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Kvalitet og utjevning i Osloskolen
av Mats Kirkebirkeland og Haakon Riekeles, Civita

Innledning
Osloskolen har lenge vært regnet for å være god, med sterke resultater, høy gjennomføring og evne 
til å løfte elever med lav sosial bakgrunn. En rapport fra SSB fra 2017 underbygger at Osloskolen 
bidrar klart mer til elevers læring i grunnskolen som helhet enn skolene i andre storbyer, og 
er på topp blant kommunene i landet.1 Senter for økonomisk forskning (SØF) har på oppdrag av 
Kunnskapsdepartementet vurdert skolekvaliteten på videregående nivå i alle fylker i Norge.2 Også 
her kommer Osloskolen alt i alt best ut.

I den senere tid har det imidlertid vært en rekke medieoppslag om Osloskolen.3 Det gjennomgående 
budskapet er at Osloskolen er et «utstillingsvindu som slår sprekker», at «Høyres skolebløff» blir 
avslørt, og at Osloskolen «langt fra er flinkest i klassen». Oppslagene er basert på to forskningsbaserte 
arbeider som nylig er lagt frem: For det første et kapittel i boken «Ulikhetenes Oslo» av Marianne 
Nordli Hansen, «Segregering og ulikhet i Oslo-skolen», og for det andre NIFU-rapport 2017:7, 
«Skolebidragsindikatorer i videregående skole» av Eifred Markussen, Martin Flatø og Rune Borgan 
Reiling.4 Konklusjonen som trekkes basert på disse to publikasjonene, er at det positive bildet som 
tidligere har vært tegnet av Osloskolen, og som annen forskning har påvist, på mange områder er 
feil, og at tilstanden er langt dårligere enn man tidligere har visst. Det hevdes bl.a. følgende:5

https://www.nifu.no/publications/1474357/
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Nordli Hansen:
•	 Segregeringen i Osloskolen øker, og den øker raskere enn i Trondheim og Bergen.
•	 Osloskolen bidrar ikke til å redusere sosial ulikhet eller til å fremme sosial mobilitet i større 

grad enn skoler andre steder, for eksempel mellom minoriteter og majoritetsbefolkning. Den 
unngår ikke sosial reproduksjon mer enn andre fylker.

•	 Osloskolen gjør det over tid dårligere i forhold til landet som helhet.
•	 Osloskolen er bare på gjennomsnittet når eksamensresultater på 10. trinn sammenlignes.
•	 Gjennomføringsgraden i videregående skole er ikke høyere i Oslo, hvis man tar høyde for at 

Oslo har en langt lavere andel elever i yrkesfag enn resten av landet.
•	 Ulikheter i karakterer etter foreldres utdanningsnivå er ikke mindre i Oslo enn i resten av 

landet.

NIFU:
•	 De videregående skolene i Oslo ligger samlet sett svakt under eller på landsgjennomsnittet 

når det gjelder hvor gode skolene er til å sikre at elevene fullfører og består. Dette gjelder 
både studieforberedende og yrkesfag.

•	 De videregående skolene i Oslo er ikke bedre til å løfte sine elever enn skoler ellers i landet.
•	 Osloskolen er delt. Det er et klart mønster at andelen som fullfører og består, er betydelig 

dårligere på typiske østkantskoler sammenlignet med skoler i vest og sentrum.
•	 Samlet sett er det ikke grunnlag for å hevde at Oslo løfter sine elever mest i landet eller mer 

enn andre fylker.

Forskningen fra Nordli Hansen og NIFU har møtt motbør, blant annet fra kunnskapsminister  
Torbjørn Røe Isaksen,6 mens Arbeiderpartiets nestleder og tidligere utdannings- og forsknings-
minister, Trond Giske,7 og Arbeiderpartiets byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone 
Tellevik Dahl,8 begge har gått god for resultatene. Giske mener at «det er de samme tingene man  
ikke har lykkes med i Oslo, som ellers i landet», og at «det er på tide å ta et oppgjør med 
konkurranseskolen versus fellesskolen». Han «tror Høyre ikke er glad i å snakke om sin egentlige 
skolepolitikk fordi de vet at den har liten støtte». Tellevik Dahl vil også ha et oppgjør med 
konkurranseskolen og mener at Nordli Hansen slår «hull på myten» om Osloskolen. Arbeiderpartiet 
og byrådet er nå, ifølge Tellevik Dahl, «godt i gang med en styrt avvikling av Høyre-skolen».

En sammenligning mellom forskningen til SSB, SØF og NIFU, og den til Nordli Hansen, viser klare 
forskjeller i metode og tilnærming mellom Nordli Hansen og den øvrige forskningen, samt at funnene 
til NIFU er usikre. SSB, SØF og NIFU prøver alle å identifisere bidragene skolene gir til læring ved å 
korrigere for sosioøkonomiske faktorer. Det gjør ikke Nordli Hansen, noe som gjør at funnene har 
liten verdi. SSB bruker eksamensresultater og resultater fra nasjonale prøver som mål på elevenes 
prestasjoner. Disse resultatene vurderes eksternt og på lik måte i hele landet, og er derfor sammen- 
lignbare. SØF og NIFU bruker både eksamensresultater og standpunktkarakterer, og NIFU justerer  
standpunktkarakterer for forskjeller i karakterpraksis mellom ulike skoler. Nordli Hansen derimot  
bruker standpunktkarakterer uten noen justering. Standpunktkarakterer settes av den enkelte  
lærer, og man er dermed ikke sikret en enhetlig praksis over hele landet. Ved å sammenligne standpunkt- 
karakterer og eksamenskarakterer, kan det for noen fag se ut som om Osloskolen i snitt er syste- 
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matisk strengere i settingen av standpunktkarakterer. En siste forskjell er i behandlingen av usikker-
het. SSB og SØF bruker kun funn som har høy grad av sikkerhet (statistisk signifikans på 5-prosent-
nivå), mens NIFU også tolker funn som er vesentlig mer usikre. Særlig i gjengivelsen av NIFUs funn 
i pressen er funn uten noen som helst statistisk verdi ilagt vekt. Nordli Hansen gjennomfører ikke 
tester av statistisk signifikans overhodet, så det er ikke mulig å si noe om hvor sikre funnene er.

Hensikten med dette notatet
Hensikten med dette notatet er å undersøke årsakene til at forskningen fra Nordli Hansen og NIFU 
etterlater et annet inntrykk av Osloskolen enn annen forskning og statistikk. Vi ser derfor på bredden 
av tilgjengelig forskning og statistikk, på metodebruk og mulige årsaker til at man kommer frem 
til forskjellige resultater. Vår konklusjon er at Nordli Hansens forskning har svakheter som gjør at 
det er trukket tvilsomme konklusjoner. NIFUs rapport inneholder usikre funn som ikke gir et klart 
grunnlag til å konkludere om Osloskolens kvalitet. Annen troverdig forsking bekrefter derimot tydelig 
Osloskolens kvaliteter.

Fakta om Osloskolen
Osloskolen er på flere områder unik i Norge. Oslo kommune er den eneste skoleeieren som har 
ansvar for både grunnskolen og den videregående skolen, ettersom Oslo både er en kommune 
og fylkeskommune. Dette gir en unik mulighet til å ha en felles politikk for elever gjennom hele 
utdanningsløpet. Videre er Oslo unik i kraft av sin størrelse. 
 
Osloskolen har over 85.000 elever, flere enn det finnes innbyggere i de fleste norske kommuner,  
og nesten 15.000 ansatte. Oslo har hatt en sterk vekst i elevkullene på 2000-tallet, hvilket har økt 
behovet for å etablere mange nye skoler og rekruttere nye lærere. Det kan være vanskeligere å 
opprettholde og forbedre kvaliteten ved en skole i endring og vekst, enn dersom situasjonen er 
mer stabil. Oslo kommune estimerer, i budsjettet for 2017, at det vil være behov for 13.000 nye 
skoleplasser (9000 elever i grunnskolen og 4000 i videregående) i perioden 2016-2026. Videre er det 
behov for 600-700 nye lærere per år i økonomiplanperioden. Det er også behov for å rekruttere ca. 
15-20 nye rektorer årlig.9

 
En annen vesentlig forskjell mellom Oslo og resten av landet er at andelen som søker seg til 
studieforberedende retning, er mye høyere enn i resten av landet. Til skoleåret 2016-17 var det kun 
én av fem elever som søkte et yrkesfaglig utdanningsprogram.10 Dette forholdstallet har alltid vært 
større enn i landet for øvrig, men utviklingen har forsterket seg over tid.11 
 
Elevmassen skiller seg ut på to måter sammenlignet med resten av landet. En høyere andel av  
elevene i Osloskolen har foreldre med høyere utdanning, noe som forsterker elevenes utdannings-
prestasjoner, da foreldrenes utdanningsnivå er den indikatoren som har mest å si for hvordan det 
går med elevene i skolen.12 Men det er kanskje noe mer overraskende at Oslo også har en høy andel 
elever der foreldrenes høyeste utdanningsnivå er grunnskole:13

Oslos befolkning er polarisert når det gjelder utdanningsbakgrunn. Når vi ser på den delen av befolk-
ningen som ikke har universitets- og høgskolenivå, er Oslo et av fylkene som har den høyeste andelen 
med grunnskole som høyeste utdanning.
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Den andre vesentlige forskjellen er at en betydelig høyere andel av elevene i Osloskolen har inn- 
vandrerbakgrunn. I 2016 lå andelen innvandrerelever i videregående på 35,2 prosent, sammen-
lignet med  ca. 12,7 prosent for landet som helhet.14 En større andel av elevene med innvandrer- 
bakgrunn ligger på de laveste nivåene i engelsk, lesing og regning, sammenlignet med elever uten 
innvandrerbakgrunn. Elever med innvandrerbakgrunn, både norskfødte og innvandrere, har et 
betydelig lavere antall gjennomsnittlige grunnskolepoeng enn elever uten innvandrerbakgrunn.15

 
Det er viktig å sammenligne Osloskolen med andre fylker, men en sammenligning mellom Oslo 
og andre nordiske hovedsteder og storbyer ville vært like naturlig for å vurdere skolekvaliteten i 
Osloskolen. 

SSBs studie av skolebidrag og kommunebidrag i grunnskolen
SSB har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet gjennomført en større studie som analysere 
forskjeller mellom skolers og kommuners bidrag til elevers resultater. Resultatene på nasjonale 
prøver og eksamen i 10. klasse kan brukes som mål på kvalitet i skolen, men har den svakheten at 
de ikke korrigerer for andre faktorer. Dermed kan man, ved kun å se på disse resultatene, få et galt 
bilde av skolers og kommuners bidrag til læringen. Oslo er en by med en over gjennomsnittet høy 
andel barn av foreldre med høy utdanning. Oslo har også en over gjennomsnittet høy andel foreldre 
som har grunnskole som høyeste oppnådde utdanning, og ligger over snittet i innvandrerandel. 
Foreldrenes bakgrunn har en klar betydning for barns skoleresultater, og kan ifølge forskning på 
grunnskoleresultater i Norge forklare omtrent 30 prosent av variasjonen mellom enkeltelever.16 
Både sammenligninger mellom skoler og mellom kommuner må derfor ta høyde for det.

SSB korrigerer derfor for relevante faktorer for å identifisere hva som er bidraget fra den enkelte  
skole og kommune til resultatene elevene oppnår i grunnskolen. På bakgrunn av det har SSB  
produsert såkalte skolebidragsindikatorer.17 Det finnes to typer skolebidragsindikatorer: tverr- 
snitt og value added.18 En tverrsnittindikator justerer kun resultatene etter den sosioøkonomiske 
bakgrunnen til elevene. En value added-indikator justerer i tillegg for tidligere oppnådde resultater, 
dvs. at man på mellomtrinnet ser på resultater relativt til de som ble oppnådd i nasjonale prøver 
på småskoletrinnet, og at man på ungdomsskoletrinnet ser på endringer i forhold til mellomtrinnet. 
Siden man ikke har noen tidligere resultater å korrigere for, er skolebidragsindikatorene på 
småskoletrinnet nødvendigvis tverrsnittindikatorer.

Oslos ujusterte resultater ligger, ifølge SSB, over det nasjonale snittet på både småskole-, mellom- 
og ungdomstrinnet, i likhet med fire av de andre storbyene (Stavanger, Bergen, Trondheim og 
Tromsø).19 For småskole- og mellomtrinnet er Oslos ujusterte resultater klart høyere enn de andre 
storbykommunene, mens for ungdomstrinnet er Oslos resultater omtrent på samme nivå som 
Stavanger, Bergen og Trondheim. Men siden sammensetningen av elevene er forskjellig mellom 
byene, er det ikke tilstrekkelig å se på de ujusterte resultatene for å si noe om den underliggende 
kvaliteten på skolene.

Skolebidragsindikatorene reduserer forskjellen mellom skoler og kommuner sammenlignet med  
de ujusterte resultatene. Likevel skiller Oslo seg ut: «Hovedstaden har et signifikant høyere kom-



5

C i v i t a - n o t a t  n r .  2 9  2 0 1 7

munebidrag på småskole- og mellomtrinnet enn de andre storbyene og øvrige kommuner».20 Det 
betyr at småskoletrinnet i Oslo oppnår klart bedre resultater enn man kunne forvente basert på 
elevenes bakgrunn. For mellomtrinnet klarer Osloskolen å prestere bedre enn man skulle forvente 
korrigert både for elevenes bakgrunn og for de allerede gode resultatene på småskoletrinnet.

For ungdomsskolen er resultatene i Osloskolen, målt med value added-indikatorer, mindre 
imponerende. Kommunebidraget er omtrent på samme nivå som i resten av landet, og lavere 
enn i de andre storbyene. Det betyr ikke at selve resultatene er dårlige, men at man ikke oppnår 
bedre resultater enn man kunne forvente, gitt både det høye nivået på mellomtrinnet og elevenes 
bakgrunn. I SSB-rapporten forklares det nærmere:

Når vi skal prøve å forstå det relativt beskjedne kommunebidraget i Oslo på ungdomstrinnet er det 
nyttig å se nærmere på en sammenligning av Oslo og Trondheim. På eksamen 10. trinn har både Oslo 
og Trondheim ujusterte eksamenssnitt på rundt 3,6. Likevel er kommunebidraget på ungdomstrinnet 
høyere i Trondheim enn i Oslo. Når vi beregner kommunebidrag for ungdomstrinnet tar vi hensyn til 
elevenes resultater på nasjonale prøver 8. trinn. Når det gjelder de tidligere resultatene til elevene som 
gikk i 10. trinn i 2014+2015 ligger gjennomsnittet i Oslo særlig høyt. Osloelevene fikk i gjennomsnitt 
3,636 på nasjonale prøver 8. trinn i 2011+2012– klart høyere enn resten av landet som helhet (snitt 3,4) 
og i Trondheim (snitt 3,5).

Gitt at forutsetningene til elevene i Oslo-skolen er bedre enn i Trondheim, målt gjennom nasjonale 
prøver på 8.trinn, ville vi altså forvente at elevene i Oslo hadde bedre eksamenskarakterer enn 
elevene i Trondheim dersom de to storbyene ga det samme bidraget til elevenes læring i løpet av 
ungdomsskolen. Når så ikke er tilfellet, og snittresultatet på eksamen 10. trinn ikke er bedre i Oslo 
enn i Trondheim, blir kommunebidraget i Oslo lavere enn det vi finner i Trondheim og ikke signifikant 
forskjellig fra det nasjonale snittet.21

En annen måte å si det på, er at gitt det forspranget elever i Osloskolen har i mellomtrinnet, er 
resultatene elevene oppnår i ungdomstrinnet, i tråd med det man kunne forventet i en gjennom-
snittlig kommune.

Det betyr ikke at Osloskolen gjør det dårlig på ungdomstrinnet sammenlignet med det man kan 
forvente basert kun på elevenes familiebakgrunn. For å undersøke det må man se på tverrsnitt-
indikatorer:

Når vi kun tar hensyn til Oslo-elevenes familiebakgrunn (og ikke deres tidligere resultater) bidrar Oslo 
mest av alle storbyene. Så til tross for et under gjennomsnittlig value added-bidrag på ungdomstrinnet 
presterer Oslo-elevene på topp på 10. trinn i 2014+2015, relativt til hva vi skulle forvente utfra 
familiebakgrunn. Det vil si, sluttresultatet fra grunnskolen ser godt ut, til tross for lav value added i 
ungdomsskolen.22

Målt med tverrsnittindikatoren kommer Oslo bedre ut enn samtlige av de andre storbyene også på 
ungdomstrinnet. Når man korrigerer for familiebakgrunn gjør altså elever i Osloskolen det bedre 
ved utgangen av ungdomstrinnet enn elevene gjør det i alle de andre storbyene i Norge. Disse gode 
resultatene kommer ikke av et forsprang de oppnår i ungdomsskolen, men av forspranget elevene 
i Osloskolen får på småskoletrinnet og mellomtrinnet. Oslo-skolen har et forbedringspotensial i 
ungdomsskolen, dersom man ikke bare ønsker å beholde, men å øke forspranget på ungdomstrinnet. 
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Hvis man lykkes med det, altså å øke value added-bidraget på ungdomstrinnet, vil det innebære at 
Osloskolens resultater blir enda mye bedre enn i de andre storbyene.

Resultater og skolebidrag for elever med innvandrerbakgrunn, elever med foreldre med lav 
utdanning og elever med svake tidligere resultater
Hvordan Osloskolen bidrar til elevers resultater i snitt er åpenbart viktig for å vurdere kvaliteten på 
Osloskolen, men det er langt fra det eneste som er viktig. I tillegg til gode resultater i snitt, er det et 
mål at skolen skal utjevne forskjeller, og det er derfor nødvendig å også se på hvordan elever med 
svakere forutsetninger gjør det i skolen.

Figurene under er hentet fra SSB-rapporten og viser kommunebidraget til Oslo, de andre stor- 
byene og øvrige kommuner for innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn, barn av  
foreldre med kun grunnskole og uoppgitt utdanning og elever med lave tidligere resultater, og 
sammenligner det med øvrige elever.23 Kommunebidraget som vises, er hvor bra elevene gjør 
det i forhold til snittet for alle elever, når man tar hensyn til at de er i den relevante gruppen. Et 
kommunebidrag på 3,4 er snittet for alle kommuner. For samtlige av de utsatte gruppene er 
kommunebidraget til Oslo signifikant høyere enn snittet (på 5 prosent signifikansnivå). Bidraget 
er også signifikant høyere enn kommunebidraget de andre storbyene har for elever i de samme 
gruppene (med unntak av Stavanger for elever med innvandrerbakgrunn og Stavanger og Tromsø 
for elever med foreldre som kun har grunnskole eller uoppgitt utdanning, hvor det er en overlapp i 
konfidensintervallene).
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Osloskolen bidrar med andre ord mer til utsatte elevgruppers resultater enn så godt som alle  
andre kommuner i Norge. Etter denne definisjonen er Osloskolen klart sosialt utjevnende. En  
nyanse er at kommunebidraget til elever uten innvandrerbakgrunn er signifikant høyere enn  
bidraget til elever med innvandrerbakgrunn. Tilsvarende er kommunebidraget til elever med foreldre 
med videregående eller høyere utdanning høyere enn bidraget til elever med foreldre som kun  
har grunnskole. I rapporten oppsummeres resultatene på følgende måte:

På småskoletrinnet bidrar Oslo mer til elever med innvandrerbakgrunn enn de andre storbyene 
gjør. Som eneste storby bidrar imidlertid Oslo signifikant mer til øvrige elever enn til elever med 
innvandrerbakgrunn. På småskoletrinnet er Oslo en av storbyene som bidrar mest til elever med 
foreldre med grunnskole eller ukjent utdanning. Samtidig er Oslo og Drammen de eneste storbyene 
som bidrar mer til elever med foreldre som har videregående eller høyere utdanning sammenlignet 
med elever med foreldre som har grunnskole eller ukjent utdanning.24

I en ideell situasjon hadde kommunebidraget i Osloskolen vært høyt for alle grupper, og høyere 
for utsatte grupper enn for øvrige elever. Situasjonen i Osloskolen, hvor samtlige utsatte grupper 
får klart bedre resultater enn man skulle forvente basert på deres bakgrunn, er likevel å foretrekke 
sammenlignet med situasjonen i andre storbyer og snittet i landet. Det er de faktiske kunnskapene og 
ferdighetene elevene tilegner seg i skolen, som er avgjørende for suksess senere i utdanningsløpet. 
Når elever fra utsatte grupper eventuelt skal videre i høyere utdanning, vil de konkurrere om 
studieplasser med elever fra hele resten av landet. Det er derfor høyst relevant at kommunebidraget 
i Oslo er godt over snittet til landet som helhet.

I sum kan man på bakgrunn av SSBs rapport konkludere både med at grunnskolen i Oslo kommune 
er blant de beste i landet til å bidra til elevers prestasjoner, og med at Osloskolen er god til å bidra til 
prestasjoner hos elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn.

Rapport fra Senter for økonomisk forskning (SØF)
Resultater og fullføring i videregående skoler må også vurderes i lys av elevenes forutsetninger, for  
at man skal kunne si noe om kvaliteten på skolene. Senter for økonomisk forskning (SØF) gjennom-
førte derfor i 2015 og 2016 et forskningsoppdrag for Kunnskapsdepartementet, der man utviklet 
og publiserte skolebidragsindikatorer for videregående opplæring. Indikatorene ble publisert i en 
forskningsrapport i mai 2016. 

 
Forskerne som skrev SØF-rapporten utviklet syv separate skolebidragsindikatorer for videre- 
gående skoler, samt et samlemål for skolekvalitet, som er gjennomsnittet av de syv indikatorene  
fordelt på en karakterskala fra 1 til 6. De ulike skolebidragsindikatorene gjelder for den enkelte  
skoleelev på en måte som tar hensyn til ulikheter i elevgrunnlaget. Forskerne konkluderte med at disse 
indikatorene samlet sett gir rimelig robust informasjon om kvaliteten på den enkelte videregående 
skole:25
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Indikatorene er beregnet for elevene som avsluttet grunnskolen i perioden 2008-09, som fylte 16 år 
i det året de avsluttet grunnskolen, og som begynte på videregående opplæring samme år. 
 
Rapportens modell har tatt utgangspunkt i hver enkelt elevs grunnskolepoeng, som er et gjennom-
snitt av alle karakterene ved fullføring av 10. klasse. For å unngå mulige «tak- og gulveffekter» 
fra elevmassen, i betydningen å ta hensyn til at skoler med enten et veldig godt eller dårlig 
elevgrunnlag automatisk gjør det bra eller dårlig, har forfatterne kontrollert for både gjennom-
snittlig standpunktkarakterer og kvadratet av denne. Det betyr at det ikke fremstår som lettere 
å bidra til gode resultater for elever med svakt kunnskapsgrunnlag enn for elever med sterkt 
kunnskapsgrunnlag. Denne metoden korrelerer også sterkt (fra 0,99 til 0,95) med elevenes kjønn og 
innvandrerstatus, foreldrenes inntekt, arbeidsmarkedsstatus og utdanningsnivå og enkeltkarakterer 
fra grunnskolen, som igjen betyr at skolekvalitetsresultatene for den enkelte skole og hvert enkelt 
fylke har tatt hensyn til forskjeller i elevenes bakgrunn.26

 
For hver skolebidragsindikator er det en betydelig gruppe av skoler hvor indikatorene ikke er 
statistisk utsagnskraftig forskjellige fra gjennomsnittsskolen. Dette gjelder for mellom 53 og 88 
prosent av de ulike skolebidragsindikatorene for hver enkelt skole. Forfatterne har også foretatt en 
vurdering av den statistiske usikkerheten knyttet til samleindikatoren for skolekvalitet, hvor man 
finner at om lag halvparten av skolene (188 av 359 skoler) har et resultat som er utsagnskraftig 
forskjellig fra gjennomsnittsskolen, med et signifikansnivå på fem prosent. Dette er i samsvar med 
flere internasjonale studier av kvalitetsforskjeller mellom skoler. Dersom signifikansnivået settes 
til 10 prosent, øker antall skoler hvor forskjellen kan regnes som statistisk signifikant til 211 av de 
359 skolene.27

 
Videre har forfatterne gjort robusthetsanalyser basert på kullene som avsluttet grunnskolen 
i 2006 og 2007, og de som avsluttet grunnskolen i 2008 og 2009, for å unngå tilfeldige flukt- 
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uasjoner mellom år knyttet blant annet til sammensetning av lærerstab og skoleledelse. Disse 
analysene viser at samleindikatoren for hver enkelt skole er rimelig stabil over tid.
 
Dette betyr at det å vurdere enkeltindikatorer for hver enkelt skole innebærer en relativt høy 
statistisk usikkerhet, mens samleindikatoren for alle skolebidragsindikatorene har en betydelig 
bedre statistisk sikkerhet. Ved å vurdere samleindikatorene for alle skolene i hvert enkelt fylke vil en 
derfor få en god pekepinn på hvordan skolekvaliteten i fylket er.
 
Funn i SØF-rapporten 
Det ser ut til å være en viss systematisk sammenheng mellom skolekvalitet og skolestørrelse (antall 
observasjoner/elever). Forfatterne av rapporten finner også en viss tendens til at skoler som enten  
er rendyrkede yrkesfagskoler eller rendyrkede skoler med studieforberedende program, i gjennom-
snitt gjør det noe bedre enn skoler med både yrkesfaglige og studieforberedende programmer.
 
Videre finner forskerne at skoler som har et høyt bidrag for elever med svakere faglig bakgrunn, 
typisk også har et høyt bidrag for faglig sterke elever. Det ser altså ikke ut til å være noen avveining 
mellom kvalitet for relativt sterke elever og relativt svake elever. Dette er konsistent med at 
forskerne finner en sammenheng mellom ulike enkeltindikatorer, der skoler som for eksempel lykkes 
godt i fullføring, jevnt over også lykkes godt med faglige prestasjoner, og det er konsistent med at 
skolekvalitet på skoler med både yrkesfag og studieforberedende er positivt korrelert, uavhengig av 
om kvaliteten er god eller dårlig. 
 
Forskerne finner at de tre nordligste fylkene skårer dårlig både på enkeltindikatorene og på 
samleindikatoren for skolekvalitet. For eksempel ligger alle skolene i Finnmark og Troms og de fleste 
skolene i Nordland under landsgjennomsnittet. Resultatene for Nord-Norge er i tråd med tidligere 
forskning, og man har et geografisk mønster som er svært stabilt over tid.
 
Andre interessante funn er at for eksempel Sør-Trøndelag, ofte regnet som et rødgrønt utstillings-
vindu, har mange skoler som ligger nært landsgjennomsnittet og relativt få skoler med særlig høy 
eller lav skolekvalitet. Vestfold har en jevn fordeling av skolekvalitet over hele skalaen. 
 
Skolekvaliteten er derimot høyest i Oslo og Akershus. De videregående skolene i disse fylkene gjør 
det spesielt godt på normal progresjon, norskeksamen og skriftlig eksamen. Når det gjelder fullføring 
er det de videregående skolene i Vest-Agder som oppnår de beste resultatene. Tabellen på neste 
side viser en rangering av de ulike skoleeierne etter skolekvalitet fra høyest til lavest kvalitet. 
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Tabellen på neste side viser antall skoler for de ulike skoleeierne fordelt i kvintiler etter skolekvalitet. 
Den viser blant annet at Oslo, sammen med Aust -Agder, Sogn og Fjordane, Vest-Agder og Telemark, 
ikke har noen skoler i kvintilen med lavest kvalitet. Oslo har videre ni av 19 skoler i den beste kvintilen, 
og fem av 19 i den nest beste. Forfatterne av rapporten beskriver funnet på følgende måte:

Fylkene med høy gjennomsnittlig skolekvalitet, for eksempel Oslo, har like stor spredning mellom 
skolene som de andre fylkene, men fordelingen er «flyttet opp» slik at det nesten ikke er svake skoler 
men mange sterke skoler.28
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Forskerne bak SØF-rapporten viser dermed tydelig at skolekvaliteten på videregående skoler i Oslo 
hverken er gjennomsnittlig eller under landsgjennomsnittet, men over snittet. De skriver blant  
annet:

Skolekvaliteten er høyest i Oslo og Akershus. De videregående skolene i disse fylkene gjør det spesielt 
godt på normert progresjon, norskeksamen og skriftlig eksamen.29

Dette står i direkte motstrid til det Nordli Hansen konkluderer med i sin forskning. 
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Gjennomføringsbarometeret og fullføringsandel i videregående skole
En av konklusjonene som kommer frem i NIFU-rapporten, og som er omtalt i Dagsavisen, er at 
«de videregående skolene i Oslo samlet sett ligger svakt under eller på landsgjennomsnittet når 
det gjelder hvor gode skolene er til å sikre at elevene fullfører og består. Dette gjelder både på 
studieforberedende og yrkesfag.»30  
 
Det er riktig at siste fullføringsstatistikk viser at elevene i Osloskolen ligger lavere enn lands-
gjennomsnittet, dersom man ser hver studieretning for seg. For studieforberedende retning 
viste Gjennomføringsbarometeret for 2016 at 84 prosent av 2010-kullet i Osloskolen har fullført 
videregående opplæring innen fem år, mens landsgjennomsnittet er 85,8 prosent. På yrkesfag har 
Osloelever en fullføringsprosent på 57,6 prosent, mot 58,9 prosent nasjonalt.31 Men ved å studere 
fullføringstallene nøyere, og over tid, kommer det frem et annet bilde.
 
Da borgerlig side overtok den politiske makten i Oslo i 1997, hadde både 1994- og 1997-kullet i 
Osloskolen, de to tidligste kulldataene i Gjennomføringsbarometeret, en samlet fullføringsandel, dvs. 
andelen som fullfører videregående opplæring innen fem år etter at man startet på videregående 
opplæring, på 65 prosent, mot 70 prosent nasjonalt. Oslo hadde, sammen med Nordland, Troms 
og Finnmark, lavest fullføringsandel i landet. Fra og med 2001-kullet og frem til 2010-kullet, 
som er det siste kullet det finnes tall for, hadde elevene i Oslo en fullføringsandel som lå over 
landsgjennomsnittet.32 De andre fylkene som lå lavt i 1997, har ikke hatt samme utvikling.

 
 
 

Trondheim blir ofte vist frem som et rødgrønt utstillingsvindu. Derfor har vi også tatt med Sør-
Trøndelag i figuren over. Den viser at Osloskolen har hatt en svært positiv utvikling når det gjelder å 
redusere frafall i videregående opplæring, sammenlignet med andre fylker.
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Endring i fullføringsandel i prosentpoeng fra kull 1997 til kull 2010 fem år etter opptak.
Nasjonalt 2,7
Oslo 11
Nordland 2,8
Troms -0,3
Finnmark -4,6
Sør-Trøndelag -0,5

 
En grunn til at Oslo samlet sett har høyere fullføringsandel enn landet forøvrig, er at elever som går 
studieforberedende, fullfører videregående opplæring i betydelig større grad enn elever på yrkesfag, 
og Osloskolen skiller seg ut ved at en mye høyere andel elever går på studieforberedende enn i 
landet for øvrig. 
 
For å si noe sikkert om fullføringsandelen i Oslo sammenlignet med landet for øvrig, må man derfor 
gå mer detaljert til verks. Når man undersøker elevgrupper og lærlinger som fullfører og består 
videregående opplæring, viser tall fra Utdanningsdirektoratet at elevenes grunnskolepoeng og 
studieretning har stor betydning for om man fullfører eller ikke.33

Som man kan lese av figuren, har elevgrupper med mer enn 40 grunnskolepoeng – uavhengig av 
studieretning – omtrent like høy sannsynlighet for å fullføre videregående opplæring. Andelen som 
fullfører blant disse elevene er på 80-95 prosent.
 
Dersom man ser på de elevgruppene som har under 40 grunnskolepoeng, er det derimot en betydelig 
høyere andel som fullfører yrkesfaglig studieretning enn som fullfører ved studieforberedende.  
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Dette betyr at det har stor betydning for fylkenes fullføringsresultater om elever med mindre enn  
40 grunnskolepoeng velger yrkesfag eller studieforberedende retning. 

Oslo skiller seg altså ut sammenlignet med nesten alle andre fylker ved at Osloskolen har en 
betydelig høyere andel elever som går studieforberedende enn yrkesfag. Dersom elever i Osloskolen 
valgte yrkesfag og studieforberedende som snittet av landet, ville Osloskolen ha en betydelig  
høyere andel som fullfører videregående opplæring, når man ser på de to studieretningene hver 
for seg. Fullføringsandelen ville mest sannsynlig vært over landsgjennomsnittet. Sagt med andre 
ord: Om færre tok studieforbedrende og flere tok yrkesfag, ville fullføringsgraden sannsynligvis øke 
i begge kategorier.  
 
SSB og Utdanningsdirektoratets gjennomføringsbarometer har tall kun frem til 2011- og 
2010-kullene, ettersom man måler fullføring av videregående opplæring i løpet av fem år etter 
at man startet i videregående opplæring. Men mange fylker, inkludert Oslo, utarbeider egne og  
løpende årsindikatorer som skal gi bedre styringsinformasjon.
 
Disse indikatorene kan ikke brukes for å sammenligne fylker med hverandre, ettersom fylkene måler 
på ulike måter. Men siden Oslo har målt likt hvert år, kan vi sammenligne Osloskolen over tid. 
 
I Oslo måler man gjennomføringen av videregående opplæring ved å måle andelen av elevene, 
på alle tre trinn, som har fullført og bestått34 undervisningsåret som elevene begynte på. Denne 
indikatoren viser at andelen elever som har bestått opplæringsåret (Vg1, Vg2, Vg3) de er inne i, 
har hatt en positiv utvikling. Mens 74 prosent av elevene som begynte på et undervisningsår ved 
videregående opplæring i 2012 fullførte året, har andelen økt til 78,9 prosent for kullene som var 
under opplæring i skoleåret 2014/2015. Oslo kommune skriver at «Dette forventes etter hvert å gi 
seg utslag i en økt andel elever som fullfører i løpet av fem år».35

Ved å benytte data fra minosloskole.no kan man finne den samme årsindikatoren for andelen  
elever, både fylkessnittet og for hver enkelt skole, som fullførte undervisningsåret som elevene 
begynte på i 2016. I tabellen vises utviklingen av årsindikatorer for perioden 2012 til 2016. Noen 
skoler er slått sammen og lagt ned i perioden. Disse er det redegjort for i fotnoter. Mange av de  
nye skolene har en bedre fullføringsandel enn de nedlagte og sammenslåtte skolene.
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2012 2013 2014 2015 2016 Endring
Oslo 74,0 % 74,9 % 77,2 % 78,9 % 80,2 % 6,2 %
Berg vgs.36 77,0 % 74,5 % 75,1 %    
Bjerke vgs. 77,7 % 77,4 % 79,8% 86,9 % 86,5 % 8,7 %
Bjørnholt vgs. 78,5 % 75,3 % 73,9% 70,1 % 69,8 % -8,7 %
Blindern vgs.37    75,5 % 77,7 %  
Edvard Munch vgs.38     80,2 %  
Elvebakken vgs. 88,6 % 90,6 % 89,9 % 93,7 % 94,5 % 5,8 %
Etterstad vgs. 68,2 % 63,4 % 62,4 % 62,6 % 56,5 % -11,7 %
Fagerborg vgs.39 80,2 % 73,7 % 77,3 %    
Foss vgs. 91,9 % 93,6 % 95,6 % 96,8 % 93,8 % 1,8 %
Fyrstikkalleen vgs. 71,5 % 78,2 % 87,0 % 87,9 % 88,3 % 16,8 %
Hartvig Nissens vgs. 69,4 % 72,3 % 77,2 % 78,2 % 74,9 % 5,4 %
Hellerud vgs. 43,1 % 42,2 % 50,6 % 50,9 % 55,9 % 12,7 %
Hersleb vgs.40    74,2 % 72,8 %  
Holtet vgs. 47,2 % 53,4 % 56,3 % 44,3 % 45,7 % -1,4 %
Kongshavn vgs. 81,7 % 78,1 % 84,5 % 87,3 % 89,6 % 7,9 %
Kuben vgs.41   61,3 % 76,0 % 79,6 %  
Lambertseter vgs. 90,2 % 93,7% 93,2 % 92,3 % 91,5 % 1,3 %
Manglerud vgs.42 48,7 % 56,7% 55,1 % 58,7 %   
Nydalen vgs. 70,8 % 75,1% 81,6 % 84,7 % 86,2 % 15,4 %
Oslo Handelsgymnasium 88,2 % 91,1 % 89,5 % 89,5 % 92,6 % 4,4 %
Oslo katedralskole 92,6 % 93,0 % 94,2 % 94,4 % 94,3 % 1,8 %
Persbråten vgs. 67,0 % 57,0 % 69,5 % 65,1 % 60,9 % -6,1 %
Sofienberg vgs.43 56,6 % 60,2 % 60,7 %    
Sogn vgs.44 52,0 % 57,0 %     
Stovner vgs. 71,5 % 70,1 % 60,0 % 61,6 % 61,1 % -10,4 %
Ullern vgs. 92,3 % 93,5 % 94,4 % 91,2 % 92,8 % 0,5 %
Ulsrud vgs. 57,2 % 55,9 % 63,9 % 57,8 % 68,6 % 11,4 %

 
Som man kan lese av tabellen, har fylkesgjennomsnittet økt fra 78,9 prosent i 2015 til 80,2 prosent 
for kullet som startet på et undervisningsår i 2016. Fra 2012 til 2016 har denne indikatoren hatt en 
økning på 6,2 prosentpoeng for fylket, mens 13  av 19 skoler som ikke er sammenslått i perioden, 
har hatt en positiv utvikling i perioden. Fem av 19 skoler har hatt nedgang. Basert på Oslo kommunes 
årsindikatorer er det å forvente at den offisielle statistikken fra SSB over andelen som fullfører 
videregående opplæring etter fem år vil bedres i årene fremover.
 
I oppslaget i Dagsavisen, som er basert på NIFU-rapporten, kommer det frem at de videregående 
skolene i Oslo samlet sett ligger svakt under eller på landsgjennomsnittet når det kommer til å sikre 
at elevene fullfører og består. Dette gjelder både på studieforberedende og for yrkesfag.

Som allerede forklart i kapittelet over, kan de lavere nivåene på fullføring fordelt på hver enkelt 
studieretning i Osloskolen henge sammen med at en høyere andel «svake» elever velger studie-
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forberedende og en lavere andel «sterkere» elever velger yrkesfag i Osloskolen, enn i landet for 
øvrig.
 
Men det som heller ikke kommer tydelig frem i oppslaget i Dagsavisen, er at noen av resultatene i 
NIFU-rapporten, blant annet kullindikatoren (se nærmere i kapitelet om NIFU-rapporten), ikke måler 
faktisk gjennomføring og fullføring, men gir en prediksjon av fremtidig gjennomføring og fullføring:45

 
Begrepene forventet gjennomføring og forventet fullføring bygger på at vi tar utgangspunkt i en elev 
som startet i Vg1 et gitt skoleår, i vårt tilfelle i august 2014. Så stiller vi oss spørsmålet: Hvor sannsynlig 
er det at denne eleven vil gjennomføre eller fullføre videregående skole dersom eleven går gjennom et 
helt utdanningsløp med samme risiko for å ikke fullføre eller gjennomføre som alle elevene, inkludert 
Vg2- og Vg3-elevene som gikk på denne skolen i 2014-15?

Forventet gjennomføring og forventet fullføring kan da defineres som andelen av elever ved oppstart 
som vi forventer hadde gjennomført/fullført utdanningsløpet dersom elevene hadde gått gjennom 
løpet med samme grad av gjennomføring/fullføring på hvert trinn og gjennom hver overgang som 
elevene som gikk på skolen fra oktober 2014 til oktober 2015.

Vi tenker oss derfor at Vg1-elevene fra 2014-15 når de går i Vg2 skoleåret 2015-16, fullfører, gjennom-
fører og får de samme karakterene som Vg2-elevene i skoleåret 2014-2015. Da har vi en forventning 
til hvordan det vil gå med Vg1-elevene i Vg2. Tilsvarende tenker oss at Vg1-elevene fra 2014-15 når de 
går i Vg3 skoleåret 2016-17, gjennomfører, fullfører og får de samme karakterene som Vg3-elevene 
i skoleåret 2014-2015. Da har vi en forventning til hvordan det vil gå med Vg1-elevene i Vg3. Når vi 
«legger sammen» hvordan Vg1-elevene faktisk gjorde det i Vg1 med hvordan vi forventer at de gjør det 
i Vg2 og Vg3, har vi beregnet mål på forventet gjennomføring, fullføring og karakterer.

 

Dette betyr at faktiske og løpende forbedringer i gjennomføring for elevgruppene som startet på 
et undervisningsår i videregående opplæring i Osloskolen, i skoleårene 2015-16 og 2016-17, som 
fremkommer på minosloskole.no, ikke fanges opp i skoleårindikatorene i NIFU-rapporten. 

En sammenligning mellom NIFUs prediksjoner, basert på et øyeblikksbilde fra skoleårsindikatorene 
for alle elever på alle tre trinn ved skoleåret 2014-15, og den faktiske andelen elever som fullfører 
undervisningsåret i årene 2015-2016, ville, som vist over, ikke være mulig, både fordi NIFU-
rapportens forventede resultater er justert for elevenes bakgrunn, og fordi man ikke har endringer i 
skoleårsindikatorer for andre fylker.
 
Selv om det alltid er viktig å justere for elevenes bakgrunn når man vurderer kvaliteten på en skole, 
har resultatene, i seg selv, også noe å si ved en vurdering av skolekvaliteten. Den viser at Oslo i større 
grad enn landsgjennomsnittet greier å få elevene igjennom videregående opplæring totalt sett, og 
dersom Oslo hadde hatt lik fordeling av elever mellom studieforberedende og yrkesfag som resten 
av landet, ville Osloskolen gjort det enda bedre.
 

Nasjonale prøver
Elever i Osloskolen har lenge utmerket seg ved å ha en stor andel elever som oppnår det høyeste 
nivået på nasjonale prøver. For eksempel viser resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn at 
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Oslo oppnår det beste fylkesvise resultatet i både regning, engelsk og lesing. Blant de 10 største 
kommunene er det kun Bærum som har et tilsvarende resultat som Oslo. Mer enn hver tredje elev i 
Oslo presterer for eksempel på høyeste mestringsnivå innen lesing på 5. trinn.46

 
Det som er mindre kjent, er at andelen elever i Osloskolen som presterer på det svakeste nivået, 
også er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. Osloskolen skiller seg dermed ut ved å ha en 
høy andel elever som skårer på de høyeste nivåene innen regning, lesing og engelsk på 5. trinn, 
samtidig som andelen elever som ligger på det laveste nivået, er betydelig lavere enn lands- 
gjennomsnittet.
 
Også på de nasjonale prøvene for ungdomsskolen skiller elevene i Osloskolen seg ut. Resultatene  
på nasjonale prøver for 8. og 9. trinn viser at Osloelevene oppnår det beste fylkesvise resultatet i 
både regning, engelsk og lesing. Blant de 10 største kommunene er det igjen bare Bærum som har 
et bedre resultat.47

 
Statistikken viser at en større andel av elevene i Osloskolen skårer på de to høyeste nivåene  
(nivå 4 og 5), sammenlignet med andre fylker og landsgjennomsnittet, samtidig som færre  
elever skårer på de to laveste nivåene. Osloskolen greier altså å løfte flere elever til de høyeste  
nivåene, i tillegg til at færre elever ligger på de laveste nivåene innen regning, engelsk og lesing på 
ungdomsskolen.
 
Statistikken over gjelder for de siste nasjonale prøvene, som ble gjennomført i 2016. For å unngå å 
bli kritisert for å bedrive «cherry picking», vises resultatene for alle nasjonale prøver i perioden 2007 
til 2016. Det er tydelig at Osloskolen har gjort det systematisk bedre på nasjonale prøver, for både 
lavere og høyere nivåer i alle tester48 i hele perioden som kan undersøkes (se grafer under). Det er 
gjennomgående en lavere andel av elevene i Osloskolen som får resultater på laveste nivå (nivå 1), 
og en høyere andel som får resultater på høyeste nivå (nivå 3 for prøvene i 5. klasse og nivåene 4 og 
5 for prøvene i 8. klasse).
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En vanlig innvending mot at elever i Osloskolen gjør det bedre enn landsgjennomsnittet, er at 
flere Oslo-elever enn elever i andre fylker får fritak fra de nasjonale prøvene. Det er riktig at en 
høyere andel elever i Oslo får fritak, men elevsammensetningen i Osloskolen gjør at langt flere 
elever kan vurderes for fritak i Oslo sammenlignet med resten av landet. Dersom man tar hensyn til 
dette, er andelen elever som faktisk fritas, lavere i Oslo enn på landsbasis. Utdanningsdirektoratet 
skriver følgende om konsekvensen av at flere elever fritas i Oslo og andre storbykommuner: 49

Analyser der man inkluderer alle elever med fritak i resultatene på nasjonale prøver på 8. trinn ved 
å anta at de ville hatt lavest skalapoeng, viser at fritaket har minimal effekt på resultatene i store 
kommuner.

 
Med andre ord: Hadde Osloskolen fritatt en like høy andel elever som kan fritas for nasjonale 
prøver, som man gjør i resten av landet, ville elevene i Osloskolen mest sannsynlig gjort det enda 
bedre på nasjonale prøver. I tillegg er ikke differansen i andelen som fritas stor nok til å kunne forklare 
forskjellen i resultater: hvis alle de «ekstra» som fritas i Oslo i stedet fikk resultater på laveste nivå, 
ville andelen som scorer på laveste nivå i mange tilfeller fortsatt vært klart lavere i Oslo enn i landet 
for øvrig. I figuren under illustreres det ved å legge til andelen som var fritatt eller ikke deltok i 
nasjonale prøver til andelen som oppnådde laveste nivå i nasjonale prøver i lesing for 5. trinn. 
 

 
En annen kritikk og årsaksforklaring på at elever i Oslo gjør det bra på nasjonale prøver, er at 
man i Osloskolen, i større grad enn i andre kommuner, øver på nasjonale prøver på forhånd.50 
Men man kan ikke øve på prøvene på forhånd. De nasjonale prøvene måler elevenes grunn-
leggende ferdigheter i lærerplanen til hvert enkelt fag. Prøven er ikke en prøve i selve faget, men 
en prøve som viser om elevene har den grunnleggende ferdigheten som er nødvendig for å nå 
kompetansemålene i faget.51

 
En av skolens hovedoppgaver er å øve på grunnleggende ferdigheter innen matematikk, lesing og 
engelsk, og da blir en kritikk av at skoler «øver» på dette, en merkverdig kritikk.
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Tilfredshet med Osloskolen
Gjennom ulike medieoppslag og Facebook-grupper52 om Osloskolen kan man få inntrykk av at det 
er et slags foreldreopprør mot ”konkurranseskolen” blant foreldre til elever i Osloskolen. Men siste 
foreldreundersøkelse, med 34.500 respondenter og en svarprosent på 50, viser et helt annet bilde:53

•	 Foreldrene i Osloskolen opplever i stor grad (93 prosent) at deres barn trives på skolen og 
har medelever å være sammen med i friminuttene.

•	 Foreldrene er i stor grad (89 prosent) fornøyd med den støtten barnet får fra lærerne.
•	 Foreldrene mener i stor grad (81 prosent) at de ansatte på skolen bidrar til et trygt skolemiljø.
•	 Ni prosent av foreldrene er helt eller litt uenig i at skolen håndterer mobbing på en god 

måte.
•	 Foreldrene mener at kommunikasjonen mellom hjem og skole er god (86 prosent), men at 

deres kjennskap til egne rettigheter og plikter, for eksempel klageadgang, bør styrkes.

Når man gjennom den årlige elevundersøkelsen stiller elevene en rekke spørsmål om skole-
hverdagen, skiller ikke Oslo seg negativt ut sammenlignet med resten av landet, slik man kan få 
inntrykk av i debatten. Elever i Osloskolen på både 7. og 10. trinn er omtrent like tilfredse med  
skolens læringskultur, faglige utfordringer, trivsel, mestring, motivasjon, støtte fra lærerne og 
hjemmefra som elever ellers i landet. 54,55 

Store undersøkelser, med mange respondenter og interessenter knyttet til Osloskolen, viser altså  
at det ikke er stor misnøye med skolen i Oslo, men tvert om stor grad av tilfredshet. 

«Segregering og ulikhet i Oslo-skolen» av Marianne Nordli Hansen
Professor i sosiologi ved UiO, Marianne Nordli Hansen, har skrevet et kapittel om Osloskolen i boken 
Oslo – Ulikhetenes by, kalt «Segregering og ulikhet i Oslo-skolen». Argumentene derfra gjentas i en 
artikkel i forskningsbladet Apollon.56

Nordli Hansens hovedargumenter er følgende:
•	 «Jo høyere inntektsnivå blant foreldrene, jo høyere karakternivå på skolene. Dette er særlig tydelig 

på østkantskolene.
•	 De sosiale forskjellene i karakterer er ikke mindre i Oslo enn i resten av landet, og de med lavest 

sosial bakgrunn gjør det ikke bedre.
•	 Gjennomføringsgraden av videregående er ikke høyere i Oslo enn andre steder, heller tvert i mot, 

når man sammenligner elever på samme linje i videregående skole.
•	 Det er en stor grad av stabilitet over tid i karakterer etter sosial bakgrunn, og gjennomføring av 

videregående skole. De endringene man ser kan tyde på at Oslo over tid gjør det dårligere, sett i 
forhold landet som helhet.»57

Metodiske svakheter hos Nordli Hansen
Det er flere svakheter ved Nordli Hansens analyse. Én svakhet er bruken av avgangskarakterer i 
grunnskolen for å måle prestasjoner. Disse karakterene er i all hovedsak standpunktskarakterer satt  
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av lærerne, og det er derfor en risiko for at karaktersettingen varierer betydelig fra skole til skole 
og fra kommune til kommune. Disse har derfor begrenset verdi for å vurdere læringsutbyttet blant 
elevene. Siden de enkelte skolene i Oslo ikke har lik sosial sammensetning, er det også problematisk 
å bruke standpunktkarakterer til å sammenligne karakterer for elever med høyt og lavt utdannede 
foreldre, eller med og uten innvandrerbakgrunn. Man kan heller ikke være sikker på om alle lærere 
på en skole behandler alle grupper av elever helt likt i karaktersettingen. Det kan for eksempel 
tenkes at barn med akademiske foreldre fremstår mer «skoleflinke» og dermed får bedre karakterer 
uavhengig av faktiske prestasjoner. 

Det finnes et godt alternativ til å bruke avgangskarakterer satt av læreren. Det er å bruke resultater 
på skriftlig eksamen. Disse resultatene fastsettes av sensorer som ikke kjenner elevene, på nasjonalt 
nivå. Dermed er de sammenlignbare på tvers av skoler og kommuner. 

Nordli Hansen begrunner bruken av grunnskolekarakterer med at disse er «avgjørende i kon- 
kurransen om opptak til videregående og høyere utdanning» og derfor har «stor betydning for 
elevenes fremtidsmuligheter». Det er sannsynlig at de ferdighetene elevene får i grunnskolen, har klart 
større betydning for fremtidsmulighetene enn karakterene i seg selv har. Både standpunktkarakter 
og eksamenskarakter kan være gode mål på ferdighetsnivået, men kun sistnevnte er et objektivt 
mål som er egnet til sammenligning mellom kommuner og skoler. Grunnskolekarakterene har heller 
ingen betydning ved opptak til høyere utdanning. Siden elever i Oslo konkurrerer med andre elever 
fra Oslo om skoleplasser på videregående, er karakternivået i Oslo relativt til andre byer ikke relevant, 
og forskjeller i karakternivået mellom grupper i Oslo er kun relevant for fremtidsmulighetene, dersom 
videregående skoler med noe lavere opptakskrav gjennomgående gir lavere muligheter. 

Figurene under viser standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i matematikk, norsk hovedmål 
og engelsk for Oslo og landet som helhet.
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Figurene illustrerer at standpunktskarakterer systematisk settes høyere enn eksamenskarakterer, 
både i Oslo og i landet som helhet. For matematikk kan det se ut som differansen mellom 
eksamenskarakter og standpunktskarakter jevnt over er lavere i Oslo enn i resten av landet, mens 
det for norsk hovedmål og engelsk ikke ser ut til å være noen slik forskjell. For å kunne si noe om hvor 
viktige forskjeller i karakterpraksis er for standpunktkarakterene elevene får, trengs en mer detaljert 
analyse på nivå av den enkelte skole.

En annen svakhet ved analysen til Nordli Hansen, er at den, i motsetning til SSBs skolebidrags-
indikatorer, ikke korrigerer for sosioøkonomiske faktorer. Artikkelen har kun en enkel sammen- 
ligning av prestasjonene etter foreldrenes utdanningsnivå. Siden det er flere faktorer enn bare 
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foreldres utdanningsnivå som kan påvirke forventede skoleresultater, blir analysen mangelfull. SSB 
bruker hvilken desil husholdningsinntekten befinner seg i, og elevens innvandrerbakgrunn, som 
uavhengige variabler i tillegg til foreldres utdanningsnivå.

Osloskolens bidrag til elever med lavere sosial bakgrunn
Nordli Hansen viser til at det er høyere snitt på skoler med høyere inntekt blant foreldrene, hvilket  
er i tråd med annen skoleforskning som viser at elevers resultater påvirkes av husholdnings- 
inntekten. Det relevante spørsmålet, som Nordli Hansen ikke svarer på, er om Osloskolen i større 
grad enn skoler i andre kommuner bidrar til å løfte resultatene til elever som kommer fra familier 
med lav husholdningsinntekt. SSBs rapport om skolebidragsindikatorer svarer ikke på det direkte, 
men som beskrevet over, finner den at Oslo har et signifikant høyere skolebidrag enn snittet, både 
for elever med innvandrerbakgrunn og for elever med foreldre med lav utdanning. Siden både lav 
utdanning og innvandrerbakgrunn er korrelert med lav husholdningsinntekt, er det ikke urimelig 
å anta at Oslo-skolen også har et høyere skolebidrag for elever fra familier med dårlig råd enn det 
gjennomsnittlige skolebidraget for hele landet.

Konklusjonen til Nordli Hansen om at elever med lav sosial bakgrunn ikke gjør det bedre i Osloskolen 
enn i resten av landet strider direkte mot konklusjonene i SSBs studie av skolebidragsindikatorer. 
Siden SSB-rapporten er klart bedre metodisk og bruker vesentlig mer data, gir ikke Nordli Hansen et 
godt grunnlag til å se bort fra de klare funnene til SSB.

Gjennomføringsgrad i Osloskolen
Nordli Hansen konkluderer med at Osloskolen ikke har høyere gjennomføringsgrad enn andre  
skoler, når man sammenligner resultatene på samme studieretning i videregående skole. Oslo har 
høyere gjennomføringsgrad i snitt enn resten av landet, men marginalt lavere gjennomføringsgrad på 
både studiespesialiserende og yrkesfag. Fordi en større andel av elevene tar studiespesialiserende i 
Oslo enn i resten av landet, blir snittet for alle elever likevel høyere, på tross av lavere gjennomføring 
på hver enkelt linje. Dette er en korrekt beskrivelse av statistikken, men det er likevel en feilslutning 
å si at Osloskolen er dårligere på gjennomføring. Feilslutningen kommer av at man ikke korrigerer 
for elevenes ferdigheter og sammensetningen av elevmassen på studiespesialiserende og yrkesfag.

Elever på studiespesialiserende har klart høyere gjennomføringsgrad enn elever på yrkesfag, både 
i Oslo og i resten av landet. Det betyr ikke at en høyere andel elever på studiespesialiserende 
gjør det lettere for en fylkeskommune å oppnå høyere gjennomføringsgrad. Elever på studie- 
spesialiserende har i snitt klart høyere karakterer fra grunnskolen og har bedre forutsetninger for 
å fullføre videregående. Når man korrigerer for dette blir effekten motsatt av det Nordli Hansen 
implisitt legger til grunn. For ethvert karaktersnitt fra grunnskolen er sannsynligheten for å 
gjennomføre høyere hvis man går på yrkesfag enn hvis man går på studiespesialiserende. I både Oslo 
og i resten av landet begynner en svært høy andel av elevene med høyt karaktersnitt fra grunnskolen 
på studiespesialiserende. Både i Oslo og i resten av landet er gjennomføringsgraden for disse 
elevene svært høy. Der Oslo skiller seg ut, er ved at en større andel av elevene med lave til middels  
karakterer fra grunnskolen begynner på studiespesialiserende. Fordi det, kontrollert for karakterene 
man har fra grunnskolen, er vanskeligere å fullføre studiespesialiserende, skulle det isolert 
sett bidratt til lavere gjennomsnittlig fullføringsgrad i Oslo enn i resten av landet. Når den totale 
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gjennomføringsgraden i stedet er høyere i Oslo, er det et tydelig tegn på at Osloskolen er bedre på 
gjennomføring enn snittet av landet.

At det er flere på studiespesialiserende i Oslo enn i resten av landet, at de «ekstra» elevene på 
studiespesialiserende kommer fra litt under midten av karakterfordelingen, og at de aller svakeste 
elevene dermed utgjør en større andel av elevene på yrkesfag, bidrar til at grunnskolesnittet er lavere 
både på studiespesialiserende og yrkesfag i Oslo enn i resten av landet. Derfor kan man forvente at 
gjennomføringsgraden både på studiespesialiserende og yrkesfag i Oslo skal være noe lavere enn i 
resten av landet. At nivåene er svært like på tross av forskjellene i elevsammensetning, er igjen et 
tegn på at Osloskolen er bedre på gjennomføringsgrad.

Teorier om «markedsskole»
Nordli Hansen bruker utdanningssosiologiske teorier om «markedsskolen», en skoletype hvor 
konkurranse mellom elever og skoler, samt foreldres valg, har stor betydning, for å forklare ulikhetene 
i Osloskolen. Som beskrevet over er det ikke riktig at Osloskolen har dårlige resultater for elever  
med lavere sosial bakgrunn eller lav gjennomføringsgrad. Det kan være gode teoretiske grunner 
til å mene at et skolesystem hvor kvaliteten på utdanningen avhenger av at foreldrene tar informerte 
valg, fremmer ulikhet, ettersom ikke alle foreldre har forutsetninger til å foreta slike valg. Det er 
imidlertid en dårlig beskrivelse av hvordan Osloskolen fungerer i dag. Ifølge SSB er det kun to 
skoler i Oslo på småskoletrinnet og fire skoler på mellomtrinnet som har et statistisk signifikant 
lavere skolebidrag enn snittet for hele landet. Det er en klart lavere andel svake skoler enn i de 
øvrige storbyene. SSB skriver også at: «På småskole- og mellomtrinnet skiller Oslo seg fra de andre 
storbyene med en god del flere skoler som ligger signifikant over snittet.»58 Med en lav andel skoler 
med lavt skolebidrag, og en høy andel med høyt skolebidrag, vil de fleste elever havne på gode 
skoler, uavhengig av om foreldrene evner å ta informerte valg eller ikke.

Det er tilfellet, slik Nordli Hansen beskriver, at skolene i Oslo, særlig på grunnskolenivå, har stor 
variasjon i elevsammensetning. Noen skoler har høy andel elever med høy sosioøkonomisk 
bakgrunn, mens andre har en tilsvarende høy andel elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn. Det 
er åpenbart sterkt påvirket av bosettingsmønsteret i Oslo. Nordli Hansen viser ikke i sin artikkel 
hvordan Osloskolens organisering eller styringsstruktur bidrar til økt segregering i forhold til det 
man skulle forvente ut fra bosettingsmønsteret. Den delen av skolesystemet som er mest preget av 
konkurranse og valgfrihet er opptaket til videregående skoler, som i Oslo kun er basert på karakterer. 
Nordli Hansen beklager at venstresiden har forlatt bostedsbasert opptak i til videregående skoler, 
men innrømmer at dette ikke nødvendigvis ville ført til mindre segregering:

I lys av de store skillelinjene vi har sett mellom ungdom fra ulike grunnskoler, virket det også opplagt 
at det å gjøre skolemuligheter i videregående skoler avhengig av bosted, ikke er et egnet virkemiddel 
for å motvirke sosial ulikhet.59

Ettersom de videregående skolene i Oslo som over tid har blitt ansett som best, gjerne befinner seg 
i sentrum og sentrum vest,60 områder av byen med stor andel beboere med høy sosioøkonomisk 
status, er det lett å si seg enig i at bostedsbasert opptak ikke ville gitt mindre sosial ulikhet.
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NIFU: Skolebidragsindikatorer i videregående skole
NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, har på oppdrag fra 
Utdanningsdirektoratet laget skolebidragsindikatorer. Rapporten er skrevet av forskerne Martin 
Flatø, Rune B. Reiling og Eifred Markussen. Den presenterer en rekke indikatorer for skolens bidrag 
til elevenes resultater, etter at forskerne har tatt hensyn til det grunnlaget elevene hadde med 
seg da de begynte i videregående skole. Det tas hensyn til karakterer fra tidligere, elever som er 
borteboere, elevenes innvandringsstatus, og hvorvidt skolen har mange elever med foreldre med 
lavt utdanningsnivå. 
 
Indikatorene, som skal gi de videregående skolene kvalitativt ny informasjon om deres eget 
bidrag til elevenes læring og resultater, viser skolenes bidrag til fullføring, gjennomføring og 
gjennomsnittskarakteren for skoleåret 2014-2015 og kullet som begynte i videregående skole høsten 
2012. Indikatorene er beregnet på grunnlag av resultatene til elever som gikk i videregående skole i 
skoleårene 2012-13, 2013-14 og 2014-15, inklusiv overgangene til påfølgende skoleår. Hovedvekten 
er lagt på det siste av disse skoleårene. 
 
Forskerne har beregnet fem typer indikatorer: skoleårsindikator, trinnvise skoleårsindikatorer, 
overgangsindikatorer, en spesialundervisningsindikator, samt kullindikator. Indikatorene er beregnet 
for tre resultatmål: gjennomføring/forventet gjennomføring, fullføring/forventet fullføring og 
justerte gjennomsnittskarakterer. 
 
En viktig forskjell fra skolekvalitetsindikatorene fra SØF-rapporten er at NIFU-rapporten ikke 
presenterer et samlemål på skolekvalitet for hver skole. For de største skolene med det bredeste 
tilbudet kan man derfor finne maksimalt 39 enkeltindikatorer. 
 
Vi har valgt å fokusere på resultatene fra kullindikatorene, da denne faktisk følger et enkelt kull – 
kullet som begynte i videregående skole i august 2012 og var der frem til 2015. Denne indikatoren 
er også den offisielle indikatoren som SSB publiserer, og som blir brukt i annen forskning. Videre 
har vi inkludert skoleårsindikatoren, hvor forskerne predikerer gjennomføring, fullføring og karakter- 
nivåer på ett enkelt kull, basert på skoleårsindikatorer fra «eldre» kull på samme skole og studieretning, 
og på samme måletidspunkt.
 
Forskerne har trukket frem skoleårsindikatorene som de som i størst grad kan gi skolene informasjon 
som er aktuell, relevant, forståelig og så korrekt som mulig. Forskjellen mellom kullindikatorene og 
skoleårsindikatorene er, ifølge forskerne, at sistnevnte er mest dagsaktuell. 
 
En annen forskjell er at når kullindikatoren måler faktisk gjennomføring og fullføring, så måler skole-
årsindikatoren forventet gjennomføring og fullføring. Forskerne forklarer sistnevnte begrep slik:

Begrepene forventet gjennomføring og forventet fullføring bygger på at vi tar utgangspunkt i en elev 
som startet i Vg1 et gitt skoleår, i vårt tilfelle i august 2014. Så stiller vi oss spørsmålet: Hvor sannsynlig 
er det denne elevene vi gjennomføre eller fullføre videregående skole dersom eleven går gjennom et 
helt utdanningsløp med samme risiko for å ikke fullføre eller gjennomføre som alle elevene, inkludert 
Vg2- og Vg3-elevene som gikk på samme skole i 2014-2015?
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Dette betyr, som vist i kapittelet om gjennomføringsbarometeret, at forbedringer ved gjennomføring 
av videregående opplæring fra skoleårsindikatorene fra Osloskolen for skoleåret 2015/2016 ikke er 
inkludert i disse resultatene.
 
Et annet viktig moment ved vurdering av resultatene i NIFU-rapporten er at de har brukt alle 
karakterer i alle fag og på alle trinn som mål på læring: 

Vi har valgt å ta med alle karakterer i alle fag og på alle trinn som mål på læring, det vil si avsluttende 
standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, men også karakterer fra vårterminen i fag som ikke 
avsluttes. Et argument for dette er at alle bokførte karakterer i avsluttende fag, standpunkt så vel som 
eksamen, inngår i den endelige poengsummen som elever tar med seg videre.

Til sammenligning er de tre karakterindikatorene, av totalt syv kvalitetsindikatorer, fra SØF-rapporten 
et gjennomsnitt av standpunktkarakterene, norskeksamen og en gjennomsnittskarakter på alle 
skriftlige karakterer.
 
Ifølge skoleportalen.no har elever i Osloskolen, gjennom flere år, omtrent lik standpunktkarakter i 
norsk hovedmål som det nasjonale snittet, mens de på norsk skriftlig eksamen, som er standard-
isert og rettes av en ekstern sensor, har et eksamensresultat som er rundt 0,2 karakterer høyere 
enn landsgjennomsnittet. På et vanlig vitnemål er kun mellom tre og fem karakterer fra skriftlig  
eksamen, mens det er mellom 20 og 30 standpunktkarakterer og karakterer fra fag som ikke er 
avsluttet. Dette betyr for eksempel at standpunktkarakterer i fag som ikke er avsluttet, i for eksempel 
kroppsøving, telles med tre ganger i både Vg1, Vg2 og Vg3, og vektes like mye i NIFUs modeller, som 
eksamen i matematikk eller norsk hovedmål.

Mens eksamen vurderes på nasjonalt nivå, settes standpunktkarakterer på den enkelte skole.  
Det kan gi opphav til systematiske forskjeller i hvor streng karaktersettingen er. Derfor er 
standpunktkarakterer i utgangspunktet mindre egnet til sammenligning mellom skoler og fylker 
enn eksamenskarakterer. Figuren under illustrerer det ved å vise standpunktkarakter og eksamens-
karakter i Oslo og resten av landet i norsk hovedmål i vg3. Fordi sammensetningen av elever kan 
være forskjellig mellom Oslo og resten av landet og det ikke er korrigert for, er ikke resultatene som 
er vist i figuren egnet til å vurdere hvor gode skolene er. Dette er også kun et eksempel på forskjellig 
karaktersetting i standpunktkarakterer og eksamen, og kan derfor ikke brukes som bevis på at det 
finnes systematiske forskjeller i hvor streng karaktersettingen er. Men figuren viser at det i akkurat 
dette faget over tid har blitt høyere standpunktkarakterer enn eksamenskarakterer, både i Oslo og i 
resten av landet, og at denne differansen er større i landet som helhet enn i Oslo.

NIFU justerer standpunktkarakterene på den enkelte skole for å ta høyde for ulik karakterpraksis 
mellom de ulike skolene. Det er en styrke i NIFU rapporten sammenlignet med SØF-rapporten, som 
bruker standpunktkarakterer uten noen justering.
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Før vi presenterer vår vurdering og tolkning av resultatene i NIFU-rapporten, gjør vi en redegjørelse 
for generell bruk av statistisk signifikans, da skoleindikator-resultatene i NIFU har ulike nivåer av 
statistisk signifikans.

Statistisk signifikans og tolkning av resultater i NIFU-rapporten
I forskning er det vanlig å teste om resultatene er statistisk signifikante før man tolker dem. Det 
er nødvendig fordi naturlig variasjon i de underliggende dataene noen ganger kan gjøre at man 
finner effekter som ikke er reelle. En test av statistisk signifikans er et mål på hvor sannsynlig  
det er at dataene man har ville vært slik man observerer dem dersom det ikke var noen reell effekt. 
Det vanlige i samfunnsvitenskaper er å operere med en test for statistisk signifikans på 5-prosent-
nivå, som i teorien betyr at 1 av 20 funn som man finner vil være såkalte spuriøse funn. I noen 
tilfeller vil man også oppgi funn som er signifikante på 10-prosentnivå, men disse må anses som klart 
mer usikre enn funn som er signifikante på 5-prosentnivå. 

De siste årene har flere samfunnsvitenskaper opplevd en såkalt «replikasjonskrise», som følge av  
at etablerte og anerkjente funn ikke har vært mulig å gjenskape i nye eksperimenter og under-
søkelser.61 En mye høyere andel av funnene vist seg å være spuriøse enn de 1 av 20 man skulle for- 
vente ut ifra det mest brukte signifikansnivået. Det forklares delvis ved at forskningsdesignet ved  
studier og forskeres incentiver gjør at man leter til man finner resultater som er signifikante på 
tilstrekkelig høyt nivå. Disse replikasjonskrisene har avstedkommet en kritikk mot å blindt se på 
statistisk signifikans som mål på om et funn er troverdig. Det er også flere som har tatt til orde for at 
man bør operere med strengere krav til signifikans, for eksempel signifikans på 1-prosentnivå eller 
0,5-prosentnivå.62
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Rapporten til NIFU går i stikk motsatt retning av dette, og rapporterer også funn som signifikante 
på 20-prosentnivå. Det er uvanlig, og det er liten grunn til å feste lit til så usikre funn. En vanlig 
tolkning av signifikans på 20-prosentnivå er at minst hvert femte funn ikke er reelt. I praksis kan 
andelen funn som ikke er reelle være vesentlig større, for eksempel hvis forskerne har prøvd ut flere 
modeller, og valgt den som ga flest signifikante resultater. Det trengs ikke å være et bevisst forsøk fra 
forskerne å finne flest mulig signifikante resultater, det er for eksempel naturlig å forkaste modeller 
som ikke klarer å finne noen resultater av betydning. Det vil likevel gi en seleksjonseffekt som gjør at 
resultatene er mindre sikre enn signifikansnivået alene skulle tilsi.

Når funn fra NIFU-rapporten har vært rapportert i media har man gått enda lenger i å se bort fra 
manglende statistisk signifikans. Der har også funn som ikke en gang er signifikante på det svært 
usikre 20-prosentnivået blitt tolket og brukt som argumenter. Disse funnene har ingen verdi. En 
korrekt tolkning av et funn som ikke er signifikant etter det kravet man har satt, er at man ikke kan 
vite om den skolen skiller seg fra snittet.

SSBs rapport om skolebidrag i grunnskolen bruker konsekvent et signifikansnivå på 5 prosent som 
test, og er tydelig på at det er nødvendig å ta hensyn til om resultatene er signifikante når de tolkes:

Det er viktig å ha et bevisst forhold til usikkerheten når indikatorene tas i bruk for politikk- og skole-
utviklingsformål, og oppgitte usikkerhetsintervall må tas i betraktning når indikatorene tolkes.63

I NIFU-rapporten presiseres det riktignok at funn som er signifikante på 20 prosent nivå må anses 
som relativt usikre i hvorvidt de avviker fra landsgjennomsnittet, mens man med relativ stor sikkerhet 
kan si at de som er signifikante på 5 prosent-nivå avviker fra landsgjennomsnittet. Når funnene har 
blitt rapportert i pressen, derimot, har disse forbeholdene uteblitt, også for funn som ikke engang er 
signifikante på 20 prosent-nivå.

Funnene i NIFU-rapporten og tolkningen av disse
Martin Flatø, en av de tre forskerne bak NIFU-rapporten, uttaler følgende om noen av de fylkesvise 
resultatene til Dagsavisen:64 

 
- Oslo presterer på eller litt under landsgjennomsnittet. Derimot ser vi at Hedmark og Møre og Romsdal 
er de to fylkene som hevder seg når det gjelder å få elevene til å fullføre og bestå videregående 
opplæring både på studieforberedende og yrkesfag, sier Flatø. Han forteller at Nordland, Troms og 
Finnmark gjennomgående presterer noe svakt.

 
Vi har, basert på uttalelsen til Flatø, gjennomgått fylkesresultatene til Oslo, Hedmark og, Møre og 
Romsdal, når gjelder å få elever til fullføre og bestå videregående opplæring. Det vi spør om er:

 
1) Med hvilken grad av sikkerhet er Oslo på eller litt under landsgjennomsnittet? 
2) Med hvilken grad av sikkerhet er Hedmark og Møre og Romsdal over landsgjennomsnittet? 
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Oslo 
Som man kan lese av resultatene ved kullindikatorene til Oslo, presterer Osloskolen under lands-
gjennomsnittet på studieforberedende og over landsgjennomsnittet på yrkesfag. Men et viktig 
moment som ikke kommer frem i Dagsavisen, er at ingen av de gjennomsnittlige Oslo-resultatene er 
statistisk signifikante. Se tabell under:

Kullindikatormodellen NIFU

 Studieforbedrende  Yrkesfag   

 Gjennomføring Fullføring Justerte karakterer Gjennomføring Fullføring Justerte 
karakterer

Oslo (snitt) -1,4 -7,3 0,1 3,6 1,9 0,1

Hvis man i stedet ser på resultatene til de enkelte skolene i Oslo, finner man at flere av skolene 
har resultater hvor det er statistisk signifikant at bidraget avviker fra landsgjennomsnittet, både i 
positiv og negativ retning. Da finner man også at Oslo har flere skoler som har positive skolebidrag 
med høye signifikansnivåer, mens det er få skoler med negative signifikante resultater. De negative 
resultatene man finner, er kun på 20 prosent signifikansnivå. Som beskrevet over er resultater med 
20 prosent signifikansnivå svært usikre, og har liten verdi.
 

  
Tabell til venstre: Signifikante resultater for Oslo - kullindikator NIFU – Alle tre indikatorer. 
Tabell til høyre: Signifikante resultater for Oslo - kullindikator NIFU – Kun gjennomføring og fullføring av 
videregående opplæring.

Heller ikke ved å undersøke NIFU-resultatene for skoleårsindikatorer finner man at fylkessnittet  
viser negative og statistisk signifikante resultater. Man finner riktignok ett positivt signifikant resultat, 
men kun på 20 prosent signifikansnivå. 
 

Skoleårsindikatormodellen NIFU

 Studieforbedrende Yrkesfag

 Forventet 
gjennomføring

Forventet 
fullføring

Forventet justerte 
karakterer

Forventet 
gjennomføring

Forventet 
fullføring

Forventet justerte 
karakterer

Oslo (snitt) 0,2 -3,9 0,1 -0,9 0,1 -0,6
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Skoleårsindikatormodellen NIFU

Påbygging/Vg3 MK+NA

 Forventet gjennomføring Forventet fullføring Forventet justerte karakterer

Oslo (snitt) -0,6 1,9 0,2†

Hvis man fordeler de statistisk signifikante resultatene i NIFUs modell for skoleårsindikatorene 
fra enkeltskoler i Oslo, finner man, igjen, at det er betydelig flere positive resultater med en høy  
statistisk signifikans, mens det er få negative. 

 

Figur til venstre: Signifikansnivåer for Oslo - skoleårsindikatorer NIFU - Alle tre indikatorer.
Figur til høyre: Signifikansnivåer Oslo - skoleårsindikatorer NIFU – Kun gjennomføring og fullføring av 
videregående opplæring.

 
Når forskeren i Dagsavisen hevder at Osloskolen ligger på eller litt under snittet, er det kun basert på 
resultater av et fylkessnitt, utregnet ut fra en rekke resultater, der de aller fleste enkeltresultatene 
ikke er statistisk signifikante. Figurene under viser antall positive og negative enkeltresultater som 
både er, og ikke er, statistisk signifikante.

 
Figur til venstre: Alle resultater for Oslo – kullindikatorer NIFU - Alle tre indikatorer. 
Figur til høyre: Alle resultater for Oslo - Skoleårsindikatorer NIFU – Kun gjennomføring og fullføring av 
videregående opplæring.
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Det blir derfor feil å hevde, uten å ta meget store statistiske forbehold, at Osloskolen er på eller litt 
under landssnittet når det gjelder å bidra til gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. 
Det man derimot kan hevde, basert på resultatene fra NIFU-rapporten, er at Oslo har en rekke skoler 
som, med stor statistisk sannsynlighet (1 og 5 % nivåer), har positive skolebidragsindikatorer.
 
Hedmark og Møre og Romsdal 
Forskeren uttaler, som omtalt over, at Hedmark og Møre og Romsdal ligger over lands-
gjennomsnittet når det gjelder å få elever til å gjennomføre og fullføre videregående opplæring. 
Men dersom man undersøker fylkessnittet til disse to fylkene, er også denne uttalelsen basert 
på ikke signifikante resultater, bortsett fra når det gjelder Hedmark, som har fylkesresultater ved 
gjennomføring og fullføring av yrkesfag som er statistisk signifikant på 20 % nivå, ved bruk av 
kullindikator-modellen. 
 

Kullindikator-modellen NIFU
 Studieforbedrende  Yrkesfag   

 Gjennomføring Fullføring Justerte 
karakterer Gjennomføring Fullføring Justerte karakterer

Hedmark (snitt) 0,7 5 0 6,6† 7,6† 0,1

Møre og Romsdal 
(snitt) -0,4 3,3 0 -0,9 2,1 -0,1

Skoleårsindikatorer-modellen NIFU

 Studieforbedrende Yrkesfag

 
Forventet 
gjennomføring

Forventet 
fullføring

Forventet 
justerte 
karakterer

Forventet 
gjennomføring

Forventet 
fullføring

Forventet justerte 
karakterer

Hedmark (snitt) 1,8 8 0,1 4,8 6,4 0,1

Møre og Romsdal 
(snitt) -1,7 6,6 0 0,1 1,8 0,1

Skoleårsindikatorer NIFU

Påbygging/Vg3 MK+NA

 Forventet gjennomføring Forventet fullføring Forventet justerte karakterer

Hedmark (snitt) 1,9 -0,5 -0,2

Møre og Romsdal (snitt) 0,3 2,4 0

 
Det blir derfor, også her, feil å hevde at Hedmark og Møre og Romsdal gjør det bedre enn 
landsgjennomsnittet, uten å nevne at knapt noen av fylkessnittresultatene er statistisk signifikante. 
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Som redegjort for over er et statistisk signifikansnivå på 20%, som Hedmark har ved yrkesfag ved 
kullindikatormodellen, svært usikkert. 

Man kan derimot hevde med stor sikkerhet at Hedmark, i hvert fall ved kullindikatormodellen, har 
en rekke positive enkeltresultater, fra enkeltskoler og studieretninger, som er statistisk signifikante. 

Tabell over: Signifikante resultater - Hedmark kullindikator NIFU – Kun gjennomføring og fullføring av 
videregående opplæring.
 
Men det samme kan man også hevde for Oslo, spesielt sammenlignet med Møre og Romsdal, som 
også er trukket frem i Dagsavisen av en av forskerne bak NIFU-rapporten.
 

Figur til venstre: Signifikante resultater for Møre og Romsdal - Kullindikatorer NIFU - kun gjennomføring og 
fullføring av videregående opplæring.
 
Figur til høyre: Signifikante resultater Oslo - Kullindikatorer NIFU – kun gjennomføring og fullføring av 
videregående opplæring.

 
Et annet viktig moment er at både Hedmark og Møre og Romsdal har svake fylkesresultater når det 
komme til å forbedre karakternivået. Dette gjenspeiler seg også i at svært få av skolene i Hedmark 
har positive resultater med statistisk signifikans og en del negative som er statistisk signifikante, 
mens Møre og Romsdal knapt har noen positive karakterindikatorer, men flere negative.
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Oppsummert
Skråsikre uttalelser og fremstillinger av hvordan fylkesskoleeiere bidrar til skolekvalitet, i Dagsavisen 
og andre medier, basert på NIFU-rapporten, må fremføres med en rekke statistiske forbehold. Dette 
er spesielt viktig, dersom en feilaktig eller unyansert fremstilling av resultatene kan få konsekvenser 
for politiske valg og beslutninger om hvordan skolene i et fylke styres. Selv enkeltresultater fra NIFU-
rapporten for enkeltskoler med statistisk signifikans på 1- og 5-prosentnivå bør ikke tolkes skråsikkert 
når de er basert på ett enkelt kull. Det gjelder også når resultatene er basert på skoleårsindikatorer 
for andre og «eldre» kull  (Vg2 og/eller Vg3) som gikk på samme skole samtidig som det aktuelle 
førstekullet (Vg1) som undersøkes.
 
Dersom enkeltresultater fra en skole, basert på flere kull over flere år, og gjennom flere modeller 
og beregninger, viser positive eller negative signifikante nivåer på høye signifikansnivåer, kan man 
hevde at man finner kvalitetsindikatorer som med stor sannsynlighet er riktige.
 
Det er også viktig å minne om at NIFU-rapporten kun måler skolekvaliteten ved de videre- 
gående skolene. Tidligere i dette notatet har vi vist at en høyere andel Osloelever i grunnskolen, 
blant annet ved nasjonale prøver, ligger på de høyeste nivåene i lesing, regning og engelsk, mens 
en lavere andel ligger på de laveste nivåene. Skal man vurdere et helt skolesystem, må man ta med 
bredden av forskning og statistikk både for grunnskolen og videregående opplæring.
 
Oppdatering av resultatene i SØF-rapporten
I tillegg til å beregne nye skolebidragsindikatorer for videregående skoler, presenterte forskerne  
bak NIFU-rapporten en oppdatering av analysene i SØF-rapporten som er omtalt i kapitel 5.65 Den 
viktigste oppdateringen er at forskerne utvider analysene med ett ekstra årskull. Dermed kan  
forskerne beregne skolebidragsindikatorene basert på fem år etter- informasjon om elevene 
som avsluttet grunnskolen i perioden 2008-2010. En viktig forskjell ved de oppdaterte skole-
bidragsresultatene er at studieforberedende og yrkesfag presenteres hver for seg. De oppdaterte 
skolebidragene presenteres også på originalskala, altså ikke en rangering fra 1 til 6 som med de 
første resultatene. Dette betyr at det ikke er mulig å gjøre en direkte sammenligning med resultatene 
i SØF-rapporten.
  
Resultatene for Osloskolen i den oppdaterte SØF-modellen er presentert på tre enkeltkull  
(2008, 2009 og 2010) fem år etter at man sluttet på grunnskolen, i tillegg til et gjennomsnitt 
av de sammenslåtte kullene (2008/2009 og 2008/2009/2010) fem år etter at man sluttet  
på grunnskolen. Resultatene bør leses som «skolekvalitet», sammenlignet med grunnskole-
poengene til gjennomsnittseleven i landet. Det er også gjort robusthetsanalyser som viser at den 
valgte modellen korrelerer med elevenes bakgrunn, herunder foreldrenes utdanningsnivå, inntekt, 
arbeidsmarkedsstatus og elevenes etniske bakgrunn.
 
Det er, i motsetning til for de nye resultatindikatorene i NIFU-rapporten, ikke beregnet statist-
iske signifikans-verdier på fylkessnittet, men fylkessnittet er beregnet ut fra de enkelte skole-
kvalitetsresultatene, der det er gjort statistisk signifikante beregninger.
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De fleste enkeltresultater er ikke statistisk signifikante, mens mange av resultatene som er  
angitt som signifikante, har et signifikansnivå på 10 og 20 prosent. Vi har, i motsetning til  
forskerne i NIFU-rapporten, valgt ikke å trekke frem resultater som ikke er statistisk signifikante,  
når man skal vurdere hvorvidt skoler i Oslo fortsatt gjør det bra sammenlignet med landsgjennom- 
snittet. 
 
Vi presenterer i stedet en oversikt over statistisk signifikante resultater, både positive og negative, 
fra de sammenslåtte kullene 2008, 2009 og 2010, fordelt på deltakelse/fullføring av videregående 
opplæring og karakterindikatorer. 
 

  
Figur til venstre: Signifikante resultater for Oslo – Oppdaterte tall med SØF-modellen fra NIFU-rapporten – 
Deltakelse og gjennomføring av videregående opplæring.
 
Figur til høyre: Signifikante resultater for Oslo – Oppdaterte tall med SØF-modellen fra NIFU-rapporten – 
karakterindikatorer videregående opplæring.

Ved de oppdaterte og kun signifikante tallene er det vanskelig å gi et klart svar på hvordan enkelt-
skoler i Oslo gjør det med hensyn til deltakelse og fullføring av videregående opplæring for kullene 
2008 til 2010, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Men man kan tydelig se at det er en klar 
overvekt av positive signifikante resultater ved ulike karakterindikatorer, spesielt ved 1- og 5%- nivåer, 
noe som kan indikere at mange skoler i Oslo har god kvalitet med hensyn til å forbedre elevenes 
utgangspunkt når det gjelder karakternivå ved grunnskolen og gjennom videregående opplæring. 
Dette gjelder både ved studieforberedende og yrkesfag. 

Avslutning66

Gjennomgangen foran viser at det foreligger mye forskning og statistikk som bidrar til å doku-
mentere Osloskolens gode resultater og den positive utviklingen skolen har vært gjennom de siste 
20 årene. Den nye forskningen fra Nordli Hansen og NIFU endrer ikke dette bildet. Metodene som  
er brukt er til dels svake, og funnene er usikre og til dels feiltolket. Det er derfor ikke grunnlag for  
å trekke den typen negative konklusjoner som forskerne selv og enkelte medier og politikere har 
gjort.
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Oppslagene om Osloskolen i Klassekampen og Dagsavisen i slutten av august og begynnelsen av 
september 2017 var ledsaget av dramatiske overskrifter og utsagn: «Forskere knuser Høyres 
skoletall». «Avslører Høyres skolebløff». «Ny forskning punkterer Høyres utstillingsvindu». «Nå slår 
glansbildet sprekker». «Utstillingsvindu slår sprekker».

Tone Tellevik Dahl (Ap), som er ansvarlig byråd for Osloskolen, gikk, i likhet med stortings- 
representant Trond Giske (Ap), umiddelbart god for forskningen, dvs. både resultatene den hadde 
kommet frem til, og at de positive resultatene annen forskning og statistikk tidligere har kommet 
frem til, dermed var «myter» som var knust. Tellevik Dahls utsagn står i skarp kontrast til uttalelser 
hun kom med da hun tiltrådte som byråd i 2015. Da uttalte hun at hun hadde «overtatt ledelsen av 
en Osloskole i god form», at Osloskolen «gjennomsnittlig er (…) veldig, veldig god», og at «vi vet at 
foreldre med høy utdanning gjør det best, men Osloskolen er også utrolig flink til å løfte de svakeste 
elevene.»67

I Klassekampen 29.8.17, fire dager etter oppslaget om Nordli Hansens forskning,68 var imidlertid 
Tellevik Dahl kommet på andre tanker. Her slår hun fast at «Arbeiderpartiet og byrådet er godt i gang 
med en styrt avvikling av Høyreskolen». Og i et innlegg i Klassekampen 4.9.17, under overskriften 
«Farvel Høyre-skole, god dag skoleelever!», utdyper Tellevik Dahl hva denne styrte avviklingen 
innebærer. Ifølge Tellevik Dahl har Arbeiderpartiet «stoppet Høyre-skolens politiske overstyring» og 
er i stedet «i gang med å innføre en tillitsreform». Arbeiderpartiet har også «opphevet Høyre-skolens 
favorisering av teoretiske «basisfag» og likestiller nå alle fag». Partiet har «stoppet kuttpolitikken 
som kjennetegner Høyre-skolen, og fullfinansierer nå alle nye elevplasser», det «erstatter Høyres 
konkurranseskole med en fellesskole», og det «demper prestasjonspresset i skolen». Og alt dette 
begrunnes på følgende måte: «Vi i Arbeiderpartiet er stolte over Oslo-skolen, men skal vi gjøre den 
bedre, må vi ta forskningsfunn og utfordringer fra lærere, skoleledere, elever og foreldre på alvor. 
Vi hadde gjort Oslo en bjørnetjeneste om vi hadde fortsatt med Høyreskolens «cherry-picking» og 
aktivt valgt ikke å se hele bildet.»

Det kan på denne bakgrunn synes påfallende at den byråden som er ansvarlig for Osloskolen, så 
raskt og forbeholdsløst gikk god for ny forskning uten å vurdere denne nærmere og sammenholde 
den med det kunnskapsgrunnlaget som ellers finnes, nettopp for å se «hele bildet». Som vi har vist 
i dette notatet, er det ikke grunnlag for å hevde at Nordli Hansens og NIFUs forskning endrer bildet 
av Osloskolen som en skole som oppnår svært gode resultater, både når gjelder eksamen, nasjonale 
prøver, gjennomføring, trivsel og tilfredshet, og som en skole som løfter elever både med høy og lav 
sosioøkonomisk bakgrunn. 

FORFATTER: Notatet er skrevet av Mats Kirkebirkeland og Haakon Riekeles.

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om liberale 
verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og 
personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. 
Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene 
deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, 
ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. Ta kontakt med forfatterne på 
mats@civita.no, haakon@civita.no eller civita@civita.no.
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