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Sosial bakgrunn, karakterer 
og utdanningsvalg (stilisert)
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sannsynligheten for å 
gå videre i utdanningsløpet

Prestasjonsnivå (karakterer)

Lav Middels Høy
0

100

2

Boudon: sosial posisjonsteori

Innvendinger mot verditeori:
hvis normer styrer valg, hvorfor økning i utdanningsfrekvens i alle 
sosialklasser?
tradisjonelt handlingsbegrep

Innvendinger mot kulturteori
primærmekanismen viktigst tidlig i utdanningsløpet
endelig utdanningsnivå resultat av en rekke valgsituasjoner
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Sosial posisjonsteori

Utdanningsvalg resultat av rasjonelle
overveielser

hva lønner seg? 
hvilke kostnader medfører ulike valg?
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Nyttevurderinger

Kostnader: 
økonomiske utgifter til utdanning
tap av inntekt under utdanning
risiko for ikke å gjennomføre
tap av sosialt miljø

Belønning: 
å opprettholde sosial klasseposisjon
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Utdanning og ulikhet (2)
Fører ekspansjon i utdanningssystemet 

til utjevning av sosiale forskjeller?

Litteratur:
Hans-Peter Blossfeld & Yossi Shavit (1993): Persisting Barriers. Changes
in Educational Opportunities in Thirteen Countries
Marianne Nordli Hansen (1999): Utdanningspolitikk og ulikhet
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Andel kvinner og menn med 
videregående skole
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Andel kvinner og menn med 
høyere utdanning
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Hvorfor ekspansjon i
utdanningssystemet?

Økt behov for kvalifisert arbeidskraft
Demme opp for arbeidsledighet
Utdanning viktig i seg selv
Politiske mål om utjevning av sosiale forskjeller
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Sosiologiske perspektiver på 
endringer i utdanningssystemet

Funksjonalistisk teori
utdanningssystemets funksjon:
- sikre kvalifisert arbeidskraft

utdanning viktigere for å oppnå 
sosiale posisjoner

samfunnet mer meritokratisk

Konfliktteori
utdanningssystemets funksjon: 
- sikre sosial reproduksjon

utdanning viktigere for å oppnå 
sosiale posisjoner

meritokratiet en ideologi som 
legtimerer sosial ulikhet
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Shavit & Blossfelt

Studier av endring i rekruttering til utdanning i 
13 land

Viktigste funn:
1. Markert ekspansjon i utdanningsystemet i alle 

land
2. Effekten av sosial bakgrunn stabil over tid 

(med unntak av Sverige og Nederland)
3. Seleksjonen starter tidlig i utdanningssystemet
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Ekspansjon i det norske
utdanningssystemet og sosial utjevning

Marianne Nordli Hansen
Har utdanningsekspansjonen ført til jevnere sosial 
sammensetning av studentmassen?
Har økte utdanningsplasser ført til nye klasseskiller innad i det 
norske utdanningssystemet?

Ulike typer høyere utdanning
lukkete profesjonsutdanninger (”elitefag”)
åpne universitetsfag
høgskoleutdanninger
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Sosial bakgrunn og utdanningsvalg

rik ++rik +rik +Inntekt i familien

høy ++høy +høy +Klassebakgrunn
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urban +urban +0Urban/rural
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Stabilitet i rekruttering til universiteter
Tendens til sosial utjevning i rekruttering til høgskoler

Prosent av forskjellige årskull med påbegynt 
høyere utdanning ved 23 års alder etter sosial 

bakgrunn
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Hvorfor stabil sosial rekruttering 
til universitetene?

Høyere utdanningsnivå i alle sosialklasser
Kvinners utdanningsnivå økt mest
Flere unge har høy sosial bakgrunn
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Konsekvenser av økningen i 
utdanningsplasser

Utdanning mindre verdt (inflasjon)
Forsterket klasseskille mellom 
utdanningsinstitusjoner
Økt eksklusivitet av eliteutdanninger


