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«DEN NORDISKE DRØMMEN» - LIKE MULIGHETER 
FOR SUKSESS

Studier av økonomisk mobilitet: Sammenhengen mellom hvor på den økonomiske 
rangstigen en har vokst opp – og hvor man selv havner

 Her: Barn => foreldre => inntekter => sorterere => rank/klasser

Norge og norden i verden:

 «Den amerikanske drømmen mer reell i Norden enn noe annet sted»
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SYSSELSETTING ETTER KLASSE, ALDER 28-32



SKOLEPRESTASJONER OG 
MOBILITET

Vi forlenger mobilitetstrendene ved å bruke skoleprestasjoner i 

stedet for inntekt for barna

Grunnskolepoeng: Karakterer fra grunnskolen

Henger tett sammen med utfall senere i livet

Muliggjør at vi kan beskrive utviklingen i mobilitet for 50-

fødselskull (!): Fra 1952 til 2002 

Studier av trender avhenger av sammenlignbarhet over tid. 

Nødvendiggjør noen avgrensninger av datamaterialet

Viktigst: Kun norskfødte
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GRUNNSKOLEPOENG RANK OG FORELDRENES
INNTEKTSRANK («KLASSEBAKGRUNN»)



HVORDAN SKAL VI FORSTÅ DETTE?

Skyldes det forhold i foreldregenerasjonen?

 «Meritokratihypotesen»: Sterkere sammenheng mellom (foreldrenes) evner og utfall i 
arbeidsmarkedet, f.eks. pga. bedre utdanningsmuligheter

 Konsekvens: Foreldrenes inntektsrank gradvis sterkere korrelert med «evner» som kan overføres til 
barna

 Suksess!

Eller, skyldes det endringer i barns «omgivelser og muligheter?

 Økonomisk ulikhet, segregering, skolen, barnehage, sosiale medier m.m.

 Fiasko! 



HVA FINNER VI?

Meriotikratihypotesen (skyldes det forhold i foreldregenerasjonen?)

 Hovedtest, foreldrenes IQ: Har lav/høy-klasse-foreldre nå lavere/høyere IQ enn før? 

 Funn: Nei. Om noe motsatt

Barns oppvekstmiljø?

 Disponibel inntekt i barnas oppvekst: Økende ulikhet, forklarer lite.

 Segregering (skoler, nabolag): Små endringer (noe for de høyeste klassene), forklarer lite.

 Barnehagedekning: Kraftig utbygging, ser ut til å ha sterk utjevnende effekt.

 Antall undervisningstimer i skolen: Økning, ser ut til å gi større forskjeller. 

 Lærerressurser: Fall, deretter økning, ser ut til å ha utjevnende effekt (men her er vi usikre)



FORELØPIG KONKLUSJON

Langsiktig utvikling i retning av redusert mobilitet, tydeligst ved at personer født inn i 
«lav-klasse-hjem» gjør det dårligere enn før.

Utviklingen ser ut til å fortsette også i skolen.

Men, vi er liten grad i stand til å forklare hvorfor dette skjer. 

 Hadde det ikke vært for en omfattende barnehageutbygging ville det trolig vært verre. 

Mulig hypotese, før jeg spiller ballen videre:

 Utdanning er viktigere enn før, av mange grunner: Teknologi, innvandring m.m. 

 Foreldres innsats er «innsatsfaktor» for barns utdanning

 Siden utdanning er viktigere «investerer» også foreldrene mer, men i ulik grad – på en måte som 
forsterker de sosiale skillene.
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Utenforskap
Slik en utviklingspsykolog ser det

Resultat av et levd liv

Muligheter

Sårbarheter og ressurser 

Mange mulige utviklingsveier

Til ett utfall (f.eks. utenforskap)

Fra et utgangspunkt (f.eks sosial risiko)



Inntekstulikhet i skoleresultater

Sandsør, et al., 2022



Endringer blant dem med minst..

Sandsør, et al., 2022



Utdanningsulikhet i skoleresultater

Sandsør, et al., 2022



Forskjellene starter tidlig

Språkutvikling fra 2 års alder (ikke før)

Foreldres utdanning

Økonomiske problemer

Minoritetsbakgrunn

Øker ved skolestart

Ribeiro, et al., 2022



Tiltak 
Vitaminpiller-ikke vaksiner

Barnehage

Skole



Effekter av barnehage for 1-2 
åringer

Dearing, et al., 2018; Zachrisson et al., 2022



Effekter av barnehage for 1-2 
åringer

Bedre språkutvikling ved 3 års alder

For barn fra lavinntektsfamilier

Sosial ulikhet redusert med 70% 

Beskytter mot tilbaketrekning

For barn fra lavinntektsfamilier 

Dearing et al, 2018



Språkutvikling—3-åringer

Dearing, et al., 2018



Atferdsvansker—3-åringer

Zachrisson, et al., 2015



Nasjonale prøver—5. klasse

Zachrisson, et al., 2022



Forskjeller mellom skoler
Familieinntekt og skoleresultater

Borgen, et al., under arbeid

Sammenheng innad i skoler

Nasjonale prøver og familieinntekt

Varierer fra 0 til 16% forklart varians

Ikke sosioøkonomi

Læringsutbytte på skolen



Forskjeller mellom skoler
Familieinntekt og skoleresultater

Borgen, et al., under arbeid



Forskjeller mellom skoler
Sårbarhet for ADHD og skoleresultater

Cheesman, et al., 2022

Null sammenheng i noen skoler

Stor sammenheng i andre

16% forklart varians



Oppummering

Veien mot utenforskap kan starte tidlig

Barnehage forebygger

Skolen har potensiale

Ennå vet vi ikke helt hvordan



Takk for oppmerksomheten!
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