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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om hvilke konsekvenser foreldres samlivsbrudd har på 

sannsynligheten for å fullføre videregående skole. Oppgaven ser primært på hvordan andelen 

elever som har opplevd samlivsbrudd i klassen påvirker sannsynligheten for å fullføre 

videregående skole for alle elevene i klassen. Hvis en stor del av elevene i klassen har 

opplevd samlivsbrudd er det da mindre sannsynlig å fullføre videregående skole?  

 

Frafall fra videregående er et tema som har fått mye oppmerksomhet. For å hindre frafall er 

det viktig å ha kunnskap om hvilke mekanismer som påvirker fullføringsgraden. 

Sammenhengen mellom erfaring med samlivsbrudd og skoleprestasjoner har blitt studert 

tidligere, både i Norge og internasjonalt. Ingen har tidligere sett på hvordan andelen elever 

med brudderfaring på skolekohorten påvirker sannsynligheten for å fullføre videregående 

skole ved å bruke norske registerdata. Denne oppgaven vil også inkludere fast-effektmodeller 

på skolenivå i analysen. Fast-effektmodellene inkluderes for å teste om en eventuell 

sammenheng mellom andelen elever på skolekohorten og sannsynligheten for å fullføre 

videregående skole skyldes endringer i elevsammensetningen over tid innad på skolen. Kan 

det være andre faste kjennetegn ved skolene som skaper den eventuelle sammenhengen? 

Inkluderingen av fast-effekter i analysen har ikke tidligere blitt gjort, i norsk og internasjonal 

forskning, på sammenhengen mellom elevsammensetningen (andelen elever med 

brudderfaring) og sannsynligheten for å fullføre videregående skole.  

 

To analyseformer benyttes i oppgaven, multippel lineær regresjon og fast-effektanalyse. 

Funnene fra den lineære regresjonen viser at både individuell erfaring med samlivsbrudd og 

andelen elever som har opplevd samlivsbrudd på skolekohorten har en negativ påvirkning på 

fullføring av videregående skole. Analysen indikerer også et samspill mellom disse 

variablene. For elever med særboende foreldre vil det ha en positiv effekt på sannsynligheten 

for å fullføre videregående skole hvis en høy andel av medelevene har samme 

erfaringsbakgrunn. Fast-effektanalysen viser derimot at andelen elever med brudderfaring 

ikke har en sterk effekt på sannsynligheten for å fullføre videregående skole. Det er faste 

kjennetegn ved skolene, for eksempel lærere og skolens geografiske plassering, som er 
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avgjørende for sannsynligheten for å fullføre videregående skole, ikke elevsammensetningen i 

klassen. Funnene i denne oppgaven tyder på at den eksisterende kunnskapen på feltet ikke 

stemmer. Individuell erfaring med samlivsbrudd påvirker fullføringsgraden fra videregående 

skole. Fullføringen av videregående skole påvirkes derimot ikke av andelen elever med 

brudderfaring på skolekohorten.  
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1.0 Innledning 

Mange barn og unge opplever i dag at foreldrene går fra hverandre. Konsekvensene av 

foreldrenes samlivsbrudd kan påvirke ulike sider av barns liv, for eksempel barnets psykiske 

helse og skoleprestasjoner (Amato 1993). Hvilke konsekvenser foreldrenes samlivsbrudd får 

for barn er et stort forskningsfelt. Undersøkelser fra mange land viser at barn som har opplevd 

foreldres samlivsbrudd skårer dårligere på en rekke utfall sammenlignet med barn som ikke 

har opplevd samlivsbrudd (Amato 1993: 23). De samme mønstrene finner vi igjen i viktige 

norske bidrag (se f.eks. Breivik og Olweus 2006; Lauglo 2008; Steele, Sigle-Rushton og 

Kravdal 2009). Selv om litteraturen tyder på en negativ sammenheng mellom foreldres 

samlivsbrudd og barns utfall, er det viktig å understreke at det er store variasjoner i de fleste 

utfall i begge gruppene.  

 

Det er spesielt viktig å få klarhet i sammenhengen mellom foreldrenes samlivsbrudd og barns 

skoleprestasjoner (Hobcraft 2000). Skoleprestasjoner, og fullføring av videregående skole, har 

stor påvirkning på en rekke ulike aspekter i livet, for eksempel økonomi, psykisk og fysisk 

helse. Denne oppgaven studerer betydningen av erfaring med samlivsbrudd og fullføring av 

videregående skole. Hvis foreldres brudd påvirker barns skoleprestasjoner, påvirker det også 

valget om å fullføre videregående skole? Oppgaven ser ikke bare på hvordan samlivsbrudd 

påvirker individet, men også på hvordan det påvirker barns nærmiljø. Barns skoleprestasjoner 

påvirkes av barnets skolemiljø og det sosiale miljøet etter skoletid påvirker barnet (Pong 

1997; 1998; Dronkers, Veerman og Pong 2015). Et samlivsbrudd vil kunne skape forstyrrelser 

i dette kollektive miljøet, og på den måten ikke bare påvirke det enkelte barn, men også andre 

barn i nærmiljøet. Gjennom både en nedgang i de kollektive ressursene barna har tilgang til 

og gjennom et dårligere læringsmiljø i skoletiden, kan ringvirkningene av et samlivsbrudd 

påvirke mange (Dronkers m.fl. 2015). Hvor stor påvirkning et samlivsbrudd har på 

sannsynligheten for fullføring fra videregående skole, ikke bare for det individuelle barnet 

men også for barnets medelever vil være hovedfokuset i denne oppgaven.  
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 Forskningsspørsmål 

Den overgripende problemstillingen i denne oppgaven er: hvilke konsekvenser foreldres 

samlivsbrudd har for barnas utdanningskarrierer? Jeg stiller fire konkrete forskningsspørsmål 

som jeg vil forsøke å besvare i oppgaven. De fire spørsmålene er: 

1) Er det en sammenheng mellom egen erfaring med samlivsbrudd og sannsynligheten 

for å fullføre videregående skole innen 21 års alder?  

2) Er det en sammenheng mellom andelen med brudderfaring på skolen og 

sannsynligheten for å fullføre videregående skole innen 21 års alder? 

3) Finnes det et samspill mellom å ha brudderfaring og andelen med brudderfaring på 

skolen når det kommer til fullføringen av videregående skole innen 21 års alder? 

4) Består en eventuell sammenheng avdekket i spørsmål 2 og 3 når de stabile 

kjennetegnene ved skolen tas hensyn til? 

 

Det første spørsmålet omhandler den sammenhengen mellom barnets brudderfaring og 

fullføring av videregående skole. Spørsmål nummer to fokuserer på hvilken rolle 

klassekameratenes brudderfaring har for fullføring av videregående skole. Det tredje 

spørsmålet handler om betydningen av foreldres samlivsbrudd varierer med hvor mange andre 

i skolemiljøet som også har denne type erfaring. Med andre ord om det foreligger et samspill 

mellom brudderfaring på individnivå og på skolenivå. Det fjerde, og siste, spørsmålet bygger 

videre på spørsmål to og tre, men utdyper om de eventuelle sammenhengene består om man 

kontrollerer for stabile kjennetegn ved skolene (såkalte skole-fasteffekter).  

 

 Relevans for sosiologifaget og samfunnet 

Konsekvenser av samlivsbrudd er et aktuelt tema, om ikke annet fordi det er svært mange 

barn som hvert år opplever at foreldrene går fra hverandre.  Statistisk sentralbyrå beregner at i 

2015 vil 35,4 prosent av alle ekteskap oppløses innen 30 år etter vigselen (Statistisk 

sentralbyrå 2017). Brudd i samboerskap, de «papirløse» samlivsbruddene, er ikke med i disse 

tallene. Bruddhyppigheten hos samboere er høyere enn blant gifte (Lauglo 2008: 9). Et 

samlivsbrudd, uavhengig av tidligere samlivsstatus, medfører et stort antall barn som ikke bor 

sammen med begge sine foreldre. I 2015 opplevde 8753 barn under 18 år at foreldrene tok ut 
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skilsmisse (Statistisk sentralbyrå 2015).  Både samlivsbruddet og det å kun bo med en av sine 

foreldre kan påvirke barns sannsynlighet for å fullføre videregående skole (Pong 1998: 26). 

Tidligere forskning fra en lang rekke land har dokumentert en statistisk sammenheng mellom 

skoleprestasjoner og foreldres brudd. Barn som har vokst opp med begge sine biologiske 

foreldre gjør det bedre på skolen og oppnår et høyere utdanningsnivå, sammenlignet med barn 

som har erfart foreldres samlivsbrudd (Astone og McLanahan 1994; Pong 1997; 1998; de 

Lange, Dronkers og Wolbers 2014; Dronkers m.fl. 2015; Breivik og Olweus 2006; Lauglo 

2008; Steele m.fl. 2009).  

 

Andelen unge som ikke fullfører videregående skole får for tiden stor oppmerksomhet i norsk 

politisk debatt (Vogt 2017). Frafall fra videregående skole kan ha en rekke ulike negative 

konsekvenser: Unge som ikke har fullført videregående skole har høyere arbeidsledighet enn 

de som har fullført (Albæk, Asplund, Barth, Lindahl og Simonsen 2015: 87). De har også en 

større risiko for å arbeide i et yrke med relativt lavt lønnsnivå, motta trygd eller havne i 

kriminelle miljøer (Betfield og Levin 2007; Campoleti, Fang og Gunderson 2010; Falch, 

Borge, Lujala, Nyhus og Strøm 2010). Det kan derfor være viktig å undersøke årsaker til 

frafall i videregående skole. Kun 71% av de som begynte på et videregående skoleløp i 2009 

fullførte innen 5 år (Statistisk sentralbyrå 2016). Selv om dette er høyere enn 

fullføringsgraden for kullet som startet i 1994, er det fortsatt en betydelig andel som faller fra 

(Statistisk sentralbyrå 2016). Betydelig frafall i videregående skole finnes i alle 

studieretninger, men det er størst på yrkesfaglige studieretninger. Dette kan ha sammenheng 

med karakternivået fra grunnskolen. Elever som velger yrkesfaglige studieretninger har 

gjennomsnittlig lavere karakterer fra grunnskolen, sammenlignet med elever på andre 

retninger (Falch m.fl.2010).  

 

Hva er årsaken til at unge ikke fullfører et videregående skoleløp? Forklaringen er naturligvis 

svært sammensatt, men å erfare foreldres samlivsbrudd kan være en del av forklaringen. Et 

underspørsmål i denne forskningslitteraturen er om sammenhengen mellom foreldres 

samlivsbrudd og utdanningsutfallet avhenger av elevsammensetningen på skolen. Ulike 

aspekter ved elevsammensetningen kan også påvirke elevenes prestasjoner. To eksempler på 

slike aspekter er medelevenes sosiale bakgrunn og deres etnisitet (Pong 1997; Hermansen og 
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Birkelund 2015). I denne oppgaven undersøker jeg hvordan andelen elever med brudderfaring 

påvirker barns sannsynlighet for fullføre videregående skole. Det er viktig å undersøke 

effekten av medelevers brudderfaring på fullføring av videregående skole. Hvis en høy andel 

elever med brudderfaring svekker sannsynligheten for å fullføre videregående skole, må man 

iverksette tiltak som reduserer denne effekten. Eksempler på tiltak kan være å gå inn med 

ekstra ressurser i skoler hvor andelen elever med brudderfaring er høy.  

 

 Mitt bidrag 

Spørsmålet om foreldres samlivsbrudd og skoleprestasjoner er ikke nytt. Det er mye 

forskning, fra mange land og av litt ulik karakter, som tar opp om barn påvirkes av 

familieforhold og foreldres samlivsbrudd. Sammenhengen mellom andelen elever med 

brudderfaring på skolekohorten og sannsynligheten for å fullføre videregående skole har blitt 

undersøkt tidligere (Pong 1997; 1998; de Lange m.fl. 2014 og Dronkers m.fl. 2015). Et av 

bidragene til denne oppgaven er å undersøke sammenhengen mellom nevnte variabler ved å 

bruke norske data. Dette har ikke tidligere blitt gjort. Norske data har blitt brukt til å se på 

sammenhengen mellom familiestruktur og skoleprestasjoner (Breivik og Olweus 2006; 

Lauglo 2008; Steele m.fl. 2009; Sigle-Rushton, Lyngstad, Andersen og Kravdal 2014). Ingen 

har sett på hvordan elevsammensetningen på skolen, mer spesifikt andelen elever med 

brudderfaring på skolen, påvirker fullføringen av videregående skole.  Kunnskap om dette vil 

altså kunne fylle et hull i den eksisterende forskningen. I oppgaven undersøker jeg også om 

det finnes et samspill mellom andelen elever med brudderfaring på skolekohorten og hvordan 

individuell brudderfaring påvirker fullføringsgraden i videregående skole. Når flere opplever 

samlivsbrudd, vil det kunne modifisere sammenhengen mellom egen brudderfaring og 

utdanningsutfall. Et eksempel på en mekanisme som kan skape et slikt samspill er en 

«normaliseringseffekt»: Med økende andeler med brudderfaring, vil ikke barn med 

brudderfaring skille seg ut i klasse- og skolemiljøet på det grunnlaget (Lauglo 2008). Hvis det 

å skille seg ut med hensyn til bosted, samvær med foreldre og konflikter i familien bidrar til 

sammenhengen mellom brudderfaring og fullføring, vil en høyere andel med brudderfaring i 

skolemiljøet svekke den negative sammenhengen mellom individuelt samlivsbrudd og 

sannsynligheten for å fullføre videregående skole. 
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Fast-effekt analysen som benyttes i oppgaven sammenligner ulike skolekull innad på en skole 

med hverandre. Dette gjør det mulig å teste sammenhengen mellom andelen elever med 

brudderfaring og sannsynligheten for å fullføre videregående skole. Fast-effekt analysen 

kontrollerer for konstante uobserverbare kjennetegn ved skolen og elevmassen ved skolen. 

Inkluderingen av fast-effektmodeller på denne sammenhengen har ikke blitt gjort tidligere, 

verken nasjonalt eller internasjonalt. Dette er det andre store bidraget fra denne oppgaven. 

Funnene i analysen kan eventuelt bidra med ny kunnskap til et tverrfaglig fagfelt som består 

av sosiologi, pedagogikk, økonomi og psykologi.  

 

 Data, analyse og teori 

I analysene som følger i senere kapitler, bruker jeg norske registerdata for å undersøke 

sammenhengen mellom erfaring med foreldres samlivsbrudd og sannsynligheten for å fullføre 

videregående skole innen 21 års alder. Registerdataene dekker hele populasjonen, og 

analyseutvalget blir følgelig ganske stort. Datasettet som brukes inneholder informasjon om 

barn bosatt i Norge som er født fra 1983 til og med 1990. Det inneholder også informasjon 

om disse barnas foreldre. Dataene gjør det mulig å avgjøre om barnet bor sammen med begge 

eller kun den ene av sine (biologiske) foreldre. Jeg kan også beregne hvor store andeler av 

barnas medelever som selv har brudderfaring, og dermed vurdere betydningen av samspillet 

mellom hvor vanlig det er å ha og selv å gjøre en slik erfaring.  

 

Den avhengige variabelen i analysen er fullføring av videregående skole. Lineær 

regresjonsanalyse og fast-effekt analyse brukes for å teste sammenhengen de uavhengige 

variablene, for eksempel individuell brudderfaring, og fullføringen av videregående skole. 

Analysen starter med en enkel regresjonsmodell som senere bygges ut. For å fjerne de stabile 

kjennetegnene ved de ulike skolene brukes fast-effekter på skolenivå.  

 



6 

 

I oppgaven trekker jeg på ulike typer teoretiske perspektiver. Sentralt står «Divorce-stress-

adjustment»-perspektivet. Dette perspektivet inkluderer de viktigste elementene i forklaringer 

av hvordan foreldres samlivsbrudd påvirker barn. Det skiller f.eks. mellom seleksjonseffekter 

(bidrar som ikke skyldes bruddet i seg selv) og kausale faktorer (bidrag som utløses av 

samlivsbruddet) (Amato og Keith 1991; Amato 1993; McLanahan og Sandefur 1994). For å 

koble sammen kjennetegn ved skolemiljøet, som andelen elever som har opplevd 

samlivsbrudd, og elevenes fullføringsgrad, trekker jeg på teoretiske bidrag om elevenes 

kollektive nettverk og endringer i tiden de bruker til skolearbeid og annen læringstid (Pong 

1997; 1998; de Lange m.fl.2014; Dronkers m.fl. 2015). Til slutt kobler jeg individnivået 

sammen med skolenivået, ved å vise til sosial samspillsteori, nærmere bestemt «andedam»-

perspektivet (Crosnoe 2009). Dette perspektivet foreslår mekanismer for hvordan egenskaper 

ved dine medelever kan modifisere konsekvensene av individuell brudderfaring for fullføring 

av videregående skole.  

 

 Gangen i oppgaven 

Oppgaven er organisert i 6 kapitler. Den starter med en gjennomgang av aktuell teori og de 

viktigste bidragene til forskningslitteraturen på dette feltet. I gjennomgangen av tidligere 

forskning vil jeg også trekke inn forskning som bruker fast-effekter på skolenivå for å studere 

ulike årsaker til frafall fra videregående skole, selv om disse studiene ikke omhandler 

foreldres samlivsbrudd per se. 

Videre beskriver jeg datamaterialet som analysene mine bygger på. Jeg beskriver de viktigste 

variablene som er med i analysen og presenterer analysestrategien og de statistiske modellene 

som er brukt i oppgaven.  

Resultatene fra analysen presenteres i kapitel 4. I kapittel 5 diskuterer jeg resultatene, om 

funnene i denne analysen korresponderer med det vi vet fra før og drøfter hvilke 

implikasjoner resultatene har for teori. Til slutt oppsummeres funnene på 

forskningsspørsmålene og problemstillingen besvares. 
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2 Teori og tidligere forskning 

I dette kapitlet gjennomgår jeg relevant teori og eksisterende forskning. Målet med denne 

oppgaven er å undersøke sammenhengen mellom skoleelevers egen erfaring med foreldres 

samlivsbrudd, kjennetegn ved skolemiljøet og barnas sannsynlighet for å fullføre 

videregående skole. Av spesiell interesse er andelen av medelever som har erfaring med 

foreldres samlivsbrudd, og samspillet mellom dette kjennetegnet og egen brudderfaring.  

Teori- og litteraturgjennomgangen vil bestå av flere deler, hvor de første delene fokuserer på 

hver av sammenhengene nevnt over. Første del omhandler hvordan foreldres samlivsbrudd 

påvirker barns skoleprestasjoner og hvordan medelever påvirker hverandre. Andre del 

omhandler betydningen av skolemiljøet (og medelevenes kjennetegn) for fullføring av og 

prestasjoner i utdanningssystemet. En tredje del kobler individ og miljø, og handler om 

hvilken betydning erfaring med brudd kan ha i ulike kontekster. Mye av forskningslitteraturen 

stammer fra andre land enn Norge, men det finnes også en rekke forskningsbidrag som bruker 

norske data. Den norske forskningen får særskilt oppmerksomhet i en fjerde del. Femte del ser 

på svakheter ved noen av de tidligere studiene før jeg i den sjette og siste delen oppsummerer 

forventningene til de empiriske resultatene. 

 

Tidligere forskning har fokusert på barns skoleprestasjoner og fullføring av videregående 

skole. Selv om dette er to forskjellige mål, er de tett knyttet sammen. Elever som presterer 

dårlig på skolen har lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skole. Karakterer fra 

grunnskolen har en sterk effekt på fullføringen av videregående skole. Hvis 

grunnskolepoengene øker med ett karakterpoeng, er det nesten 30% større sannsynlighet for å 

fullføre videregående skole (Falch m.fl. 2010). Forskning som undersøker barns 

skoleprestasjoner blir i denne oppgaven brukt på samme måte som forskning som spesifikt ser 

på fullføring av videregående skole.  

 

 Konsekvenser av samlivsbrudd for barn 

Hvilke konsekvenser foreldres samlivsbrudd har på barn, og hvordan dette påvirker barnets 

skolegang er et stort forskningstema (se bl.a. Amato 1993; Garriga og Härkonen 2009; Keith 
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og Amato 1991; McLanahan og Sandefur 1994; Simons 1996). Grunnen til at denne 

tematikken har fått stor oppmerksomhet er blant annet at hyppigheten av skilsmisser (og 

andre samlivsbrudd) økte sterkt fra midten av 1900-tallet (Martin og Kats 2003). Ekteskap har 

inntil relativt nylig vært den dominerende samlivsformen i de fleste industriland. Forskning 

på samlivsbrudd har derfor fokusert på skilsmisser (Garriga og Härkonen 2009: 2), men det er 

verdt å merke seg at forskningsresultater for konsekvenser av brudd i samboerskap i all 

hovedsak peker i samme retning som forskningsresultater for skilsmisser (Amato 2000).  

 

Foreldres samlivsbrudd har potensialet til å skape store omveltninger i barns liv (Garriga og 

Härkonen 2009). Tidligere forskning har fokusert på konsekvenser av samlivsbrudd på både 

kort og lang sikt etter bruddet. Hvordan samlivsbruddet påvirker barnet kan forandre seg over 

tid. En begrenset negativ effekt på kort sikt, kan skape langvarige alvorlige konsekvenser 

(Amato og Keith 1991: 40). Den kortsiktige negative effekten kan treffe på et kritisk punkt i 

barnets utvikling, og på den måten skape alvorlige konsekvenser over tid, for eksempel 

gjennom frafall fra videregående skole (Steele m.fl. 2009: 554; Sigle-Rushton m.fl. 2014: 

163). Foreldrenes samlivsbrudd påvirker barnet på flere måter. Samlivsbrudd kan negativt 

påvirke både oppdragelsen og omsorgen fra foreldrene. Det kan føre til mindre kontakt 

mellom barnet og den av foreldrene som flytter ut (Thomson, Hanson og McLanahan 1994: 

223). Et samlivsbrudd kan også påvirke økonomien til den av foreldrene som sitter med 

hovedansvaret for barnet. En forverring av de økonomiske levekårene til familien kan 

resultere i at familien må flytte og at barnet må bytte skole. Disse mekanismene kan føre til 

negative konsekvenser for barnet (Amato 2000: 1272). Flytting kan også være en belastning 

for barnet uten at det avhenger av barnets økonomiske levekår.   

 

Konsekvensene av et samlivsbrudd er ikke nødvendigvis negative. Hvis foreldrenes forhold er 

preget av konflikt og/eller misbruk, både fysisk og psykisk, kan samlivsbruddet ha positive 

konsekvenser for barnet (Amato 2000; Dronkers 1999). Dette er et perspektiv som ofte 

glemmes, fordi samlivsbrudd oftere har flere negative enn positive konsekvenser (Garriga og 

Härkonen 2009: 27). 
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Sammenhengen mellom foreldres samlivsbrudd og barns utdanningsutfall (her fullføring av 

videregående skole) kan forklares ved hjelp av Divorce-stress-adjustment-perspektivet. Dette 

perspektivet samler de fire hovedforklaringene på denne sammenhengen. De fire 

hovedforklaringene vektlegger henholdsvis foreldres påvirkning, økonomi, tap av sosiale 

ressurser eller stress (Amato og Keith 1991; Amato 1993; McLanahan og Sandefur 1994). 

Nedenfor presenterer jeg først Divorce-stress-adjustment-perspektivet. Videre ser jeg hvordan 

hovedtypene av forklaringer plasserer seg i perspektivet. 

 

 Divorce-stress-adjustment-perspektivet. 

Divorce-stress-adjustment-perspektivet samler de ulike hovedforklaringene på 

sammenhengen mellom foreldres samlivsbrudd og barns individuelle utfall. Ulike 

påvirkninger fra foreldrene (f.eks. tap av støtte og kontakt), økonomiske problemer og tap av 

sosiale ressurser kan være med på å skape ulike former for stress, for barnet selv og familien 

forøvrig. Samlivsbruddet kan i seg selv også være en stressgenererende faktor i barnets liv. 

Stress har ifølge Divorce-stress-adjustment-perspektiv negative konsekvenser for barns utfall. 

Siden denne oppgaven konsentrerer seg om frafall fra videregående skole, blir perspektivets 

påvirkning på barns utdanningsutfall trukket frem. 

 

Divorce-stress-adjustment-perspektivet er satt sammen av mange deler. Stress som oppstår i 

forbindelse med et samlivsbrudd har ingen tidsbegrensning. Det kan oppstå både før, under og 

etter selve samlivsbruddet. Det er store ulikheter innenfor gruppen barn med brudderfaring. 

Stress vil oppleves og påvirke barn på ulik måte. Mens noen barn ikke opplever store varige 

konsekvenser av et samlivsbrudd, vil foreldrenes samlivsbrudd ha en sterk negativ påvirkning 

på andre. Hvor gammelt barnet er når bruddet finner sted og hvor langt barnet er kommet i sin 

utvikling er med på å skape nevnte forskjellene.  Aldersforskjellen mellom søsken bidrar til at 

stresset har ulik påvirkning i en søskenflokk. De eldste i søskenflokken har levd lengre 

sammen begge foreldrene og har fått en lengre eksponering av det stresset som finnes før 

samlivsbruddet (Amato 2000: 1271-1272). For eksempel kan foreldres krangling og en 

trykket stemning i hjemmet medføre økt stress. Samlivsbruddet kan oppleves som en befrielse 

for de eldste i søskenflokken, fordi den daglige kranglingen, som har skapt stress, opphører. 
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Yngre søsken vil kanskje ikke oppleve denne befrielsen, og den primære stressende faktoren 

kan være at den ene av foreldrene flytter ut. Bruddet kan også komme på et mer kritisk stadie 

i barnets utvikling sammenlignet med eldre søsken (Amato 2000: 1272). 

 

Divorce-stress-adjustment-perspektivet inneholder ulike «mediatorer» og «moderatorer». 

Med mediatorer menes mekanismer som er utløst av bruddet og som «skaper» konsekvenser 

av samlivsbrudd, og de statistiske sammenhengene vi observerer. Med moderatorer menes 

kjennetegn som svekker/forsterker betydningen av mediatorene. Begge disse typer faktorer er 

avgjørende for hvilke konsekvenser et samlivsbrudd har på et barn. Mediatorene er ulike 

stressende faktorene som oppstår i forbindelse med et samlivsbrudd. Eksempler på dette er 

mindre kontakt med den ene av sine foreldre, økonomiske problemer i familien og skolebytte. 

Eksempler på moderatorer er individuelle ressurser og ulike demografiske kjennetegn som for 

eksempel foreldres utdannelse. Nedenfor er en forenklet modell (hentet fra Amato 2000: 

1271) av perspektivet.   

Figur 1: Modell av Divorce-stress-adjustment-perspektivet 
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Divorce-stress-adjustment-perspektivet inneholder to ulike modeller på varigheten til 

konsekvensene etter et samlivsbrudd: krisemodellen og kronisk belastningsmodellen. 

Krisemodellen ser den stressende situasjonen som en forbigående belastning. Et barn kan 

komme ut av samlivsbruddsituasjonen uten varige konsekvenser, til tross for kraftig stress-

belastning i perioder. Lengden på tilvenningsperioden påvirkes av de ulike moderatorene 

(Amato 2000: 1273). En kortvarig stressbelastning kan likevel forårsake langvarige 

konsekvenser. Oppstår bruddet på et kritisk tidspunkt i barns skoleutvikling kan 

konsekvensene bli større enn hvis det hadde kommet på en annet tidspunkt (Steele m.fl. 2009: 

554; Sigle-Rushton m.fl. 2014: 163). Dette peker mot den andre retningen til perspektivet, 

kronisk belastningsmodellen. Samlivsbrudd medfører noen konsekvenser som vedvarer over 

tid og påvirker barns skoleprestasjoner, for eksempel økonomiske problemer og tap av 

kontakt med den ene av sine foreldre. Det er ikke gitt på forhånd hvor store konsekvenser et 

samlivsbrudd får (Amato 2000: 1273). 

 

 Foreldrenes påvirkning 

Foreldres involvering er viktig for hvordan barnet gjør det på skolen. Økt foreldreinvolvering 

er positivt for barns skoleprestasjoner (Park, Byun og Kim 2011). Foreldres påvirkning kan 

både fungere som en mediator og en moderator når det kommer til hvilke konsekvenser et 

samlivsbrudd får. Tap av den daglige kontakten med mor eller far trekkes ofte frem som en 

viktig årsak til de negative konsekvensene man finner hos barn i etterkant av et samlivsbrudd 

(Amato og Keith 1991; Amato 1993; McLanahan og Sandefur 1994). Foreldres fravær har 

særlig en negativ effekt på fullføringen av videregående skole (McLanahan, Tach og 

Schneider 2013: 11). Nedgangen i støtte, oppmerksomhet og tilgjengelige ressurser, som 

foreldre har med seg, kan påvirke barnets sosiale ferdigheter og skoleprestasjoner (Amato og 

Keith 1991; McLanahan og Sandefur 1994). Det kan også påvirke barns sosialisering (Amato 

1993: 24). Selv om forklaringen regnes som viktig, har den kun en moderat støtte i empirien. 

Foreldrenes påvirkning kan være en av flere faktorer som forklarer sammenhengen mellom 

foreldres samlivsbrudd og barns skoleprestasjoner, men den er trolig ikke sterk nok i seg selv 

(Amato 1993: 27). Barns tilpasningsdyktighet påvirkes også av foreldrene. Relasjonen til 

foreldrene kan påvirkes av foreldrenes psykiske helse. Det er spesielt viktig hvordan den av 

foreldrene som sitter med primæromsorgen tilpasser seg. Hvis barnet opplever en distanse i 
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relasjonen med sin primære omsorgsperson kan det ha en negativ påvirkning på hvor tilfreds 

barnet er og på barnets skoleprestasjoner (Amato 1993: 27-28).   

 

Konflikt mellom foreldre kan oppstå både før, under og etter selve samlivsbruddet og 

forholdet foreldrene imellom kan også påvirke barn etter at de har flyttet fra hverandre 

(Amato og Keith 1991; McLanahan og Sandefur 1994). Foreldrene må i noen grad 

samarbeide om barnas oppdragelse, oppfølging av deres skolegang og mange andre sider ved 

barnas liv. Konflikt mellom foreldrene kan skape et dårlig samarbeidsklima på disse 

områdene, og i sin tur skape utrygghet, frykt og være en belastning for barna (Amato og Keith 

1991: 27) Mange barn kan føle de må velge side i konflikten mellom de to foreldrene, og 

barnet kan også legge skylden for konflikten på seg selv. Dette konflikt-perspektivet har sterk 

støtte i empirien, og er en mediator i Divorce-stress-adjustment-perskeptivet (Amato 1993).  

 

Gjennom de ressursene familien har kan foreldrenes påvirkning også fungere som en 

moderator for konsekvensen av et samlivsbrudd.  

 

 Økonomiske problemer 

Et samlivsbrudd kan føre til økonomiske problemer. Familiene går fra å leve på to inntekter til 

å måtte klare seg med bare én. Dette skjer samtidig som utgiftene økes. De økonomiske 

problemene vil kunne påvirke barnet på en negativ måte, og ha konsekvenser for barns 

utdanningsutfall. Alenemødre, som ofte sitter med hovedansvaret for barna, tjener ofte mindre 

enn sine tidligere partnere (McLanahan og Sandefur 1994), og har økte sjanser for å bli 

kategorisert som fattige (Amato og Keith 1991: 27). Det å leve i fattige familier kan påvirke 

barnets utvikling, gjennom for eksempel dårligere ernæring og helse (Williams 1990). Lav 

inntekt vil også påvirke barnet når det kommer til familiens mulighet for å kunne kjøpe seg 

goder som hjelper utdanningen, slik som privattimer, bøker, pc’er og så videre (Amato og 

Keith 1991: 27). Nedgangen i de økonomiske levevilkårene til barn fungerer som en mediator 

i Divors-stress-adjustment-perspektivet. 
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Den økonomiske forklaringen har kun en svak støtte i empirien (Amato 1993: 32-33), og er 

ikke like relevant i norsk kontekst. Det norske velferdsstaten gir økonomisk støtte til 

aleneforeldre, slik at de økonomiske konsekvensene ved et samlivsbrudd er mindre (Strand 

2012). Den norske skolen er også gratis (Opplæringslova 1998, § 2-15), noe som er med på å 

begrense konsekvensene nedgang i de økonomiske levevilkårene har for barns 

utdanningsutfall. Noen av de økonomiske påkjenningene er fortsatt til stede i Norge.  

 

 Tap av sosiale ressurser 

Den tredje hovedtypen av mediatorer omhandler tap av sosiale ressurser. Samlivsbrudd kan 

medføre at barn må bryte med sine sosiale nettverk, på grunn av flytting og påfølgende bytte 

av skole. Dette påvirker barnet og kan føre til en belastning. Sterke bånd til lokalsamfunnet 

bidrar til barns sosiale utvikling. Dette kommer jeg tilbake til senere i kapittelet. I et nabolag 

knytter barn ofte vennskap med andre barn i tillegg til sosial kontakt med andre voksne. Disse 

båndene gir barnet emosjonell støtte. Ved flytting vil båndene ofte bli svekket eller brutt 

(Tønnessen, Telle og Syse 2016). Også barn som blir boende på samme sted eller i samme 

området som før samlivsbruddet kan oppleve et tap av sosiale ressurser. Foreldre kan velge å 

bryte med gamle relasjoner i en vanskelig tid, noe som igjen kan påvirke barnet (McLanahan 

og Sandefur 1994). 

 

Sosiale ressurser fungerer også som en moderator. En svekking av disse vil derfor kunne 

påvirke barnet negativt ved at barnets evne til å takle konsekvensene av samlivsbruddet 

minker. 

 

 Seleksjonsforklaringen 

Bakenforliggende variabler kan påvirke både risikoen for samlivsbrudd og barns 

skoleprestasjoner. Seleksjonsforklaringen fokuserer blant annet på de faktorene som gjør at 

noen samliv ender i brudd og andre ikke gjør det. Personlige egenskaper slik som asosiale 

trekk og psykiske vansker blir med inn i et parforhold og kan påvirke både barn og voksne. 
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Effekten av de personlige egenskapene kan føre til at et forhold tar slutt, og kan påvirke barn 

skoleprestasjoner gjennom en mer ustabil hverdag og foreldres forhold til barnet. Barnets 

atferd og kjennetegn kan også bidra til å øke bruddrisikoen. For eksempel kan et barn ha 

problemer (f.eks. helseproblemer eller problemer knyttet til skolegang) som skaper konflikt 

og problemer for foreldrenes samliv. Barnets helseproblemer og sosial oppførsel kan skape en 

så stor belastning på foreldrenes forhold at det resulterer i samlivsbrudd. Enkelte 

longitudinelle studier (Amato og Booth 1996; Hetherington 1999) viser et noen av barnas 

problemer stammer fra tiden før samlivsbruddet. Disse problemene kan også skyldes 

kjennetegn ved foreldrene, noe som bidrar til bruddet (Amato 2000: 1273-1274).  

 

Vi vet en god del om hvilke foreldre som har høyest risiko for samlivsbrudd. Det er 

veldokumentert at skilsmisseratene er høyere blant par med lav utdanning (se f.eks. Lyngstad 

2004). Barn av foreldre med lav utdanning har dermed, alt annet likt, en relativt sett høyere 

risiko for å oppleve et samlivsbrudd.  

 

 Del-oppsummering I 

I kapittel 2.1 har det blitt presentert teorier som omhandler hvordan barn påvirkes av 

foreldrenes samlivsbrudd. Divorce-stress-adjustment-perspektivet samler de mest brukte 

forklaringene. Ulike mekanismer, som påvirkning fra foreldrene, økonomiske problemer, 

skolebytte og tap av sosiale ressurser i forbindelse med flytting, skaper stress som har en 

negativ påvirkning på barna. Denne påvirkningen kan føre til økt sannsynlighet for frafall i 

videregående skole. Stresset som oppstår i forbindelse med et samlivsbrudd kan både ha 

kortsiktige og langsiktige konsekvenser for barnet. Hvordan barnet håndterer det negativet 

stresset er avgjørende for hvor store konsekvenser foreldrenes samlivsbrudd får. Ulike 

moderatorer, som barnets individuelle ressurser og ressurser innad i familien, kan være 

avgjørende for barns håndtering av stresset. Seleksjonsforklaringen er en annen mulig 

forklaring på hvordan foreldrenes samlivsbrudd påvirker barn. Barns psykiske helse og 

sosiale oppførsel kan påvirke foreldrene slik at et brudd oppstår. De samme mekanismene 

som selekterer barn inn i en bruddsituasjon kan også ha påvirkning på om man fullfører 

videregående skole eller ikke. Selekteringen kan også skje på bakgrunn av foreldrenes 
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utdanningsnivå. Lavt utdannete har en større risiko for å oppleve et samlivsbrudd. For barn 

med lavt utdannete foreldre vil det da være en dobbelt belastning når det kommer til 

skoleprestasjoner og fullføring av videregående skole, fordi foreldrenes utdanningsnivå også 

påvirker barns skoleprestasjoner.  

 

Teorien som er blitt presentert i kapittel 2.1 har gjort det mulig å utlede en hypotese som kan 

testes senere i oppgaven. Den første hypotesen er: Barn med brudderfaring har mindre 

sannsynlighet for å fullføre videregående skole sammenlignet med barn som har vokst opp 

med begge sine foreldre (hypotese 1). Jeg forventer at barn som har opplevd foreldrenes 

samlivsbrudd har en lavere fullføringsgrad sammenlignet med elever som ikke har opplevd 

dette. Det kan være flere grunner til dette, men primært trekker jeg frem de individuelle 

forklaringene som inngår i Divorce-stress-adjustment-perspektivet: foreldres påvirkning, 

økonomiske problemer, tap av sosiale ressurser og stress.  

 

 Skolemiljøets betydning for fullføringen av 

videregående skole 

Det er ikke utelukkende individuelle faktorer og bruddprosessen som kan påvirke fullføringen 

av videregående skole. Kjennetegn ved skolemiljøet spiller naturligvis også en rolle for om 

elever fullfører videregående skolegang. Medelever, lærere og andre voksenpersoner tilknyttet 

skolen er alle en del av et barns skolemiljø. Egenskaper ved disse gruppene kan påvirke om 

barn fullfører videregående skole. Sammensetningen av elevgruppen er tidligere trukket frem 

som spesielt viktig (se f.eks. Crosnoe 2009). Ulike kjennetegn ved gruppen av medelever, slik 

som andelen innvandrere (Hermansen og Birkelund 2015), gruppens gjennomsnittlige 

sosioøkonomiske status (Crosnoe 2009) og andelen elever med foreldre som har høyere 

utdannelse (Bifulco, Fletcher og Ross 2011) kan påvirke skolemiljøet og den enkelte elevs 

sannsynlighet for å fullføre videregående skole. Fullføringen av videregående skole påvirkes 

også av andelen elever med brudderfaring på skolekohorten. En høy andel elever med 

brudderfaring har en negativ effekt på fullføringsgraden (Pong 1997; 1998; de Lange m.fl. 

2014; Dronkers m.fl. 2015). 
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 Andelen elever med brudderfaring 

Et av hovedspørsmålene i denne oppgaven er hvordan sammensetninger av elever i en klasse 

(skolekonteksten) påvirker risiko for frafall fra videregående skole. Påvirkes fullføringen av 

videregående skole av andelen elever med brudderfaring i klassen? Resultater fra tidligere 

forskning tyder på en klar sammenheng mellom andelen elever med brudderfaring på skolen 

og skoleprestasjonene til elevmassen som helhet (Pong 1997; 1998; de Lange m.fl. 2014; 

Dronkers m.fl. 2015). Undersøkelser viser at barn som går på en skole med en høy andel 

elever med brudderfaring presterer dårligere på skolen sammenlignet med barn på skoler med 

en lavere andel elever med brudderfaring (Pong 1997; 1998).  

 

I litteraturen er det to mekanismer som er trukket frem som forklaring på sammenhengen 

mellom andelen av medelever på en skole som har opplevd samlivsbrudd og elevenes 

individuelle skoleprestasjoner. Disse to er endringer i det kollektive nettverket på skolen og 

endringer i faktisk tid til læring.  

 

Brudd i foreldregruppen fører til endringer i kollektivt nettverk 

En elev er en del av et sosialt nettverk. Skole- og nærmiljø binder barn og ulike familier 

sammen. Gjennom dette kollektive nettverket kan foreldres samlivsbrudd påvirke mer enn 

bare sin familie. Hvis det er mange samlivsbrudd (= høy andel med brudderfaring) blant 

medelevene, vil nettverket oppleve en større endring, sammenlignet med hvis andelen med 

brudderfaring er lav (Pong 1997; Sun 1999). På samme måte som det individuelle barnet 

opplever tap av tilgjengelige ressurser som foreldre bringer med seg, kan også nærmiljøets 

kollektive ressurser svekkes av et samlivsbrudd. Tidligere studier har vist at 

elevsammensetningen på skolen er en av de viktigste faktorene for hvor effektiv læringen på 

skolen er (Pong 1997; 1998). På skoler med en høy andel av elever med brudderfaring har 

elevene ofte en lavere sosioøkonomisk status (Coleman 1988). Denne sammenhengen henger 

sammen med en høyere skilsmisserate blant personer med lav utdanning (Lyngstad 2004). 

Elevene på de skolene hvor andelen av elever med brudderfaring er høy vil ha et mindre 
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kollektiv nettverk å lene seg på, og vil prestere dårligere på skolen i forhold til elever på 

skoler med en lavere andel elever med brudderfaring (Pong 1997; 1998; de Lange m.fl. 2014; 

Dronkers m.fl. 2015). Det kollektive sosiale nettverket kan også spille en positiv rolle for 

individet. Den negative effekten av det å ha egen brudderfaring blir redusert hvis det er et 

godt og sterkt sosialt nettverk og miljø mellom foreldrene på skolen (Pong 1998). Dette 

samspillet kommer jeg tilbake til senere i kapitlet.  

 

Brudd i foreldregruppen fører til mindre tid til læring 

Et samlivsbrudd påvirker ikke bare det kollektive nettverket barnet er en del av. 

Konsekvenser av et samlivsbrudd kan også merkes på tiden eleven tilbringer i klasserommet. 

De negative konsekvensene et enkelt barn kan oppleve som følge av foreldrenes 

samlivsbrudd, for eksempel konsentrasjonsproblemer, kan påvirke læringsmiljøet på skolen 

gjennom mer uro i klasserommet. Det er tidligere vist at en høyere andel av elever med 

brudderfaring på skolen, kan føre til reduksjon i tiden som går med til pedagogiske aktiviteter 

(Dronkers 2010). For eksempel kan læreren måtte bruke mer tid på å skape ro i klassen og ta 

vare på bestemte elever. Den tiden som brukes på dette må nødvendigvis tas fra den tiden som 

er satt av til læringsaktivitet. Nedgangen i tid som er tilgjengelig for pedagogisk aktivitet vil 

påvirke alle i klassen. Elever med særboende foreldre tilbringer også mindre tid på skolen, 

enten gjennom å komme for sent eller ved å skulke (Dronkers m.fl. 2015). Elever som 

kommer for sent vil forstyrre klassen når de kommer på skolen, og faren for dette er større i 

klasser med en høyere andel elever med brudderfaring (de Lange m.fl. 2014).  

 

 

Det finnes empirisk støtte for at nedgang i den effektive læringstiden på skolen påvirker 

klassen som helhet. Dronkers m.fl. (2015) undersøker, ved hjelp av den internasjonale PISA-

undersøkelsen fra 2012, skoleprestasjonene i matematikk hos 15 åringer i 28 vestlige land, 

inkludert Norge. Analysen viser at det å vokse opp med kun en forelder er negativt korrelert 

med den enkelte elevs fravær fra skolen, og fraværet påvirker i sin tur elevens 

skoleprestasjoner. Høyt fravær påvirker også læringsmiljøet på skolen, som påvirker de andre 

elevenes skoleprestasjoner. Dronkers m.fl. (2015) finner en betinget korrelasjon mellom barns 

brudderfaring og de samlede skoleprestasjonene til medelevene.  
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Den største svakheten ved studien til Dronkers m.fl. (2015) ligger i tolkningen av resultatene. 

Studien bruker et enkelt et tverrsnittsdesign og ser på et årskull på ett tidspunkt. Dette gjør det 

mulig å måle korrelasjonen mellom kjennetegn på skolenivået og individuelle prestasjoner, og 

samtidig kontrollere for andre observerte variabler. Det tillater dog ikke å trekke sterke 

konklusjoner om en slik sammenheng er et uttrykk for en årsakssammenheng. Analysen sier 

ikke noe om utviklingen over tid. Selv om resultatene hadde blitt styrket med bruk av 

longitudinelle data ville den fortsatt ikke vært problemfri. Selv om man hadde observert en 

korrelasjon mellom endringer i skolemiljøet og endringer i prestasjoner, kan det finnes 

bakenforliggende variabler som skaper begge disse endringene. Dronkers m.fl. (2015) hadde 

ikke anledning til å bruke en fast-effektanalyse. Styrken til datagrunnlaget analysen benytter 

kan også diskuteres. Testene PISA-undersøkelsen bygger på har visse svakheter. 

Motivasjonen til elevene som tar testene kan påvirke testens reliabilitet (Sivesind 2010). Det 

kan også diskuteres om resultatene på en matematikktest, som brukes som avhengig variabel i 

analysen, er en god nok indikator for skoleprestasjoner. Kan skoleprestasjoner begrenses til 

ett fag? 

 

 Studier av andre sider av skolekonteksten. 

Det er ikke bare hyppigheten av samlivsbrudd i foreldregruppen som har interessert forskere. 

Andre sider ved skolekonteksten har også blitt undersøkt, som elevmassens etniske 

sammensetning (Hermansen og Birkelund 2015), og flere sider ved foreldregruppens 

sosioøkonomiske status (Crosnoe 2009; Bifulco m.fl. 2011). Hva vet vi om disse 

kjennetegnene ved skolemiljøet og deres kobling til elevers utdanningsutfall?  

 

Hermansen og Birkelund (2015) bruker norske registerdata for å undersøke hvordan andelen 

elever med etnisk minoritetsbakgrunn på skolen påvirker skoleprestasjoner og frafall på 751 

ungdomsskoler. Utvalget består av 301 742 elever fordelt på seks ulike fødselskohorter. I 

tillegg til å se på skoleprestasjoner i tiendeklasse, ser studien også på fullføringsgraden ved 

videregående skole innen elevene fyller 21 år. Ved å kontrollere for fast-effekter på skolenivå 

(stabile kjennetegn ved skolene), medelevenes etniske sammensetning og andre observerte 
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kjennetegn ved elevene og elevenes familier finner studien at studenter som tilhører kohorter 

med en høyere andel elever med etnisk minoritetsbakgrunn har litt bedre fullføringsgrad, enn 

elever som tilhører kohorter med en lavere andel minoritetselever på samme skole. Denne 

effekten er også sterkere blant minoritetselever, enn blant etnisk norske elever. Studien 

indikerer at det å være eksponert for medelever med etnisk minoritetsbakgrunn har en 

moderat positiv innflytelse på fullføring av videregående skole. Spesielt gjelder dette andre 

medelever med minoritetsbakgrunn. Studien trekker frem at den etniske bakgrunnen til 

medelevene ikke spiller like stor rolle som den sosioøkonomiske bakgrunnen til medelevene. 

Det finnes både styrker og svakheter ved denne studien. Analysen er bygget på data av høy 

kvalitet som er målt over en lang periode, noe som styrker konklusjonene. Svakheter ved 

studien ligger i de begrensningene fast-effektene på skolenivå bringer med seg. Det kan finnes 

påvirkninger fra medelever med minoritetsbakgrunn som virker på et lengre tidsaspekt enn 

mellom kohorter. Disse type påvirkninger vil forsvinne i denne typen analyse. 

 

Crosnoe (2009) har sett på hvordan den sosioøkonomiske sammensetningen av elever ved 

offentlige High Schools (som omtrent tilsvarer videregående skolenivå) i USA påvirker 

elevenes prestasjoner. For å undersøke dette tar han i bruk longitudinelle data. En økning i 

andelen elever som kommer fra familier med middels til høy sosioøkonomisk status på en 

skole, gir en nedgang i matematikk- og naturfagskarakterene til elever som kommer fra 

lavinntektsfamilier på samme skole. Denne effekten gjelder ikke kun elevenes 

skoleprestasjoner, men også deres psykiske helse. Crosnoe (2009) forklarer dette ved hjelp av 

en sosial samspillsteori kalt «the frog pond»-perspektivet («andedam»-perspektivet i denne 

oppgaven), som jeg kommer tilbake til senere i kapitlet. En svakhet ved denne studien er at 

grunnet analysemetoden ser man skolenes sosioøkonomiske status som kategoriske 

kategorier, noe som fører til at resultatene mister noe av variasjonen innenfor skolens 

sosioøkonomiske status. I tillegg tester han ikke for bakenforliggende kjennetegn som både 

fører til lav gjennomsnittlig sosioøkonomisk status på skolen og dårligere prestasjoner blant 

elever fra lavinntektsfamilier.  

 

Den siste studien jeg ønsker å trekke frem er forfattet av Bifulco m.fl. (2011). De undersøker 

hvordan en skoles elevsammensetning påvirker frafall fra videregående skole og 
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sannsynligheten for å ta høyere utdannelse. Studien, som bruker amerikanske longitudinelle 

data, finner en sammenheng mellom andelen elever som har en høyt utdannet mor og 

fullføring av high school, og sannsynligheten for å utdanne seg videre. En økning av elever 

med mødre som har en høyere utdannelse gir en nedgang i frafallet fra high school og en 

økning i sannsynligheten for å ta en høyere utdannelse. Dette gjelder for hele skolekullet. 

Denne påvirkningen består selv om man ikke finner en direkte påvirkning på 

skoleprestasjonene og andre holdninger innenfor skolen.  

 

 Del-oppsummering II 

Studier som viser at elevsammensetningen i klassen kan påvirke enkeltindividers 

skoleprestasjoner og fullføring av videregående skole ble presentert i kapittel 2.2. Både 

foreldregruppens utdanningsnivå (Bifulco m.fl 2011) og elevmassens etniske (Hermansen og 

Birkelund 2015) og sosioøkonomiske (Crosnoe 209) sammensetning har en sammenheng med 

individuelle skoleprestasjoner. Andelen elever som har opplevd et samlivsbrudd påvirker også 

elevenes individuelle utdanningsutfall (Pong 1997; 1998; de Lange m.fl. 2014; Dronkers m.fl. 

2015). To mekanismer er trukket frem som forklaring på sammenhengen mellom andelen 

medelever med brudderfaring og elevenes individuelle skoleprestasjoner: 1) endringer i det 

kollektive nettverket på skolen og 2) endring i faktisk tid til læring. Et samlivsbrudd kan føre 

til at det kollektive nettverket rundt barna endres. En voksenperson bringer med seg ulike 

ressurser til felleskapet som forsvinner når personen flytter. Tap av kollektive ressurser kan 

påvirke sannsynligheten for å fullføre videregående skole for alle som er tilknyttet nettverket. 

Den andre mekanismen konsentrerer seg om tiden barn faktisk er på skolen. En høyere andel 

elever med brudderfaring i klassen kan føre til mer uroligheter i klasserommet og at mer av 

tiden elevene er på skolen går med til ikke-pedagogisk aktivitet. Nedgangen i den faktiske 

læringstiden på skolen påvirker ikke bare de barna som har opplevd samlivsbrudd, men 

klassen som helhet. Læringstiden på skolen påvirkes også av medelevers oppmøte, og barn 

med brudderfaring har en større tendens til å komme for sent på skolen eller skulke skolen 

helt (de Lange m.fl. 2014; Dronkers m.fl. 2015). 
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Studiene til Pong (1997; 1998), de Lange m.fl. (2014) og Dronkers m.fl. (2015) som er 

presentert i kapittel 2.2 leder frem mot hypotese 2: En høyere andel elever med brudderfaring 

i en klasse fører til en lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skole for alle elevene i 

klassen.   

 

 Samspillet mellom egen brudderfaring og 

 andelen med brudderfaring på skolekohorten 

Et fellestrekk ved de ulike studiene omtalt i kapittel 2.2 er at «overindividuelle» strukturelle 

kjennetegn ved elevmassen og deres foreldre påvirker prestasjonene til enkeltelever ved 

skolen. Cronsoe (2009) ser ikke bare på hvordan disse «overindividuelle» strukturelle 

kjennetegnene påvirker elevmassen. Han ser også på hvordan elever som besitter 

kjennetegnene gjør det når andelen elever med samme type kjennetegn i klassen endres. For 

en gruppe elever med et spesielt kjennetegn, for eksempel brudderfaring, vil det kunne være 

et samspill mellom den individuelle egenskapen og andelen medelever med samme egenskap. 

Vi antar allerede at skoleprestasjonene påvirkes både av individuell brudderfaring og av 

andelen medelever med brudderfaring. Et samspill innebærer at hvordan den individuelle 

brudderfaringen påvirker skoleprestasjonene varierer med hvor mange på skolen som har 

samme type erfaring.  

 

 Samspillsteori – «Andedammen» 

«Andedam»-perspektivet handler om hvordan elever på en skole påvirker hverandre 

(Espaeshade, Hale og Chung 2005). Hovedtanken til «andedam»-perspektivet er at 

skoleprestasjonene til en elev blir påvirket av hvordan eleven passer inn i 

elevsammensetningen i klassen. Elevene vil bevisst, og ubevisst, sammenligne seg med sine 

medelever. Elevenes selvbilde og selvtillit blir påvirket av ulike kjennetegn ved de andre 

elevene i klassen. Eksempler på slike kjennetegn er brudderfaring og sosioøkonomisk 

bakgrunn. Hvis klassen hovedsakelig består av elever uten brudderfaring, vil det å ha 

brudderfaring gjøre at man blir en minoritet. Det å oppfatte seg som en minoritet skaper en 

belastning som kan påvirke om eleven fullfører videregående skole. Det er ikke bare individet 
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som evaluerer seg selv, medelevene vil også evaluere hverandre ut i fra ulike 

evalueringskriterier som er spesifikke for den klassen. Evalueringskriteriene behøver ikke 

samsvare med hva som er viktig ellers i samfunnet (Crosnoe 2009). 

 

 I en klasse hvor få elever har erfaring med samlivsbrudd, vil elevene med brudderfaring 

skille seg ut. Når andelen elever med brudderfaring i klassen øker, vil den eventuelle negative 

effekten individuell brudderfaring har på sannsynligheten for å fullføre videregående skole bli 

mindre. Eleven slutter å skille seg ut, noe som fjerner den ekstra belastningen dette har hatt på 

eleven.  

 

«Andedam»-perspektivet hevder at en høy andel elever med brudderfaring i klassen har en 

positiv effekt på fullføringen av videregående skole for elever med individuell brudderfaring. 

Dette perspektivet står i delvis kontrast til teorien om at en høyere andel elever med 

brudderfaring vil skape et mer urolig klassemiljø og en lavere gjennomsnittlig skoleprestasjon 

for klassen som helhet (Dronkers m.fl. 2015; de Lange m.fl. 2014). En økt andel elever med 

brudderfaring i klassen, vil ifølge Dronkers m.fl. (2015) og de Lange m.fl. (2014), skape et 

dårligere læringsmiljø med økt uro og mindre tid til faktisk læring.  

 

 Stigmahypotesen, normaliseringshypotesen og den   

  individuelle sårbarhetshypotesen 

Hvorfor påvirker andelen elever med brudderfaring i klassen hvilken konsekvens individuell 

brudderfaring har på fullføring av videregående skole? Tre mekanismer kan gi en mulig 

forklaring på om og eventuelt hvorfor dette samspillet har betydning. De tre mekanismene har 

ulike tilnærminger til hvor stor betydning et samspill har. Stigmahypotesen innebærer en 

betydningsfull samspillseffekt, mens den individuelle sårbarhetshypotesen vektlegger elevens 

individuelle egenskaper. Normaliseringshypotesen mener at samspillet har betydning, men at 

betydningen av samspillet har svekket seg over tid.   
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Stigmahypotesen tar utgangspunkt i at et samlivsbrudd er forbundet med et visst stigma for 

familien det gjelder (Lauglo 2008: 5). For elevene med brudderfaring, kan denne erfaringen 

være stigmatiserende i seg selv. Det kan også være stigmatiserende å være en minoritet i 

klassen hvis andelen av elever med brudderfaring er lav. En høyere andel elever med 

brudderfaring vil minske denne belastningen. Stigmahypotesen følger logikken til 

«Andedam»-perspektivet. Når man er en liten gruppe kan det være vanskeligere å føle seg 

akseptert av majoriteten (Crosnoe 2009). Jo høyere andel elever med brudderfaring i klassen, 

jo mer normalisert vil denne erfaringen bli, og dermed vil belastningen ved å ha brudderfaring 

bli mindre. Stigmahypotesens relevans kan diskuteres. I takt med at samlivsbrudd har blitt 

vanligere i samfunnet, er det å ha brudderfaring blitt mindre stigmatiserende (Lauglo 2008: 5) 

Kan det være andre mekanismer som kan forklare om og hvorfor det er et samspill mellom 

brudderfaring på individ og skolekohortnivå når det kommer til fullføringen av videregående 

skole? 

 

Normaliseringshypotesen bygger videre på begrensningene til stigmahypotesen. Det er stadig 

vanligere å oppleve samlivsbrudd. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2015 vil 

35,4 prosent av alle ekteskap løses opp innen 30 års ekteskap (Statistisk sentralbyrå 2017). I 

tillegg kommer brudd i samboerskap. Dette er en kraftig økning sammenlignet med midten av 

1900-tallet. Fra midten av 1900-tallet har det vært en kraftig økning i skilsmisser i Norge 

(Kravdal og Noack 1988). Når bruddraten øker skjer det trolig en normalisering av 

brudderfaring. Denne normaliseringen vil føre til at samlivsbrudd ikke lengre påvirker elever 

like mye på individnivå. Det er ikke en like stor belastning å ha brudderfaring. Selv om 

individeuell brudderfaring har en negativ effekt på fullføringen av videregående skole, vil 

denne effekten være svakere i dag sammenlignet med for 30 år siden. Samspillet mellom 

brudderfaring på individ- og skolekohortnivå vil også bli påvirket. Når brudderfaring og 

samlivsbrudd er normalisert i samfunnet vil ikke den positive effekten for elever med 

individuell brudderfaring av å gå i en klasse med en høy andel elever med samme bakgrunn 

være like sterk. Samspillet blir mindre gjeldene.  

 

Om den individuelle sårbarhetshypotesen er riktig finnes det ikke et samspill mellom andelen 

elever med brudderfaring i klassen og egen brudderfaring for ens fullføring av videregående 
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skole. Det er utelukkende egenskaper ved individet, som f.eks. individuell brudderfaring, som 

påvirker sannsynligheten for fullføring av videregående skole. Bidrag fra kjennetegn ved 

skolemiljøet, som andelen elever med brudderfaring i «skolekohorten», antas å være 

ubetydelige. Faktorer som for eksempel elevenes psykiske helse og subjektive livskvalitet 

(Størksen, Røysamb, Moum og Tambs 2005; Størksen, Røysamb, Holmen og Tambs 2006) 

kan påvirkes av et samlivsbrudd, og i sin tur påvirke deres karakterer og evne til å stå løpet ut 

gjennom videregående skole. I den individuelle sårbarhetshypotesen er det de ulike 

individuelle forklaringene som er vesentlige.  

 

 Del-oppsummering III 

Kapittel 2.3 inneholder teori som kobler egen erfaring og andelen med samme erfaring på 

skolen til sannsynligheten for fullføring av videregående skole. Hvor stor konsekvens den 

individuelle brudderfaringen har på skoleprestasjonene er avhengig av hvor stor andel av 

medelevene som har samme type erfaring. Dette eventuelle samspillet kan forklares ved hjelp 

av «andedam»-perspektivet. For elever med brudderfaring vil det være en større belastning å 

gå i en klasse med få elever med samme bakgrunn på grunn av at man skiller seg ut. 

Belastningen ved å være en minoritet kan da forsterke den eksisterende belastningen 

brudderfaring allerede har på skoleprestasjonene og fullføring av videregående skole innen 21 

års alder. Tre ulike mekanismer kan forklare om et eventuelt samspill finnes eller ikke. De tre 

mekanismene er stigmahypotesen, normaliseringshypotesen og den individuelle 

sårbarhetshypotesen.  

 

Den tredje hypotesen i denne oppgaven tar utgangspunkt i den sosiale samspillsteorien. 

Hypotese 3 er: Elever som selv har brudderfaring har høyere sannsynlighet for å fullføre 

videregående skole når andelen elever med brudderfaring i klassen er høy. Når andelen 

elever med samme type bakgrunn som deg selv øker vil den ekstra belastningen denne 

bakgrunnen har forsvinne. Man er ikke lengre en minoritet. En høyere andel elever med 

brudderfaring i klassen vil trolig øke sannsynligheten for å fullføre videregående skole for 

elevene med særboende foreldre. Noe av stigmatiseringen som følger med det å være en 
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minoritet (her å ha brudderfaring) blir mindre jo flere av elevene som har samme erfaring 

(Lauglo 2008).  

 

 Norske studier av konsekvenser av 

samlivsbrudds for barns utdanningsutfall  

Norge, og resten av Skandinavia, skiller seg fra mange andre industriland ved blant annet at 

det sosiale sikkerhetsnettet er godt utbygd. Det norske skolesystemet er også forskjellig fra for 

eksempel USA hvor mye av den eksisterende forskningen kommer fra.  For å se hvor relevant 

den eksisterende forskningen på feltet er, er det viktig å studere hvordan individuell 

brudderfaring og andelen med brudderfaring på skolekohorten påvirker fullføringen av 

videregående skole med norske data. Noen av de mulige konsekvensene av foreldres 

samlivsbrudd som trekkes frem i amerikansk forskning kan være mindre relevant i Norge. 

Især gjelder dette mekanismer knyttet til foreldres økonomiske problemer og flytting (som 

igjen kan påvirke skolevalg og –kvalitet). Tre argumenter trekkes frem som forklaringer på 

forskjellene mellom Norge og for eksempel USA når det kommer til hvilke konsekvenser 

samlivsbrudd får på barn. 1) Velferdsstaten begrenser de økonomiske konsekvensene av et 

brudd, 2) I Norge er det større variasjon i familietyper, og dette reduserer sannsynligvis 

stigmatiseringen av barn med brudderfaring, og 3) et liberalt syn på samlivsbrudd reduserer 

sannsynligvis også stigmatiseringen et brudd kan medføre (Breivik og Olweus 2006: 62). Selv 

om det er store forskjeller mellom Norge og for eksempel USA, har den internasjonale 

forskningen fortsatt relevans her til lands. Tidligere forskning viser mange av de samme 

tendensene i Norge som man finner internasjonalt (se f.eks. Breivik og Olweus 2006). 

Forskning som undersøker samlivsbrudds konsekvenser på tvers av land finner også at Norge 

følger de samme tendensene som andre land det er naturlig å sammenligne seg med (f.eks. 

Nederland og Danmark) (se f.eks. de Lange m.fl. 2014). 

 

En studie utført av Breivik og Olweus (2006) viser de samme tendensene i Norge som man 

finner i den amerikanske forskningen. De bruker norske paneldata til å se hvordan foreldres 

samlivsbrudd påvirker norske barn. Selv om analysen til Breivik og Olweus (2006) har noen 

metodiske svakheter, for eksempel hvilket datamateriale de benytter, er funnene interessante. 
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Funnene i analysen tyder på at effekten av samlivsbrudd er den samme hos norske barn, som 

hos amerikanske. Disse funnene stemmer overens med lignende undersøkelser fra Sverige 

(Björklund, Ginther og Sundström 2007). Det finnes også forskning som tyder på forskjeller 

mellom Norge og USA. En bred sammenligningsstudie som benytter servey-data fra 41 land 

fremhever at familiepolitikken i de nordiske velferdsstatene begrenser de negative effektene 

samlivsbrudd har for barns skoleprestasjoner (Pong, Dronkers og Hampden-Thompsson 

2003).  

 

Det er finnes mye forskning på konsekvenser av samlivsbrudd for barn også i en norsk 

kontekst (se f.eks. Størksen m.fl. 2005). En del av denne litteraturen har også undersøkt 

barnas utdanningsutfall. De foreliggende studiene ser hovedsakelig på hvordan bruddet 

påvirker enkeltindividet (Breivik og Olweus 2006; Lauglo 2008; Steele m.fl. 2009; Sigle-

Rushton m.fl. 2014). Hvordan samlivsbrudd påvirker barn og unges mentale helse og 

tilpasningsdyktighet (Størksen m.fl. 2005; Størksen m.fl. 2006) og unges fruktbarhet 

(Reneflot 2009) er eksempler på andre temaer. Ingen har til nå undersøkt hvordan 

elevsammensetningen påvirker individets sannsynlighet for å fullføre videregående skole 

innen 21 års alder. 

 

Studier som baserer seg på registerdata har vist at barn som bor med skilte foreldre har 

dårligere prestasjoner på skolen, enn barn som lever med begge foreldrene (Hægeland, 

Kirkebøen, Raaum og Salvanes 2004). Utdanningssosiologen Jon Lauglo (2008) har 

undersøkt sammenhengen mellom familiestruktur og skoleprestasjoner. I analysen bruker han 

norske registerdata til å undersøke om ulike familiestrukturer påvirker barnas 

skoleprestasjoner. Funnene hans tyder på en negativ sammenheng mellom skoleprestasjoner 

og særboende foreldre. Skoleprestasjonene er bedre hos elever som bor med begge foreldrene, 

enn hos elever hvis foreldre ikke bor sammen. Sammenhengen består selv etter kontroll for en 

rekke variabler. Analysen viser også at en stefar eller stemor ikke fullt ut kan kompensere for 

den negative påvirkningen tapet av den ene forelderen har på skoleprestasjoner.  
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Steele m.fl (2009) bruker også norske registerdata for å se på forholdet mellom samlivsbrudd 

og barns utdanningsutfall. Funn fra Sverige (Björklund og Sundström 2006; Björklund m.fl. 

2007) har påpekt at de forskjellene man ser mellom barn som har opplevd samlivsbrudd og de 

som ikke har det i stor grad kan skyldes seleksjon. Steele m.fl. (2009) påviser derimot 

forskjeller i utdanningsnivå mellom personer med og uten brudderfaring selv når seleksjonen 

forsøksvis er tatt hensyn til i en avansert modell hvor foreldres skilsmisse og eget 

utdanningsnivå blir modellert samtidig (en simultant ligningsmodell). En del av de 

opprinnelige forskjellene kan forklares av seleksjon av bestemte typer foreldre inn i 

skilsmisse, men den kan ikke forklare hele sammenhengen mellom samlivsbrudd og 

utdanningsnivå. Studien viser også at det er forskjell på om barn opplever bruddet tidlig eller 

sent i utdanningsløpet sitt. Et brudd tidlig i barnets skolegang vil, ifølge denne studien, 

påvirke barnet i større grad, sammenlignet med et brudd sent i skolegangen. Barn er spesielt 

sårbare i barne- og ungdomsårene (Steele m.fl. 2009).  

 

Sigle-Rushton m.fl. (2014) bruker norske data i en fast-effektanalyse av skoleprestasjoner. 

Artikkelen baserer seg på det samme datasettet som blir brukt i analysen av denne oppgaven. 

Selv om datagrunnlaget er likt, er fokuset noe forskjellig. Sigle-Rushton m.fl. (2014) ser på 

hvordan samlivsbrudd påvirker barns skoleprestasjoner, men fokuserer på betydningen av 

barnets alder når samlivsbruddet inntreffer. Ved å bruke søsken fast-effektmodeller kan de 

undersøke om det at man er yngre når foreldrene flytter fra hverandre påvirker 

skoleprestasjonene på en negativ måte. Ved å sammenligne eldre og yngre søsken kan de se 

hvor stor betydning alder har å si for samlivsbruddets konsekvenser. Analysen viser en 

sammenheng mellom alder ved samlivsbrudd og avgangskarakterer fra grunnskolen. Når man 

kontrollerer for hvilke nummer man er i søskenflokken og inflasjon i karaktergivning, 

svekkes denne sammenhengen. Det er kun de som opplever foreldrenes samlivsbrudd tett på 

avslutningen av grunnskolen som opplever en sterkere negativ effekt enn sine søsken. Disse 

resultatene viser viktigheten med å være nøye og forsiktig når man skal tolke resultater basert 

på søsken-fast-effektanalyse.   

 

Samlivsbrudd påvirker også andre aspekter ved unges liv enn deres skolegang. Eksempler på 

dette er unges mentale helse og tilpasningsdyktighet. Fordi mental helse påvirker fullføringen 
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fra videregående skole (Melkevik, Hauge, Bendtsen, Reneflot, Mykletun og Aarø 2016) er 

sammenhengen mellom brudderfaring og mental helse relevant for oppgaven. Størksen m.fl. 

(2005) bruker logditudinelle studier til å studere sammenhengen mellom samlivsbrudd og 

mental helse og hvor tilpasningsdyktige barn er. Barn med brudderfaring generelt er mindre 

tilpasningsdyktige sammenlignet med barn uten brudderfaring (Størksen m.fl. 2005: 726). 

Barn som opplevde samlivsbrudd i barndommen (gjennomsnittlig 7.8 år gamle) hadde en 

større tendens for psykiske problemer og dårligere selvtillit sammenlignet med barn uten 

denne erfaringen. Gruppen barn med brudderfaring hadde også en større tendens til problemer 

på skolen. Et interessant aspekt ved funnene i denne analysen var forskjellen mellom gutter 

og jenter. Jenter med brudderfaring hadde større sannsynlighet for å utvikle angst og 

depresjon i tillegg til skoleproblemer sammenlignet med jevngamle jenter uten denne 

erfaringen. Gutter med brudderfaring har kun en større sannsynlighet for problemer knyttet til 

skolegangen sammenlignet med gutter uten denne erfaringen. Dette tyder på at samlivsbrudd 

har ulike konsekvenser for gutter og jenter (Størksen m.fl. 2005). Funnene støttes også av 

senere analyser (Størksen m.fl. 2006). Skoleproblemene øker jo eldre barnet blir, uavhengig 

av kjønn (Størksen m.fl. 2006).  

 

 Svakheter ved tidligere forskning 

Forskningen om konsekvenser av samlivsbrudd er omfattende. Det finnes imidlertid også hull 

i denne litteraturen. Et eksempel på en problemstilling som bør undersøkes grundigere er 

hvorvidt hyppigheten av samlivsbrudd i skolemiljøet har en direkte effekt på 

skoleprestasjoner, og hvorvidt betydningen av egen brudderfaring varierer med hyppigheten 

av brudd i skolemiljøet. Et spørsmål som kan stilles ved de tidligere studiene, som alle har 

påvist en statistisk sammenheng mellom kjennetegn ved skolemiljøet og barns prestasjoner 

(Pong 1997; 1998; de Lange m.fl. 2014; Dronkers m.fl 2015), er om disse studiene godt nok 

sannsynliggjør at denne sammenhengen er uttrykk for et årsaks-virkningsforhold.  Er det slik 

at det å ha mange med brudderfaring på skolen påvirker et barns prestasjoner, uavhengig av 

om det barnet har egne slike erfaringer? Det kan finnes flere konfunderende variabler som kan 

skape spuriøs sammenheng mellom bruddhyppighet i skolemiljøet og barns prestasjoner. 

F.eks. kan kronisk fattigdom og høy arbeidsledighet være slike faktorer: Kronisk fattigdom og 
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fattigdom har en sammenheng med samlivsbrudd (Epland 2005), og det kan påvirke barns 

læring og prestasjoner.   

 

Mangelen på fast-effekt analyse i forskningsoppleggene er den største svakheten til de 

tidligere studiene på feltet. Inkludering av fast-effekter i analysen har forandret funn gjort på 

søsken-nivå (Björklund og Sundström 2006; Björklund m.fl. 2007). Inkludering av fast-

effekter på skolenivå gir et tydeligere bilde av hva som faktisk påvirker barns 

skoleprestasjoner og fullføring av videregående skole. Når de stabile uobserverbare 

kjennetegnene ved skolene fjernes fra analysen, tydeliggjøres effekten andelen elever med 

brudderfaring har på fullføringen av videregående skole. Fast-effekt analysen sammenligner 

avgangskohortene innad på hver skole med hverandre. Tidligere forskning har benyttet seg av 

analysemodeller som sammenligner de ulike skolene med hverandre. Sammenhengen mellom 

andelen elever med brudderfaring og individuelle skoleprestasjoner (Pong 1997;1998; de 

Lange m.fl. 2014; Dronkers m.fl. 2015) kan være spuriøs. For å teste denne sammenhengen 

inkluderes derfor fast-effektmodeller.  

 

Siden jeg kan ta med fast-effekter for skoler i analysen, setter jeg opp en fjerde og siste 

hypotese. Hypotese 4 er: Den negative sammenhengen mellom andelen elever med 

brudderfaring og sannsynligheten for å fullføre videregående skole for alle elevene på skolen 

består etter at man har fjernet de stabile kjennetegnene ved skolen. Den fjerde hypotesen 

bygger på tidligere resultater fra Pong (1997; 1998), de Lange m.fl. (2014) og Dronkers m.fl. 

(2015).  

 

Analysen i denne oppgaven er nyskapende på flere punkter. For det første har ingen tidligere 

sett på hvordan andelen elever med brudderfaring på de individuelle skolene påvirker barns 

fullføring av videregående skole i Norge. Det finnes analyser med internasjonale data (Pong 

1997; 1998; de Lange m.fl. 2014; Dronkers m.fl. 2015) som undersøker en slik sammenheng, 

men dette har ikke vært studert ved hjelp av norske data tidligere. For det andre har ingen 

tidligere brukt skole fast-effekter for å kontrollere for alle faste kjennetegn ved skoler i studier 

av sammenhengen mellom andelen elever med brudderfaring og fullføring av videregående 
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skole. Slike fast-effekt analyser har tidligere blitt utført på skolekohortnivå (Crosnoe 2009; 

Bifulco m.fl. 2011; Hermansen og Birkelund 2015), men ingen har fokusert på andelen barn 

som har opplevd samlivsbrudd og fullføring av videregående skole. I denne oppgaven ser jeg 

både på sammenhengen mellom andelen barn med brudderfaring og fullføring av 

videregående skole, og bruker fast-effekt analyse for å teste den eventuelle sammenhengen. 

Dette er nyskapende og utvider vår kunnskap om hvordan samlivsbrudd påvirker barn og 

deres sannsynlighet for å fullføre videregående skole.   

 

 Oppsummering av forventninger til empiriske 

 resultater 

I kapittel 2 har jeg presentert fire ulike hypoteser som springer ut fra tidligere forskning og 

teori. Disse fire hypotesene tester jeg i analysedelen som følger. Hypotesene bygger til dels på 

hverandre og er samlet i tabell 1. Tabellen gir en oversikt over de ulike hypotesene og de 

mulige mekanismene bak hypotesene. Den fjerde hypotesen har ikke mekanismer knyttet til 

seg på samme måte som de foregående hypotesene. Denne hypotesen bygger på andre studier 

som bruker fast-effekt analyse i tillegg til de tidligere studiene som ser på sammenhengen 

mellom andelen elever med brudderfaring i klassen og skoleprestasjonene til enkeltelevene.  
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Tabell 1: Oversikt hypoteser 

Navn Hypotesen Mulige mekanismer  

Hypotese 1 Barn med brudderfaring har 

mindre sannsynlighet for å 

fullføre videregående skole 

sammenlignet med barn som har 

vokst opp med begge sine 

foreldre. 

Divorce-stress-adjustment-perspektivet: 

- Foreldres påvirkning,  

- Tap av sosiale ressurser, 

- Økonomiske problemer, 

- Stress 

 

Hypotese 2 En høyere andel elever med 

brudderfaring i en klasse fører til 

en lavere sannsynlighet for å 

fullføre videregående skole for 

alle elevene i klassen.  

- Nedgang i kollektivt nettverk 

- Nedgang i læringstid 

Hypotese 3 Elever som selv har brudderfaring 

har høyere sannsynlighet for å 

fullføre videregående skole når 

andelen elever med brudderfaring 

i klassen er høy. 

- Sosial samspillsteori: 

 «Andedam»-perspektivet 

- Stigmahypotesen 

- Normaliseringshypotesen 

- Den individuelle 

sårbarhetshypotesen 

Hypotese 4 

 

Den negative sammenhengen 

mellom andelen elever med 

brudderfaring og sannsynligheten 

for å fullføre videregående skole 

for alle elevene på skolen består 

etter at man har fjernet de stabile 

kjennetegnene ved skolen. 

- Tidligere forskning 
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3 Data og metode 

I dette kapitlet redegjør jeg for utvalget som brukes i oppgaven. De avhengige og uavhengige 

variablene blir presentert, gjennomgått og forklart. Den deskriptive statistikken blir presentert 

og de analyseteknikkene og analysestrategiene som benyttes blir gjennomgått. Til slutt i 

kapitlet presenteres noen statistiske tester som studien benytter seg av.  

 

Analysen i denne oppgaven består av ulike modeller som delvis bygger på hverandre. Den 

avhengige variabelen i analysen er fullføring av videregående skole.  

 

 Om registerdata 

Analysene i denne oppgaven utføres ved bruk av registerdata. Registerdata er data som 

genereres av administrative systemer, for eksempel folkeregisteret, og som kan tilrettelegges 

for forskning. Innsamlingen, samordningen og kvalitetssikringen skjer i regi av Statistisk 

sentralbyrå. Dataene kommer fra en rekke ulike offentlige instanser, for eksempel 

Utdanningsdirektoratet (opplysninger om utdanningsløp og –resultater) og Skatteetaten (bl.a. 

opplysninger om inntekt). Dataene brukt i denne oppgaven inkluderer individdata som 

fødselsår, avgangskarakterer fra ungdomsskolen, og om man har fullført videregående skole. I 

tillegg inneholder datasettet informasjon om foreldrenes utdanningsnivå og alder.   

 

Dataene er bestilt av Instituttet for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, i 

forbindelse med forskningsprosjektet «Educational careers: Attainment, Qualification, and 

Transition to Work».  

 

Det er både fordeler og ulemper ved å bruke registerdata. Registerdata dekker hele 

befolkningen og gir følgelig store utvalg og mindre statistisk usikkerhet. Fordi dataene er 

samlet inn fra ulike offentlig instanser, vil de ikke påvirkes av ulike feilkilder som ofte er et 
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problem i spørreundersøkelser. For eksempel vil ikke frafall og ukorrekte svar på sensitive 

spørsmål forekomme på samme måte som i spørreundersøkelser (Lyngstad og Kitterød 2008: 

11). Dette er med på å sikre representativiteten i utvalget (Røed og Raaum 2003). Tilgangen 

til et stort utvalg, som registerdata gir, begrenser også muligheten for å gjøre en type II feil, 

forkaste en sann nullhypotese (Skog 2013: 208) 

 

Registerdata har også sine svakheter, som gjerne skyldes at de ikke er samlet inn til 

forskningsformål (Røed og Raaum 2003). Mangelen på bakgrunnsvariabler kan gi et grunnere 

bilde og svekke resultatet. Registerdata gir heller ikke informasjon om barnets trivsel på 

skolen eller andre mer psykologiske individfaktorer (Lyngstad og Kitterød 2008: 11). Slike 

faktorer har trolig en påvirkning på barns skoleprestasjoner og engasjement (Pong 2008) som 

igjen kan påvirke frafall fra videregående skole.  

 

 Utvalget  

Datasettet som brukes i analysen består av 399 594 elever som gikk ut av norske grunnskoler 

mellom 1999 og 2006, fordelt på 921 ulike skoler. Majoriteten av elevene var mellom 15 og 

16 år gamle da de gikk ut av ungdomsskolen. Elevene var født i årene 1983 til 1990. For å ta 

høyde for at respondenter kan starte ett år tidligere/senere på grunnskolen, er noen elever født 

utenfor denne tidsperioden. De ulike kohortene er ikke like store, fordi størrelsen av 

fødselskohortene forandrer seg fra år til år.  

 

I utvalget ekskluderes elever som tilhører skolekull på mindre enn 20 elever. I små kull vil 

utslagene av noen få med brudderfaring gjerne være større, og de ekskluderes derfor fra 

analysen. Dette kommer jeg tilbake til senere i kapitlet.  
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Tabell 2: Variablene som benyttes i analysen 

 Antall obs.  Prosent Gjennomsnitt Std.avvik Min-Maks 

Avhengige variabler      

Fullføring videregående skole 399 594  0.7 0.453 0-1 

Ikke fullført 115 448 28,89 %    

Fullført 284 146 71,11 %    

Individvariabel      

Brudderfaring 399 594  0.194 0.396 0-1 

Brudderfaring 77 668 19,44 %    

Ikke brudderfaring 321 926 80,56 %    

Kjønn 399 594  0.487 0.998 0-1 

Mann 204 801 51,25 %    

Kvinne 194 793 48,75 %    

Årgang utdanning 399 594  2002.671 2.296 1999-2006 

Innvandringsbakgrunn 399 594  0.066 0.318 0-2 

1. generasjons innvandrer 10 409 2,60 %    

2. generasjons innvandrer 7 954 1,99 %    

Antall søsken 399 594  1.933 1.013 0-4 

Søskenrekkefølge 399 594  1.844 0.888 1-4 

Mors alder ved fødsel 399 594  27.618 4.981 15-45 

Foreldrenes samlede         

 utdanningsnivå 399 594     
Grunnskole eller lavere 42 932 10,74 %    

Noe videregående skole 53 897 13,49 %    

Fullført videregående skole 130 619 34,69 %    

Kort høyere utdanning 119 751 29,97 %    

Lang høyere utdanning 44 495 11,11 %    

Skolenivå-variabler      

Andelen med brudderfaring 399 594  0.202 0.076 0-0.565 

Antall elever 399 594  89.359 40.260 20-227 

Foreldres gjennomsnittlige                                          

 utdanningsnivå 399 594  0.404 0.147 0-1 

 

 

 Avhengig variabel: Fullføring av videregående 

skole 

Den primære avhengige variabelen i analysen er om man har fullført videregående skole 

innen 21 års alder. Fullføring av videregående skole har stor påvirkning på de unges videre 

liv. Ikke fullført videregående skole er forbudet med høyere risiko for arbeidsledighet og 

kriminell aktivitet (Betfield og Levin 2007; Flach m.fl. 2010; Albæk m.fl. 2015). For å 
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minske frafallet i videregående skole er det viktig å undersøke hva som påvirker fullføringen. 

Når årsaken til frafallet er lokalisert, kan det settes inn tiltak som hindrer at folk ikke fullfører 

videregående skole. 

 

Variabelen er en dummyvariabel hvor ikke fullført videregående skole har koden 0 og fullført 

videregående skole har koden 1. For å ta høyde for uforutsette hendelser, som for eksempel 

sykdom, defineres fullføring av videregående skole som avsluttet eksamen ved 21 års alder. 

Dette er i samsvar med den norske normen. Den norske definisjonen er relativt streng 

sammenlignet med internasjonale normer (Vogt 2017). Den aktuelle variabelen som analysen 

benytter viser fullføringsstatusen til eleven fem år etter avgangen fra grunnskolen. Normal 

studietid på videregående skole er mellom tre og fire år, avhengig av studieretning, så et 

tidsaspekt på fem år gir rom for uforutsette hendelser.   

 

Det er 71.11% av elevene som har fullført videregående skole innen fem år, mens resterende 

28.89% er registrert som ikke fullført. Standardavviket i utvalget ligger på 0.485.  

 

 Uavhengige variabler. 

De uavhengige variablene er kjennetegn ved enten eleven eller elevens skolekontekst. 

Følgelig ligger noen variabler på skolenivå og andre på individnivå. Skolevariablene er 

variabler som gir informasjon om medelevene på de spesifikke skolene, og er fordelt på de 

ulike kohortene i utvalget. Dette gir mulighet til å se på hvordan elever med brudderfaring 

påvirker sine medelever. Individvariablene måler spesifikke individuelle kjennetegn, som for 

eksempel kjønn, avgangsår og antall søsken. Hvordan utvalget fordeler seg på de ulike 

variablene kan leses i tabell 2. 
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 De sentrale variablene 

Det brukes en rekke ulike variabler på i analysen. Variablene befinner seg både på individ- og 

skolenivå. De sentrale variablene i denne oppgaven fordeler seg på disse to nivåene. Dette er 

variabler som gjør det mulig å besvare spørsmålene oppgaven stiller. Hvordan påvirker 

brudderfaring og andelen elever med brudderfaring fullføringen av videregående skole?  i 

tillegg til de sentrale variablene har en rekke andre variabler trolig å påvirkning på 

fullføringsgraden i videregående skole. Disse kontrolleres for, slik at sammenhengen mellom 

den avhengige variabelen og de sentrale uavhengige variablene blir testet. Variabler som 

kjønn, innvandringsbakgrunn og foreldres utdanningsnivå kan påvirke sammenhengen 

mellom brudderfaring og fullføring av videregående skole (Lauglo 2008).  

 

Brudderfaring 

En av hovedvariablene i datasettet er om eleven har erfaring med samlivsbrudd. Variabelen er 

konstruert med utgangspunkt i familietypevariablene til Statistisk sentralbyrå. Gjennom 

foreldrenes samlivsopplysninger kan man kategorisere om barna bor med en eller begge av 

sine foreldre. Analysen likestiller gifte og samboende foreldre. Variabelen tar ikke hensyn til 

når foreldrene gikk fra hverandre, kun om barnet bor med begge foreldrene eller ikke ved 

utgangen av grunnskolen. 

 

Variabelen er en dikotom variabel som er kodet 0 hvis eleven fortsatt bor med begge 

foreldrene ved utgangen av grunnskolen, og 1 hvis eleven har opplevd at foreldrene har gått 

fra hverandre. 332 081 elever i utvalget bor fortsatt med begge foreldrene ved utgangen av 

grunnskolen, mens 84 450 elever bor kun med den ene av sine biologiske foreldre. Det vil si 

at 80,56% av utvalget ikke har brudderfaring, mens 19,44% av utvalget har opplevd at 

foreldrene har gått fra hverandre. Det er hvordan disse snaue 20 prosentene påvirker resten av 

utvalget, som er fokuset i analysen. Standardavviket kan leses i tabell 2.  
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En svakhet ved denne variabelen er at den ikke skiller mellom de ulike grunnene til at barnet 

ikke bor med begge sine biologiske foreldre. Jeg velger å se bort fra denne svakheten, fordi 

det trolig er snakk om relativt få individer, og at det derfor trolig ikke påvirker analysen. 

Elevene opplever den belastningen det er å bo med bare den ene av sine foreldre uavhengig 

årsak.  

 

Årgang utdanning 

Variabelen årgang utdanning viser til avgangsåret fra grunnskolen, dvs. ungdomsskolen, og 

variabelen benyttes til å dele utvalget inn i kohortene. Variabelen gir en god inndeling av 

utvalget, da ikke alle i samme avgangskull kommer fra samme fødselskohort. Forskjeller 

mellom de ulike kohortene kan indikere at gapet mellom barn med og uten brudderfaring har 

blitt mindre over en tidsperiode. Konsekvensene av et samlivsbrudd kan ha blitt mindre når 

samlivsbrudd er blitt mer akseptert i samfunnet (Amato og Keith 1991).  

 

Mors, fars og foreldrenes samlede utdanningsnivå 

Det er velkjent at foreldres utdannelse har en sammenheng med barns skoleprestasjoner 

(Lauglo 2008: 17; Steffensen, Ekren, Zachrisen og Kirkebøen 2017). Foreldres 

utdanningsnivå påvirker barns skoleprestasjoner gjennom hele opplæringsløpet (Goldthorpe 

2000). Elever som kommer fra hjem hvor foreldrene har en høyere utdanningsbakgrunn gjør 

det i snitt bedre på skolen, og vil oftere fullføre videregående skole, sammenlignet med elever 

som har foreldre med lavere utdanningsbakgrunn (Bakken og Elstad 2012), og betydningen 

av foreldrenes utdannelse er økende (Bakken 2010). Forventningene, både elevens egne og 

foreldrenes, kan være høyere i hjem med høyere utdanningsbakgrunn. Elevene vil, bevisst 

eller ubevisst, søke å oppnå de samme godene som foreldrene for å sikre samme plassering i 

samfunnet. I tillegg til dette vil barn som kommer fra hjem med høyere utdannelse ofte ha 

flere ressurser i hjemmet sammenlignet med barn som kommer fra lavere 

utdanningsbakgrunner. Det kan for eksempel være foreldres kunnskapsnivå og materielle 

ressurser. (Bakken og Elstad 2012). Enkelte forskere hevder også at elever fra en høyere 



38 

 

utdanningsbakgrunn vil videreføre språk og verdier til sine barn, som læreren bevisst og 

ubevisst verdsetter. (Khan 2011). 

 

Variablene som omhandler mor og fars høyeste utdanning er kodet fra 0 til 9. Fordelingen tar 

utgangspunkt i det første sifferet i NUS2000-registreringen fra Statistisk sentralbyrå. Denne 

viser hvilket nivå den høyeste fullførte utdannelsen er på. Variabelen på individnivå er kodet 

slik at 0 tilsier ingen utdanning, mens 9 viser til de som ikke har oppgitt sin utdanning. Verdi 

4 viser at man har fullført videregående skole og innebærer de som har gått en yrkesfaglig 

utdannelse, mens 6-8 indikerer en fullført høyere utdannelse, på lavere og høyere nivå. Mors 

gjennomsnittlige utdanning er 3.9, mens gjennomsnittet for fars utdanning ligger på 4.1 

(vedlegg B). Disse tallene viser at far har gjennomsnittlig litt høyere utdannelse enn mor.  

 

Foreldrenes utdanningsnivå er aggregert på bakgrunn av mors og fars individuelle 

utdanningsnivå, og er delt inn i fem grupper. Det er den høyeste utdanningen til foreldrene 

som bestemmer verdien på variabelen. Verdi 0 viser til at foreldrene kun har en utdannelse på 

grunnskolenivå eller lavere, mens verdi 1 viser til de som har noe videregående skole. 

Fullføring av videregående skole har verdi 2 på variabelen. Høyere utdannelse er fordelt 

mellom de som har en kort høyere utdannelse (verdi 3) og de med en lang høyere utdannelse 

(verdi 4). I gruppen som har en lag høyere utdannelse finner man de med en utdannelse på 

høyskole og universitetsnivå som er på 4 år eller lengre. Foreldrenes høyeste utdannelse er en 

kategorisk variabel og tabell 2 viser fordelingen i variabelen.  

 

 Skolenivåvariabler 

Skolenivåvariablene er inndelt i de ulike avgangskullene fra de individuelle ungdomsskolene. 

Variablene viser antallet elever på skolen, andelen av elever med brudderfaring og den 

gjennomsnittlige utdanningen til foreldrene ved skolen. Dette er variabler som er viktige 

gjennom hele analysen, men spesielt viktige i analysens siste del. Der benyttes skole fast-

effekter. Variablene er aggregert med utgangspunkt i de individvariablene som gir 

informasjon om elevsammensetningen på de ulike skolene. Informasjonen som er inkludert i 
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disse variablene kan alle påvirke skoleprestasjonene på ungdomsskolen og fullføringsgraden 

fra videregående skole, og sentrale forklaringsvariabler i analysen. Tabell 2 viser deskriptiv 

statistikk for de ulike skolenivåvariablene.  

 

Andelen med brudderfaring 

Andelen av elever med brudderfaring per kohort er en av de viktigste variablene i analysen. 

Variabelen gir informasjon som gjør det mulig å se om brudderfaring og andelen med 

brudderfaring på skolene faktisk påvirker frafallet i videregående skole, da den viser andelen 

av elever på hver kohort som har opplevd samlivsbrudd. Dette er igjen fordelt på de 

spesifikke skolene. Bruddvariabelen som brukes i denne variabelen er aggregert på bakgrunn 

av familietypevariabelen til Statistisk sentralbyrå. Bruddvariabelen er kodet slik at de som 

ikke er registeret sammen med begge foreldre får koden 1, mens de som fortsatt bor med 

begge foreldrene får koden 0. Variabelen tar utgangspunkt i familiestatus når respondenten 

går ut fra ungdomsskolen. 

 

Variabelen for andelen med brudderfaring på 

skolekohorten har verdier mellom 0 og 1. Verdi 0 

indikerer at ingen elever på skolekohorten har 

opplevd samlivsbrudd, mens verdi 1 viser at alle 

elevene har brudderfaring. Fordelingen av andelen 

elever med brudderfaring på skolenivå vises i tabell 

3. Gjennomsnittet er 0.202. Det betyr at den 

gjennomsnittlige andelen elver med brudderfaring på 

skolekohortene er 20.2%. Den høyeste verdien på 

denne variabelen er 0.565, noe som indikerer at 

56.5% av elevene ved den aktuelle skolekohorten har 

opplevd samlivsbrudd. 
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Figur 2 viser fordelingen av andelen elever med brudderfaring på skolekohortnivå. Andelen 

med brudderfaring på skolekohorten er tett på normalfordelt, dog den er litt venstreskjev.  

 

Antall elever 

Størrelsen på avgangskullene ved de ulike skolene kan også påvirke utfallet av analysen. 

Størrelsen på avgangskullene kan spille inn på skoleprestasjonene og videre på 

sannsynligheten for å ikke fullføre videregående skole. Antallet elever i kullene vil også 

kunne påvirke den innflytelsen brudderfaring har på resten av kullet.   

 

Utvalget er blitt begrenset slik at ekstremverdiene på variabelen er fjernet. Det er også satt en 

nedre grense på 20 elever per skolekohort, da brudderfaring ville kunne få en større 

konsekvenser i mindre kull. Tabell 2 viser at det i gjennomsnitt er 89.36 elever på de ulike 

skolene. Standardavviket på 40.260 viser at det er store variasjoner på de ulike skolene. Mens 

den minste skolen har 20 elever på kullet, har den største skolen 227 elever. Forskjellen på 

kullstørrelsene kan forklares av den geografiske fordelingen av befolkningen i Norge. En 

prosentfordeling på antall elever (tabell 3) viser at 90% av elevene i utvalget går på skoler 

som har maks 145 elever, mens kun 10% har under 38 elever på kullet. 

 

Tabell 3: Fordeling antall elever på skolekohorten 

10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 

38 58 86 115 145 

 

Foreldrenes gjennomsnittlige utdanningsnivå. 

Det gjennomsnittlige utdanningsnivået på skolen er en mulig påvirkningskilde for de 

gjennomsnittlige skoleprestasjonene på skolene, og kontrolleres derfor. Foreldres 

utdanningsnivå kan ha en påvirkning på den enkelte elevs skoleprestasjoner (Lauglo 2008), 

noe som igjen kan påvirke medelevene. 
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Variabelen viser andelen elever hvor foreldrene har høyere utdannelse. Den tar utgangspunkt i 

variabelen foreldrenes høyeste utdanning, som er beskrevet tidligere. Med utgangspunkt i 

denne individvariabelen, som har verdiene 0 til 4 er en ny variabel blitt aggregert. Variabelen 

har verdier som ligger mellom 0 og 1, hvor 0 tilsier at man ikke har høyere utdanning, mens 1 

tilsier en høyere utdanning. Høyere utdanning tilsier at den ene av foreldrene har en utdanning 

på nivå 4, som viser til at man har universitets- eller høyskoleutdannelse, både kort og lang. 

Det er denne dummyvariabelen som er utgangspunktet for fordelingen for foreldrenes 

gjennomsnittlige utdanningsnivå på skolen. Variabelverdien viser hvor stor andel av 

foreldrene på skolen som har høyere utdanning. Som tabell 2 viser ligger gjennomsnittet på 

0.404, noe som viser at 40,4% av foreldrene på skolekohorten har en høyere utdannelse.  

 

 Kontrollvariabler 

Hovedformålet med kontrollvariablene er å se om de påvirker sammenhengen mellom den 

avhengige og de uavhengige variablene. Det er kjent at variabler som kjønn og 

innvandringsbakgrunn kan påvirke skoleprestasjoner (Hermansen og Birkelund 2015). 

Skoleprestasjonene kan igjen påvirke sannsynligheten for å fullføre videregående skole 

(Astone og McLanahan 1994). Derfor er det viktig å kontrollere for disse. Når man bruker 

kontrollvariabler kan man utelukke at den variasjonen man finner i fullføringsgraden på 

videregående skole er påvirket av bakenforliggende faktorer. Kontrollvariablene brukes også 

for å se om det er en sammenheng mellom en eller flere av de uavhengige variablene (Skog 

2004). Fordelingen av individnivåvariablene vises i tabell 2 og blir videre beskrevet under. I 

tillegg til de variablene som presenteres brukes også bostedskommune og skole-ID i analysen. 

Skole-ID brukes for å kunne skille de ulike skolene fra hverandre. Dette er vesentlig både i 

den lineære regresjons analysen og i fast-effekt analysen. 

 

Kjønn 

Sammenhengen mellom kjønn og skoleprestasjoner er godt dokumentert (Sigle-Rushton 

2014: 169). Tidligere forskning har vist at jenter i snitt skårer rundt fire grunnskolepoeng 
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bedre enn gutter (Gravaas, Hægeland, Kirkebøen og Steffensen 2008: 14). Hva som 

forårsaker disse forskjellene vet man ikke, men man vet at karakterene fra grunnskolen spiller 

en rolle for fullføringsgraden på videregående skole. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det 

også er forskjeller mellom kjønnene når det kommer til fullføringsgrad i videregående skole. I 

perioden 2009 til 2014 fullførte 87% av kvinnene videregående skole. Til sammenligning var 

fullføringsgraden for menn på 78% (Statistisk sentralbyrå 2016).  

Kjønnsvariabelen er en dikotom variabel hvor menn er kodet som 0, og kvinner er kodet som 

1. Utvalget analysen bygger på består av 51,26% menn og 48,74% kvinner.  

 

Innvandringsbakgrunn 

Elevenes innvandringsbakgrunn vil trolig påvirke skoleprestasjonene og fullføringsgraden fra 

videregående skole (Bakken og Elstad 2012). Familier med minoritetsbakgrunn bosetter seg 

ofte nær andre familier med samme bakgrunn, noe som påvirker sammensetningen på 

skolene. Myndighetene bekymrer seg ofte for hvordan dette bosetningsmønsteret påvirker 

skoleprestasjonene. Påvirkningen er ikke nødvendigvis negativ. Elever med 

innvandringsbakgrunn kan bringe med seg en sterk arbeidsmoral og høye ambisjoner for 

videre utdannelse, noe som kan påvirke medelevene på en positiv måte (Hermansen og 

Birkelund 2015: 1-2).  

Innvandringsvariabelen er delt inn i tre kategorier: a) Ingen innvandringsbakgrunn (verdi 0). 

b) Født i annet land med utenlandske foreldre (verdi 1). c) Norskfødt med innvandrerforeldre 

(verdi 2). Majoriteten av utvalget, 93.51%, har ikke innvandringsbakgrunn. Majoriteten 

omhandler de som har en eller to norskfødte foreldre, uavhengig om eleven selv er født i 

Norge. Av utvalget er 4,29% selv innvandrere, mens 2,2% er norskfødte med 

innvandrerforeldre. Analysen skiller ikke mellom landbakgrunn. 

 

Antall søsken og søskenrekkefølge 

Hvor mange søsken og hvilken plass man har i søskenrekkefølgen kan påvirke 

skoleprestasjoner og dermed også om man fullfører videregående skole. Tidligere forskning 
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har vist at antall søsken kan ha en negativ effekt på barns skoleprestasjoner (Downey 1995; 

Marks 2006). En mulig forklaring på dette er at jo flere søsken det er i en familie, jo flere må 

dele på de samme begrensede ressursene som, penger, energi og tid (Downey 1995).  Derfor 

er det viktig å kontrollere for antall søsken i analysen. Med søsken menes biologiske 

helsøsken. Gjennomsnittlig antall søsken i datasettet er 1.935.  

 

Det er ikke bare antall søsken som kan påvirke skoleprestasjoner og grad av frafall fra 

videregående skole. Paritet, hvor man er i søskenrekkefølgen, kan også påvirke. En rekke 

studier har dokumentert en systematisk forskjell mellom søskens skoleprestasjoner basert på 

hvor i søskenflokken de er plassert (Black, Devereux og Salvanes 2005; Katarevic og 

Mechoulan 2006; Kristensen og Bjerkedal 2007). Førstefødte gjør det ofte bedre på skolen 

enn resten av søskenflokken (Sigle-Rushton m.fl. 2014: 165). Fordi flere studier knytter 

sammen intelligens og søskenrekkefølge er det viktig å kontrollere for denne sammenhengen.  

 

Variabelen har verdier mellom 1 og 4. Verdien beskriver posisjonen i søskenflokken, og verdi 

4 indikere at man har tre eller flere eldre søsken. Gjennomsnittet av utvalget er på 1.839. 

Rundt 43% (43.63%) av utvalget er eldst i sin søskenflokk, mens 35,12% har en eldre søsken. 

15,79 % har to eldre søsken, mens kun 5,73% av utvalget har tre eller flere eldre søsken.  

 

Mors alder ved fødsel 

Mors alder ved fødsel kan ha en påvirkning på barns skoleprestasjoner, og er viktig å 

kontrollere for. Alderen til foreldre, her mor, kan påvirke barns kognitive evner som igjen 

påvirker barns skoleprestasjon (Myrskylä, Silventoinen, Tynelius og Rasmussen 2013). Barn 

av eldre mødre tar i større grad høyere utdannelse og gjør det bedre på grunnskolen 

sammenlignet med barn med unge mødre (Barclay og Myrskylä 2016). 

 

Minimumsverdien på variabelen var -20. En mulig årsak til slike verdier er feilregistrering. 

Jeg har valgt å fjerne disse ekstremverdiene fra analysen, fordi grunnen til feilregistreringen 
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ikke er kjent. Nedre grense for mors alder et satt på 15 år, mens øvregrense er satt på 45 år. 

Gjennomsnittet før og etter fjerningen av ekstremverdier er uendret på 27.5 år 

 

 Analysestrategier  

Oppgaven bruker to ulike analysestrategier for å svare på problemstillingen, multippel lineær 

regresjon og fast-effekts analyse. Analysestrategiene brukes for å kunne forklare ulike sider 

ved problemstillingen.  

 

 Multippel lineær regresjon 

Multippel lineær regresjonsanalyse bygger på lineær regresjon, men tillater bruk av flere 

uavhengige variabler. Den benyttes gjerne når man ønsker å se på sammenhengen mellom 

flere enn to variabler. Analysemetoden gir mulighet for å undersøke om sammenhengen man 

finner er spuriøs, eller om det er andre årsaksfaktorer som forårsaker den observerte 

variasjonen. Dette gir deg mulighet til å skille mellom indirekte og direkte effekter. Man kan 

også undersøke for samspill (Skog 2004: 214).  

 

Hovedtendensene i multippel lineær regresjonsanalyse uttrykkes ved hjelp av en 

regresjonslinje, som kan regnes ut på flere måter. Den vanligste metoden er minste kvadrats 

metode (OLS). OLS beregner en linje som gir så lite variasjon i restleddet som mulig (Skog 

2004: 215-222). Denne analysen vil benytte seg av OLS.  

 

Multippel lineær regresjonsanalyse bygger på noen sentrale forutsetninger. Disse 

forutsetningene er: 1) Sammenhengen mellom variablene må være lineær. 2) Variasjonen i 

restleddet må ikke være autokorrelert, må være normalfordelt og homoskedastisk, som betyr 

at det er like store variasjoner rundt hele regresjonslinjen. 3) Det må ikke være korrelasjon 
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mellom den avhengige variabelen og restleddet. Det er den tredje variasjonen som er den 

viktigste, men den er også den vanskeligste å underbygge empirisk (Skog 2004: 236-237).  

 

Multippel lineær regresjon sin ligning er: 

𝑌 =  𝑏0  +  𝑏1 · 𝑋1  +  𝑏2 · 𝑋2  +  𝑏𝑛 · 𝑋𝑛  +  휀 

Y er en gitt verdi på den avhengige variabelen, og b0 er konstantleddet, det vil si den verdien 

Y har når alle de uavhengige variablene har verdien 0. B1 viser stigningstallet til X1. Det vil si 

at den måler hvor mye den avhengige variabelen (Y) øker, når X1 øker med én enhet, gitt at 

alle de andre uavhengige variablene er uforandret. B2 viser det samme for X2, som b1 gjør for 

X1. ε utgjør restleddet, den variasjonen som skapes av faktorer som ikke er tatt med i 

modellen. Dette er altså effekten av de uobserverte årsaksfaktorene (Skog 2004: 261-262).  

 

For å teste styrken til analysen brukes tre ulike statistiske tester: 1) t-test, 2) f-test og 3) R2. T-

testen benyttes for å undersøke om forskjellen mellom to estimater er statistisk signifikant. 

Testobservatoren som t-testen genererer må være innenfor en kritisk grense for å være 

generaliserbar (Skog 2004: 180-182). F-testen undersøker om nye variabler som legges inn i 

en modell gir et signifikant tillegg til forklaringen av den avhengige variabelen eller ikke. 

Testen sammenligner variasjonen som finnes mellom og innenfor ulike grupper i analysen 

(Skog 2004: 197-207). Testen gjør det mulig å undersøke om analysen styrkes ved inntaket av 

nye variabler eller ikke. R2 tester styrken til regresjonsmodellen. R2 viser hvor mye av 

variasjonen i den avhengige variabelen som forklares av de uavhengige variablene, og er et 

mål på regresjonsmodellens forklaringskraft (Skog 2004: 224).  

 

 Fast-effektanalyse 

Tidligere forskning har støtt på flere problemer når de har undersøkt sammenhengen mellom 

andelen elever med brudderfaring på skolen og fullføring av videregående skole innen 21 års 

alder. Et av problemene er om de med sikkerhet kan si at sammenhengen de har funnet faktisk 
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er skapt av andelen elever med brudderfaring på skolen. Kan uobserverte kjennetegn ved 

skolene og elevene på skolen påvirke sannsynligheten for fullføring? Selv om det er mulig å 

inkludere utallige kontrollvariabler i analysen, vil det være vanskelig å sikre at korrelasjonen 

mellom fullføring av videregående skole og de uobserverte kjennetegnene ved skolen og 

elevene på skolen er brutt. Fast-effektmodeller på skolenivå gjør det mulig å fjerne de 

uobserverte kjennetegnene ved skolene og elevene på skolen.  

 

Hovedidéen bak fast-effektmodeller er at man bruker hver skole som sin egen kontrollgruppe 

(Allison 2009: 1). På den måten kan man kontrollere om det faktisk er andelen av elever med 

brudderfaring som påvirker fullføringen av videregående skole. Fast-effektanalyse eliminerer 

de uobserverbare kilder til heterogenitet som ikke forandrer seg over tid. Dette gjør det mulig 

å se kun på det som forandrer seg (Amato 2010: 654-655), for eksempel andelen elever med 

brudderfaring. Fast-effektanalysen gjør det samme som om man hadde hatt en dummyvariabel 

for hver skole i datasettet. 

 

Mens multippel lineær regresjonsanalyse sammenligner forskjellene på tvers av de ulike 

skolene, sammenligner fast-effektanalysen de ulike avgangskullene innad på de individuelle 

skolene. Fast-effektanalysen ser om forskjeller mellom andelen elever med brudderfaring på 

skolen på de ulike kohortene systematisk henger sammen med forskjeller i sannsynligheten 

for å fullføre videregående på de ulike kohortene. Analysen kontrollerer dermed for alle 

stabile kjennetegn ved skolene og om fordelingen av elevene på skolen er tilfeldig eller ikke 

(Hermansen og Birkelund 2015: 13). Fast-effektanalysen bygger på antagelser om at 

avgangskullene på en skole er forskjellige og at forskjellen i elevsammensetningen på skolene 

er tilfeldig. Fast-effektanalysen tar utgangspunkt i at foreldre ikke plasserer sine barn i 

spesifikke grunnskoler basert på særegenheter ved de spesifikke avgangskohortene (Hoxby 

2000).  
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Ligningen som brukes i fast-effektanalysen er: 

𝑌𝑒𝑠𝑘 =  𝛼𝑠  +  𝛾𝑏𝑟𝑢𝑑𝑑𝑒  +  𝜃𝑏𝑟𝑢𝑑𝑑𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠𝑒𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘  +  𝛽1𝑍𝑠𝑘  +  𝛽2𝑋𝑒  + 𝛿𝑘  +  휀𝑒𝑠𝑘 

E, s og k står for elev, skole og kohort. 𝑌𝑒𝑠𝑘 viser fullføringen av videregående skole, 𝛼𝑠 er 

skole fast-effektene, 𝑍𝑠𝑘 viser kontrollvariablene for studentene og bruddsammensetningen på 

de ulike skolekohortene. 𝑋𝑒  er de ulike individuelle kontrollvariablene for elevene og deres 

bakgrunn, 𝛿𝑘 viser fast-effektene for de ulike kohortene og tilslutt 휀𝑒𝑠𝑘 viser restleddet for 

studentene. 

 

De statistiske testene som nevnes under multippel lineær regresjon, blir også benyttet i fast-

effektanalysen.  
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4 Resultater 

Analysen søker å svare på den overgripende problemstillingen: hvilke konsekvenser foreldres 

samlivsbrudd har for barnas utdanningskarrierer? For å gjøre dette svarer den på de fire 

konkrete forskningsspørsmålene som ble presentert i kapittel 1.1. Resultatene fra denne 

analysen blir presentert i dette kapitlet. Diskusjonen av resultatene og hvordan de svarer på 

problemstillingen presenteres i kapittel 5.  

 

For å tydeliggjøre forholdet mellom den avhengige variabelen (fullføring av videregående 

skole innen 21 års alder) og den primære uavhengige variabelen (brudderfaring) har jeg 

utarbeidet figur 3 

Figur 3: Fordeling fullføring av videregående og brudderfaring på og innenfor skolekohort 

 

 

Figur 3 viser hvordan forholdet mellom fullføring av videregående skole og erfaring med 

foreldres samlivsbrudd er på skolekohortnivå, og avviket fra skolegjennomsnittet for de ulike 

skolekohortene. Panel A viser en sammenheng mellom fullføring av videregående skole og 

erfaring med samlivsbrudd. Selv om det er store forskjeller viser resultatene at jo høyere 

andel elever på skolen som har opplevd samlivsbrudd, jo lavere andel av elevene på 

skolekohorten fullfører videregående skole (rxy= -0.2876, p<0.001). Panel B viser avviket fra 
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skolegjennomsnittet på kohortene. Den negative sammenhengen man fant i panel A vises 

også her, dog den har blitt litt mindre (rxy= -0.1359, p<0.001). Denne sammenhengen 

undersøkes videre i analysen gjennom en multivariat analyse.  

 

 Fullføring videregående skole 

Analysen i denne oppgaven er bygget opp med utgangspunkt i problemstillingen som ble stilt 

i innledningen. Problemstillingen er utvidet med fire forskningsspørsmål for å komme dypere 

inn i problemstillingen. Analysen tar utgangspunkt i en enkel modell som gir grunnlaget for 

videre undersøkelser. De tre første underspørsmålene blir undersøkt i tabell 4, mens det siste 

underspørsmålet blir besvart i tabell 5. Tabell 4 viser en multivariat lineær regresjonsanalyse. 

Det er resultatene i tabell 4 som er grunnlaget for den videre analysen i oppgaven, og blir 

derfor nøye gjennomgått. Tabell 5 viser hvordan analysen blir påvirket av skole-fasteffekter. 

Det er de samme variablene i tabell 4 og 5. Analysen som er bakgrunnen for tabell 4 bruker 

lineær regresjon, mens i tabell 5 er det brukt fest-effektanalyse. Det er de faste kjennetegnene 

ved skolene som utgjør fast-effektene i den delen av analysen. De to tabellene er ikke helt likt 

bygget opp. Den første modellen i tabell 4 er fjernet i tabell 5 fordi det kun går på individnivå 

mens fast-effektanalysen foregår på skolenivå. 

 

Den avhengige variabelen i denne delen av analysen er fullføring av videregående skole innen 

fem år etter utgang fra grunnskolen, og er forklart i kapittel 3. Kort oppsummert er det en 

dummyvariabel hvor verdien 0 betyr at man ikke har fullført videregående skole innen fem år, 

mens verdien 1 betyr det motsatte.  

 

 Tabell 4: Lineær regresjons analyse 

Den lineære regresjonsanalysen består av seks ulike modeller som bygger på hverandre. 

Resultatene fra hver enkel modell blir presentert hver for seg videre i oppgaven.  
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Tabell 4: Lineær regresjons analyse      

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

 b/se b/se b/se b/se b/se b/se 

Brudderfaring individ -0.168*** -0.161*** -0.171*** -0.161*** -0.132*** -0.145*** 

 (0.002) (0.002) (0.005) (0.002) (0.002) (0.005) 

Brudderfaring skolekohort  -0.174*** -0.183*** -0.229*** -0.251*** -0.262*** 

  (0.009) (0.011) (0.009) (0.009) (0.010) 

Samspill brudderfaring på individ 

og skolekohortnivå   0.045*   0.056* 

   (0.023)   (0.022) 

Foreldres gjennomsnittlige 

utdanningsnivå    0.294*** 0.024*** 0.024*** 

    (0.005) (0.005) (0.005) 

Kjønn     0.089*** 0.089*** 

     (0.001) (0.001) 

Innvandringsbakgrunn     -0.005* -0.005* 

     (0.002) (0.002) 

Antall søsken     -0.027*** -0.027*** 

     (0.001) (0.001) 

Søskenrekkefølge     -0.025*** -0.025*** 

     (0.001) (0.001) 

Mors alder ved fødsel     0.009*** 0.009*** 

     (0.000) (0.000) 

Foreldrenes utdanning: Noe 

videregående skole     0.119*** 0.119*** 

     (0.003) (0.003) 

Foreldrenes utdanning: Fullført 

videregående skole     0.181*** 0.181*** 

     (0.002) (0.002) 

Foreldrenes utdanning: Kort 

høyere utdanning     0.281*** 0.281*** 

     (0.003) (0.003) 

Foreldrenes utdanning: Lang 

høyere utdanning     0.329*** 0.329*** 

     (0.003) (0.003) 

Konstantledd 0.735*** 0.769*** 0.771*** 0.661*** 0.374*** 0.376*** 

 (0.001) (0.002) (0.002) (0.003) (0.005) (0.005) 

R2 0.022 0.022 0.022 0.031 0.104 0.104 

N 4.17e+05 4.17e+05 4.17e+05 4.17e+05 4.00e+05 4.00e+05 

   Signifikansnivå: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Modell 1: Individuell brudderfaring 

Den første modellen i analysen viser sammenhengen mellom det å ikke ha fullført 

videregående skole innen fem år etter utgangen av grunnskolen, og brudderfaring. Det er en 

bivariat analyse. Den uavhengige variabelen i modellen er om man har brudderfaring, og er en 

dummyvariabel hvor de som ikke har opplevd samlivsbrudd har verdien 0, mens 

brudderfaring er gitt verdien 1.  

 

Konstantleddet, som viser graden av fullføring av videregående skole for de elevene som ikke 

har brudderfaring, har en verdi på 0.735. Det betyr at 73.5% av elevene uten brudderfaring 

fullfører videregående skole innen fem år. Regresjonskoeffisienten til brudd i modell 1 er -

0.168, noe som viser at graden av fullføring av videregående skole synker med -0.168 for 

gruppen med brudderfaring. Det gir en fullføring på 0.567. Både konstantleddet og 

koeffisienten for brudd er signifikant på et 0.001-nivå, noe som betyr at man med 0.001% 

sannsynlighet for å ta feil kan si at det er en sammenheng mellom variabelen 

 

Resultatene i modell 1 støtter hypotese 1 (Barn med brudderfaring har mindre sannsynlighet 

for å fullføre videregående skole sammenlignet med barn som har vokst opp med begge sine 

foreldre.)  Erfaring med samlivsbrudd har en negativ påvirkning på fullføring av videregående 

skole. Funnet står ikke spesielt sterkt alene. Samlivsbrudd forklarer kun 2.2% av variasjonen i 

fullføring av videregående skole. Det er også andre mekanismer som spiller inn for 

fullføringen av videregående skole. Det er derfor viktig å inkludere flere variabler i modellen. 

Inkluderingen av flere variabler tester også styrken til sammenhengen som er funnet i modell 

1.  

 

Modell 2: Brudderfaring på individ og skolekohortnivå 

I modell 2 inkluderes variabelen brudderfaring på skolenivå. Variabelen har verdier mellom 0 

og 1 hvor 0 indikerer at ingen elever i skolekohorten har brudderfaring, mens 1 tilsier at alle 
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elevene i skolekohorten har opplevd samlivsbrudd. En mer inngående forklaring av variabelen 

finnes i kapittel 3.  

Konstantleddet i modell 2 viser fullføringsgraden til de elevene som verken har brudderfaring 

eller som tilhører en skolekohort hvor ingen av elevene har brudderfaring. Konstantleddet er 

på 0.769, med en standarsfeil på 0.002. De som har verdi 0 på de to uavhengige variablene 

har 76.9% sannsynlighet for å fullføre videregående skole.  

 

En økning i andel elever med brudderfaring på skolekohorten påvirker også fullføringsgraden 

negativt (med -0.174). For elever i klassen hvor alle har brudderfaring vil sannsynligheten for 

å fullføre videregående skole synke med 17,4%. Den deskriptive statistikken viser at ingen 

skolekohorter i denne analysen har 100% brudderfaring blant sine elever. Denne 

påkjenningen vil derfor være hypotetisk. Funnene indikerer likevel at økt andel elever med 

brudderfaring påvirker sannsynligheten for å fullføre videregående skole negativt. Den 

individuelle brudderfaringen har fortsatt en negativ effekt på sannsynligheten for å fullføre 

videregående skole. I modell 1 var den negative effekten på 16.8%, men den har nå sunket litt 

til 16.1%. Individuell brudderfaring har fortsatt en sterk påvirkning på fullføring av 

videregående skole. Alle resultatene i modell 2 er signifikant på et 0.001 nivå. 

 

Modell 2 forklarer like mye av variasjonen i fullføring av videregående skole som modell 1 

gjorde, 2,2%. Dette indikerer en sterk korrelasjon mellom individuell brudderfaring og 

brudderfaring på skolekohortnivå. For å teste styrken til funnene må flere variabler 

inkluderes. Før kontrollvariablene inkluderes tester oppgaven om det er et samspill mellom 

brudderfaring på individnivå og andelen elever med brudderfaring på skolekohorten. 

 

Modell 3: Samspill mellom individuell brudderfaring og brudderfaring på 

skolekohorten 

Et samspillsledd mellom brudderfaring på individ og skolenivå inkluderes i modell 3. 

Samspillsleddet kontrollerer om effekten av den individuelle brudderfaringen på 
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sannsynligheten fra å fullføre videregående skole varierer med hvor stor andel av medelevene 

som har brudderfaring.  

 

Når samspillsleddet inkluderes øker konstantleddet til 0.771, med et standardavvik på 0.002. 

Samspillet mellom individuell brudderfaring og brudderfaring på skolekohorten har en 

regresjonskoeffisient på 0.045, med et standardavvik på 0.023. Dette indikerer et samspill 

mellom individuell brudderfaring og andelen elever med brudderfaring på skolekohorten. En 

økt andel elever med brudderfaring på skolekohorten vil svekke den negative effekten 

individuell brudderfaring har på fullføringen av videregående skole. Funnet kan tyde på at det 

er en form for normalisering av samlivsbrudd på skolene, slik at belastningen av et 

samlivsbrudd blir mindre. Dette vil bli diskutert nærmere i neste kapittel. Samspillsleddet her 

er signifikansnivå på 0.5.  

 

Modell 3 viser også at både den negative effekten individuell brudderfaring og en høy andel 

elever med brudderfaring på skolekohorten har på fullføring av videregående skole har økt. 

Individuell brudderfaring gir nå 17.1% mindre sannsynlighet for å fullføre videregående skole 

(mot 16.1% i modell 2). En høy andel elever med brudderfaring på skolekohorten har en 

negativ effekt på 18,3 % (mot 17.4 i modell 2). 

 

Modell 4: Foreldrenes gjennomsnittlige utdanning på skolekohorten 

Modell 4 fjerner samspillsleddet mellom brudderfaring på individ og skolekohortnivå, og 

inkluderer variabelen foreldrenes gjennomsnittlige utdanningsnivå på skolen. Enkeltindividers 

fullføringsgrad fra videregående skole kan påvirkes av det gjennomsnittlige utdanningsnivået 

til foreldrene på skolen. En høy andel av foreldre på skolekullet med høyere utdannelse vil 

kunne øke de kollektive ressursene til kullet. Variabelen er kodet mellom 0 og 1, hvor 1 tyder 

på at alle foreldrene på skolen har en høyere utdannelse, mens 0 viser at ingen av elevene på 

skolekohorten har foreldre med høyere utdannelse. Høyere utdannelse vil i dette tilfelle si en 

fullført utdanning på høyskole- og universitetsnivå, uavhengig av lengde.  
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Resultatene i modell 4 indikerer at en høyere andel av foreldre med høyere utdannelse på 

skolekohorten gir en positiv påvirkning når det kommer til fullføring av videregående skole. 

Hvis alle foreldrene på skolekohorten har høyere utdanning øker sannsynligheten for å 

fullføre videregående skole med 29,4%.  

 

Regresjonskoeffisienten til individuell brudderfaring går i modell 4 tilbake til samme nivå 

som det hadde i modell 2 (-16.1%). Dette kan ha sammenheng med at samspillsleddet mellom 

brudderfaring på individ- og skolekohortnivå er fjernet. Koeffisienten for andelen elever med 

brudderfaring på skolekohorten opplever derimot en endring. Når foreldres gjennomsnittlige 

utdanningsnivå inkluderes i analysen øker den negative effekten høy andel elever med 

brudderfaring på skolekohoretn til 22.9% (var -18,3% i modell 3). Elever i klasser med en høy 

andel elever med brudderfaring vil ha en 22,9% lavere sannsynlighet for å fullføre 

videregående sammenlignet med elever i klasser hvor ingen har brudderfaring. 

 

Alle koeffisientene i modell 4 er signifikante på et 0.001 nivå. Regresjonsmodellens 

forklaringsevne i modell 4 har økt sammenlignet med de tidligere modellene. R2 er på 0.031, 

noe som viser at denne modellen forklarer 3,1% av variasjonen i fullføring av videregående 

skole. Modellen er styrket.  

 

Modell 5: Individvariabler 

Det er vanskelig, om ikke umulig, å kontrollere for alt som påvirker om en elev fullfører 

videregående skole eller ikke. Det er en rekke ulike faktorer som spiller inn i analysen, og i 

modell 5 inkluderes de viktigste påvirkningskildene. Dette gjøres for å kunne kontrollere for 

hvor stor effekt erfaring med samlivsbrudd faktisk har på fullføring av videregående. I 

analysen inkluderes variablene kjønn, innvandringsbakgrunn, antall søsken og 

søskenrekkefølge, mors alder ved fødsel og foreldrenes gjennomsnittlige utdanning på 
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individnivå. Alle disse variablene er beskrevet i kapittel 3. Individnivåvariablene har til felles 

at de alle påvirker om man fullfører videregående skole eller ikke.  

 

Konstantleddet i modell 5 er relativt komplisert, da det inneholder alle kontrollvariablene, og 

ligger nå på 0.374. Dette er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere modeller. 

Konstantleddet viser at sannsynligheten for å fullføre videregående skole er på 37.4% for de 

med verdi 0 på samtlige variabler i analysen. Dette tilsier mannlige elever som verken har 

innvandringsbakgrunn eller brudderfaring. De går på en skole hvor ingen har opplevd 

samlivsbrudd og ingen av foreldrene har en høyere utdannelse. Disse elevene er enebarn hvor 

mor er 15 år når barnet ble født og hvor foreldrenes høyeste utdannelse er på grunnskolenivå 

eller lavere. Dette gir en meget begrenset gruppe elever.  

 

Regresjonskoeffisienten for brudd har styrket seg etter individnivåvariablene inkluderes. 

Individuell brudderfaring har nå en negativ påvirkning på fullføringen av videregående skole 

på 13,2%. Den negative effekten mellom individuell brudderfaring og sannsynligheten for å 

fullføre videregående skole har trolig vært overvurdert i de tidligere modellene. En høy andel 

elever med brudderfaring på skolekohorten har en sterk negativ effekt nå sammenlignet med 

de tidligere modellene. Sannsynligheten for å fullføre videregående skole synker med 25,1% 

for elever som tilhører skolekohorter hvor alle medelevene har brudderfaring.  

 

Individnivåvariablene indikerer at kvinner har en større sannsynlighet for å fullføre 

videregående skole enn det menn har (0.089), mens innvandringsbakgrunn gir en svak negativ 

effekt på fullføringsgraden (-0.005). Koeffisienten til innvandringsbakgrunn er kun 

signifikant på et 0.5% nivå. Funnene indikerer også en svak negativ påvirkning både for antall 

søsken (-0.027) og for hvor langt ut i søskenrekkefølgen man er (-0.025). Mors alder ved 

fødselen gir en positiv påvirkning, og øker med 0.009 for hvert år eldre mor blir. Nullpunktet 

på variabelen viser til at mor er 15, år, så for en stor del av utvalget vil dette gi en relativt 

sterk positiv påvirkning. Den siste variabelen som er inkludert i denne regresjonsmodellen 

viser til foreldrenes samlede høyeste utdannelse på individnivå. I tabellen vises de ulike 

utdanningsnivåene hver for seg. Variabelen er forklart i kapittel 3.3.1. Modell 5 indikerer at jo 
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høyere utdannelse foreldrene har, jo større er sannsynligheten for at man fullfører 

videregående skole innen fylte 21 år, altså 5 år etter fullføringen av grunnskolen. Den største 

økningen finner man mellom de som har foreldre som har fullført videregående skole som 

høyeste utdanning (0.181) og de som har en kort høyere utdannelse (0.281). Elevene som har 

foreldre som har en lang høyere utdannelse har en økning på hele 0.329.  

 

Alle individnivå-variablene som er inkludert i analysen, med unntak av 

innvandringsbakgrunn, er signifikant på et 0.001 nivå. Modell 5 har en tydelig sterkere 

forklaringsevne enn de tidligere modellene. R2 er på 0.104. Ved å inkludere 

individnivåvariablene forklarer modellen 10.4% av variasjonen i fullføring av videregående 

skole.  

 

Modell 6: individvariabler og samspillsledd 

Den siste modellen i tabell 4 inkluderer alle variablene som er brukt i de tidligere modellene. 

Samspillsleddet fra modell 3 inkluderes igjen, og styrken på sammenhengen testes med 

bakgrunn i individvariablene. Modell 6 viser at den positive effekten av samspillet mellom 

individuell brudderfaring og brudderfaring på skolekohortnivå fra modell 3 har økt fra 0.045 

til 0.056. Det å gå på en ungdomsskole med en høy andel av elever med brudderfaring 

reduserer den negative effekten egen brudderfaring har på fullføring av videregående skole, 

selv etter at man har kontrollert for individuelle faktorer.  

 

Svar på underspørsmål 1-3 

Analysene i tabell 4 søker å svare på de tre første underspørsmålene, og de tre første 

hypotesene, i avhandlingen. Spørsmålene blir svart på gjennomgående gjennom analysen, og 

her vil de bli oppsummert. 
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Det første forskningsspørsmålet er: Er det en sammenheng mellom egen erfaring med 

samlivsbrudd og sannsynligheten for å fullføre videregående skole innen 21 års alder? Den 

først modellen i analysen går spesifikt på dette spørsmålet, og resultatene viser at det er en 

sammenheng mellom det å ha erfaring med samlivsbrudd og ikke å ha fullført videregående 

skole innen 21 års alder. Da modellen ikke forklarer noe mer enn 2.2% av variasjonen i den 

avhengige variabelen, må sammenhengen testes med flere variabler. Videre i analysen finner 

man gjennomgående en sammenheng mellom erfaring med samlivsbrudd og det å ikke ha 

fullført videregående skole innen 21 års alder. Regresjonskoeffisienten er relativt stabil, men 

opplever en liten nedgang når individuelle faktorer er inkludert i analysen. Dette tilsier at noe 

av den sammenhengen man så i de tidligere modellene, egentlig var andre faktorer ved 

individet. Modell 5 har den minste negative sammenhengen mellom erfaring med 

samlivsbrudd og fullføring av videregående skole.  

 

Det andre forskningsspørsmålet er: Er det en sammenheng mellom andelen med 

brudderfaring på skolen og sannsynligheten for å fullføre videregående skole innen 21 års 

alder? Det blir besvart i den andre modellen i analysen. Resultatene peker på en signifikant 

negativ påvirkning av andelen med brudderfaring på skolen og det å fullføre videregående 

skole innen 21 års alder. Da heller ikke denne modellen forklarer mer enn 2.2% av 

variasjonen i fullføring av videregående skole trekkes det også her inn flere variabler. Modell 

4 viser at den negative sammenhengen mellom andelen med brudderfaring på skolen og det å 

ikke ha fullført videregående skole innen 21 års alder består, selv etter at man har kontrollert 

for andelen foreldre med høyere utdanning på skolen. Den negative sammenhengen blir igjen 

styrket i modell 5 og 6 etter man har kontrollert for individuelle faktorer som påvirker 

fullføringen av videregående skole.  

 

Det tredje forskningsspørsmålet er: Finnes det et samspill mellom å ha brudderfaring og 

andelen med brudderfaring på skolen når det kommer til fullføringen av videregående skole 

innen 21 års alder? Både modell 3 og modell 6 søker å svare på dette spørsmålet. Analysene i 

modell 3 gir støtte for at et samspill eksisterer. En økning i andelen elever som har opplevd 

samlivsbrudd gir en positiv påvirkning på fullføringen av videregående skole for elever som 

selv har opplevd samlivsbrudd. Denne sammenhengen blir styrket i modell 6, og viser at selv 

etter å ha kontrollert for individuelle faktorer, vil en økning av andelen elever med 
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brudderfaring på skolekohorten spille positivt inn på fullføringen av videregående skole for 

elever som selv har opplevd at foreldrene ikke lenger bor sammen. Det må riktignok påpekes 

at det kun er en svak påvirkning i begge modellene, slik at det er vanskelig å kunne si noe om 

viktigheten ved disse funnene, noe som vil bli diskutert i kapittel 5. 

 

 Tabell 5: Fast-effektanalyse 

Tabell 5 viser hvordan analysen blir påvirket av skole-fasteffekter. Modellene i tabell 5 består 

av de samme variablene som modellene i tabell 4, men bruker fast-effektanalyse istedenfor 

lineær regresjon. Den første modellen i den lineære regresjonsanalysen er ikke inkludert fast-

effektanalysen. Det er de faste kjennetegnene ved skolene som utgjør fast-effektene i 

analysen. Den første modellen går kun på individnivå, og er derfor ikke relevant i fast-

effektanalysen. Fast-effektanalysen søker å svare på det fjerde og siste underspørsmålet i 

oppgaven: Består en eventuell sammenheng avdekket i spørsmål 2 og 3 når de stabile 

kjennetegnene ved skolen tas hensyn til? Med tilhørende hypotese.  

 

Gjennomgående vises en endring i resultatene etter at fast-effekter er kontrollert for, 

sammenlignet med funnene i den lineære regresjonsanalysen (tabell 4). Den største endringen 

skjer i regresjonskoeffisientene til brudderfaring på skolekohorten. 

. 

Modell 2: Brudderfaring på individ og skolekohortnivå 

I den lineære regresjonsanalysen viser modell 2 at andelen elever med brudderfaring på 

skolekohorten har en negativ påvirkning for å fullføre videregående på 17,4%. Tilsvarende 

modell i fast-effektanalysen viser derimot at høy andel elever med brudderfaring har en 

positiv effekt på fullføringen av videregående skole. Effekten på 4.9% er ikke spesielt sterk, 

men den er signifikant på et 0.001 nivå.  
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Konstantleddet i modellen er 0.725. Elever uten brudderfaring og som går i klasser hvor ingen 

har brudderfaring har 72.5% sannsynlighet for å fullføre videregående skole. Til 

sammenligning er konstantleddet i tilsvarende modell i den lineære regresjonsanalysen 0.769.   

 

 

Tabell 5: Fast-effektanalyse 

    

 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

 b/se b/se b/se b/se b/se 

Brudderfaring individ -0.162*** -0.176*** -0.162*** -0.132*** -0.139*** 

 (0.002) (0.005) (0.002) (0.002) (0.005) 

Brudderfaring skolekohort 0.049*** 0.035** 0.030* -0.021 -0.027* 

 (0.012) (0.013) (0.012) (0.012) (0.013) 

Samspill brudderfaring på individ 

og skolekohortnivå  0.063**   0.029 

  (0.023)   (0.023) 

Foreldres gjennomsnittlige 

utdanningsnivå   0.208*** 0.007 0.007 

   (0.013) (0.012) (0.012) 

Kjønn    0.089*** 0.089*** 

    (0.001) (0.001) 

Innvandringsbakgrunn    0.001 0.001 

    (0.002) (0.002) 

Antall søsken    -0.028*** -0.028*** 

    (0.001) (0.001) 

Søskenrekkefølge    -0.027*** -0.027*** 

    (0.001) (0.001) 

Mors alder ved fødsel    0.009*** 0.009*** 

    (0.000) (0.000) 

Foreldrenes utdanning: Noe 

videregående skole    0.116*** 0.116*** 

    (0.003) (0.003) 

Foreldrenes utdanning: Fullført 

videregående skole    0.175*** 0.175*** 

    (0.002) (0.002) 

Foreldrenes utdanning: Kort høyere 

utdanning    0.277*** 0.277*** 

    (0.003) (0.003) 

Foreldrenes utdanning: Lang 

høyere utdanning    0.324*** 0.324*** 

    (0.003) (0.003) 

Konstantledd 0.725*** 0.727*** 0.645*** 0.344*** 0.345*** 

 (0.003) (0.003) (0.006) (0.007) (0.007) 

R2 0.020 0.020 0.021 0.094 0.094 

N 4.15e+05 4.15e+05 4.15e+05 4.00e+05 4.00e+05 

  Signifikansnivå: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Modell 3: Samspill mellom individuell brudderfaring og brudderfaring på 

skolekohorten 

Samspillsleddet som er inkludert i modell 3 viser samme tendens som tilsvarende modell i 

den lineære regresjonen. Modellen viser et samspill mellom brudderfaring på individnivå og 

skolekohortnivå på 0.063. Elever med individuell brudderfaring vil oppleve en positiv effekt 

av høy andel medelever med brudderfaring. Tilsvarende tall i den lineære regresjonsanalysen 

er på 0.045. Etter at de uobserverbare faste kjennetegnene ved skolene er fjernet fra analysen 

har samspillet mellom brudderfaring på individ og skolenivå fått en marginal økning. 

 

Andelen elever med brudderfaring på skolekohorten har derimot en mindre betydning 

sammenlignet med tilsvarende modell i den lineære regresjonsanalysen og modell 2 av fast-

effektanalysen. Regresjonskoeffisienten til brudderfaring på skolekohorten er nå på 0.035. 

Tilsvarende modell i den lineære regresjonsanalysen var -0.183. Fast-effektanalysen viser at 

etter å ha kontrollert for samspill mellom brudderfaring på individ og skolenivå har høy andel 

elever med brudderfaring i klassen en positiv effekt på fullføringen av videregående skole på 

3.5%.  

 

Konstantleddet i modell 3 er 0.727. Både regresjonskoeffisienten for brudderfaring 

skolekohort og samspillsleddet mellom brudderfaring på individ og skolekohortnivå er 

signifikante på et 0.01 nivå.  

 

Modell 4: Foreldrenes gjennomsnittlige utdanning på skolekohorten 

Effekten av foreldrenes gjennomsnittlige utdanningsnivå på skolekohorten har ikke endret seg 

mye sammenlignet med den lineære regresjonsanalysen (tabell 5). De samme tendensene 
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vises i fast-effektanalysen, men effekten har blitt litt svakere (fra 0.294 i tabell 4 til 0.208 i 

tabell 5). Hvis alle foreldrene på skolekohorten har høyere utdanning vil det øke 

sannsynligheten for å fullføre videregående skole med 20.8%. Funnet er signifikant på et 

0.001 nivå.  

 

Effekten andelen elever med brudderfaring på skolekohorten har på sannsynligheten for å 

fullføre videregående skole har svekket seg litt sammenlignet med de foregående modellene i 

fast-effektanalysen. Regresjonskoeffisienten har en verdi på 0.030 og er kun signifikant på et 

0.5 nivå.  

 

Konstantleddet til modellen er 0.645. Sannsynligheten for å fullføre videregående skole for 

elever som ikke har brudderfaring og som går i klasser hvor ingen av medelevene har 

brudderfaring og ingen av foreldrene har høyere utdanning er 64,5%.  

 

Modell 5: Individvariabler 

I modell 5 inkluderes individnivåvariablene, mens samspillsleddet mellom brudderfaring på 

individ og skolekohortnivå utelates fortsatt. Individnivåvariablene har en kraftig påvirkning 

på analysen. Analysen viser at verken andelen elever med brudderfaring i klassen eller 

foreldrenes gjennomsnittlige utdanningsnivå har en signifikant betydning for fullføringen av 

videregående skole.  

 

Det skjer ikke store endringer på hvordan individ- og kontrollvariablene påvirker fullføringen 

av videregående i forhold til den lineære regresjonsanalysen. Det er marginale endringer i 

effekten variablene har. Den største forandringen er at elevers innvandringsbakgrunn ikke har 

en signifikant betydning for fullføringen av videregående skole. I den lineære 

regresjonsanalysen var effekten signifikant, men svak (-0.005).  
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Modell 6: individvariabler og samspillsledd 

I den siste modellen er alle variablene i analysen inkludert. Samspillsleddet som inkluderes 

viser at det ikke er et signifikant samspill mellom andelen elever med brudderfaring på 

skolekohorten og hvordan individuell brudderfaring påvirker sannsynligheten for å fullføre 

videregående skole. Det kan tyde på at det signifikante samspillet den lineære 

regresjonsanalysen fant ikke stemte. Betydningen av dette blir diskutert i kapittel 5.  

 

Betydningen individuell brudderfaring har på sannsynligheten for fullføringen av 

videregående skole har gjennom hele fast-effektanalysen vist samme tendenser som den 

lineære regresjonsanalysen. Regresjonskoeffisienten for individuell brudderfaring er på -0.139 

i fast-effektanalysen. Dette er en litt svakere effekt enn hva den lineære regresjonsanalysen 

viste (-0.145). Individuell brudderfaring har fortsatt en negativ effekt på fullføringen av 

videregående skole.  

 

Regresjonskoeffisienten til brudderfaring på skolekohortnivå var ikke signifikant i modell 5, 

men er signifikant på et 0.5 nivå i denne modellen. Den har en verdi på -0.027. Etter at 

individ- og kontrollvariablene og samspillsleddet mellom brudderfaring på individ- og 

skolekohortnivå ble inkludert i analysen har høy andel elever med brudderfaring i klassen en 

marginal negativ effekt på sannsynligheten for å fullføre videregående skole. 

 

Regresjonskoeffisienten har også forandret seg fra marginalt positivt i modell 2, 3 og 4 til en 

marginal negativ effekt.  Gjennomgående for regresjonskoeffisientene til brudderfaring på 

skolekohortnivå er at den har en meget svak effekt på sannsynligheten for fullføringen av 

videregående skole. Det er derfor viktig å stille spørsmålstegn ved styrken til funnene. Er 

effekten reell?  
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Svar på underspørsmål 4 

Modellene i tabell 5 gir et svar på underspørsmål4 i problemstillingen: Består en eventuell 

sammenheng avdekket i spørsmål 2 og 3 når de stabile kjennetegnene ved skolen tas hensyn 

til? Ved å fjerne de stabile kjennetegnene ved skolen, slik som lærerstab etc., forsvinner 

nesten sammenhengen mellom andelen med brudderfaring på skolekohorten og fullføringen 

av videregående skole. Dette kan indikere at det ikke er andelen med brudderfaring på 

skolekohortnivå som påvirker om man fullfører videregående skole eller ikke, men andre 

kjennetegn ved de ulike skolene. Dette funnet blir diskutert i kapittel 5 av avhandlingen.   
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5 Diskusjon 

Resultatene fra analysen, som ble presentert i kapittel 4, vil i dette kapitlet bli diskutert og satt 

opp mot teoriene presentert i kapittel 2. Stemmer mine funn overens med tidligere forskning? 

Og kan funnene forklares ved hjelp av teorien på feltet? kapitlet ser også på hvordan funnene 

svarer på den overgripende problemstillingen som stilles i oppgaven: Hvilke konsekvenser 

foreldres samlivsbrudd har for barnas utdanningskarrierer? 

 

Dette kapitlet vil også se hvordan forventningene til de empiriske resultatene presentert i 

kapittel 2 stemmer med funnene i denne oppgaven. Hypotesene er knyttet sammen med de 

fire forskningsspørsmålene som utdyper problemstillingen. Diskusjonen vil i hovedsak bygge 

opp rundt disse spørsmålene. 

 

 Er det en sammenheng mellom egen erfaring 

med samlivsbrudd og sannsynligheten for å fullføre 

videregående skole innen 21 års alder?  

Det første forskningsspørsmålet ser på sammenhengen mellom erfaring med samlivsbrudd og 

fullføring av videregående på individnivå. Teorien har skapt forventninger om at barn som har 

opplevd et samlivsbrudd har en lavere fullføringsgrad fra videregående skole sammenlignet 

med barn som ikke har denne erfaringen (hypotese 1). Forventningen støtter seg på tidligere 

forskning (Amato 1993, Amato 2000, Breivik og Olweus 2006, Garriga og Härkonen 2009, 

Keith og Amato 1991, Lauglo 2008, McLanahan og Sandefur 1994, Simons m.fl 1996, Steele 

m.fl. 2009). Den lineære regresjonsanalysen i denne oppgaven støtter den første hypotesen. 

Det er en negativ sammenheng mellom brudderfaring og fullføring av videregående innen 21 

års alder. Mens 73,5% av elevene uten brudderfaring fullfører videregående (tabell 4, modell 

1), fullfører kun 56.7% av elevene med brudderfaring. Sammenhengen består når man 

inkluderer ulike kontrollvariabler, som kjønn, innvandringsbakgrunn og foreldrenes 

utdannelse. Det er mange andre elementer som spiller inn på fullføringsgraden fra 

videregående skole (forklaringsprosenten er 2.2 for modell 1 og 10.4 når man inkluderer 
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individ-/kontrollvariabler i modell 6). Analysen viser likevel en signifikant sammenheng 

mellom fullføring av videregående og erfaring med samlivsbrudd på et individnivå.  

 

Individuell brudderfaring kan påvirke fullføringen av videregående skole gjennom ulike 

mekanismer. Analysen sier ikke noe om hvilken måte individuell brudderfaring påvirker 

fullføringen av videregående skole, men det er tydelig en sammenheng. Kapittel 2 beskrev 

flere ulike forklaringer på hvordan individuell brudderfaring påvirker sannsynligheten for å 

fullføre videregående skole. Hovedforklaringen som ble presentert var Divorce-stress-

adjustment-perspektivet. Denne forklaringen, som inkluderer de mest brukte forklaringene i 

tidligere forskning (Amato 2000), er absolutt plausibel. De individuelle forklaringene til bl.a. 

Amato (1993), Amato og Keith (1991) og McLanahan og Sandefur (1994) kan være ulike 

mediatorer for konsekvensene samlivsbruddet kan få. De kan skape stress som har en negativ 

effekt på fullføringen av videregående skole.  

 

Den første forklaringen handler om hvordan foreldre påvirker barn og barnets oppførsel. 

Hendelser knyttet til foreldrenes samlivsbrudd kan på den måten påvirke barns sannsynlighet 

for å fullføre videregående skole. Krangling mellom foreldre og mindre kontakt med den av 

foreldrene som flytter ut er eksempler på stresskapende mekanismer som påvirker 

fullføringen av videregående skole. Barn med brudderfaring tilbringer mindre tid på skolen 

sammenlignet med barn som bor med begge sine foreldre (Dronkers m.fl. 2015). Nedgang i 

tiden eleven tilbringer på skolen kan føre til en lavere sannsynlighet for å fullføre 

videregående skole. Dette kan ha sammenheng med at foreldrene har mindre kontroll på sine 

barn etter et brudd. Foreldrenes involvering, både i sine barn og i skolen generelt, er viktig for 

barnets skoleprestasjoner (Park m.fl. 2011). Selv om denne forklaringen kun har begrenset 

støtte i empirien (Amato 1993: 27), kan foreldrene påvirke hvilke konsekvenser 

samlivsbruddet har på barn gjennom å være en mediator i Devorce-stress-adjustment-

perspektivet. Foreldrenes påvirkning kan også være en moderator som kan forklare hvorfor 

foreldrenes samlivsbrudd påvirker barn forskjellig. Eksempler på slike moderatorer er 

foreldrenes utdanning, skoleengasjement og individuelle ressurser. Endringer i elevenes 

økonomiske livsvilkår i familien kan også skape stress som har en negativ påvirkning på det 

individuelle barnet. Det samme gjelder skolebytte og flytting. Fordi de ulike forklaringene 
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kan inkluderes inn i Divorce-stress-adjustment-perspektivet mener jeg at dette perspektivet 

kan gi gode forklaringer på hvordan foreldres samlivsbrudd påvirker barns skoleprestasjoner 

og fullføring av videregående skole. Det er trolig summen av de ulike påkjenningene som 

oppstår i forbindelse med bruddet som påvirker barn negativt. Dette stresset kan føre barnets 

oppmerksomhet vekk fra skolearbeidet. Dette kan påvirke sannsynligheten for fullføring av 

videregående skole.  

 

En annen mulig forklaring kan være seleksjon. Analysen viser at foreldrenes utdanning 

påvirker sannsynligheten for å fullføre videregående skole. Jo høyere utdannelse foreldrene 

har jo større er sannsynligheten for at man fullfører videregående skole. Foreldre med lavere 

utdannelse har også større sannsynlighet for å gå gjennom et samlivsbrudd (Lyngstad 2004). 

Foreldrenes utdanning er trolig ikke en forklaring i seg selv, men lavt utdannede foreldre har 

færre tilgjengelige ressurser som kan fungere som en positiv moderator. 

Seleksjonsforklaringen mener også at egenskaper ved det individuelle barnet kan påvirke 

sannsynligheten for at foreldrene går fra hverandre (Amato og Booth 1996; Amato 2000; 

Hetherington 1999). Denne oppgaven tester ikke denne forklaringen.  

 

For å teste om det er ulike former for stress som påvirker barnet på et individnivå må det 

gjøres dypere undersøkelser og ta i bruk andre forskningsmetoder. Siden den individuelle 

brudderfaringen ikke er hovedfokuset i oppgaven gjøres ikke det her, men det arbeidet kan tas 

opp igjen på et senere tidspunkt. 

 

 Er det en sammenheng mellom andelen med 

brudderfaring på skolen og sannsynligheten for å 

fullføre videregående skole innen 21 års alder? 

Det andre forskningsspørsmålet i oppgaven omhandler hvordan elevsammensetningen i 

klassen påvirker sannsynligheten for å fullføre videregående skole. Den multiple lineære 

regresjonsanalysen finner en sammenheng mellom andelen med brudderfaring i klassen og 
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ikke fullført videregående skole innen 21 års alder. En økning i andelen med brudderfaring på 

grunnskolen spiller negativt inn på fullføringsgraden på videregående skole, som vist i tabell 

4, modell 2. Denne påvirkningen skjer uavhengig av brudderfaring. Funnene bekrefter 

forventningene til de empiriske resultatene som ble fremsatt i kapittel 2. Basert på tidligere 

forskning forventet jeg følgende: En høyere andel elever med brudderfaring i en klasse fører 

til lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skole for alle elevene i klassen (hypotese 

2). 

 

Den negative sammenhengen mellom andelen elever med brudderfaring og fullføring av 

videregående skole blir styrket når man inkluderer individ-/kontrollvariabler, fra en negativ 

sammenheng på 0.174 i modell 2 til -0.262 i modell 6. Det er viktig å påpeke at måten 

variabelen for andelen elever med brudderfaring er kodet på (mellom 0 og 1, hvor 1 betyr at 

alle elevene på skolekohorten har brudderfaring) gjør at få, om noen, elever vil oppleve en så 

kraftig negativ påvirkning som analysen viser. Funnet er likevel interessant fordi det kan gi en 

indikasjon på hvordan variablene påvirker hverandre.  

 

Meg bekjent har ingen tidligere testet hvordan andelen elever med brudderfaring på 

skolekohorten påvirker sannsynligheten for å fullføre videregående skole i en norsk kontekst. 

Norge er inkludert i undersøkelsen til de Lange m.fl. (2014) og Dronkers m.fl. (2015), men 

sammenhengen er ikke tidligere blitt testet ved å bruke norske registerdata. Funnene i den 

lineære regresjonsanalysen viser de samme tendensene i Norge som i USA (Pong 1997; 1998) 

og i ulike OECD-land (bl.a. Australia, Danmark og Slovenia) (de Lange m.fl. 2014; Dronkers 

m.fl. 2015). Andelen elever med brudderfaring på skolekohorten påvirker utdanningsutfallet 

(fullføring av videregående skole). I kapittel 2 ble det presentert to mulige forklaringer på 

hvordan elevsammensetningen kan påvirke barns skoleprestasjoner og fullføringsgrad fra 

videregående skole. Min analyse undersøker ikke hva som skaper sammenhengen som vises i 

analysen, men begge forklaringene kan være plausible. Forklaringen som ser på endringer i 

det kollektive nettverket har støtte i tidligere forskning (Pong 1997; 1998). Når summen av 

tilgjengelige ressurser reduseres påvirkes sannsynligheten for å fullføre videregående skole 

for alle elevene på skolekohorten. Det kan også være et potensielt samspill mellom hvordan 

endringer av de kollektive ressursene påvirker utdanningsutfallet og foreldrenes 
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utdanningsnivå. Barn med lavt utdannede foreldre kan være ekstra avhengige av det 

kollektive nettverket. Analysen viser at både foreldrenes utdannelse på individnivå og den 

gjennomsnittlige utdannelsen til foreldrene på skolekohorten påvirker fullføringen av 

videregående skole. Jo høyere utdannelse foreldrene har, jo større er sannsynligheten for at 

man fullfører videregående skole. Endringer i de tilgjengelige ressursene kan derfor ha en 

kraftigere effekt på barn med lavt utdannede foreldre. Dette potensielle samspillet er ikke 

undersøkt i denne oppgaven. Endringer i det kollektive nettverket kan fungere som en 

moderator i Divorce-stress-adjustment-perspektivet. Selv om perspektivet ser på individuell 

brudderfaring, er det mulig å trekke linjer til brudderfaring på skolekohortnivå. 

 

Mindre tid til læring i skolen er også en plausibel forklaring på den sammenhengen mellom 

elevsammensetning og fullføring av videregående skole. Elever med brudderfaring kan ha 

problemer som påvirker tiden eleven tilbringer på skolen. En økt andel elever med 

brudderfaring kan påvirke medelevene på en negativ måte og føre til en lavere 

fullføringsprosent. Læringstiden på skolen kan bli påvirket gjennom generell uro i 

klassesituasjonen noe som stjeler tid fra det pedagogiske opplegget. Elever som kommer for 

sent kan også påvirke læringstiden på skolen ved at det skaper et oppbrudd i 

læringssituasjonen (Dronkers 2010; Dronkers m.fl. 2015). Nedgangen i tiden til pedagogisk 

aktivitet på skolen påvirker både på individnivå og skolenivå. Det mulige samspillet mellom 

brudderfaring på individnivå og skolenivå blir diskutert senere i kapittelet.  

 

 Finnes det et samspill mellom å ha 

brudderfaring og andelen med brudderfaring på 

skolen når det kommer til fullføringen av 

videregående innen 21 års alder? 

Analysen har til nå vist at det å ha brudderfaring og det å gå i en klasse med en høy andel 

elever med brudderfaring har en negativ påvirkning på fullføring av videregående skole innen 

21 års alder. Hvordan er det for elever med brudderfaring å gå i en klasse med en høy andel 

elever med samme erfaringsbakgrunn? Sosial samspillsteori, her «andedam»-perspektivet 
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(Crosnoe 2009), vil hevde at elever som selv har opplevd et samlivsbrudd vil gjøre det bedre 

på skoler hvor andelen elever med lik erfaring er høyere. Belastningen ved å anse seg selv, og 

bli ansett som, en minoritet på skolen vil kunne gå ut over fullføringen av videregående skole. 

En økt andel elever med brudderfaring vil derfor, ifølge teorien, telle positivt for 

fullføringsprosenten for elever som har opplevd foreldrenes samlivsbrudd. Forventningene til 

de empiriske resultatene er: Elever som selv har brudderfaring har høyere sannsynlighet for å 

fullføre videregående skole når andelen elever med brudderfaring i klassen er høy (Hypotese 

3). Et samspillsledd blir inkludert i analysen for å teste om denne teorien stemmer. 

 

Elever som selv har brudderfaring vil oppleve en svakt positiv påvirkning (0.056) av å gå i en 

klasse hvor andelen likesinnede er høy. Selv om den positive påvirkningen ikke er spesielt 

sterk og kun signifikant på et 0.05 nivå, bekrefter analysen hypotese 3. Analysen finner et 

samspill mellom andelen elever med brudderfaring i klassen og hvordan individuell 

brudderfaring påvirker fullføringen av videregående skole. Det skjer en normalisering av 

brudderfaring på skolekohortene. En mulig forklaring på dette samspillet er «andedam»-

perspektivet. Elever med brudderfaring vil gjøre det marginalt bedre i skolekohorter med høy 

andel elever med brudderfaring. Elevene har en større sannsynlighet for å fullføre 

videregående skole når de i mindre grad er en minoritet.  

 

Den positive effekten av å gå i en klasse med en høy andel elever med brudderfaring, hvis 

man selv har opplevd samlivsbrudd, er såpass liten (0.056) at det ikke veier opp for den 

negative effekten det er å gå i en klasse med en høy andel elever med brudderfaring (-0.262). 

Det er fortsatt en større belastning å gå i en klasse hvor en stor andel elever har brudderfaring, 

enn å gå i en klasse med en lav andel elever med denne erfaringen. Det kan derfor diskuteres 

hvor sterk støtte «andedam»-perspektivet har i min analyse. Elever med brudderfaring vil 

klare seg bedre enn sine medelever uten denne erfaringen i en klasse med høy andel elever 

med brudderfaring, men de positive konsekvensene veier ikke opp for de negative 

konsekvensene en høy andel elever med brudderfaring i klassen har. Sannsynligheten for å 

fullføre videregående skole går ned når andelen elever med brudderfaring i klassen er høy. 

Dette er uavhengig av om man har opplevd samlivsbrudd eller ikke. Analysen bekrefter et 

sosialt samspill, men det er så svakt at det har begrenset effekt på det endelige utfallet. 
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Analysestrategien til de tre første forskningsspørsmålene i oppgaven følger i fotsporene til 

Pong (1997; 1998), de Langen m.fl. (2014) og Dronker m.fl. (2015). Funnene mine stemmer 

med deres funn. Norske barn med særboende foreldre har lavere sannsynlighet for å fullføre 

videregående skole. Andelen elever med brudderfaring på skolekohorten har også en negativ 

påvirkning på sannsynligheten for å fullføre videregående skole, ikke bare for elever med 

brudderfaring, men for hele kohorten. Funnene i analysen samsvarer også med tidligere 

studier av elevsammensetningens betydning for fullføring av videregående skole. Studien til 

Hermansen og Birkelund (2015) viser at elevsammensetningen påvirker fullføringen av 

videregående. Elever med brudderfaring eller, som hos Hermansen og Birkelund (2015), 

innvandrerbakgrunn får en høyere sannsynlighet for å fullføre videregående når de tilhører 

skolekohorter med en høy andel likesinnede. En viktig metodisk forskjell mellom denne 

oppgavens analyse til nå og analysen til Hermansen og Birkelund (2015) er at de har 

kontrollert sine funn ved hjelp av fast-effektanalyse. Å benytte fast-effektanalyse er noe som 

ikke tidligere er gjort på sammenhengen mellom andelen elever med brudderfaring på 

skolekohorten og fullføring av videregående skole. Dette er, som tidligere poengtert, en 

svakhet ved den tidligere forskningen på feltet. For å kontrollere de funnene som er gjort i 

analysen til nå vil jeg inkludere fast-effekter, noe som leder til det fjerde og siste 

underspørsmålet i oppgaven.  

 

 Består en eventuell sammenheng avdekket i 

spørsmål 2 og 3 når de stabile kjennetegnene ved 

skolen tas hensyn til? 

For å teste styrken til funnene i analysen så langt kontrolleres det for de stabile kjennetegnene 

ved skolen ved hjelp av fast-effektanalyse. Fast-effektanalysen sammenligner 

avgangskohorter på individuelle skoler med hverandre, istedenfor å se på forskjeller mellom 

skolene slik som den lineære regresjonsanalysen gjør. På denne måten fjernes effekten som 

stammer fra stabile uobserverte kjennetegn ved de ulike skolene og elevene på skolen. Meg 

bekjent har ingen tidligere testet sammenhengen mellom andelen elever med brudderfaring i 

klassen og sannsynligheten for å fullføre videregående skole ved hjelp av fast-effektanalyse. 
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Medelevenes brudderfaring og sannsynligheten for fullføring av videregående 

skole 

Når fast-effekter på skolenivå inkluderes i analysen forandrer funnene seg. Når de stabile 

kjennetegnene ved de individuelle skolene fjernes forsvinner nesten den statistiske 

sammenhengen mellom andelen elever med brudderfaring og fullføring av videregående skole 

helt. Det er en meget svak negativ påvirkning når både individ- og kontrollvariabler og 

samspillsleddet mellom brudderfaring på individ- og skolekohortnivå er inkludert. Fordi 

sammenhengen er så svak (-0.027) kan man ikke utelukke at den effekten som vises egentlig 

stammer fra andre påvirkningskilder. Jeg velger derfor å beholde nullhypotesen som sier at 

det ikke er noen sammenheng mellom variablene.  

 

Funnene i oppgaven tyder på at de tidligere arbeidene på feltet kan ha kommet til en ukorrekt 

konklusjon når de ser på sammenhengen mellom andelene elever med brudderfaring klassen 

og fullføring av videregående skole. Analysen i denne oppgaven fulgte i fotsporene til Pong 

(1997; 1998), de Lange m.fl. (2014) og Dronkers m.fl. (2015). Funnene mine stemte med 

deres frem til jeg kontrollerte for de faste kjennetegnene ved skolene. Fast-effektanalysen 

viser at det nesten ikke er en sammenheng mellom andelen elever med brudderfaring i klassen 

og hvor stor sannsynlighet det er for å fullføre videregående skole. Sammenhengen funnet ved 

bruk av den lineære regresjonsanalysen var spuriøs. Det er egentlig ulike stabile kjennetegn 

ved skolene, for eksempel skolens ansatte og geografiske plassering som påvirker 

sannsynligheten for å fullføre videregående skole. Den foreliggende forskningens funn burde 

testes på nytt for å se om funnene fra fast-effektanalysen også gjelder i andre land. Andelen 

elever med brudderfaring på skolekohorten er ikke en vesentlig faktor når det kommer til 

fullføringen av videregående skole.  

 

Hvordan stemmer funnene i fast-effektanalysen med teoriene som ble presentert i kapittel 2? 

Selv om individuell brudderfaring påvirker sannsynligheten for å fullføre videregående skole, 

vil ikke denne erfaringen påvirke dine medelever. Analysen har ikke testet de ulike teoriene 

og forklaringene. Diskusjonen under støtter seg derfor kun på foreliggende empiri og ellers på 

egne vurderinger. Selv om barn med brudderfaring har en større tendens til fravær fra 

grunnskolen (de Lange m.fl. 2014), vil ikke dette fraværet påvirke resten av skolekohorten. 
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Medelevene blir heller ikke påvirket av en eventuell nedgang i tiden til pedagogisk aktivitet 

på skolen. En mulig forklaring på dette er at de individuelle problemene som oppstår blir 

fanget opp av skolen, som setter inn ekstra tiltak for å hjelpe disse elevene. Samtalegrupper 

med skilsmissebarn på skolen (Reedtz og Eng 2013) er eksempler på tiltak som kan hjelpe 

elever med brudderfaring. Selv om analysen viser at individuell brudderfaring fortsatt har 

negativ effekt på fullføringen av videregående skole, kan tiltak i skoletiden være en 

medvirkende årsak til at medelevene ikke påvirkes.  

 

Den andre ledende forklaringen på hvordan medelever brudderfaring påvirker fullføring av 

videregående skole, er endringer i det kollektive nettverket (Pong 1997; 1998). Når analysen 

viser at det ikke er en sammenheng mellom medelevers brudderfaring og fullføring av 

videregående skole mister også denne forklaringen sin betydning. Det kan fortsatt skje 

endringer i det kollektive nettverket, men disse endringene har liten påvirkning på barn uten 

brudderfaring.  

 

Samspill mellom individuell brudderfaring og andelen elever med 

brudderfaring på skolekohorten 

Samspillet mellom brudderfaring på individ- og skolekohortnivå som var på 5.6% i den 

lineære regresjonsanalysen, er ikke lenger signifikant. Elever med brudderfaring har ikke 

større sannsynlighet for å fullføre videregående skole hvis andelen elever med samme 

erfaringsbakgrunn i klassen er høy.  

 

«Andedam»-perspektivet (Crosnoe 2009) er ikke lenger relevant. Perspektivet foreslår 

mekanismer for hvordan egenskaper ved dine medelever kan modifisere konsekvensene av 

individuell brudderfaring for fullføring av videregående skole. I denne analysen er det 

brudderfaring hos medelevene som testes. Når medelevenes brudderfaring ikke påvirker 

konsekvensene av individuell brudderfaring for fullføringen av videregående skole mister 

også perspektivet sin relevans.  
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Det kan være flere grunner til at samspillet mellom brudderfaring på individ- og 

skolekohortnivå ikke er signifikant. I kapittel 2.3.2 ble det presentert ulike forklaringer, i 

tillegg til «andedam»-perspektivet, som også kan benyttes for å vise hvorfor samspillet ikke er 

signifikant. Kan stigmahypotesen, normaliseringshypotesen og den individuelle 

sårbarhetshypotesen forklare de funnene fast-effektanalysen finner? 

 

Funnene i analysen gir lite støtte til stigmahypotesen i sin nåværende form. Det kan fortsatt 

være stigmatiserende å oppleve et samlivsbrudd, men stigmaet skjer uavhengig av andelen 

elever med brudderfaring i klassen. Det skjer ikke en normalisering av brudderfaring (Lauglo 

2009) innad på hver skolekohort. Begrensningene til stigmahypotesen kan også forklare 

hvorfor den ikke er aktuell. Samlivsbrudd er blitt relativt vanlig i dagens samfunn (Martin og 

Kats 2003) og brudderfaring virker ikke lengre stigmatiserende for barn. Det er trolig mer 

støtte for normaliseringshypotesen, som bygger videre på begrensningene til 

stigmahypotesen. Normaliseringen av samlivsbrudd kan føre til at det negative samspillet 

mellom andelen elever med brudderfaring i klassen og hvordan individuell brudderfaring 

påvirker fullføringen av videregående skole, opphører. En siste mulig forklaring på at det ikke 

er et signifikant samspill mellom brudderfaring på individ- og skolekohortnivå er det jeg har 

valgt å kalle den individuelle sårbarhetskonteksten. Det er ikke egenskaper ved dine 

medelever som er avgjørende for om du fullfører videregående skole, men egenskaper og 

sårbarhet ved individet selv. Denne forklaringen kan knyttes opp til Divorce-stress-

adjustment-perspektivet. Sårbarhet hos individet gjør det mer mottagelig for ulike former for 

stress som oppstår i forbindelse med brudd. Fordi analysen ikke finner støtte for at andelen 

elever med brudderfaring i klassen påvirker fullføringsgraden fra videregående skole på en 

negativ måte, er det egenskaper ved individet som forklarer frafallet fra videregående skole.   

 

Sannsynligheten for å fullføre videregående skole påvirkes også av andre elementer. Den fulle 

modellen i fast-effektanalysen (tabell 5) forklarer kun 9.4% av variasjonen i den avhengige 

variabelen. Analysen viser at individuell brudderfaring påvirker sannsynligheten for å fullføre 

videregående skole, men også at andre variabler har en mye sterkere påvirkning. Et eksempel 

på dette er foreldres utdannelse. Elever med foreldre som har en lang høyere utdannelse har 

en 32.4% høyere sannsynlighet for å fullføre videregående skole sammenlignet med elever 
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hvor foreldrene ikke har fullført videregående skole. Til sammenligning har individuell 

brudderfaring kun en negativ effekt på fullføringsgraden på 13.9%. Betydningen foreldrenes 

utdannelse har på fullføringen av videregående skole kan skape en ekstra sårbar gruppe. 

Voksne med lav eller ingen utdannelse har en høyere tendens til å gå fra hverandre (Lyngstad 

2004). Barn med foreldre som har lav eller ingen utdannelse kan bli dobbelt belastet. Både 

foreldrenes manglende utdannelse og deres samlivsbrudd taler mot at barnet fullfører 

videregående skole. For denne gruppen elever kan seleksjonsperspektivet være relevant. Er 

det egenskaper ved dem og foreldrene som selekterer dem inn i situasjonen?  

 

 Hva har analysen lært oss? 

Analysen i denne oppgaven både samsvarer og avviker fra tidligere forskning. Individuell 

brudderfaring har en negativ effekt på sannsynligheten for å fullføre videregående skole innen 

21 års alder. Dette funnet er ikke nytt. At individuell brudderfaring øker sannsynligheten for 

ikke å fullføre videregående skole er en vedtatt sannhet. Det kan være mange grunner til dette, 

og det kan være viktig å ha fokus på denne problematikken for å redusere frafallet i 

videregående skole. Det finnes tiltak i grunnskolen for å minske belastningen av 

samlivsbrudd, for eksempel samtalegrupper for skilsmissebarn i bærumskolen (Reedtz og Eng 

2013). Disse samtalegruppene er rettet spesifikt mot barn som opplever foreldres skilsmisse. 

En videreføring av dette tiltaket kan være å inkludere barn hvor foreldrene var samboere før 

de gikk fra hverandre. Et annet mulig tiltak er å bevilge ressurser til oppfølging av barn med 

brudderfaring på ungdomsskolen. Analysen i denne oppgaven undersøker ikke om det er noen 

kritisk alder for konsekvenser av samlivsbrudd, men tidligere forskning viser tendenser til 

dette (f.eks. Steele m.fl 2009). Barn er spesielt sårbare på slutten av grunnskolen (Sigle-

Rushton m.fl 2014). Det er derfor viktig å sette inn forebyggende tiltak som hindrer at barn 

med brudderfaring faller ut av videregående skole. 

 

Analysen lærer oss at andelen elver med brudderfaring på skolekohorten har svært liten 

påvirkning på fullføringen av videregående skole. Dette funnet avviker fra den eksisterende 

forskningen (f.eks. Dronkers m.fl. 2015). Tverrsnittsanalysen støttet tidligere forskning og 

viste at en høy andel elever med brudderfaring på skolekohorten hadde en negativ effekt på 
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sannsynligheten for å fullføre videregående skole. Denne negative effekten skjedde uavhengig 

om du hadde brudderfaring eller ikke. Tverrsnittsanalysen viste også at det var et samspill 

mellom brudderfaring på individ- og skolenivå når det gjaldt fullføring av videregående skole. 

Dette var også i samsvar med de forventningene jeg hadde til analysen. Da jeg sammenlignet 

skolekohorter innad på skolene, istedenfor de ulike skolene med hverandre (gjennom bruken 

av fast-effektmodeller på skolenivå) viste det seg at sammenhengen mellom andelen elever 

med brudderfaring på skolenivå og fullføring av videregående skole var spuriøs. Det var ikke 

andelen elever med brudderfaring som påvirket frafallet fra videregående skole. Det var andre 

faste kjennetegn ved skolene, for eksempel skolens ansatte, og elevene ved skolen. For å 

forebygge frafall fra videregående skole er det viktig å undersøke de individuelle skolene 

nærmere. Videre undersøkelser av hvilke kjennetegn ved de ulike skolene og elevmassen ved 

skolene som påvirker sannsynligheten for å fullføre videregående skole er viktig for å kunne 

iverksette tiltak som forhindrer frafall. 

 

 Styrker og svakheter ved analysen 

Denne oppgaven søkte å tette hull som eksisterte i den tidligere forskningen på feltet. Ved å 

inkludere fast-effektanalysen står funnene som kommer frem i analysen sterkere 

sammenlignet med funnene til for eksempel Pong (1998) og Dronkers m.fl. (2015). Funnene i 

oppgaven indikerer at den antatte effekten andelen elever med brudderfaring på skolekohorten 

har hatt på sannsynligheten for å fullføre videregående skole var feilaktig. Når de stabile 

kjennetegnene ved skolene ble fjernet, forsvant også sammenhengen mellom de to variablene. 

Dette tyder på at det er andre kjennetegn ved de individuelle skolene som påvirker 

sannsynligheten for fullføring av videregående skole, ikke elevsammensetningen.  

 

Selv om analysen i oppgaven står sterkere sammenlignet med tidligere forskning på feltet, har 

den fremdeles svakheter. Et potensielt problem er om resultatene for barn uten brudderfaring 

kan brukes for å si noe om hvordan barn med brudderfaring hadde gjort det hvis foreldrene 

hadde bodd sammen (Sigle-Rushton m.fl. 2014). Fast-effektmodellene har sine svakheter. 

Fordi fast-effektanalysen sammenligner avgangskohorter innad på samme skole med 

hverandre vil mekanismer som påvirker flere kohorter forsvinne. Andelen elever med 
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brudderfaring på skolekohorten kan påvirke lærernes motivasjon og måten de vurderer 

elevene sine på (Hermansen og Birkelund 2015). Dette kan igjen påvirke sannsynligheten for 

å fullføre videregående skole. Det kan også diskuteres om hvor mye variasjon det er mellom 

ulike avgangskohorter innenfor en skole. Lite variasjon kan føre til at relevant påvirkning 

holdes stabil, og dermed ikke synliggjøres ved bruk av fast-effektmodeller.  

 

Oppgaven møter også begrensningene som følger med kvantitativ metode og det datasettet 

analysen benytter seg av. Både fullføring av videregående og skoleprestasjoner blir trolig 

påvirket av elementer som analysen ikke kan teste for, som for eksempel elevenes psykiske 

helse og foreldrenes engasjement i barnets skolearbeid. Oppgaven kan også inneholde 

feilkilder. Selv om mulige feilkilder er forsøkt eliminert, kan enkelte verdier i variablene være 

feilaktige. Måten variabelen brudderfaring er delt inn skaper mulighet for eventuelle feil. Som 

tidligere nevnt er variabelen brudderfaring definert som barn som kun bor med en av sine 

biologiske foreldre ved utgangen av grunnskolen. Det kan være flere årsaker til at barnet kun 

er registret sammen med en av sine foreldre, for eksempel dødsfall. Disse barna vil også 

kunne opplever flere av de negative påvirkningene som barn med brudderfaring. Jeg 

aksepterer derfor denne mulige feilkategoriseringen i oppgaven.  

 

Oppgaven ser ikke på om alder ved selve bruddet kan påvirke sammenhengen mellom 

individuell brudderfaring og fullføringen fra videregående skole. Fordi oppgavens hovedfokus 

er på sammenhengen mellom andelen medelever med brudderfaring og fullføring av 

videregående skole, ble ikke alder ved bruddet studert nærmere. Både denne sammenhengen 

og hvordan ungdomsskolene påvirker fullføringen fra videregående skole er temaer som kan 

undersøkes nærmere. Et annet tema som kan undersøkes nærmere er hvilken rolle foreldrene 

spiller. Analysen viser at foreldrenes utdanning har en sterk effekt på sannsynligheten for å 

fullføre videregående skole. Konflikt mellom foreldre og kontakt mellom foreldre og barn kan 

også være mulige forklaringer på hvorfor individuell brudderfaring gir økt sannsynlighet for 

frafall fra videregående skole. På hvilke andre måter påvirker foreldrene? Kan foreldrenes 

engasjement og kontakt med grunnskolen påvirke hvorvidt deres barn fullfører videregående 

skole? Dette er spørsmål som kan undersøkes nærmere.  
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Når fast-effektanalysen viser at det er en svært begrenset sammenheng mellom andelen elever 

med brudderfaring i klassen og sannsynligheten for å fullføre videregående skole har jeg valgt 

å beholde nullhypotesen. Den sammenhengen som vises er så svak at den kan være skapt av 

andre uobserverte påvirkningskilder. Å beholde nullhypotesen medfører en risiko for å gjøre 

en type 2 feil. Risikoen for dette øker med et strengt signifikansnivå (Skog 2004: 207-208). 

Sammenhengen mellom andelen med brudderfaring på skolekohorten og fullføring av 

videregående skole i fast-effektanalysen er kun signifikant på et 0.5-nivå. Dette styrker min 

bestemmelse for å beholde nullhypotesen, og svekker risikoen for å gjøre en type 2 feil. 

Utvalgets størrelse (416 531 elever) begrenser også sannsynligheten for å beholde en falsk 

nullhypotese (Skog 2004: 207-208). 
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6 Konklusjon 

Målet til denne oppgaven har vært å finne ut hvilke konsekvenser foreldres samlivsbrudd og 

andelen elever som har opplevd et samlivsbrudd i en klasse, har på sannsynligheten for å 

fullføre videregående skole. Den overordnede problemstillingen til oppgaven er: hvilke 

konsekvenser har foreldres samlivsbrudd for barnas utdanningskarrierer? Problemstillingen 

konkretiseres med fire forskningsspørsmål. Problemstillingen besvares med multippel lineær 

regresjonsanalyse og fast-effektmodeller. Den lineære regresjonsanalysen fulgte i fotsporene 

til store bidrag på feltet. Resultatene fra denne analysen samsvarte med tidligere forskning, 

men funnene fra fast-effektmodellene avviker.  

 

Det første forskningsspørsmålet tar for seg sammenhengen mellom egen erfaring med 

samlivsbrudd og sannsynligheten for å fullføre videregående skole innen 21 års alder. Den 

multiple lineære regresjonsanalysen viste at individuell brudderfaring fører til en lavere 

sannsynlighet for å fullføre videregående skole. Funnet samsvarer med tidligere norsk og 

internasjonal forskning. Jeg har ikke undersøkt videre hva som skaper denne sammenhengen, 

men divorce-stress-adjustment-perspektivet gir en plausibel forklaring. Dette perspektivet går 

ut på at ulike former for stress skaper en belastning for barnet. Hvilke konsekvenser et 

samlivsbrudd har på et barn avhenger av de stressende faktorer barnet er utsatt for, og de ulike 

moderatorene som påvirker dette stresset. Stressende faktorer kan være krangling mellom 

foreldre, økonomiske problemer og flytting med påfølgende skolebytte. Ressurser innad i 

familien og som individet selv besitter, er eksempler på moderatorer.   

 

Det andre forskningsspørsmålet undersøker sammenhengen mellom andelen elever med 

brudderfaring på skolen og sannsynligheten for å fullføre videregående skole innen 21 års 

alder. Tverrsnittsanalysen finner en sammenheng mellom andelen elever i klassen med 

brudderfaring og sannsynligheten for å fullføre videregående skole. Denne analysen gir støtte 

til tidligere forskning (f.eks. Dronkers m.fl. 2015). Fast-effektanalysen viser derimot at det 

trolig ikke er en sammenheng.  
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Det tredje forskningsspørsmålet ser på om det er et samspill mellom det å ha brudderfaring og 

andelen med brudderfaring på skolen når det kommer til fullføringen av videregående skole 

innen 21 års alder. Den lineære regresjonsanalysen finner støtte for et samspill mellom 

variablene. For elever med brudderfaring vil det være positivt å gå i en klasse hvor en høy 

andel av medelevene har samme erfaringsbakgrunn. Funnet stemmer med prinsippene i 

«andedam»-perspektivet. Elever med brudderfaring vil oppleve en ekstra belastning hvis 

andelen medelever med brudderfaring er lav. En økt andel elever med samme 

erfaringsbakgrunn vil lette på denne belastningen. Fast-effektanalysen viser også en svakt 

positiv sammenheng mellom variablene, men sammenhengen er ikke signifikant. Andelen 

elever med brudderfaring påvirker ikke hvilke konsekvenser individuell brudderfaring har på 

sannsynligheten for å fullføre videregående skole. 

 

Det fjerde, og siste, forskningsspørsmålet i denne oppgaven bygger videre på spørsmål 2 og 3 

og spør om en eventuell sammenheng avdekket i spørsmål 2 og 3 består når de stabile 

kjennetegnene ved skolen tas hensyn til? Fast-effektanalysen viser at sammenhengen mellom 

andelen elever med brudderfaring og fullføring av videregående skole i den lineære 

regresjonsanalysen trolig er spuriøs. Det er andre uobserverte kjennetegn ved skolene og 

elvene ved skolene som påvirker sannsynligheten for fullføring av videregående skole.  

 

Funnene i analysen tyder på at tidligere forskning har tatt feil. Det er selve ungdomsskolen, 

ikke sammensetningen av medelever som påvirker sannsynlighet for å fullføre videregående 

skole. For å hindre frafall er det viktig å se videre på hvilke mekanismer ved skolen som 

påvirker elevene. Ved å lokalisere disse mekanismene kan man skape endring. Frafall fra 

videregående skole påvirkes også av mange andre mekanismer enn det som har kommet frem 

i denne oppgaven. Selv om individuell brudderfaring har en negativ påvirkning på 

fullføringen av videregående skole, er det andre variabler som har en sterkere påvirkning. Den 

mest fremtredende i denne analysen er foreldrenes utdanning.  
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8 Vedlegg 

 Vedlegg A: Frekvensfordeling avgangsår 

grunnskole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vedlegg B: Deskriptiv statistikk mor og fars 

utdanning    

Variabel Antall 

obs. 

Gjennomsnitt Std.avvik  Min-maks 

Mors 

utdanningsnivå 

399 594 3.9 1.69 0-8 

Fars 

utdanningsnivå 

399 594 4.1 1.68 0-8 

 

Avgangsår 

grunnskole 

Frekvens  Prosent  

1999 45 607 11,41 

2000 45 521 11,39 

2001 46 956 11,75 

2002 48 390 12,11 

2003 49 368 12,35 

2004 53 119        13,29 

2005 55 029 13,77 

2006 55 604 13,92 

Total 399 594 100 


