overlates 

til skolen (Lareau 2000: 49). Denne oppfatningen medfører at foreldrene besitter mindre 

informasjon om hva som foregår på skolen og hva ungene skal lære (Lareau 2000: 51-54). En 

mulig grunn til dette kan være statusforskjellen mellom lærer og foresatt som medfører at de 

foresatte finner det vanskeligere å henvende seg til lærere (Lareau 2000: 50). Lareau (2011) 

påpeker også at det er rasjonelt av foreldre å overlate ansvaret til skolen om de selv ikke føler 

de kan hjelpe barnet.  

 

                                                
6 Jeg følger her Stefansen (2007) sin oversettelse av "the accomplishment of natural growth" og "concerted 
cultivation" (Lareau 2011). 
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Foreldrepraksisen intensiv foredling har en annen tilnærming. Her ser foreldrene på 

det som sin oppgave å hjelpe barna til å "nå sitt potensiale som mennesker" (Stefansen 2007: 

253). For eksempel inkluderes barnet oftere i de samtalene de voksene har. Det vil også være 

en vektlegging av korrekt språkbruk. Skille mellom barneverdenen og voksenverdenen er ikke 

like separert. Dette kommer til utrykk på to måter. For det første opplever barnet en mer 

voksenstyrt hverdag styrt av organiserte aktiviteter. Barnet kan i dette perspektivet tenkes å 

utvikle mer relasjonell kompetanse og fortrolighet med autoritetspersoner i ulike institusjoner. 

For det andre finner Lareau (2011; se også Lareau og Weininger 2003: 588-597) at foreldrene 

i middelklassen i større grad forbereder barnet før det skal møte autoritetspersoner, være seg 

leger, lærere eller idrettsledere. Hva vil du? Hva har du tenkt å si? Hva tror du de sier?  

Koblingen mellom skole og hjem er mer sammenvevd i disse familiene og barnet observerer 

oftere at foreldrene tar med arbeid hjem fra jobb. Dette er med på å styrke en vane hos barnet 

om at arbeid og læring er en kontinuerlig aktivitet. Foreldrene tar en mer aktiv deltagelse i 

barnas læring og intervenerer i større grad ovenfor skolen om de mener skolen gjør noe som 

ikke er til barnets beste. Dette kan være lettere for foreldrene da de opplever mindre 

statusforskjell mellom seg selv og lærer (Lareau 2000: kap 4; Lareau 2011).  

Denne fremstillingen kan fort gi et inntrykk av at intensiv foredling er en 

foreldrepraksis som er "bedre" i en normativ forstand. Det påpekes derimot i litteraturen at 

denne formen for foreldrepraksis også kan medføre stress for noen barn. På den andre siden 

kan barn fra arbeiderklassen oppleve mer autonomi i hverdagen (Lareau 2011: 52-53; Lareau 

2000: kap 8). Sosialpsykologen Richard Nisbett peker på elementer i intensiv foredling som 

positive for utviklingen av barnets kognitive funksjoner, men advarer mot stresset dette kan 

medføre. 

Though I have to admit that I do think some parents overprogram their kids. The forced 

suburban march through hockey practice to piano class to Cub Scout meetings is not something I 

would personally recommend (Nisbett 2009: 183). 

Denne fremstillingen er dermed ikke en verdivurdering av foreldrepraksiser. Begge har sine 

svakheter og styrker, men når det kommer til skoleprestasjoner tyder det på at intensiv 

foredling i større grad fremmer dette ved å stimulere kognitive funksjoner. 
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2.3.4 Kognitiv kultur – men hva med egalitære Norge? 
Disse foreldrepraksisene er noe som vises til i en utenlandsk forskningslitteratur. 

Spørsmålet er om dette dermed har relevans for en norsk sammenheng. Er det 

sammenlignbart? Det første som kan konstateres er at det er en sammenheng mellom sosial 

bakgrunn og skoleprestasjoner på ungdomsskole, videregående og universitetsnivå. Uansett 

om det måles i et klasseperspektiv eller med foreldrenes utdanning som en kontinuerlig 

variabel. Forskjellen mellom topp og bunn i en sosioøkonomisk stige eller klasseperspektiv er 

nesten en hel karakter i det fleste fag. Størst tyder det på at ulikheten er i matematikk (Bakken 

og Elstad 2012a; Bakken og Elstad 2012b; Andersen og Hansen 2012; Hansen og Mastekaasa 

2006; Bakken 2007). Men hva med de aspektene ved kognitiv stimulerende kultur som har 

blitt beskrevet ovenfor? I det følgende vil tre aspekter ved intensiv kultivering som har blitt 

beskrevet ovenfor undersøkes i en norsk sammenheng. Det første er ulikheten i språklig 

stimulering. Dernest ulikhet i hjem-skole relasjon. Endelig aspektene ved organiserte 

aktiviteter.  

Betydningen av et boklig og språkstimulerende hjem ser ut til å være til stede i andre 

land som er mer sammenlignbare med Norge. Som for eksempel Danmark, Sverige og 

Nederland (Thomsen 2015; Nordlander 2016; De Graaf, De Graaf og Kraaykamp 2000).  

Barn i mer bemidlede hjem i Norge vokser opp i et miljø med flere bøker (Bakken, Frøyland 

og Sletten 2016: 30; Bakken 2007: 53). Den positive sammenhengen mellom antall bøker i 

hjemmet og skoleprestasjoner ser videre ut til å være større for barn av foreldre med lavere 

utdannelse (Heggebø 2014: 156-157). Det kan tenkes at dette skyldes samme fenomen som 

Thomsen (2015) argumenterer for i Danmark, at middelklassen har en mer homogen 

utdanningsstimulerende kultur. Videre finner en ulikhet i språkferdigheter hos små barn og 

høyere forekomst av språkvansker i lavere sosiale lag (Schjølberg, Lekhal, Wang mfl. 2008; 

Schjølberg, Eadie og Zachrisson 2011). Det tyder på at en ulikhet i språklig stimulering 

mellom sosiale lag også kan være til stede i Norge. 

Lignende mønster med den amerikanske litteraturen når det kommer til relasjonen 

mellom hjem og skole observeres i Norge. Høyt utdannede foreldre deltar oftere på 

foreldremøter. Forskjellen her går hovedsakelig mellom fedre, da de generelt kan være mer 

press på morsrollen for å delta på slikt (Bæck 2007: 57). Foreldre med lavere utdanning 

opplever det vanskeligere å hjelpe eleven med skolearbeid og snakker mindre med barnet om 

skole enn høyt utdannede foreldre (Bæck 2007: kap 5). Elever med høyere sosial bakgrunn 
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rapporterer selv i undersøkelser at de opplever foreldrene som ressurspersoner når det 

kommer til skolearbeid, mer enn elever fra lavere (Bakken 2007: 53).  

Når det kommer til deltagelse i fritidsaktiviteter tyder det på at middelklassebarn er 

noe mer aktive enn arbeiderklassebarn (Seippel, Strandbu og Sletten 2011: kap 5). Andre 

aktiviteter som dataspilling er mer utbredt blant gutter enn jenter, men er mer utbredt i lavere 

sosiale lag (Frøyland, Hansen, Sletten mfl. 2010). Mye dataspilling har en sammenheng med 

dårligere karakterer. Men årsakspilen kan her gå begge veier. For eksempel kan det hende at 

de med dårligere karakterer spiller mer fordi de ikke finner skolen interessant. Heggebø 

(2014: 157-158) finner at den negative assosiasjonen mellom dataspill og karakterer er større 

blant barn av foreldre med lavere utdanning enn høyere. Dataspilling kan også ha ulike 

konsekvenser for forskjellige fag. Siden språket ofte er Engelsk kan det hende at spilling øker 

språkkunnskapene i dette faget (Sletten, Strandbu og Gilje 2015). 

2.3.5 Sammenfatning så langt 
Ovenfor har ulike aspekter ved en kognitiv kultur blitt presentert. Barn fra høyere 

sosiale lag har en tendens til å oppholde seg i mer språkrike og boklige hjem. Videre tyder det 

på at ulike foreldrepraksiser danner ulike forståelser for hva slags oppgaver foreldrene har når 

det kommer til opplæring av barn og relasjonen mellom hjem og skole. Foreldrenes høyere 

utdanningsnivå er en ressurs som gjør det lettere for dem å hjelpe barn med lekser og forholde 

seg til lærere. Under denne behandlingen har fagkompetanse som fenomen kommet i 

bakgrunnen. En mulig måte en kan tenke på foreldrenes fagkompetanse som en ressurs i det 

kognitive miljøet vil bli presentert nedenfor. Først vil det vektlegges at ulike fag har ulike 

måter å resonere på. Dernest vil dette integreres med det som har blitt presentert tidligere om 

kognitiv kultur. 

2.4.1 Mindware – Fagkompetanse og resonering 
Sosialpsykologen Richard Nisbett og medarbeidere (Lehman og Nisbett 1990; Larrick, 

Morgan og Nisbett 1990; Nisbett 1993; Nisbett 2016) har gjort flere studier som ser på 

hvordan ulike resoneringsmåter læres og påvirker personer i hverdagslivet. I en studie lærte 

studenter som ikke hadde formell økonomisk kompetanse ulike resoneringsteknikker i 

økonomi (kurset varte ca 30 minutter). For eksempel prinsippet om senket kostnad (sunk cost 

principle) som sier at kun fremtidige fordeler og kostnader skal overveies før et valg gjøres. 

Når de fulgte opp gruppen en måned senere fant de at flere brukte prinsippene ovenfor nye 

problemer de hadde møtt på i mellomtiden (Larrick, Morgan og Nisbett 1990): 
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Most importantly, training improved performance on novel judgements, having content and 

form very different from training examples, one month after the training in a context quite different 

from that in wich the training took place (Larrick, Morgan og Nisbett 1990: 369). 

En ting er at ulike resoneringsmåter muligens kan endre atferd, det neste spørsmålet er 

om ulike fagdisipliner vektlegger ulike resoneringsstiler. I en logitudinell studie fulgte 

Lehman og Nisbett (1990) studenter innenfor samfunnsfag (fag som sosiologi, statsvitenskap, 

økonomi og psykologi), naturvitenskap (biologi, fysikk, kjemi, mikrobiologi) og humaniora 

(blant annet filosofi, historie og lingvistikk). Gruppen ble testet i betinget resonering (formal 

logikk), språkresonering, statistikk og metodologi det første semesteret i utdanningsløpet og 

på nytt andre semester i sitt fjerde år. Ingen av gruppene hadde en signifikant økning i 

språkresonering (som ble brukt som kontroll). Samfunnsfagstudentene sine ferdigheter i 

statistisk og metodologisk resonering "changed dramatically" (Lehman og Nisbett 1990: 956) 

over fire år. For studentene i de humanistiske og naturvitenskapelige disiplinene var denne 

økningen marginal. Derimot hadde disse to gruppene stor forbedring innenfor betinget 

resonering (Lehman og Nisbett: 1990: 957). 

Ulike konsepter og resoneringsmåter som forskjellige fagdisipliner har kommet frem 

til kan samles unner sekkebetegnelsen mindware (Nisbett 2016)7. Dette er en analogi til 

dataverdenen. Der software installeres på en datamaskin er mindware noe som "installeres" 

(læres) hos mennesker (Stanovich 2009). Noen er generelle og inngår i flere fagdisipliner. For 

eksempel Karl Poppers idè om falsifikasjon eller ulike former for statistikk. Andre 

resoneringsmåter som senket kostnad nevnt ovenfor er mer forbundet med enkeltdisipliner 

(økonomi). Keith Stanovich (2009) argumenterer for at mindware er forbundet med 

rasjonalitet. Mennesker bruker ulik mindware som verktøy når de skal løse oppgaver og 

resonere. Et annet aspekt ved mindware er at konseptet skilles fra intelligens slik det måles på 

IQ tester. Dette er fordi rasjonalitet og IQ har lav korrelasjon. I boken utforsker han hvorfor 

personer med høy IQ-skår kan gjøre valg som ikke er rasjonelle. Denne diskrepansen – 

mellom IQ og rasjonalitet – omtaler han som dysrasjonalia. Eksempler på dette er feiltolkning 

av statistikk eller at en havner i bekreftelsesfellen, da en ikke har lært prinsippet om 

falsifikasjon. Et hovedbudskap i boken er at en ikke skal være forundret når "intelligente" 

mennesker gjør "dumme" ting. Det er bare en konsekvens av at vi i hverdagen blander 
                                                
7 James Flynn (2009: 146) som har fått fenomenet hvor en observerer en gradvis økning i IQ gjennom 1900 tallet 
oppkalt etter seg – Flynn effekten – er inne på det samme med det han kaller short hand abstraction (SHA). 
Sammen med IQ økningen i flere samfunn ser han også en spredning av vitenskapelige begreper i dagligtalen. Et 
kjent eksempel som mange har en viss forståelse av er placebo-effekten. Uten at de nødvendigvis har studert 
medisin. 
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fenomenene rasjonalitet og intelligens. Når det er sagt tyder det på at personer med høyere IQ 

har en tendens til å lære slike resoneringsmåter og opparbeide kunnskap fortere om de først 

blir presentert for dem (Stanovich 2009).  

2.4.2 Mindware i den kognitive kultur 
To aspekter ved mindware slik det ble presentert ovenfor er verdt å ta med inn i 

forståelsen av kognitiv kultur. Selv om det kan være likheter i språkrik kultur mellom høyt 

utdannede personer kan det tenkes at de besitter ulikheter i faglige konsepter og begreper som 

preger deres hverdag i ulik grad. For eksempel slik studien hvor de lærte senked kostnad ble 

beskrevet. Det andre er at en kan finne likhet i hvor mye foreldre hjelper barna med 

skolearbeid, men det kan tenkes at noen besitter ulik mindware som er mer relevant for noen 

fag enn andre.  

2.4.3 De to kulturer – en generalisering av mindware i kognitiv kultur 
Gjennomgangen ovenfor pekte på at barn vokser opp i ulike kognitive kulturer. Aspekter ved 

den kognitive kulturen var blant annet språkstimulering, antall bøker og foreldreinvolvering. 

Disse ulike mekanismene inngår i de ytterste blå sirklene nedenfor. Fra venstre mot høyere 

øker sirklenes omkrets noe som viser til foreldrenes utdanningsnivå og dermed en mer 

stimulerende kognitiv kultur. Den innerste sirkelen følger samme logikk, men med 

fagkompetanse. Denne øker også respektivt med foreldrenes utdanningsnivå og dermed 

økende fagkompetanse. Det er denne mulige ulikheten mellom barn av humanister og 

naturvitere som danner grunnlaget for hypotesene senere.  

 

 

 

 

 

Gjennomgangen av kognitiv kultur fokuserte på språk. Når noen av analysene i 

oppgaven fokuserer på norskkarakterer kan en dermed stille spørsmålet hvorfor en skal 

observere mulige karakterforskjeller mellom humanister og naturvitere. Det er derfor verdt å 

påpeke igjen at fagkompetansen og mindware handler om ulike konsepter, kunnskap og 

resoneringsmåter som er spesifikke for fag. Selv om språkstimulering og antall bøker i 

Figur 1 Kognitiv kultur 
og fagkompetanse 
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hjemmet kan være likt, kan de ulike konseptene og resoneringsmåtene som brukes i hjemmet 

tenkes å variere.  

2.5 Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner 
Jenter presterer i gjennomsnitt noe bedre enn guttene i alle fag utenom gym. Hvor mye 

bedre de presterer varierer litt fra fag til fag. Størst ser det ut til at forskjellen er i norsk, og 

minst i matematikk (Bakken og Elstad 2012a: 84; Øia 2007). Det er ulike teorier for hvorfor 

denne forskjellen eksisterer. Ulike forklaringer kan være at jenter biologisk modnes tidligere 

enn gutter (kommer tidligere i puberteten etc.) (Øia 2007: 69), ulik motivasjon når det 

kommer til å øke sin kompetanse (Helland 2013: 85), eller ulik tidsbruk som er positivt 

assosiert med skoleprestasjoner. For eksempel at gutter spiller mer dataspill enn jenter 

(Heggebø 141: 163).  Endelig er det en diskusjon om hvorvidt skolen er blitt "feminisert" og 

at dette bidrar til ulikhet. Det er usikker empiriske støtte for dette (For en diskusjon se 

Bakken, Borg, Hegna og Backe-Hansen 2008). Atferdsgenetikerne peker på at det ikke er 

noen genetiske forskjeller mellom menn og kvinner som gir det ene eller andre kjønnet 

kognitive fordeler som systematisk påvirker skoleprestasjoner. Det vil si at det er de samme 

genene som korrelerer med samme evner for begge kjønnene. Kjønnsforskjellene antas derfor 

å hovedsakelig ha sosiale årsaker (Asbury og Plomin 2014: 85-87). Det tyder allikevel på at 

språkproblemer som stamming, forsinket språkutvikling og dysleksi oftere forekommer hos 

gutter (Wallentin 2009). Videre skårer kvinner internasjonalt noe bedre enn menn på 

språktestene som inngår i intelligenstester (Nisbett mfl. 2012: 144-146).  

 Fra et RAT perspektiv er det ikke rasjonelt å favorisere det ene kjønnet over det andre 

i dagens Norge. Det er allikevel mulig å tenke seg situasjoner eller strukturelle forhold hvor 

dette ville vært rasjonelt. Forestiller en seg et samfunn hvor kvinner er utestengt fra lengre 

utdannelse og arbeidslivet, vil det være rasjonelt av foreldrene å investere ressursene sine i det 

kjønnet som kan nå lengst. Dette er uavhengig av deres normative overbevisning om slike 

samfunnsforhold. Det er liten grunn til å tro at dette er tilfelle for Norge. 

 Siden gutter gjør det generelt dårligere enn jenter vil det være interessant å utforske 

senere hvorvidt betydningen av fagkompetanse varierer mellom kjønnene. Fra et RAT 

perspektiv er det som nevnt ingen grunn til å dedusere en hypotese som hevder at det er 

rasjonelt å favorisere guttene ovenfor jentene, hvert fall ikke i Norge. En kan muligens tenke 

seg at gutter følger en kjønnet rolleimitering og i større grad etterligner far ovenfor mor. Dette 

må derfor tolkes som en eksplorerende tilnærming.   
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2.6 Sosiologisk innsikt som modellen har utelatt – kulturell kapital 
Litteraturgjennomgangen ovenfor har berørt forholdet mellom hjem og skole. Men 

utenom dette har utdanningsinstitusjonen som en mulig mekanisme i ulikhet vært utelatt. 

Hovedårsaken til dette har vært at den relevante mekanismen som oppgaven fokuserer på er 

lokalisert i familien, noe som har medført en vektlegging av familieressurser. Institusjoner er 

et sentralt studieobjekt i sosiologien, og sentrale bidrag i utdanningssosiologien har sett på de 

mulige ulikhetsskapende prosessene i utdanningssystemet.  

Et av de mest sentrale bidragene i utdanningssosiologien som studerer dette fenomenet 

kommer fra Pierre Bourdieu og Jean-Claude Passeron (1990). Skolen som institusjon er her 

en sentral bidragsyter i reproduksjonen av den sosiale ulikhet som eksisterer i samfunnet. Sagt 

på en annen måte: Skolen er med på å reprodusere klassesamfunnet. Årsaken til dette er at 

barn fra de øvre klasser er mer fortrolige med skolekulturen da denne gjenspeiler deres egen 

klassekultur. En kultur som omtales som den "legitime kulturen". Innholdet i den legitime 

kulturen er arbitrær siden den er et produkt av tilfeldige historiske prosesser. Allikevel vil den 

gi et inntrykk av å være noe naturgitt (Bourdieu og Passeron 1990: 8-9). Diskrepansen 

mellom den legitime kulturen og kulturen til barna fra de lavere klasser medfører at de føler 

seg utilpass på skolen og ekskluderes. Skolen belønner de som er fortrolige med den legitime 

kulturen. Det vil si barna som besitter mest kulturell kapital. Dette er ulike 

atferdsdisposisjoner som kroppsspråk, dialekt og kulturell forståelse som fungerer som en 

ressurs i skolen (Bourdieu 1986; Bourdieu 1984).  

Hva som inngår mer konkret i kulturell kapital begrepet er noe som varierer og 

debatteres. Lareau og Weininger (2003) argumenterer for at en dominerende tolkning av 

kulturell kapital har vært det som i dagligtale omtales som høykultur. For eksempel 

museumsbesøk og lytting til klassisk musikk. Denne fortolkningen sporer de til Dimaggio 

(1982) sin klassiske studie som har en slik høykulturell tilnærming. Selv hevder de at 

Bourdieu brukte begrepet i en utvidet forstand som blant annet omfatter det som her blir 

omtalt som human kapital og fagkompetanse. Barnas kulturelle kapital gjør de bedre tilpasset 

skolens evalueringsstandarder, noe som medfører at lærere overvurderer deres kompetanse. 

En slik forståelse innebærer at det ikke er mulig å skille deres sosial status fra deres 

kunnskaper og ferdigheter (Lareau og Weininger 2003). Det har vært innvendt at en utvidet 

forståelse av kulturell kapital medfører en begrenset forståelse av hva som forårsaker ulikhet i 
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skoleprestasjoner. Begrepet kan ende opp med å forklare alt og ingenting når det rommer en 

samling av ulike egenskaper som evner, antall bøker i hjemmet, innsats, hudfarge og mer (se 

Kingston 2001 for en kritikk). En annen tilnærming til innholdet i kulturell kapital som 

konkretiserer det nærmere har vært å forstå det som statussignaler. Disse symbolske aspektene 

kommer til utrykk som fremtreden, kroppsspråk eller riktig dialekt. Et område en vil forvente 

seg at disse egenskapene har fordel er ved muntlig eksamen, noe det finnes støtte for 

(Andersen og Hansen 2012).  

Bourdieu (1996:11) mente at effekten av kulturell kapital ville variere mellom det han 

beskrev som "talentfag" og "hardt arbeid fag". Talentfag viser her til fag som filosofi, 

morsmål og matematikk. Hardt arbeid fagene er fag som geografi, naturvitenskap og historie. 

Den kulturelle kapitalen vil ha størst betydning for talentfagene ifølge Bourdieu (1996: 14) da 

evalueringen av disse fagene regnes som mer diffuse. Dette medfører at statussignaler og 

klassespesifikke handlingsmønstre vil forurense karakterevalueringen. I den senere 

forskningslitteraturen er det påpekt at denne inndelingen er noe vag og mønsteret Bourdieu 

forventet har liten empirisk støtte (Andersen og Hansen 2012; Helland 2013). Det kan hevdes 

at det er en holdning i samfunnet til at et fag som matematikk er noe en har "talent" i. At en 

for eksempel besitter "mattegener". Men det er vanskeligere å hevde at evalueringen av 

matteoppgaver er diffuse. Begge fagene som vil bli analysert i denne oppgaven faller under 

talentfag. Hvis den kulturelle kapitalen ikke lar seg skille fra fagkompetanse er det mindre 

grunn til å forvente ulikhet i skoleprestasjoner mellom grupper som har samme 

utdanningsnivå men ulik fagkompetanse. 

Familieressursteorien og kulturell kapital deler en likhet i å påpeke at det kulturelle 

miljøet barnet vokser opp i har en betydning for skoleprestasjoner. Allikevel er det et skille 

mellom dem. Teorien som forklarer ulikhet i skoleprestasjoner med kulturell kapital antyder 

at dette delvis skylder ulike kulturer mellom grupper. Noen gjør det bedre enn andre fordi de 

har vokst opp i en klassespesifikk kultur som favoriseres i skolen. Familieressursteorien ser på 

kultur som noe en har mer eller mindre av. Barn vokser opp i miljøer med mer eller mindre 

utdanningsrelevante ressurser (Helland 2013: 77-78). Spørsmålet har vært reist om det finnes 

klassespesifikke kulturer i Norge og at disse utgjør en maktfaktor på lik linje som i Frankrike 

hvor Bourdieu (1984; Bourdieu og Passeron 1990) sine studier er gjennomført. Det kan tyde 

på at idretten har hatt en større status i Norge en kulturfeltet og de gruppene med mest 

kulturell kapital. Videre tyder det på at de teknisk-økonomiske utdannelsene har vært mer 

sentrale i Norge, enn hva fag som filosofi har vært i Frankrike (Danielsen 1998). Når det er 
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sagt kan en fortsatt spekulere i om en økt utdannet befolkning i Norge vil medføre at ulike 

grupper vil forsvare og prøve å fremme verdien i sin utdannelse. Noe som kan medføre 

utviklingen av ulike klassespesifikke grupper. Generelt tyder det på at elever fra lavere sosiale 

lag ikke oppfatter skolen som ekskluderende (Bakken 2007), selv om det observeres at 

gruppen med mest kulturell kapital gjør det noe bedre på skolen (Andersen og Hansen 2012). 

At elevene ikke oppfatter skolen som ekskluderende betyr ikke nødvendigvis at et Bourdieu-

perspektiv er gal. En følge av at den legitime kulturen misstolkes som noe naturgitt er at 

eleven vil oppfatte sin mislykkethet som noe naturgitt og selvekskludere seg selv. I stedet for 

å se årsaken til ulikhet i skoleprestasjoner som en konsekvens av skolesystemet vil de finne 

årsaken som en konsekvens av personlige egenskaper (Bourdieu og Passeron 1990). 

Hvis det er slik at en ikke kan skille evner og ferdigheter fra andre egenskaper ved 

kulturell bakgrunn er det mindre grunn til å tro at skoleprestasjoner mellom humanister og 

naturvitere skal variere mellom matte og norsk. 

2.7 En oversett mekanisme? 
Samfunnsvitere har blitt kritisert for å behandle menneskesinnet som en blank tavle 

(tabula rasa) som er upåvirket av genetikk og sin evolusjonære forhistorie (Pinker 2003). Det 

har blitt argumentert for at dette er en stråmannargumentasjon fra evolusjonspsykologene og 

atferdsgenetikernes side (Eriksen 2007; Rutter 2006: 11)8.  At det eksisterer en slik motvilje i 

faget er noe en del sosiologer selv påpeker (Berghe 1990; Ellis 1996; Freese 2008; Aakvaag 

2010; Conley og Fletcher 2017).  

For utdanningssosiologien er det hovedsakelig atferdsgenetikken som kommer med 

andre perspektiver på hva som er årsaken til skoleprestasjoner og utdanningslengde. 

Argumentet fra denne siden er at flere av de observerte sammenhengene i sosiologien er 

spuriøse og egentlig skyldes genetikk. En enkel måte å fremstille kritikken på er følgende: 

Barn utvikler ikke bedre språkferdigheter fordi foreldrene snakker mye til dem. De arver en 

disposisjon for å utvikle bedre språkferdigheter (Pinker 2003: kap 19; Asbury og Plomin 

2014; Cesarini og Visscher 2017). Dette er en pågående diskusjon det ikke er mulig å 

redegjøre for fullstendig her. Allikevel er det verdt å peke på to aspekter ved denne debatten. 

For det første virker det rimelig å hevde at sosiologien i stor grad har oversett studier fra 

atferdsgenetikken. Funn fra denne disiplinen er i stor grad utelatt i sosiologisk litteratur9. Det 

                                                
8 Se også Buller (2006) for en grundig analyse og kritikk av de mest kjente funnene i evolusjonspsykologien 
9 Det finnes selvsagt unntak hvor dette nevnes og diskuteres. Se f.eks Hernes og Knudsen (1976: 27); Elstad 
(2011); Conley og Visscher (2017). 
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som fort avsporer diskusjonen er påstanden om at kritikk av atferdsgenetikkens metoder 

skyldes politiske og normative overbevisninger, noe det delvis kan gjøre (Pinker 2003: del 5), 

uten å påpeke at det også finnes en legitim metodologisk kritikk (Fosse 2013; Hansen 2015). 

Kort fortalt tenker atferdsgenetikerne følgende: Eneggede tvillinger er ca 100 prosent 

genetisk like og toeggede tvillinger er i gjennomsnitt 50 prosent genetisk like. Ved å anta at 

eneggede og to eggede tvillinger behandles likt av sitt miljø (Equal enviornment assumption, 

EEA) vil forskjellen i likhet mellom to eggede tvillingpar og eneggede tvillingpar skyldes 

gener. Sagt på en annen måte: Dess likere eneggede tvillinger er toeggede når de behandles 

likt (EEA) skyldes dette gener. To ganger forskjellen i likhet (korrelasjon) mellom de 

eneggede og to eggede tvillingene gir heritabiliteten. Dette er et mål på populasjonsnivå som 

beskriver hvor mye av variasjonen i populasjonen som skyldes genetikk. Mer sofistikerte 

måter finnes også, for eksempel ved å studere hvor lik IQ-skåren til adoptivbarn er med 

adoptivforeldre og biologiske foreldre (For flere eksempler se Rutter 2006; se Rose 2006 og 

Hansen 2015 for en kritikk av heritabilitetsfortståelsen). Noe av kritikken mot EEA går ut på 

at eneggede tvillinger opplever et likere miljø enn toeggede. Det kan hende de behandles 

likere siden de ser likere ut, videre tenderer eneggede tvillinger til å oftere omgås hverandre 

og ferdes i samme sosiale nettverk. I sosialpsykologien er det velkjent at personer som har 

hyppig interaksjon sammen tenderer mot å bli likere. Andre innvendinger mot adoptivstudier 

peker på at adoptivfamilier er likere hverandre, noe som skaper mindre variasjon i miljøet enn 

i tilfeldige utvalg (Fosse 2013; Horwitz mfl. 2003; Nisbett 2009: 29-30). Videre vil ikke en 

høy arvelighet innad i en gruppe bety at forskjellene mellom grupper skyldes genetikk 

(Hansen 2015: 66-67). Det kan hende at variasjonen i skoleprestasjoner i norsk innad i 

gruppen humanister i analysene nedenfor skyldes genetikk. Men siden oppgaven har interesse 

av å analysere ulikhet mellom grupper vil dette antas å ha sosiale årsaker. 

 Andre problemer er antagelsen om at miljøeffekter begynner etter fødsel. Tvillingene 

deler miljø før fødselen som er et produkt av mors omgivelser. Kosthold, fysisk aktivitet og 

stress hos mor, samt tidligere generasjoners livsomstendigheter kan har innvirkning for barnas 

utvikling. Å skille arv og miljø fra hverandre er kanskje ikke så enkelt som tidligere antatt 

(Lindholm 2012: 112-122; Eskeland og Grini 2015: 206; Nisbett 2009: 184; Sundet 2015: 79-

80). En annen tolkning er at små genetiske forskjeller "kuppes" av sterke miljøeffekter, men 

på grunn av måten heritabiliteten regnes ut vil det som skyldes miljø bli forklart som genetikk 

(Flynn 2009). 
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Denne metoden har prøvd å måle betydningen av gener indirekte ved å studere 

tvillinger. Nye metoder som kartlegger genomenet og studerer enkelte steder (SNPer, 

"sniper") har i nyere tid blitt mer vanlig, og muliggjør direkte mål. Disse nye metodene har 

ikke kommet i nærhetene av de høye heritabilitetsestimatene som tvillingstudiene viste til for 

ulike trekk. For eksempel har man antatt en heritabilitet for IQ på mellom 0.4 og 0.8 med 

tvillingstudier (Nisbett mfl. 2012: 132), men kan bare redegjøre for rundt 1 prosent av 

variasjonen med SNPer (Nisbett mfl. 2012: 135). 

 Gapet mellom heritabilitetsestimatene og nyere metoder omtales som den manglende 

heritabiliteten ('the missing heritability') (Turkheimer 2011). Hva dette betyr er en løpende 

diskusjon. Noen argumenterer for at dette viser at atferdsgenetikernes metoder har vært gale, 

mens andre mener bedre metoder og større utvalg vil løse dette (se Conley og Visscher 2017: 

kap 3 og Elstad 2014). 

Den mulige betydningen av evner, eller IQ, som en mulig ulikhetsskapende ressurs i 

skoleprestasjoner har vært påpekt av sosiologer (Hernes og Knudsen 1976). Det ser ut til at 

denne mekanismen i senere tid, sammen med et naturalistisk syn på mennesket, også 

oppfattes som kontroversielt blant sosiologer (Nash 2001; Kingston 2001; Pinker 2003: 149-

151). For eksempel så Bourdieu (1993: 177-180) konseptet intelligens som en form for 

"klasserasisme" hvor de høyere klasser prøver å legitimere sin kulturelle kapital som noe 

iboende. Denne påstanden støtter Lareau og Weininger (2003) sin lesning av Bourdieu som 

argumenterer for en utvidet forståelse av kulturell kapital som inkluderer evner. Bourdieu 

anbefaler at psykologer bør forkaste konseptet og heller prøve å studere de sosiale mekanisme 

som ligger til grunn for at en i heletatt studerer et slikt fenomen (Bourdieu 1993: 178)10.  Det 

kan diskuteres hvorvidt IQ-tester måler en underliggende generell intelligens, eller om det er 

en "tingliggjøring" av statistiske analyser (Gould 1996). Den psykologiske litteraturen gir 

allikevel inntrykk av at IQ-tester generelt fungerer som en god prediksjon, en av det bedre 

sammen med sosioøkonomisk status, for ulike livsutfall – for eksempel positiv helseatferd, 

yrkesposisjon og skoleprestasjoner -  selv om den konkrete kausalkjeden for hvorfor det er 

slik er mindre kjent. Dette er også uavhengig av hvilken posisjon de måtte ha i arv-miljø 

                                                
10 En lignende kritikk finnes hos Gould (1996), som sammen med annen kritikk av IQ, argumenter for at 
vektleggingen av IQ som en ulikhetsskapende mekanisme har en tendens til å bli mer fremtredende under ulike 
politiske strømninger i samfunnet.  
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debatten (Neisser mfl. 1996: 81-83; Deary 2001; Nisbett 2009: 17-20; Nisbett mfl. 2012: 131; 

Strenze 2007; Sundet 2015).  

Skulle atferdsgenetikernes påstand stemme, at gener er viktigere enn hva sosiologer 

hevder, kan en mulig konsekvens av dette være at flere av studiene som er referert til tidligere 

i litteraturgjennomgangen delvis er spuriøse. Noen hevder for eksempel at forklaringen på 

hvorfor barn av høyt utdannede presterer bedre ikke er et resultat av foreldrenes utdanning, 

men noe som samvarierer med foreldrenes utdanning, en mulighet er at dette skyldes genetikk 

(Hægeland, Kirkebøen, Raaum, Salvanes 2013).   

Videre er det som Kingston (2001: 93) påpeker i sin kritikk av kulturell kapital 

konseptet; "only sensible to ask, What (sic) about students' own academic ability and 

performance?" Det er rimelig å hevde at avvisningen av at mulige forskjeller i 

skoleprestasjoner også skyldes intelligens sitter langt inne i sosiologisk forskning, og det er 

lite som tyder på at flere forskningsfunn fra andre disipliner som genetikk og nevrovitenskap 

er i ferd med å bli innført i sosiologien (Aakvaag 2017: 229-230; Aakvaag 2010: 276-277). 

Dette på tross av at flere ulike fenomener sosiologer er opptatt av tyder på å ha en genetisk 

komponent (Freese 2008: 11; Rutter 2006: 59-61; Pinker 2003: kap 19; Asbury og Plomin 

2014; Turkheimer 2000). 

2.8 Hypoteser 
Grunnlaget for hypotesene baserer seg på figur 1. Med økt utdanningsnivå øker den 

kognitive kulturen, men noe av innholdet i den vil variere basert på fagkompetanse. En 

forventing er da at den gruppen med fagkompetanse som er nærmest den relevante karakteren 

gjør det noe bedre.  

For det første kan en tenke seg at barn av foreldre med naturvitenskapelig utdannelse 

gjør det bedre i matematikk.  

H1: Barn av foreldre med natur-teknisk utdannelse gjør det bedre i matte 

sammenlignet med andre grupper med samme utdanningsnivå 

Lignende kan vi tenke oss om den humanistiske utdannelsen. Denne medfører 

ressurser som stimulerer barnets norskkunnskaper og ressurser til hjelp. 

H2: Barn av foreldre med humanistisk utdannelse gjør det bedre i norsk sammenlignet 

med andre grupper med samme utdanningsnivå 
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Selv om det ikke er en konsekvens av rational action theory vil det nedenfor bli 

analysert om gutter får en "tilleggseffekt" av å ha en far med fagkompetanse, siden de 

generelt gjør det dårligere enn jenter. Selv om det ikke er noen teoretisk grunn for å hevde 

dette vil dette formuleres som to hypoteser.  

H3: Gutter av fedre med humanistisk utdanning har større utbytte av fagkompetanse 

enn jenter i Norsk. 

H4: Gutter av fedre med naturvitenskapelig utdannelse har større utbytte av 

fagkompetanse enn jenter i matte. 

En annen rimelig antagelse er at fagene blir vanskeligere gjennom utdanningsløpet. En 

kan tenke seg at barn av fedre med ungdomsskole som høyeste utdannelse tidligere passerer 

de tilgjengelige ressursene som eksisterer i den kognitive kulturen. På den andre siden tyder 

det på at overgangen fra ungdomsskole til videregående fører til en seleksjon. "Terskelen" for 

at barn med lavere sosioøkonomisk bakgrunn velger allmennfag (studiespesialisering) er 

høyere i form av at denne gruppen velger seg inn når de har høyere karakterer enn det barn fra 

høyere sosioøkonomisk bakgrunn har (Hansen 2005). Selv om det skjer en seleksjon kan en 

fortsatt forvente at de ressursene i hjemmemiljøet fortsatt er ulike, noe som kan gi barn av 

humanister en fordel. 

H5: Barn av fedre med humanistisk utdannelse gjør det bedre i Norsk på videregående 

enn andre grupper med samme utdanningsnivå. 
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3.1.1 Data og metode 
I det følgende vil datamaterialet bli presentert sammen med de uavhengige og 

avhengige variablene. Avslutningsvis vil analyseteknikkene redegjøres for. 

3.1.2 Registerdata 
Analysene i denne oppgaven er basert på registerdata. Dette er kvantitative data som er 

innhentet fra ulike offentlige registre av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tilgangen på 

datamaterialet er fått gjennom forskningsprosjektet Educational Careers – Attainment, 

Qulaification and Transition to Work. 

3.1.3 Avgrensninger av datamaterialet 
Opprinnelig bestod datamaterialet av 715 132 elever som gikk ut av ungdomskolen mellom 

2002 og 2013. Av disse er det store flertallet født mellom 1986 og 1997. Det vil si mellom 15 

og 16 år. Karakterene for videregåendekarakteren er fra kullene som gikk ut 2005-2013. En 

liten andel er født etter 1997 og en litt større andel er født før 1986. Sistnevnte kan skyldes at 

noen fullfører grunnskolen i voksen alder. Disse – født etter -97 og før -86 – er utelatt fra 

analysen. Dette er gjort for å gjøre den videre analysen mer sammenlignbar på aldersnivå. 

Videre er det 27 333 personer som er missing eller ikke har en spesifisert verdi på fars 

utdanningsnivå og felt (mer om dette nedenfor). Etter denne avgrensningen består materialet 

av 692 133 elever. 

3.2.1 Avhengige variabler –   norsk grunnskole, videregående og matte  
De avhengige variablene i analysen er standpunktkarakterene i norsk og matte fra 

ungdomskolen og norsk standpunkt fra videregående. Grunnen til at det er valgt å kun 

fokusere på norsk videregående er at dette er det eneste faget som er likt for alle, da det er 

mulig å velge mellom ulike fag i matte. Siden videregående utdannelse og valg av linje er 

preget av preferanser åpner dette opp for seleksjon i disse analysene. Ved å fokusere på et fag 

som alle på studiespesialisering (tidligere allmennfag) må ha kan dette begrenses noe, men 

selvsagt ikke helt. Alle karakterene følger en skala fra 1 til 6 hvor 6 er beste resultat, noe som 

gjør at analysene vil være enkle å tolke. 
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Nedenfor i tabell 1 presenteres disse variablene.  

Tabell 1 Karakterfordeling norsk, matte og norsk videregående 

  Norsk Matte Norsk Vgs 
     
N Valid 655 761 684 980 242 769 
 Missing 36 372 7 153 449 364 
 Gjennomsnitt 3.76 3.51 3.86 
 Median 4 3 4 
 Std.avvik 1.00 1.16 1.00 
 Skewness -0.06 0.11 -0.25 
     
 Min 1 1 1 
 Max 6 6 6 

 

Ovenfor er en deskriptiv fordeling av de ulike karakterene presentert. Norsk og matte 

viser her til ungdomsskolekarakterene og norsk vgs til videregående. En måte å studere 

tabellen på er å ta utgangspunkt i tyngdepunktet i karakterfordelingene, det vil si 

sentraltendensen. Denne vises med gjennomsnitt og median, hvor medianen er den verdien 

som splitter fordelingen i to like store enheter. Gjennomsnittet i norsk er noe høyere enn 

matematikk. For norsk, inkludert videregående, er medianen noe høyere enn gjennomsnittet. I 

en symmetrisk fordeling - det vil si like mange observasjoner på hver side av sentraltendensen 

- ville medianen og gjennomsnittet blitt likt. Siden medianen er noe høyere tyder det på at 

fordelingen er noe høyreskjev (Ringdal 2007: 258). Dette vises også ved skewness i tabellen 

for norsk karakterene som har et negativt fortegn. For matematikk er medianen mindre enn 

gjennomsnittet. Dette betyr at fordelingen er noe venstreskjev. Motsatt for norsk har matte en 

positiv verdi på skewness som støtter denne antagelsen. Det ble gjort en skewness test i 

STATA for å se om denne skjevheten i fordelingene skiller seg signifikant fra en 

normalfordeling. Alle tre fordelingene var statistisk signifikant forskjellige fra en 

normalfordeling på 0.001 nivå. En slik skjevhet kan ha konsekvenser for de statistiske testene 

en bruker, men mindre når utvalget er stort. Ved store utvalg skal det være store avvik fra 

normalfordelingen før dette medfører problemer (Skog 2004: 170-171). Det er derfor ikke tatt 

videre hensyn til dette. Det tyder heller ikke på at dette er noe problem som korrigeres i 

litteraturen som studere karakterforskjeller (Lauglo 2008: 17). 
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En annen tilnærming for å få oversikt over tabellen er å studere spredningen i utvalget. 

Dette kan en få oversikt over ved å ta utgangspunkt i standardavviket (std.avvik i tabellen) 

som er det mest vanlige målet for spredning (Ringdal 2007: 259). Dette målet kan brukes til å 

si noe om hvor stor andel som vil befinne seg i ulike intervall i fordelingen. Innenfor ett 

standardavvik vil sirka 68 prosent av fordelingen befinne seg. Videre vil sirka 95 prosent 

befinne seg innenfor to standardavvik. For eksempel i norsk ungdomsskole er gjennomsnittet 

3.76 og et standardavvik på 1. Det vil si at sirka 68 prosent av utvalget har en karakter mellom 

2.76 og 4.76. En forutsetning for at dette skal stemme er at utvalget er normalfordelt (Ringdal 

2007: 265), noe disse fordelingen avviker noe ifra. Dette må derfor tolkes som et grovt 

estimat.  

3.2.2 Hoveduavhengige variabler – Fars utdanningsnivå og utdanningsfelt 
De hoveduavhengige variablene i analysen er fars utdanningsnivå og utdanningsfelt. 

Tradisjonelt har fars utdanningsnivå ofte vært brukt som mål på sosial bakgrunn. Dette betyr 

ikke at mors utdanningsnivå ikke er relevant, noe som i senere tid har blitt mer vanlig å 

inkludere i analysene. Generelt tyder det på at betydningen av mor og fars utdanning er 

ganske lik (Helland 2013). Mors utdanningsnivå vil derfor inkluderes som kontrollvariable og 

vil bli diskutert nærmere nedenfor. Det ble også tydelig under bearbeidingen av datamaterialet 

at det er kjønnsforskjeller mellom foreldrene når det kommer til utdanningsfelt. Fedre var 

overrepresentert i tekniske utdannelser og mødre i mer sosialt orienterte (sykepleiere, lærere 

etc.).  

Kategoriseringen av disse variablene er basert på Norsk standard for 

utdanningsgruppering (NUS) som er en sekssifret kode som for hvert siffer i rekken 

spesifiserer utdanningen nærmere (Rognan og Barrabés 2001). Det første sifferet spesifiserer 

utdanningsnivå som ungdomskole, videregående og lavere eller høyere universitet og 

høyskole. Det andre sifferet viser fagfeltet innenfor disse nivåene. For eksempel humanistiske 

eller naturvitenskapelige utdanninger. De neste sifrene i koden spesifiserer utdanningen 

ytterligere ved å peke på faggrupper innenfor disse fagfeltene. For eksempel språkfag og 

underkategorier av språkfag som tysk eller fransk. Med utgangspunkt i hypotesen om de to 

kulturer som er nevnt ovenfor er inndelingen stoppet ved utdanningsfelt. Dette kan regnes 

som en god operasjonalisering og sikrer begrepsvaliditeten (Skog 2004: 89). 17 866 personer 

har ingen kode og regnes dermed som missing. Videre er 7 563 personer kodet som ukjent 

utdanningsnivå og fagfelt i datamaterialet. Disse utelates ikke men kodes som en egen gruppe 

(far ukjent utd). 
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Inndelingen i slike grupper medfører at variablene er kodet som dummyvariabler 

(Skog 2004: 313). Denne typen variable har to mulige verdier 0 eller 1. Det vil si, de er 

dikotome. De med de aktuelle egenskapene – utdanningsnivå og fagfelt – får verdi 1 på sin 

respektive variable og de andre får verdi 0. 

Tabell 2 Inndeling av fagfelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenfor i tabell 3.2 presenteres fordeling av antall personer i de ulike 

utdanningsnivåene og fagfeltene. Med Lavere og Høyere menes hvorvidt gruppen har 

utdanning på lavere eller høyere nivå ved høyskole eller universitet. Lavere tilsvarer 

årsstudium opp til bachelorgrad. Høyere tilsvarer master og forskerutdanning. For å kunne 

belyse en mulig forskjell mellom de humanistiske og naturvitenskapelige ytterligere er det 

 
Fars utdanningsnivå og 
fagfelt 

Andel N 

Ungdomskole 21.19 146 670 
 
Videregående 

 
48.88 
 

 
338 342 

 
Humaniora Lavere 

 
1.65 

 
11 432 

 
Humaniora Høyere 

 
0.81 

 
5 574 

 
Lærer og Pedagogikk  
Lavere 

 
3.48 

 
24 120 

 
Lærer og Pedagogikk 
Høyere 

 
0.16 

 
1 098 

 
Naturviter Lavere 

 
5.68 

 
39 309 

 
Naturviter Høyere 

 
3.93 

 
27 190 

 
Universitet og høyskole  
lavere nivå 

 
8.55 

 
59 149 

 
Universitet og høyskole 
høyere nivå 

 
4.58 

 
31 686 

 
Far ukjent utdanning 

1.09 7 563 

Totalt 100 692 133 
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laget en lærer og pedagogikk kategori, en gruppe en kan tenke seg oftere har en fot i "begge 

verdener".  

3.3.1 Kontrollvariabler 
I forskning regnes eksperimentet som gullstandarden for å forstå 

årsakssammenhenger. Her kan en tilfeldig plassere individer (randomisering) i en gruppe som 

for eksempel får en medisinsk behandling og en gruppe som ikke får det (kontrollgruppe). 

Hensikten er å kunne gjøre gruppene så sammenlignbare som mulig hvor den eneste 

forskjellen er den medisinske behandlingen (Ringdal 2007: 109-112). Dette gjør at en kan 

kontrollere for andre mulige årsaker til at medisinen fungerer, hvor det mest kjente 

eksempelet er placeboeffekten11.  

I samfunnsforskningen er dette et mindre vanlig design da de ofte er interessert i 

hvordan mennesker oppfører seg i sitt naturlige habitat som frittgående vesener. En mer 

vanlig tilnærming er dermed kontrollvariabelmetoden som forsøker å etterligne eksperimentet 

så langt det lar seg gjøre ved å gjøre gruppene i analysen så sammenlignbare som mulig (Skog 

2004: 44). Dette er forbundet med blant annet analyseteknikken som vil bli beskrevet 

nedenfor (lineær regresjon). Men i forbindelse med kontrollvariablene må dette foregripes 

kort her. I oppgaven er det et ønske om å isolere en mulig assosiasjon mellom de to variablene 

fagkompetanse og karakterer. Skulle det for eksempel være slik at humanister oftere bor i 

byer og at det å bo i byer henger positivt sammen med barnas norskkarakterer, kan det hende 

at en overvurderer en mulig sammenheng mellom disse variablene. En vil her måle en positiv 

assosiasjon mellom humanistutdanning og norskkarakter som egentlig skyldes en 

bakenforliggende faktor. I dette eksempelet ville det derfor være hensiktsmessig å innføre en 

kontrollvariabel i analysen som kontrollerte for bosted. Gjør en dette vil en i teorien gjøre 

barn av humanister litt mer sammenlignbar med de andre gruppene.  

  

                                                
11 Hva som er den underliggende mekanismen for hvorfor medisinen fungerer er et annet spørsmål.  
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En svakhet er at det er vanskelig å registrere alle slike mulige bakenforliggende 

variabler. Dette skyldes blant annet at ikke alle faktorer lar seg registrere. Videre kan det 

skyldes kunnskapsnivået i forskningsfeltet om hvilke faktorer som er assosiert med de 

variablene en studerer. En konsekvens av dette er at de kontrollvariablene en bruker i 

analysen også er påvirket av teoretisk forståelse og de funnene som så langt er i 

forskningslitteraturen (Skog 2004: 44-45). Ulike kontrollvariabler brukt i analysen vil bli 

presentert nedenfor sammen med mangler. 

 

3.3.2 Kjønn 
Tidligere ble det poengtert at jenter presterer i gjennomsnitt noe bedre enn guttene i 

alle fag utenom gym. Hvor mye bedre de presterer varierer litt fra fag til fag. Størst ser det ut 

til at forskjellen er i norsk, og minst i matematikk (Elstad og Bakken 2012: 84; Øia 2007).  

Det er liten grunn til å tro at fars utdanningskategori skulle ha noen innvirkning på barnets 

kjønn. Eller motsatt, at barnets kjønn påvirker utdanningskategorien. På bakgrunn av 

hypotesene ovenfor inngår variablen da den senere vil bli brukt i et samspillsledd, samt at det 

er flere kvinner enn menn på studiespesialisering (SSB 2017). 

3.3.3. Innvandrerkategori 
Elever med innvandrerbakgrunn presterer i gjennomsnitt noe dårligere enn 

majoriteten. Noe som delvis kan skyldes utfordringer ved å flytte til et nytt land i skolepliktig 

alder. Denne ulikheten blir noe mindre når det kontrolleres for sosial bakgrunn. Videre kan 

det påpekes at dette gapet minskes ytterligere for etterkommere av innvandrere (Hægeland og 

Kirkebøen 2007: 20-21). Skulle dermed innvandrerkategorien korrelere noe med lavere sosial 

bakgrunn (for eksempel ungdomsskole eller ukjent utdannelse for far) og karakterer er det 

dermed rimelig å kontrollere for dette.  

Begrepsmessig rommer innvandrerbegrepet en stor gruppe med ulik kulturell 

bakgrunn noe som ytterligere gjør at karaktergapet mellom innvandrere og majoriteten kan 

nyanseres. Dette mangfoldet gjør at operasjonaliseringen av innvandrerkategorier har blitt 

gjort på ulike måter. En måte har vært å klassifisere barn født utenlands av ikke-norske 

foreldre som innvandrere (og noen ganger med fire besteforeldre født utenlands). Denne 

inndelingen kan videre skille mellom barn født av innvandrere fra landgruppe 1 (EU/EØS, 

USA, Canada, Australia og New Zealand) og landgruppe 2 (Asia, Latin-Amerika, Oseania 

unntatt Australia og New Zealand og Europeiske land utenfor EU/EØS). Denne inndelingen 
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har også blitt omtalt som vestlig (landgruppe 1) og ikke-vestlig (landgruppe 2). Siden det 

tyder på at det er skillet mellom ikke-vestlig og vestlig bakgrunn som er den største 

ulikhetsdimensjonen er det denne inndelingen som brukes i analysen (Gravaas, Hægeland, 

Kirkebøen og Steffensen 2008; Steffensen og Ziade 2009).  

3.3.4 Sentralitet 
Ulikhet i skoleprestasjoner mellom høy og lav sosioøkonomisk bakgrunn har i en 

periode vært noe mindre i Oslo enn resten av landet. Dette "Oslo-forspranget" som viser til litt 

bedre gjennomsnittskarakterer for ungdomsskoleelever i Oslo ser ut til å ha blitt borte etter 

innføringen av kunnskapsløftet (Bakken og Elstad 2012b). I en case-studie gjort av Heggebø 

(2014) pekes det på at foreldrenes utdannelse er positivt assosiert med skoleprestasjoner, men 

at den mer komprimerte yrkesstrukturen i et bygdesamfunn kan føre til at statusforskjeller 

mellom gruppene blir mindre viktige. Siden det tyder på at sammenhengen mellom sosial 

bakgrunn og karakterer varierer mellom bostedstyper er det hensiktsmessig å kontrollere for 

dette. Variablene som her er konstruert er basert på SSB sine regionale inndelinger. Denne har 

fire kategorier fra minst sentrale til sentrale kommuner.   
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Tabell 3 Kontrollvariabler 

 
 Andel N 
Kjønn   
Jenter (ref.) 48.77 337 576 
Gutter 51.23 354 557 
Total 100.0 692 133 
   
Vestlig/ikke-vestlig 
bakgrunn 

  

Vestlig (ref.) 91.46 633 053 
Ikke-vestlig 8.54 59 080 
Total 100.0 692 133 
   
   
Sentralitet   
Sentrale Kommuner (ref.) 52.84 362 963 
Noe Sentrale Kommuner 25.51 175 204 
Mindre Sentrale Kommuner 7.88 54 108 
Minst Sentrale Kommuner 13.77 94 619 
Totalt  100 686 894 
   
   
Mors utdanningsnivå   
Ukjent Nivå 1.17 8 067 
Ungdomskole 23.70 164 053 
Videregående 40.81 282 428 
Lavere universitet og 
høyskole 

29.37 203 277 

Høyere universitet og 
høyskole 

4.96 34 308 

 100 692 133 
   
Avgangsår   
2002 (ref.) 7.43 51 425  
2003 7.52 52 078 
2004 8.24 57 066 
2005 8.44 58 383 (24 321) 
2006 8.48 58 711 (24 942) 
2007 8.62 59 658 (26 321) 
2008 8.57 59 324 (28 037) 
2009 8.46 58 571 (30 310) 
2010 8.48 58 669 (30 983) 
2011 8.57 59 298 (30 824) 
2012 8.69 60 129 (23 883) 
2013 8.50 58 821 (23 135) 
Total 100 692 133 (242 769) 
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3.3.5 Mors utdanningsnivå 
Siden mors utdanning også inngår som en del av barnets kognitive kultur vil det 

kontrolleres for dette. Denne variablen er derimot kun kodet etter utdanningsnivå. En annen 

grunn til at denne variablen inngår er mangelen på en variable som kan vise til hvem av de 

foresatte bor med, samt en del missing på foreldrenes inntektsvariabler. Dette blir nevnt 

nedenfor.  

Endelig tyder det på at det er en tendens til at man blir sammen med personer som er 

likere en selv sosialt og kulturelt. Dette fenomenet omtales som assortative mating (Rutter 

2006). Siden høyere utdannelse hos far har en tendens til å gå sammen med høyere utdannelse 

hos mor (og dermed omvendt) åpner dette muligheten for kolinearitet. Dette medfører at når 

en av de uavhengige variablene er til stede i analysen, for eksempel fars utdannelse, så er 

delvis mors utdannelse også til stede. Siden begge variablene har en tendens til å opptre 

samtidig blir det vanskeligere å bestemme den relative betydningen mellom den (Skog 2004: 

286-287). 

3.3.6 Avgangsår 
 Karaktersettingen kan variere noe fra år til år og det er valgt å kontrollere for dette. 

Videre er det gjennomført en skolereform fra reform-97 til kunnskapsløftet som begynte i 

2008. Det tyder på at litt flere toppkarakterer har blitt gitt etter innføringen av denne reformen 

(Bakken og Elstad 2012a). En kan videre observere at elevantallet øker noe i årene fra 2002 til 

2013. Avgangsårene for videregående er satt i parentes. Om en ser på 2012 og 2013 for 

avgangsårene for videregående ser en et stort fall i elevtall fra 2011. Tall fra 

utdanningsdirektoratet (2012) for antall utdannede fra studiespesialisering viser ikke et slikt 

fall. Det er mulig derfor at dette er en mangel med datamaterialet. 

3.3.7 Gjennomsnittskarakter fra ungdomskole 
Valg av studieretning på videregående er ikke noe som skjer tilfeldig. I 

forskningslitteraturen pekes det på at barn fra lavere samfunnslag i gjennomsnitt velger 

studiespesialisering med et høyere karaktergjennomsnitt enn barn fra høyere samfunnslag. 

Dette ble beskrevet som de sekundære effektene i del 1.3. I analysene åpner dette for 

seleksjon. I ulike studier brukes ofte gjennomsnittskarakter fra ungdomsskole for å delvis 

kontrollere for denne seleksjonen. Sammenhengen mellom skoleprestasjoner på 

ungdomskolen og prestasjoner på videregående er ikke nødvendigvis lineær. Dette temaet vil 

diskuteres nærmere nedenfor under regresjonsanalysens forutsetninger. Kort fortalt kan en 
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peke på at sammenhengen mellom grunnskolekarakterene og videregåendekarakterer ikke 

nødvendigvis er like stor om en øker med en karakter fra 1 til 2 som fra 2 til 3. Ved 

innledende analyser ble det gjort en test for om denne sammenhengen dermed følger en 

kurvelineær sammenheng. Denne modellen viste seg å være bedre og analysen nedenfor 

bruker derfor en ekstra variabel som er gjennomsnittskarakterene opphøyet i annen (sammen 

med den originale) (Skog 2004). 

 

3.3.8 Mangler og begrensninger 
En svakhet med det foreliggende datamaterialet er mangelen på data som kan belyse 

hvem barnet bor med. For å kunne isolere betydningen av fagkompetanse ville dette vært 

hensiktsmessig. Kontroll for mors utdanningsnivå vil delvis ta høyde for dette. Det er liten 

grunn til å tro at en gruppes fagkompetanse vil være mer korrelert med bosituasjon enn andre.  

Såkalte "søskeneffekter" er et fenomen som også studeres. For eksempel kan en tenke 

seg fra et RAT perspektiv at dess flere søsken som er i familien dess mindre tid kan brukes på 

å hjelpe hvert enkelt barn. I datamaterialet som brukes finnes denne variabelen. Problemet er 

at den har et stort antall missing-verdier. Videre er det slik at antall missing ikke er tilfeldig 

fordelt mellom avgangsårene, men øker for hvert avgangsår. For eksempel er det 21 219 

elever som har ett søsken i 2006. Dette faller til 9 865 i 2007-kullet og ned til 1 437 elever for 

2013-kullet. Å inkludere denne variabelen ville medført at et stort antall observasjoner ble 

utelatt fra analysen. Det er allikevel liten grunn til å tro at det fagfeltet far har studert skal ha 

noen innvirkning på antall barn han får. Ideelt ville det vært interessant å bruke denne 

variabelen til å studere hvorvidt fagkompetanse hadde en modererende effekt på det relevante 

faget. For eksempel om en så en negativ korrelasjon med antall søsken og karakterer i matte, 

men at denne var mindre for barn av fedre med naturfaglig utdannelse. 

Endelig tyder det på at inntekt har en sammenheng med skoleprestasjoner (Elstad og 

Bakken 2015). Hovedsakelig for den gruppen som vokser opp i den aller laveste 

inntektsgruppen (laveste 5 prosenten). Denne variablen har også mange missing, og er derfor 

utelatt. Det er viktig å ha dette i mente når regresjonsanalysens forutsetninger og ligning 

presenteres nedenfor. At inntekt ikke inkluderes vil medføre en korrelasjon mellom 

utdanning, karakterer og restleddet. 
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3.4.1 Analyseteknikk  
Oppgaven har som mål å studere en mulig sammenheng mellom foreldrenes 

fagkompetanse og skoleprestasjoner i matte og norsk. Firebaugh (2008: kap 7) argumenterer 

for at forskningsdesign og metode skal bli valgt på bakgrunn av forskningsspørsmålet en har. 

Metodisk kan en si den ønsker å studere en mulig sammenheng mellom en uavhengig 

(fagkompetanse) og en avhengig (skoleprestasjoner) variable. Regresjonsanalyse er en 

velegnet teknikk for å belyse et slikt spørsmål (Skog 2004: 214). Dette innebærer at en ønsker 

å se om høye verdier på en variabel henger sammen med høyere eller lavere verdier på en 

annen variabel (Skog 2004: 213). Valg av analyseteknikk er videre basert på den avhengige 

variablens målenivå. Denne kan her forstås som en kontinuerlig variabel. Den har et absolutt 

nullpunkt og økningen i karakterskalan fra 1-6 gir mening. Det vil si at karakter 3 regnes som 

bedre enn 2, og 4 bedre enn 3. Videre er antall verdier – seks – akseptabelt for å benytte seg 

av denne teknikken (Ringdal 2007: 79-80, 361; Skog 2004: 215).   

Skulle derimot oppgaven ha studert skoleprestasjoner målt på en annen måte, for 

eksempel "bestått" og "ikke-bestått", ville såkalt logistisk regresjonsanalyse vært 

hensiktsmessig, da dette ville vært en variable med to verdier. Dette vil ikke bli beskrevet 

nærmere her (se Skog 2004: kap 13). 

3.4.2 Multiple regresjonsanalyse – Innledende beskrivelse 
Hensikten med regresjonsanalysen er som nevnt å studere en mulig sammenheng 

mellom to variable. Det vil si om en økning i X henger sammen med en høyere eller lavere 

verdi på Y. Med multiple regresjonsanalyse menes at det innføres flere uavhengige variable i 

analysen. En grunn til dette ble beskrevet i del 3.3.1. En ønsker å gjøre gruppene så 

sammenlignbare som mulig. Tett forbundet med dette er ønske om å kontrollere for såkalte 

konfunderende eller spuriøse sammenhenger. For eksempel kan en samvariasjon mellom X og 

Y egentlig skyldes en variable Z som er assosiert med X og Y (Skog 2004: 54; Ringdal 2007: 

47).  

En annen grunn til at en kan ønske å innføre flere variabler i analysen er ønsket om å 

sammenligne den relative betydningen av de uavhengige variablene. Vil en økning i den 

uavhengige variablen X ha større økning i den avhengige variable Y en den uavhengige 

variable Z (Skog 2004: 214). I denne oppgaven har innføringen av kontrollvariablene både 



 
 

43 

som hensikt å kontrollere for mulige spuriøse sammenhenger samt å se på den relative 

betydningen mellom fagfeltene. 

3.4.3 Multiple regresjonsanalyse – forutsetninger og ligning 
Den lineære regresjonsanalysen bygger på noen forutsetninger. 1) Sammenhengen 

mellom variablene er lineær. 2) Restledsvariasjonene er a) homoskedastiske, b) normalfordelt 

og c) uavhengige av hverandre. Endelig at 3) de uavhengige variablene og restleddet er 

ukorrelerte med hverandre (Skog 2004: 236-237).  

Den første forutsetningen er at sammenhengen mellom variablene er lineær. Det vil si 

at økningen i Y er lik uavhengig av nivået X ligger på. Skulle det være en lineær sammenheng 

mellom antall år utdannelse hos far og barnas skoleprestasjoner vil en økning fra 10 til 11 år 

ha en like stor endring i variabel Y som en økning fra 14 til 15 år. Siden de uavhengige 

variablene som brukes i analysen er dummykodet regnes lineæritetsforutsetningen som lite 

problematisk (Skog 2004: 240). Dette følger av at variablene kun har ett mulig nivå den kan 

øke. Av kontrollvariablene er det gjennomsnittskarakterene fra ungdomskolen som ikke er 

dummykodet og dermed kan avvike noe fra lineæritetsforutsetningen. Det er derfor konstruert 

et annengradsledd for å ta høyde for dette.  

Av de ulike forutsetningene ovenfor er det sistnevnte, at de uavhengige variablene og 

restleddet skal være ukorrelerte som er den mest problematiske. Dette innebærer at en 

bakenforliggende variabel som er korrelert med Y også er korrelert med en uavhengige 

variablen, omtalt som problemet med spuriøsitet ovenfor og nevnt vedrørende 

inntektsvariablen. Dette er ikke noe en bare kan gjøre en test for å finne ut av, men er i stor 

grad preget av substansiell teori – og kunnskap - som kan peke på mulige variabler som må 

inkluderes i analysen, samt tilgang på nødvendig datamateriale (Skog 2004: 253, 256-257).  

Nedenfor presenteres ligningen for regresjonsanalysen. 

𝑌 = 𝑏0+ 𝑏1 ∗ 𝑋1+ 𝑏2 ∗ 𝑋2+  . . .+  𝑏𝑘 ∗ 𝑋𝑘 + 𝛆   

Parameteren b0 – konstantleddet - i ligningen betegner den gjennomsnittlige Y-

verdien for alle enhetene som har verdien null på de uavhengige variablene. Dette vil være 

referansekategorien i analysene nedenfor. Disse variablene er representert som X'ene i 

ligningen. Det vil si når X1= 0, X2 = 0 … Xk=0. Parameteren b1 måler endring i Y-verdien 

når X1 øker med en enhet mens alle andre variabler holdes uforandret. Samme prinsipp 

gjelder for variablen X2, hvor b2 viser til økningen i Y når X2 øker med en enhet. ε viser til 
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restleddet som de uavhengige variablene helst ikke skal korrelere med sammen med den 

avhengige variablen (Skog 2004: 261) 

3.4.4 T-test 
I analysene nedenfor vil det også bli utført t-tester for å se om forskjellene mellom de 

andre koeffisientene i analysen er signifikant forskjellige. Spesielt for humaniora høyere nivå 

og naturviter høyere nivå. I disse analysene begynner en først med å finne standardfeilen til 

differansen mellom estimatene (Skog 2004:180-182): 

𝑆𝐸(𝑏! − 𝑏!) = (𝑆𝐸𝑏1)! + (𝑆𝐸𝑏2)! 

Deretter regnes testobservatoren t ut med formelen: 

𝑡 =
𝑏! − 𝑏!

𝑆𝐸(𝑏! − 𝑏!)
 

Verdien på t vil sammenlignes med de kritiske verdiene i t-fordelingstabellen (Ringdal 

2007: 489-490). Hvis t-verdien overskrider den kritiske verdien vil en si at differansen er 

generaliserbar. 

3.4.5 R2 justert 
I analysene vil det henvises til R2 justert. Med dette menes hvor mye av variasjonen 

som "forklares" av modellen. R2 justert er en dekomponering av to størrelser. På den ene 

siden er det hvor mye av variasjonen som stammer fra de uavhengige variablene og på den 

andre siden den variasjonen som forblir uforklart, det vil si variablene i restleddet.  

"Forklares" brukes her i anførselstegn da dette ikke er forklaring i en kausal forstand, kun 

hvor mye variablene redegjør for. I analysene vil statistikkprogrammene som brukes regne ut 

to typer R2, R2 og R2 justert. R2 har en tendens til å gi litt for høye verdier. Dette er ikke et 

problem når antall observasjoner er stor, men blir mer fremtredende i multivariate analyser. 

R2 justert tar høyde for dette, og er det som presenteres i analysene (Skog 2004: 224-225). 

Det er også viktig å påpeke at en forutsetning for tolkningen av R2 justert er forutsetningen 

om at variablene i analysen er ukorrelert med restleddet. Dette er som nevnt vanskelig å ha 

fullstendig oversikt over, og en må ha i mente de mulige manglene i analysen som ble nevnt i 

del 3.3.8. 
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3.5 Regresjonsanalyse og kausalitet 
Regresjonsanalysen slik den ble beskrevet ovenfor viste til at en ønsket å se hvorvidt 

en økning i variable X gikk sammen med en endring i variable Y. At to fenomener henger 

sammen betyr ikke at det ene fenomenet er årsaken til det andre. For eksempel kan en tenke 

seg en organisme som er i vekst hvor både armer og ben har en tendens til å bli lengre 

sammen. Det er allikevel liten grunn til å hevde at lengre ben er årsaken til lengre armer eller 

omvendt. I dette tilfelle kan en tenke seg en underliggende faktor som er årsaken til begge 

deler. Dette er noe en delvis kontrollerer for med kontrollvariabelmetoden.  

En av de mest kjente inngangene og beskrivelsene av kausalitet (årsakssammenheng) 

er fremsatt av opplysningsfilosofen David Hume (2009). Han poengterte tre kjennetegn hvor 

noen fremdeles er kontroversielle (Hume 2009: 92-100, 176-177). Det første kjennetegnet en 

kan peke på er at årsaken har prioritet i tid, det vil si at årsaken kommer før virkningen (Hume 

2009: 176). I regresjonsanalysen kommer dette delvis til syne ved at en prøver å behandle 

variablene som asymmetriske og tenker seg at den avhengige variabelen er en virkning av de 

uavhengige. I denne oppgaven kan en med rimelighet tenke seg at fars utdanning ikke er en 

virkning av barnets skoleprestasjoner. Det er dermed rimelig å hevde at en kan behandle fars 

utdanning og barnets skoleprestasjoner som asymmetriske i tid.  

Et annet kjennetegn Hume fremhevde – som er mer kontroversielt - var nærhet i tid og 

rom. Årsaken til fenomenet har en nærhet til virkningen både tidsmessig og ved kontakt. 

Dette betyr ikke at en må fremsette en årsak som kommer rett før virkningen, men at en med 

rimelighet kan peke på en mulig kausalkjede som kjedes sammen til det endelige utfallet 

(Tufte 2013: 344; Skog 2004: 24-25). Det er rimelig å tenke seg en logisk sammenhengende 

kausalkjede hvor barnet sosialiseres og stadig formes i sitt oppvekstmiljø. 

Endelig kommer ideen kom konstant konjunksjon, eller noen ganger beskrevet som 

determinisme. Gitt at alle randbetingelser er helt like vil samme årsak alltid gi samme 

virkning. Denne tilnærmingen er noe som i større grad forbindes med det naturvitenskapelige 

verdensbildet hvor en prøver å finne lover som gjelder på tvers av tid og rom (Skog 2004: 26-

27: Gilje og Grimen 1994). I sosiologien er det mer vanlig å si at en har et probabilistisk syn 

(Tufte 2013). For eksempel kan en tenke seg at det å vokse opp i en stimulerende kognitiv 

kultur som fremmer utdanningsrelevante evner øker sannsynligheten for bedre 

skoleprestasjoner i den relevante gruppen. 
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Selv om en teoretisk og med noen modifikasjoner kan argumentere for at en har 

tilfredsstilt en del av de ulike forutsetningene for årsakssammenhenger mellom to variabler 

betyr det ikke at den metoden og designet som brukes i ulike analyser er tilfredsstillende. For 

eksempel kan vi aldri vite helt sikkert som vi har kontroll over alle mulige konfunderende 

faktorer. Bruk av ulike design kan på ulike måter komme nærmere et svar om kausalitet, men 

en enkel regresjonsanalyse vil bare være en brikke i et større puslespill (Freedman 1991). 

Oppgaven kan derfor ikke komme helt i mål med spørsmålet om årsakssammenhenger 

mellom fars fagkompetanse og skoleprestasjoner.  

Endelig er det rimelig å vise til at det i litteraturen hevdes at de ulike fallgruvene som 

eksisterer i statistisk analyse og alle forhåndsregler – teoretisk og metodisk - som det bør tas 

hensyn til er meget stor og kanskje umulig å ha fullstendig oversikt over (Elster 2009; 

Freedman 1991: 300-302). De ulike teoretiske prediksjonene som gjøres i 

samfunnsvitenskapene er heller ikke i nærheten av hva naturvitenskapene klarer. I 

samfunnsfagene ender en opp med å predikere en mulig retning. Gruppe A har høyere verdi 

på X enn gruppe B. I naturvitenskapen opereres det med prediksjoner ned til flere desimaler 

(Elster 2007). Dette er ikke et argument som prøver å undergrave en forskningsdisiplin. 

Derimot er poenget å påpeke at forskning er et kollektivt arbeid hvor flere ulike design og 

studier sakte arbeider mot å belyse forskningsspørsmål.  
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4.1 Analyser 
Nedenfor vil de ulike analysene bli presentert. De ulike figurene som presenteres 

nedenfor er basert på predikerte verdier. Det vil si at en tar konstanten og plusser på eller 

trekker ifra verdien på den relevante utdanningskategorien. Denne utregningen gjør at 

prediksjonene i figurene er for ulik fagkompetanse mellom vestlige jenter bosatt i sentrale 

strøk, mor lavere universitets og høyskoleutdanning, avgangsår 2002 (med unntak av 

videregående karakteren som blir poengtert). 

 

4.2 Standpunkt matematikk ungdomskole 
Nedenfor i tabell 4 presenteres analysen av matte standpunkt 10-klasse. I modell 1 er 

referansekategorien lavere naturvitenskapelig utdannelse, avgangsår 200212, jente, vestlig 

bakgrunn bosatt i sentral kommune. For å unngå repetisjon av de ulike delene av 

referansekategorien i videre modeller vil det henvises til bunnen av de ulike modellene. I de 

tabellene hvor det er gjort endringer i referansekategorien vil endringen bli nevnt.  

Karakternivået for referansekategorien er tilnærmet 4, representert i modellen som 

konstanten. Antall observasjoner er 684 980 og R2 justert er 0.13. Referansekategorien har 

nesten en hel karakter bedre i gjennomsnitt en de med fedre som har ungdomsskole (-0.98) 

som høyeste utdannelse alt annet holdt konstant.  Forskjellen er noe mindre hos elever av 

fedre med videregående utdannelse (-0.57). Siden interessen i oppgaven er å se på ulikhet 

mellom fagfelt på samme utdanningsnivå vil dette bli hovedfokuset. 

Til å begynne med kan en ta utgangspunkt i de ulike gruppene som har utdanning 

definert som lavere nivå. Alle gruppene er her signifikant forskjellige fra referansekategorien. 

Selv om de er signifikant forskjellige er ikke forskjellen i nærheten av hva forskjellen er med 

ungdomsskole og videregående. For eksempel har humaniora lavere nivå i gjennomsnitt -0.09 

karakterpoeng lavere enn referansekategorien. Samme mønster gjelder for lærer og 

pedagogikk og kategorien som samler resten av utdanningsfeltene med henholdsvis -0.03 og  

-0.07 poeng.  

 

  

                                                
12 Avgangsår er kontrollert for i alle analyser i oppgaven. Disse vises ikke for å gjøre modellene mindre. 
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Tabell 4 Regresjonsanalyse matte grunnskole 

 Modell 1 Modell 2 
 B Std.err B Std.err 
     
 
Ungdomskole 

 
-0.9896*** 

 
0.0062 

 
-0.7697*** 

 
0.0061 

Videregående -0.5707*** 0.0058 -0.4400*** 0.0057 
 
Humaniora Lavere 

 
-0.0915*** 

 
0.0116 

 
-0.1805*** 

 
0.0113 

Humaniora Høyere Nivå 0.2116*** 0.0156 -0.0095ns 0.0153 
 
LærerogPedagogikkLavere 

 
-0.0360*** 

 
0.0089 

 
-0.1053*** 

 
0.0087 

LærerogPedagogikkHøyere 0.0270ns 0.0334 -0.1292*** 0.0326 
 
Naturviter Høyere 

 
0.4408*** 

 
0.0086 

 
0.2701*** 

 
0.0085 

 
UniOgHøyskoleLavere 

 
-0.0729*** 

 
0.0071 

 
-0.1163*** 

 
0.0069 

UniOgHøyskoleHøyere 0.2390*** 0.0082 0.0528*** 0.0082 
 
FarUkjentUtd 

 
-1.0280*** 

 
0.0139 

 
-0.7643*** 

 
0.0138 

 
Ikke-vestlig bak. 

 
-0.2706*** 

 
0.0048 

 
-0.1593*** 

 
0.0048 

Gutt -0.1484*** 0.0026 -0.1489*** 0.0025 
 
MinstsentralKomm 

 
0.0481*** 

 
0.0040 

 
0.0616*** 

 
0.0039 

MindresentralKomm -0.0482*** 0.0050 -0.0450*** 0.0049 
NoeSentralKomm -0.0602*** 0.0032 -0.0484*** 0.0031 
 
Ungdomskole Mor 

 
-0.6781*** 

 
0.0038 

Videregående Mor   -0.3354*** 0.0032 
HøyereUni og høyskole Mor 0.2470*** 0.0064 
Mor Ukjent utd -0.7775*** 0.0129 
 
Konstant 

 
4.04 

 
0.0074 

 
4.27 

 
0.0080 

N 684 980  684 980  
Justert R2 0.13  0.17  
 Signifikansnivå: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 ; ns p>0.05 
Referansekategori modell 1: Naturviter lavere nivå, Avgangsår 2002, jente, vestlig bakgrunn, 
mest sentral kommune. 
Referansekategori i modell 2: Naturviter lavere nivå, Lavere universitet og høyskole mor, jente, 
vestlig bakgrunn, avgangsår 2002, sentral kommune 
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Figur 2 Standpunktkarakter matte 

Utenom lærer og pedagogisk utdannelse på høyere nivå følger analysen et mønster 

hvor gruppene med høyere utdanningsnivå – humanistisk, universitet og høyskole og naturfag 

høyere nivå – i gjennomsnitt gjør det noe bedre enn referansekategorien. I dette mønsteret 

kommer det også tydelig frem at det er naturfag som skiller seg ut. Humaniora høyere nivå 

har i gjennomsnitt 0.21 karakterpoeng høyere og naturvitere høyere utdannelse har 0.44. Den 

relevante utdanningsgruppen på høyere nivå gjør det i gjennomsnitt noe bedre alt annet holdt 

konstant. Derimot ser ikke dette ut til å være av like stor betydning for forskjellene mellom 

ulike utdanningsfelt på lavere universitet og høyskole. 

I modell 2 innføres mors utdanningsnivå som kontrollvariabel. I denne modellen 

endres derfor referansekategorien ved at lavere universitet og høyskole mor inkluderes. Etter 

denne kontrollen øker forskjellene noe mellom gruppene med lavere utdanning på høyskole 

og universitet og referansekategorien. De andre utdanningskategoriene på lavere nivå har noe 

mindre gjennomsnitt hvor det er humaniora lavere nivå som skiller seg ut med -0.18 poeng. 

Videre ser en at gapet mellom referansekategorien og de høyere utdanningsnivåene minsker.  

Denne endringen kan tenkes å skyldes at mor og fars utdanningsnivå er noe positivt korrelert. 

Sammenlignet med referansekategorien vil en økning fra naturviter lavere nivå til naturviter 

høyere nivå gi gjennomsnittlig karakterøkning på 0.27 poeng, alt annet holdt konstant. R2 
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justert øker fra 0.13 til 0.17. Dette er å forvente da mors utdannelse også er assosiert med 

skoleprestasjoner. 

Et spørsmål som reiser seg er hvorvidt de to koeffisientene på høyere nivå er 

signifikant forskjellige. Dette kan regnes ut ved å finne testobservatoren i students-t fordeling 

(Ringdal 2007: 489-490). 

SE(b1-b2)=√((0.0153)^

2 + (0.0085)^

2) 

Testobservatoren fås med utregningen (0.2701-(-0.0095))/(0.0175)=15.97 

T-verdien på 15.97 er høyere enn 3.29 noe som indikerer at forskjellen er statistisk 

signifikant på 0.001-nivået. Humaniora høyere nivå og naturviter høyere nivå ser dermed ut til 

å være signifikant forskjellige fra hverandre. 

4.3 Matte – samspill kjønn 
I tabell 5 er det innført samspillsledd og referansekategorien er endret ved at 

ungdomsskolekategorien bytter med naturviter lavere. Hensikten med samspillsleddet er å se 

om effekten av fagkompetanse er ulik mellom kjønnene. Samspillsleddet er konstruert ved å 

faktorisere naturviter lavere utdannelse og gutt variabelen. Innføring av samspillsledd 

medfører at fortolkningen av koeffisientene endrer seg. I denne modellen viser naturvitere 

lavere nivå til den gruppen som har verdi null på det andre variabelen som inngår i 

samspillsleddet (Skog 2004: 303-305), som i dette tilfellet er jenter. 

Betydningen av foreldrenes fagkompetanse for gutter får en ved å ta koeffisienten for 

naturviter lavere utdanning og plusse på samspillsleddet. Det vil si 0.96 + 0.05 = 1.01. Siden 

samspillsleddet for naturviterhøyere utdanning er positiv tyder det på en liten tillegseffekt for 

gutter. Men denne kjønnsforskjellen er ikke å regne som stor. Samspillsvariablen for 

humaniora er ikke signifikant, noe som tyder på at fagkompetansen ikke er til stede her. I 

modell 2 er samspillsvariablen tilnærmet lik som i modell 1.  
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Tabell 5 Samspillsanalyse matte. Kjønn og fagfelt 

 Modell 1 Modell 2 
 B Std. error B Std.error 
Videregående 0.4189*** 0.0034 0.3296*** 0.0034 
 
Humaniora Lavere 

 
0.8943*** 

 
0.0151 

 
0.5842*** 

 
0.0148 

Humaniora HøyereNivå 1.2012*** 0.0149 0.7602*** 0.0147 
 
LærerogPedagogikkLavere 

 
0.9536*** 

 
0.0076 

 
0.6643*** 

 
0.0075 

LærerogPedagogikkHøyere 1.0167*** 0.0331 0.6405*** 0.0323 
 
Naturviter Lavere 

 
0.9622*** 

 
0.0085 

 
0.7427*** 

 
0.0083 

Naturviter Høyere 1.4305*** 0.0072 1.0399*** 0.0074 
 
UniOgHøyskoleLavere 

 
0.9167*** 

 
0.0053 

 
0.6534*** 

 
0.0053 

UniOgHøyskoleHøyere 1.2287*** 0.0068 0.8226*** 0.0070 
 
FarUkjentUtd 

 
-0.0384** 

 
0.0131 

 
0.0053ns 

 
0.0130 

ivestb -0.2706*** 0.0048 -0.1593*** 0.0048 
Gutt -0.1515*** 0.0027 -0.1521*** 0.0026 
MinstsentralKomm 0.0481*** 0.0040 0.0616*** 0.0039 
MindresentralKomm -0.0482*** 0.0050 -0.0450*** 0.0049 
NoeSentralKomm -0.0602*** 0.0032 -0.0484*** 0.0031 
 
Naturviter*Gutt 

 
0.0533*** 

 
0.0113 

 
0.0526*** 

 
0.0110 

Humaniora*Gutt 0.0071ns 0.0206 0.0094ns 0.0201 
 
Videregående Mor 

   
0.3427*** 

 
0.0033 

Lavere Uni og høyskole 
Mor 

  0.6781*** 0.0038 

HøyereUni og høyskole 
Mor 

  0.9252*** 0.0069 

Mor Ukjent utd   -0.0993*** 0.0128 
Konstant 3.05 0.0058 2.82 0.0059 
N 684 980  684 980  
R2 justert 0.13  0.1746  
Signifikansnivå: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 ; ns p>0.05 
Referansekategori modell 1: Ungdomsskole, jente, vestlig bakgrunn, sentral kommune, år 
2002. Referansekategori modell 2 : Ungdomsskole far, ungdomskole mor, jente, vestlig 
bakgrunn, sentral kommune, år 2002. 
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4.4 Standpunkt norsk grunnskole 
Tabell 6 følger samme fremgangsmåte som det ble gjort i analysen av standpunkt i 

matematikk. Forskjellen er at referansekategorien er endret til humaniora lavere nivå (de 

andre er uendret). Et lignende mønster som analysen av standpunkt matte fremkommer. Det 

første som kan påpekes er at den største forskjellen hovedsakelig kan sies å være mellom 

referansekategorien og de to laveste utdanningsnivåene. Ungdomsskolevariabelen har i 

gjennomsnitt -0.79 karakterpoeng lavere, og videregående nesten en halv karakter (-0.49). 

Denne forskjellen er noe mindre blant utdanningsfeltene på lavere universitets og 

høyskolenivå. En ser også at de ulike utdanningsfeltene på høyere nivå gjør det noe bedre. 

Humaniora høyere nivå har i gjennomsnitt 0.28 poeng høyere og naturviter høyere nivå har 

0.12 alt annet holdt konstant. 

I modell 2 er mors utdanningsnivå innført som kontrollvariabler. I tabell 4 modell 2 da 

mors utdanning ble innført ble det observert at naturviter høyere nivå fortsatt skilte seg 

betydelig ut. I dette tilfellet hvor norsk er den avhengige variable følger motsatt mønster. Det 

er humaniora høyere nivå som her skiller seg ut med et gjennomsnitt på 0.18 poeng høyere. 

Dette mønsteret, at naturviter høyere nivå skiller seg ut på matematikk og humaniora høyere 

nivå skiller seg ut i norsk kan sies å gi støtte for ideen om betydningen av fagkompetanse. 

Men gapet mellom gruppene med samme utdanningsnivå ser ut til å være mindre enn i matte. 

Det overordnede mønsteret som fremtrer i modell 2 kan sies å være at gapet mellom 

utdanningsnivå minsker etter kontroll. Referansekategorien er fortsatt signifikant forskjellige 

fra de fleste utdanningsfeltene med høyere utdanning, men den største forskjellen følger 

utdanningsnivå, spesielt sammenlignet med ungdomsskole og videregående. 
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Tabell 6 Regresjonsanalyse norsk grunnskole 

 Modell 1 Modell 2 
 B Std.error B Std.error 
Ungdomskole -0.7961*** 0.0089 -0.5523*** 0.0088 
Videregående -0.4967*** 0.0087 -0.3230*** 0.0086 
 
HumanioraHøyereNivå 

 
0.2880*** 

 
0.0149 

 
0.1877*** 

 
0.0146 

 
LærerogPedagogikkLavere 

 
-0.0111ns 

 
0.0104 

 
0.0014ns 

 
0.0101 

LærerogPedagogikkHøyere 0.0971*** 0.0292 0.0419ns 0.0286 
 
NaturviterLavere 

 
-0.1446*** 

 
0.0097 

 
-0.0743*** 

 
0.0095 

NaturviterHøyere 0.1290*** 0.0102 0.0688*** 0.0100 
 
UniOgHøyskoleLavere 

 
-0.1059*** 

 
0.0093 

 
-0.0715*** 

 
0.0091 

UniOgHøyskoleHøyere 0.1328*** 0.0100 0.0612*** 0.0098 
 
FarUkjentUtd 

 
-0.8962*** 

 
0.0146 

 
-0.6083*** 

 
0.0145 

Ikke vestlig bakgrunn -0.2156*** 0.0044 -0.1358*** 0.0044 
Gutt -0.6144*** 0.0022 -0.6158*** 0.0021 
MinstsentralKomm 0.0749*** 0.0033 0.0863*** 0.0033 
MindresentralKomm 0.0051ns 0.0042 0.0067s 0.0041 
NoeSentralKomm -0.0446*** 0.0026 -0.0363*** 0.0026 
 
Ungdomskole Mor 

   
-0.5385*** 

 
0.0032 

Videregående Mor   -0.2813*** 0.0027 
Høyere Uni høyskole mor   0.1573*** 0.0054 
Mor ukjent   -0.7487*** 0.0127 
Konstant 4.33 .0095 4.45 0.0094 
N 655 818  655 818  
R2 justert 0.194  0.232  
Signifikansnivå: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; ns p>0.05 
Referansekategori modell 1: Far humaniora lavere nivå, Avgangsår 2002, jente, vestlig 
bakgrunn, mest sentral kommune. 
Referansekategori i modell 2: Far humaniora lavere nivå, Lavere universitet og høyskole mor, 
jente, vestlig bakgrunn, avgangsår 2002, sentral kommune 
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Figur 3 Standpunktkarakter norsk 

For å se nærmere om forskjellen mellom humaniora høyere nivå og naturvitere høyere 

nivå er statistisk signifikant er det også her utført en t-test. Testobservatoren ble i dette tilfellet 

6.71. Siden dette er høyere enn grensen på 3.29 er forskjellen signifikant på 0.001 nivå. 

4.5 Norsk samspill  
I tabell 5 som analysert en mulig samspillseffekt mellom kjønn og matematikk ble det 

pekt på at det var en signifikant sammenheng, men at koeffisienten var liten. I tabell 7 er 

samme analyse gjort for norskkarakteren og tolkningen av koeffisientene endrer seg noe da 

samspillsleddet er innfør. I dette tilfellet viser Humaniora Lavere til jenter. Verdien for gutter 

i modell 1 får en ved å plusse sammen Humaniora Lavere med samspillsleddet som gir en 

koeffisient på 0.81 og i modell 2 0.57. Samspillet naturviter og gutt er ikke signifikant. 
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Tabell 7 Samspillsanalyse norsk. Kjønn og fagfelt 

 Modell 1 Modell 2 
 B Std.error B Std.error 
Videregående 0.2993*** 0.0029 0.2293*** 0.0028 
 
HumanioraLavere 

 
0.7767*** 

 
0.0126 

 
0.5321*** 

 
0.0124 

HumanioraHøyereNivå 1.0841*** 0.0125 0.7401*** 0.0124 
 
LærerogPedagogikkLavere 

 
0.7849*** 

 
0.0063 

 
0.5538*** 

 
0.0063 

LærerogPedagogikkHøyere 0.8932*** 0.0281 0.5943*** 0.0275 
 
NaturviterLavere 

 
0.6461*** 

 
0.0071 

 
0.4726*** 

 
0.0070 

NaturviterHøyere 0.9251*** 0.0060 0.6212*** 0.0062 
 
UniOgHøyskoleLavere 

 
0.6901*** 

 
0.0045 

 
0.4808*** 

 
0.0045 

UniOgHøyskoleHøyere 0.9289*** 0.0057 0.6136*** 0.0059 
 
FarUkjentUtd 

 
-0.1001*** 

 
0.0121 

 
-0.0559*** 

 
0.0120 

Ikke vestlig bakgrunn -0.2156*** 0.0044 -0.1358*** 0.0044 
Gutt -0.6156*** 0.0023 -0.6171*** 0.0022 
MinstsentralKomm 0.0749*** 0.0033 0.0863*** 0.0033 
MindresentralKomm 0.0051ns 0.0042 0.0067ns 0.0041 
NoeSentralKomm -0.0445*** 0.0026 -0.0363*** 0.0026 
 
Naturviter*Gutt 

 
0.0103ns 

 
0.0095 

 
0.0105ns 

 
0.0092 

Humaniora*Gutt 0.0376* 0.0173 0.0393* 0.0169 
 
Videregående Mor 

   
0.2571*** 

 
0.0028 

Lavere Uni og høyskole 
Mor 

  0.5385*** 0.0032 

HøyereUni og høyskole 
Mor 

  0.6958*** 0.0058 

Mor Ukjent utd   -0.2102*** 0.0126 
Konstant 3.53 0.0049 3.36 0.050 
N 655 818  655 818  
R2 justert 0.1944  0.23  
Signifikansnivå: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 ; ns p>0.05 
Referansekategori modell 1: Ungdomsskole far, jente, vestlig bakgrunn, sentral kommune, år 
2002. Referansekategori modell 2: Ungdomsskole far, ungdomskole mor, jente, vestlig 
bakgrunn, sentral kommune, år 2002. 
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Begge samspillsanalysene er å tolke som å gi liten støtte til hypotesen. Det tyder på å være en 

signifikant sammenheng, men "effekten" tyder på å være liten. 

4.6 Norsk Videregående 
Den siste tabellen har norsk standpunkt videregående som avhengig variabel. 

Modellen har en litt annen fremstilling ved at standardfeilen presenteres i parentes under 

koeffisientene. I likhet med norsk ungdomsskole er humaniora lavere nivå referansekategori, 

sammen med de kjente kontrollvariablene fra de andre analysene.  

Det første en kan merke seg i modell 1 er at R2 justert er mye lavere enn i de andre 

analysene, 0.074. Siden videregående og linje en velger er frivillig sammenlignet med 

ungdomskolen er det rimelig å tolke denne gruppen som en selektert gruppe. Både fordi 

personer fra lavere sosioøkonomisk bakgrunn i gjennomsnitt velger denne studieretningen 

med høyere karakternivå enn elever fra høyere sosioøkonomisk bakgrunn (Hansen 2005) og 

at det kan være påvirket av utdanningspreferanser. Dette medfører antageligvis at betydningen 

av sosial bakgrunn i analysene minsker. For å prøve å delvis kontrollere for denne seleksjonen 

er det kontrollert for gjennomsnittskarakter i modell 2 og 3. At det eksisterer seleksjon i denne 

analysen kan delvis forklare hvorfor gjennomsnittsforskjellen mellom referansekategorien og 

ungdomskolekategorien er mindre enn analysen for norsk grunnskole. I modell 2 og 3 blir 

minsker denne forskjellen ytterligere når det kontrolleres for gjennomsnitsskarakterer, fra -

0.51 i modell 1 til -0.18 i modell 2.  

Ved innføring av gjennomsnitsskarakterer i modell 2 er det små forskjeller mellom 

referansekategorien og de ulike utdanningsfeltene med lavere universitet og høyskole. Innad i 

denne gruppen er det naturvitere lavere nivå som skiller seg mest ut med et gjennomsnitt på     

-0.11 poeng. For de ulike utdanningsfeltene på høyere nivå er det kun humaniora høyere nivå 

som er signifikant forskjellig fra referansekategorien med en koeffisient på 0.11. Det er 

interessant å observere at det nettopp er disse to utdanningskategoriene som skiller seg ut.  R2 

justert øker også betydelig fra modell 1 fra 0.07 til 0.36. Dette er å forvente når 

skoleprestasjoner sammen med IQ og sosioøkonomisk bakgrunn regnes som de beste 

prediksjonene for videre skoleprestasjoner og andre livsutfall (Strenze 2007). 
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Tabell 8 Regresjonsanalyse norsk videregående 

 Modell 1 Model 2 Model 3 
Ungdomskole -0.5140*** 

(0.0139) 
-0.1882*** 
(0.0115) 

-0.1492*** 
(0.0116) 

Videregående -0.3682*** 
(0.0131) 

-0.1614*** 
(0.0109) 

-0.1302*** 
(0.0110) 

HumanioraHøyereNivå 0.2485*** 
(0.0213) 

0.1161*** 
(0.0177) 

0.0932*** 
(0.0177) 

LærerogPedagogikkLavere -0.0458** 
(0.0156) 

-0.0646*** 
(0.0129) 

-0.060*** 
(0.0129) 

LærerogPedagogikkHøyere 0.0321ns 
(0.4197) 

-0.0009ns 
(0.0347) 

-0.0147ns 
(0.0347) 

NaturviterLavere -0.1605*** 
(0.0146) 

-0.1102*** 
(0.0121) 

-0.0943*** 
(0.0121) 

NaturviterHøyere 0.0995*** 
(0.0150) 

-0.0099ns 
(0.0125) 

-0.0250* 
(0.0125) 

UniOgHøyskoleLavere -0.1229*** 
(0.0141) 

-0.0694*** 
(0.0116) 

-0.0615*** 
(0.0116) 

UniOgHøyskoleHøyere 0.1063*** 
(0.0147) 

0.0143ns 
(0.0122) 

-0.0066ns 
(0.0122) 

FarUkjentUtd -0.4942*** 
(0.0291) 

-0.1702*** 
(0.0242) 

-0.1379*** 
(0.0244) 

Ikke vestlig bakgrunn -0.2254*** 
(0.0078) 

-0.0998*** 
(0.0065) 

-0.0921*** 
(0.0066) 

Gutt -0.3487*** 
(0.0039) 

-0.1462*** 
(0.0033) 

-0.1518*** 
(0.0033) 

MinstsentralKomm -0.0152* 
(0.0062) 

-0.0742*** 
(0.0051) 

-0.0686*** 
(0.0051) 

MindresentralKomm -0.0200** 
(0.0077) 

-0.0391*** 
(0.0064) 

-0.0360*** 
(0.0064) 

NoeSentralKomm -0.0571*** 
(0.0047) 

-0.0420*** 
(0.039) 

-0.0388*** 
(0.0039) 

Gjennomsnittskar ungdom.  -0.9173*** -0.9056*** 
(0.0339) 

Gjennomsnitt kvadrert  0.2180*** 0.2153*** 
(0.0038) 

Ungdomskole Mor   -0.0846*** 
(0.0052) 

Videregående Mor   -0.0631*** 
(0.0039) 

Høyere Uni og høys Mor   0.0792*** 
(0.0069) 

Mor ukjent utd   -0.0651** 
(0.0240) 

Konstant 4.30 
(0.0143) 

3.77 
(0.0754) 

3.79 
(0.0754) 

N 242 769 242 551 242 551 
R2 justert 0.074 0.36 0.36 
Signifikansnivå: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 ; ns p>0.05 
Referansekategori: Modell 1: Far humaniora lavere, vestlig, jente, sentralt strøk., avgår 2002 
Modell2: Far humaniora lavere, vestlig, jente, sentralt strøk, gjennomsnittskarakter,gjenomsnitt2, avgår 
2002 
Modell3: Far humaniora lavere, mor lavere universitet og høyskole, vestlig, jente, sentralt strøk, 
gjennomsnittskarakter, gjennomsnitt2, avgår 2002 
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Modell 3 innfører videre mors utdanning. For de ulike utdanningsnivåene over 

videregående faller koeffisientene ytterligere fra modell 2. Men R2 justert endrer seg ikke. 

Koeffisienten for humaniora høyere nivå blir noe mindre, fra modell 2 (0.11) til modell 3 

(0.09). Samme gjelder naturvitere lavere nivå fra 0.11 til 0.09. 

 

Figur 4 Standpunktkarakter norsk vgs 

Merk at figur 4 er basert på modell 2.  
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5.1 Diskusjon 
Oppgaven begynte med problemstillingen: Hvilke sammenhenger er det mellom 

foreldrenes fagkompetanse og barns skoleprestasjoner? 

Hensikten med denne problemstillingen var å utforske nærmere en mulig 

ulikhetsskapende mekanisme i skoleprestasjoner som kan ha vært oversett i 

forskningslitteraturen. Først ble det argumentert for at en kan tenke seg at barnet vokser opp i 

ulik utdanningsrelevante kulturer, omtalt som kognitiv kultur. Her stimuleres barn ulikt og 

noen vokser opp i kulturer hvor denne stimulansen er mer relevant for skoleprestasjoner. 

Endelig ble det argumentert for en mulig måte å tenke seg at innholdet i den kulturelle 

kulturen kan variere mellom grupper. Dette ble presentert med begrepet mindware som 

omfatter ulike verktøy en kan bruke under resonering, hvor noe av disse er mer fagspesifikke 

en andre.  

5.2 Norsk og matte grunnskole. Fortolkning og mulige problemer 
Den første hypotesen var:  

H1: Barn av foreldre med natur-teknisk utdannelse gjør det bedre i matte 

sammenlignet med andre grupper med samme utdanningsnivå 

Basert på det mønsteret som fremkom i analysen av matte og norsk kan det være 

hensiktsmessig å bryte opp diskusjonen i en horisontal og vertikal akse. I den horisontale 

aksen menes de ulike utdanningskategoriene som har samme utdanningsnivå, det vil si 

mellom fagfelt. Her kom det frem i analysene av matematikk at de i den naturvitenskapelige 

kategorien gjør det noe bedre enn de andre med lavere utdanningsnivå (på høyskole og 

universitet). I den vertikale aksen øker og minsker utdanningsnivået. I denne tilnærmingen 

skilte naturviter høyere nivå seg ut fra de andre på samme nivå, sammenlignet med 

referansekategorien. Videre viste analysene at de andre kategoriene på høyere nivå enten ikke 

var signifikant forskjellige (humaniora høyere nivå) eller var signifikant forskjellig med en 

liten positiv koeffisient (samlekategorien universitet og høyskole høyere nivå). Hypotesen kan 

delvis sies å få støtte. Derimot er det rimelig å tolke analysene som at den største forskjellen i 

karakterforskjeller går mellom utdanningsnivå. Spesielt for gruppen med ungdomsskole og 

videregående. 
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Den andre hypotesen var: 

H2: Barn av foreldre med humanistisk utdannelse gjør det bedre i norsk sammenlignet 

med andre grupper med samme utdanningsnivå 

I denne analysen var forskjellene mellom de ulike fagene på den horisontale aksen noe 

mindre enn forskjellene i matte. Langs den vertikale aksen varierte det også fra små 

signifikante forskjeller til ikke-signifikante. Det var også tydelig at humaniora høyere 

utdannelse som skilte seg mest fra de andre kategoriene. Men at forskjellen varierer stort 

mellom gruppen med samme utdanningsnivå får mindre støtte.  

Tidligere studier har funnet at den største karakterforskjellen mellom ulike klasser 

eller grupper med ulik sosioøkonomisk status er størst i matematikk (Bakken og Elstad 2012a: 

96; Andersen og Hansen 2012: 615). Dette funnet styrkes når en ser at ulikheten mellom 

fagfelt og utdanningsnivå var større i analysene av matematikk. Når barn av foreldre med 

naturvitenskapelige utdannelse på lavere nivå gjør det tilsvarende like godt som foreldre med 

høyere utdannelse, – utenom naturviter høyere utdannelse - men annet fagfelt tyder det på at 

fagkunnskapen modererer noe av betydningen for utdanningsnivå. Det som ikke blir forklart 

er hva det er som gjør at barn av foreldre med høyere utdanningsnivå, men annet fagfelt, er 

likere referansekategorien enn foreldre med videregående utdannelse. En mulighet er at 

foreldre på dette nivået besitter mer kunnskap og at andre egenskaper ved den kognitive 

kulturen også er relevante.  

En kan innvende at kategoriseringen av humaniora og naturvitere medfører at flere 

utdannelser som ikke nødvendigvis er rettet mot norsk eller matte blir inkludert. For eksempel 

er det rimelig å tenke seg at et fag som biologi, som inkluderes i naturviterkategorien ikke 

nødvendigvis er like matematisk orientert. Det kan hende en vil observere større forskjeller 

om en spesifiserer fagkompetansen nærmere. For eksempel at en lager en gruppe med fag som 

litteraturstudier, nordisk, lærere og så videre i en gruppe og fysikk og matematikk i en annen. 

Om en følger denne innvendingen videre kan en peke på at videregående i denne oppgaven 

også inkluderer yrkesfaglige retninger. Hvis dette stemmer burde en i en annen studie 

observere at forskjellene er mindre i mattekarakterer mellom for eksempel naturvitere med 

lavere universitetsutdannelse og de som har studert studiespesialisering enn de som har 

studert yrkesfag. Spesielt for grunnskolenivå når en da kan anta at foreldrene med 

studiespesialisering har overskredet mattekunnskapen fra grunnskolen. 
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5.3 Samspillsanalysene og kjønn 
De to hypotesene for samspillsanalysene var:  

H3: Gutter av fedre med humanistisk utdanning har større utbytte av fagkompetanse 

enn jenter i Norsk. 

H4: Gutter av fedre med naturvitenskapelig utdannelse har større utbytte av 

fagkompetanse enn jenter i matte. 

Funnene kan kort oppsummeres følgende: Det er en signifikant sammenheng mellom 

kjønn og fars fagkompetanse for de relevante karakterene. Det fremkom dermed et forventet 

mønster, men størrelsene på koeffisientene er å regne som små. Sammenhengen mellom 

naturviter lavere nivå og gutter er signifikant for mattekarakteren, men ikke norsk. Motsatt er 

humaniora lavere nivå signifikant for norsk men ikke matte. Det ble nevnt at fra et RAT 

perspektiv er det ikke rasjonelt å favorisere barna sine basert på kjønn når begge har like 

muligheter for utdannelse. Derimot kan det tenkes at i en situasjon hvor jenter ikke har 

mulighet for høyere utdannelse at foreldrene rasjonelt favoriserer guttene, uavhengig av deres 

politiske overbevisning. 

Det kan tenkes at en større effekt vil observeres om en lage samspillsledd for 

naturviter og humaniora høyere utdanning. Skulle dette vise seg å stemme vil en fortsatt ha 

problemer med å forklare hvorfor jenter generelt skårer så mye bedre i norsk når de ikke er i 

en kognitiv kultur med fagkompetanse. Den lille samvariasjonen kan enten tolkes som at fars 

fagkompetanse er noe gutter ønsker å etterligne mer enn jenter. En annen mulighet er at det 

kan tolkes innenfor rammene av at gutter har et noe mer resultatorientert læringsmønster. 

Mens jenter er noe mer orientert mot læring for egen skyld (indre mestring) (se om 

kjønnsforskjeller i Helland 2013). Skulle dette være tilfellet kan det tenkes at noe av 

forskjellen i samspillsanalysen skyldes at guttene i større grad utnytter de ressursene som 

finnes hos far. 
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5.4 Norsk videregående 
Hypotesen for videregåendekarakteren var 

H5: Barn av fedre med humanistisk utdannelse gjør det bedre i Norsk på videregående 

enn andre grupper med samme utdanningsnivå. 

På videregående tyder det på at prestasjonsforskjellene mellom humanister på lavere 

nivå og de andre utdanningskategoriene på høyere nivå er mindre enn forskjellen er på 

ungdomsskole. I modell 3 ble forskjellen mellom humanister høyere nivå og lavere nivå noe 

mindre, men signifikant. I denne modellen er det flere variabler som korrelerer med 

hverandre. Både foreldrenes utdanningsnivå, og foreldrenes utdanningsnivå med 

gjennomsnittskarakterene fra ungdomskolen.  Det kan tenkes at dette påvirker muligheten for 

å finne den relative betydningen av de ulike variablene. Videre så vet en at skoleprestasjoner 

på grunnskolen henger sammen med sosial bakgrunn. Om en ser på læring som en kumulativ 

prosess hvor en stadig bygger ny kunnskap på allerede eksisterende er det rimelig å tenke seg 

at en del av forskjellene allerede har satt seg tidligere i utdanningsløpet. Det er dermed 

rimelig å se at gjennomsnittskarakterene fra grunnskole har så stor betydning. 

Mønsteret i analysen var også tilsvarende lik mønsteret på grunnskolen i modell 2 når 

en kontrollerte for grunnskolekarakterer. Forskjellene mellom de ulike utdanningsfeltene er 

ikke spesielt store. De fagfeltene som her skilte seg ut var naturviterne lavere nivå og 

humanister høyere nivå. Selv om forskjellene ikke er store kan det muligens argumenteres for 

at sammenhengen er stor tatt i betraktning at det er en selektert gruppe. 

 

5.5 Hjelper dette oss å forstå ulikhet i skoleprestasjoner? 
Hjelper denne oppgaven med å kaste lys over ulikheter i skoleprestasjoner? At barn av 

fedre med fagkompetanse gjør det noe bedre enn andre grupper med samme utdanningsnivå 

eller ikke signifikant forskjellig fra andre utdanningsfelt med høyere utdanningsnivå tyder på 

at noe av variasjonen i skoleprestasjoner kan skyldes ulikhet i fagkompetanse. I del 2.6 ble det 

påpekt at Lareau og Weininger (2003) argumenter for en bred forståelse av kulturell kapital 

som også omfavner fagkompetanse (human kapital). Skulle dette være tilfelle er det liten 

grunn til å tenke seg at barn av fedre med fagkompetanse gjør det tilnærmet like godt som 

foreldre med høyere utdannelse. Det kan tenkes at det er mer fruktbart å holde human kapital 

utenfor dette begrepet. Et argument for dette faller under en normativ forståelse av 
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skolesystemet. Om skolesystemet belønner en gruppe med bedre karakterer fordi 

kunnskapsnivået i faget er høyere oppfattes ikke dette generelt som en dårlig ting. Derimot er 

det rimelig å tenke seg at en ulikhet basert på dialekt eller andre statussignaler vil oppfattes 

som mer problematisk. Siden forståelsen av kulturell kapital fort kan tolkes som en 

ekskluderingsmekanisme basert på klassekonflikt kan det være hensiktsmessig å holde 

mekanismer som regnes som mer rettferdige og meritokratiske utenfor dette begrepet.  

Sosiologien har ofte hatt et kritisk perspektiv på samfunnet, faget har blitt forstått som 

velferdsstatens dårlige samvittighet. Hvis det er slik at skolesystemet også belønner 

skoleprestasjoner basert på meritokratiske prinsipper er dette noe som burde bli poengtert. 

Dette følger Aakvaag (2013) sitt prosjekt om en mer "positiv sosiologi". Funnene i analysene 

beviser ikke at karakterfordelingen er meritokratisk. For eksempel ble det poengtert i del 1.2 

at det er et politisk ønske om å utgjevne forskjeller mellom grupper. Det kom tydelig frem at 

det er slike forskjeller mellom grupper, for eksempel at barn av fedre med 

ungdomsskoleutdanning som høyeste nivå nesten får en hel karakter lavere i gjennomsnitt i 

matematikk. Men hva løsningen for å redusere denne ulikheten mellom gruppene er vil være 

ulik om det 1) baserer seg på ulikhet i kunnskap og human kapital eller 2) kulturell kapital og 

mer klasseekskluderende mekanismer. Skulle ulikheten skyldes ulikhet i human kapital 

mellom foreldrene vil potensielle løsninger være leksehjelp og kanskje oppfriskningskurs i 

ulike fag for foreldre som har problemer med å hjelpe barna. Skulle det derimot skyldes mer 

klasseekskluderende effekter er det rimelig å hevde at systemet må endres. Ved å ikke 

inkludere human kapital som en del av kulturell kapital er det enklere å balansere og muligens 

vektlegge positive aspekter. Ulike årsaker til ulikhet i skoleprestasjoner medfører ulike 

potensielle løsninger for sjanselikhet. 

 

6. Konklusjon 
Temaet for oppgaven har vært å se nærmere på om fagkompetanse er en mekanisme 

for å forstå ulikhet i skoleprestasjoner. Det tyder på at barn av fedre med fagkompetanse i 

naturfaglige disipliner gjør det noe bedre i matte og at barn av fedre med fagkompetanse i 

humaniora gjør det noe bedre i norsk. Dette mønsteret er også til stede på videregående men 

reduseres når det kontrolleres for gjennomsnittskarakterer. Videre kan det være 

hensiktsmessig å gjøre et skille mellom begrepene human kapital og kulturell kapital. 
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