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Er frafall i videregående opplæring 
et kjønnsproblem?

KRISTOFFER CHELSOM VOGT
kristoffer.vogt@sos.uib.no

IS DROP-OUT FROM UPPER 
SECONDARY EDUCATION 
A GENDER PROBLEM?
Boys’ underachievement in most West-
ern education systems has been inter-
preted as symptomatic of a «masculin-
ity crisis». This article analyses gender
differences in drop-out rates from
upper secondary education in Norway
based on relevant research and statis-
tics. The first part argues that gender
differences are more related to struc-
tural conditions and social background
than gender, and should be understood
in light of the institutional context in
male-dominated vocational courses.
For instance, pupils here are selected
for apprenticeship training positions
based primarily on grades, which vary
more with social background than with

gender. However, the relationship
between institutional conditions, social
background and drop-out has received
little attention, and high drop-out rates
have been understood as a gender
problem for boys. The second part of
the article considers the wider societal
background for this kind of gender
problem interpretations. Such inter-
pretations are related to more general
discussions on the «masculinity crisis»
and can represent individualized
accounts, as they tend to neglect the
significance of social context. Finally,
there is discussion of how conceptual
changes in drop-out research seem to
be influenced by general theoretical
changes toward more emphasis on
individual choice and less on social
structures.

Keywords: • class
• drop-out
• gender
• individualization
• upper secondary education
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kende flertall av kvinner i høyere utdanning og kjønnsfor-
skjeller i skoleprestasjoner har gjort at man i internasjonal
forskning de siste tiårene har rettet oppmerksomhet mot

betydningen av kjønn for gutters adferd i utdanningssystemet. En sen-
tral forklaring har vært at en del gutters kjønnsroller er utdaterte og i
utakt med «kunnskapssamfunnet» og utdanningssystemets verdier.
Begrepet maskulinitet har stått sentralt, spesielt i den britiske forsk-
ningen. I norsk forskning har ikke fokus på maskulinitet vært særlig
sterkt, men også her har kjønnsrolleforklaringer på gutters undery-
ting i utdanningssystemet vært fremtredende. Særlig kjønnsrollene til
gutter med arbeiderbakgrunn har blitt trukket frem som utdaterte
(for eksempel Frønes & Brusdal 2000; Pedersen 1999). Kjønnsrolle-
forklaringer på gutters underyting i utdanningssystemet gjøres med
bakgrunn i teoretiske debatter i internasjonal forskning.

Videregående opplæring er i dag sentral som terskel til videre
utdanning og arbeid. De siste årene har oppmerksomheten rundt fra-
fall i videregående opplæring økt. Om lag halvparten av elevene i
videregående går på yrkesfag, mens hele tre av fire blant de som
avbryter videregående starter her. På yrkesfag er det betydelige
kjønnsforskjeller i frafall. I offentlig debatt har kjønnsforskjeller i fra-
fall blitt brukt som en form for empirisk belegg i diskusjoner om at
«maskulinitet» eller «menn» er i krise. Det at «flere gutter faller fra i
videregående» nevnes da oftest som et ledd i lengre bevisføringer for
menns/gutters problemer (for eksempel Klassekampen 2/12-07; Dag-
bladet 19/02-07). Dagbladets forsideoppslag «Gutta er samfunnets
tapere» (Dagbladet 01/02-06) tok utgangspunkt i frafallsstatistikk.
En kan stadig lese formuleringer av typen: «Dramatisk mange gutter
faller ut av videregående opplæring»1 eller at det er en «tragedie at så
mange gutter dropper ut» (Adresseavisen 26/08-07).

Denne artikkelen drøfter i hvilken grad det er rimelig å forstå fra-
fall som et kjønnsproblem for gutter. Norsk frafallsproblematikk ana-
lyseres på bakgrunn av relevante forskningsrapporter fra de seneste
årene (særlig Grøgaard 2006; Markussen, Lødding, Sandberg & Vibe

Bakgrunn for artikkelen er arbeid som ble gjort på et prosjekt ved Sosiologisk institutt/UiB høsten 2007. Takk

til Ole Johnny Olsen for kommentarer på tidlige utkast. Takk også til Ann Nilsen for veiledning og kommentarer

underveis, og til to anonyme konsulenter for Tidsskrift for samfunnsforskning.

Ø
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2006; Støren, Helland & Grøgaard 2007), samt tall fra Statistisk sen-
tralbyrå.2 Følgende spørsmål belyses:

• Hva forteller den foreliggende forskning om bakgrunnen for
kjønnsforskjeller i frafall?

• Kan frafall forklares som et kjønnsproblem?
• Hvilke andre faktorer enn kjønn er fruktbart å ta med for å for-

klare kjønnsforskjeller i frafall?

Artikkelen starter med å vise at frafall bør sees i sammenheng med
tidligere utvidelse og standardisering av videregående utdanning, og
at det har vært stor grad av stabilitet i både frafall og kjønnsforskjel-
ler i frafall siden Reform 94. Deretter undersøkes relevante institusjo-
nelle trekk ved studieretningene som har mest frafall. Yrkesfag er
fremdeles den mest kjønnssegregerte delen av utdanningssystemet, og
dette medfører i praksis at gutter og jenter gjennomgår ulike utdan-
ningsløp, med ulike destinasjoner i arbeidslivet. Trekk ved de manns-
dominerte opplæringsløpene er vesentlig for å forstå kjønnsforskjeller
i frafall. Det vises også til sammenhenger mellom frafall og sosial
bakgrunn, som er særlig tydelige gjennom karakterer, og til forskning
som indikerer at frafall kan være mer problematisk for jenter enn for
gutter. Gjennomgangen av foreliggende empiri indikerer at de over-
ordnede kjønnsforskjellene i frafall mer har sammenheng med struk-
turelle utfordringer og elevenes klassebakgrunn enn elevenes kjønn.

I artikkelens andre del diskuteres ulike utgangspunkt for forståelse
av frafall som et kjønnsproblem. Ett moment er at overordnet statis-
tikk (dvs. aggregerte data med et lavt spesifisitetsnivå) kan gi inntrykk
av at «kjønn forklarer» frafallet. Her drøftes særlig hvordan ulike
«fortolkningstrender» kan ha bidratt til forståelse av frafall som et
kjønnsproblem. Det at kjønnsforskjeller har overskygget institusjo-
nelle og klassemessige omstendigheter rundt frafall, analyseres i sam-
menheng med vår tids likestillingshistoriske kontekst og nye begreper
om sosiale forskjeller. Avslutningsvis settes begrepsendringer i omtale
av frafall i sammenheng med en mer generell teoretisk utvikling mot
økt fokus på individuelle valg, og mindre fokus på strukturelle sam-
funnsforhold.
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UTVIDELSE OG STANDARDISERING AV 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

I hele etterkrigstiden har stadig større deler av befolkningen vært len-
ger i utdanningssystemet. Utbredte intensjoner om utdanning som
middel mot sosial ulikhet (se Sakslind 2002) er noe av bakgrunnen
for denne ekspansjonen. Ekspansjon i videregående skole har i tillegg
vært brukt som et middel mot ungdomsarbeidsledighet. Siden rundt
1970 har det vært nedgang i etterspørsel etter ufaglært ungdom sin
arbeidskraft, blant annet på grunn av høyere kompetansekrav og
krav til fleksibilitet på arbeidsmarkedet. Den høye arbeidsledigheten
tidlig på 90-tallet rammet særlig ufaglært ungdom, og dette var en
viktig del av bakgrunnen for Reform 94, som blant annet innebar at
flere fikk rett til videregående. Det ble med denne foretatt en storstilt
forenkling av grunnstrukturen i videregående gjennom sammenslåing
av grunnkurs: 101 fagspesifikke grunnkurs ble erstattet med 13 mer
generelle grunnkurs, hvorav 10 var yrkesfaglige (Olsen 2008:7). For
de fleste gamle lærefagenes del innebar dette en ny 2 + 2-modell, med
to år i skole etterfulgt av to år med arbeidsbasert opplæring. Det ble
også åpnet for sterkere innflytelse fra en utdanningsmessig skolelo-
gikk i yrkesfagene (Olsen 2008:7).

I en analyse av de institusjonelle endringsprosesser i fagopplærin-
gen ser Olsen (2008) Reform 94 som et ledd i en større utdannings-
messig modernisering (enhetliggjøring og systematisering) av
fagopplæringen, og et avgjørende steg i integreringen av fagopplærin-
gen i et enhetlig nasjonalt utdanningssystem. Denne prosessen kan
også beskrives som en standardisering av ungdommers overganger fra
utdanning til arbeid og, i livsløpsperspektiv, overganger fra ungdoms-
tid til voksenliv. I de fleste fagene innebar Reform 94 at tiden det
skulle ta å oppnå fagbrev ble innkortet, og at alder ved oppnådd fag-
brev gikk ned.

Institusjonaliseringsprosesser i retning av standardisering har ofte
som uønsket bivirkning at de skaper sosiale avvik, og Reform 94 er i
denne sammenheng ikke noe unntak. Den fikk flere elever igjennom
på yrkesfag, mye takket være en «dugnad» for å skaffe flere læreplas-
ser (Grøgaard 2006:228). Samtidig fikk det å avvike fra den nye stan-
dardmodellen nye konsekvenser. Den gamle praksisen, som gradvis
hadde blitt sjeldnere siden 1970-tallet, med å søke læreplass rett etter
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ungdomsskolen, opphørte. Dette er blitt betegnet som «alternativet
som forsvant» (Grøgaard 2006:226). Det som før hadde vært «nor-
malt», ble med reformen omdefinert til en form for avvik (Olsen
2002:71; 2008:41). I dag omtales slike løsninger som «kompensato-
riske» eller «alternative» kanaler.

STABILITET I FRAFALL OG KJØNNSFORSKJELLER I FRAFALL

En av fordelene med den forenkling av grunnstrukturen som Reform
94 innebar, var at det ble lettere å lage sammenliknbar statistikk om
gjennomstrømming og frafall. Rundt årtusenskiftet, det vil si ca. fem
år etter 94-kullet startet, begynte en å se konsekvensene av reformen
på gjennomstrømmingen (se for eksempel Støren & Skjærsli 1999).
Det er siden slik systematisk statistikk om gjennomstrømming ble til-
gjengelig at oppmerksomheten rundt frafall har økt. Foreliggende
SSB-tall viser imidlertid at frafallet har vært påfallende stabilt fra
1994-kullet til 2001-kullet (så langt frem som fullstendig statistikk
foreligger). Andelen som har avbrutt videregående innen fem år har
ligget jevnt rundt 24 prosent.3 Heller ikke den økte oppmerksomhet
rundt gutters frafall ser ut til å ha bakgrunn i empiriske analyser.
Andel gutter blant de som faller fra på yrkesfag har ligget stabilt
rundt 61 prosent.4 Dette må for øvrig sees i sammenheng med at gut-
ter har utgjort ca. 56 prosent av de som har startet på yrkesfag i disse
kullene.5 Hovedinntrykket er altså stor grad av stabilitet siden
Reform 94, både når det gjelder gjennomsnittlig frafall på videregå-
ende generelt og når det gjelder kjønnsforskjeller i frafall på yrkesfag.
Det har med andre ord ikke skjedd vesentlige endringer i verken
omfanget eller kjønnsfordelingen av frafall for kullene det foreligger
statistikk om. Dette tilsier at både høyt frafall og kjønnsforskjeller i
frafall til dels kan betraktes som følger av den utvidelse av videregå-
ende utdanning og den institusjonelle standardisering av fagutdannin-
gene som Reform 94 innebar.

STUDIERETNING, KJØNN OG FRAFALL

Den institusjonelle kontekst på yrkesfag er et viktig utgangspunkt for
forståelse av kjønnsforskjeller i frafall. Tre av fire blant de som avbry-
ter videregående starter på yrkesfag,6 og det er også her kjønnsfor-
skjellene i frafall er størst. Om lag 35 prosent av guttene og 25
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prosent av jentene som begynner på yrkesfag slutter underveis.7 Disse
kjønnsforskjellene har nær sammenheng med at yrkesfag er den mest
kjønnssegregerte delen av utdanningssystemet (Støren & Arnesen
2003:151), som igjen henger nær sammen med at det norske arbeids-
livet er kjønnssegregert, også i forhold til andre land (Birkelund &
Petersen 2003; Nermo 1999; Puchert, Gärtner & Höyng 2005).
Kjønnssegregeringen på yrkesfag medfører at så mye som tre fjerde-
deler av guttene går på studieretninger med mer enn 90 prosent
mannsdominans (byggfag, tekniske byggfag, elektrofag og mekaniske
fag).8 Det er klare forskjeller i frafall etter studieretningenes grad av
kjønnsdominans.9 Frafallet på de kvinnedominerte og de kjønnsnøy-
trale yrkesfaglige studieretningene likner situasjonen på allmennfag;
frafallet er lavt eller moderat, og kjønnsforskjellene er små (Markus-
sen et al. 2006:89–91). På de guttedominerte yrkesfagene er imidler-
tid det gjennomsnittlige frafallet svært høyt – i Støren m.fl. sitt utvalg
fullførte i gjennomsnitt kun 55 prosent innen fem år (2007:129).10

Markussen m.fl. oppsummerer situasjonen slik: «Vi kan konklu-
dere med at de mange guttene som hadde sluttet på byggfag, meka-
niske fag og elektrofag bidro sterkt til at det totalt var større andel
gutter enn jenter som hadde sluttet» (2006:16). Dette antyder også
Støren m.fl. i sin omtale av gjennomstrømming i løpet av fire år: «…
guttenes lavere fullføringssannsynlighet i løpet av 4 år kommer i stor
grad av at de er overrepresentert på lærefagene» (2007:16). Et avgjø-
rende spørsmål for forståelse av kjønnsforskjellene i frafall blir da hva
som ligger bak det høye frafallet på de mannsdominerte lærefagene.
Når forklaringer på frafall diskuteres, er det gjerne kjønn, skoletrøtt-
het og elevenes manglende motivasjon osv. som blir brakt på bane. I
denne sammenheng er det imidlertid mer fruktbart å se i andre retnin-
ger. Det er mer oppklarende å undersøke hva som kjennetegner stu-
dieretningene. Fremfor å spørre: Hva er det med guttene her? kan en
spørre: Hva kjennetegner disse studieretningene?

DE MANNSDOMINERTE STUDIERETNINGENE 

– LÆREPLASSER SOM PROBLEM

De store mannsdominerte studieretningene leder til fagutdanninger
med til dels lange tradisjoner for opplæring i bedrift. Ved Lærlinge-
ordningen etter Reform 94 ble disse utdanningene standardisert til to
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skolebaserte år etterfulgt av to arbeidsbaserte år som lærling (som
hovedregel). Læreplasser har lenge vært et begrenset gode, og vanske-
ligheter med å få læreplass er viktig for å forstå det høye frafallet i
disse fagene. Flere rapporter har vist at det er særlig mange som slut-
ter mellom andre og tredje skoleår, den perioden en venter på å få
læreplass (se Markussen et al. 2006:85). Støren m.fl. konkluderer
med at det ganske enkelt er «færre tilgjengelige læreplasser enn det er
kvalifiserte søkere» (2007:294). Det er da heller ikke annet å vente
enn at det er innen de største lærefagene at frafallet i videregående er
høyest. Dette har særlig betydning for gutter, siden de utgjør mer enn
syv av ti lærlinger.11 Elever i de mannsdominerte lærefagene møter
med andre ord større strukturelle hindringer på sin vei mot kompe-
tanse enn elever i skolebaserte fag. Den stabile sammenhengen mel-
lom kjønn og frafall henger dermed tydelig sammen med
kjønnssegregeringen i yrkesfaglig videregående.

Blant elevene på de guttedominerte utdanningene har guttene best
progresjon (Støren et al. 2007:87). Jentene, som her er i absolutt min-
dretall, har høyere frafall enn guttene. Dette kan for eksempel henge
sammen med at jenter har enda større vanskeligheter enn gutter med
å få læreplass i disse fagene (Støren et al. 2007:211). Her kan også til-
føyes at når elever først har fått læreplass, er det generelt ingen for-

skjell mellom gutter og jenter i sannsynligheten for å fullføre
(Markussen et al. 2006:168). Den kritiske overgangen med hensyn til
frafall i de mannsdominerte fagene er overgangen mellom de to årene
skole og de to årene som lærling.

Elever i de mannsdominerte lærefagene er for øvrig avhengig av å
få læreplass i konjunkturfølsomme deler av privat sektor, og lære-
plassvanskeligheter her kan forventes å bli særlig store i nedgangs-
tider. Den foreliggende forskning på frafall og gjennomstrømming i
videregående, som går tilbake til 1994-kullet, sporer i hovedsak utvik-
ling i løpet av en økonomisk oppgangsperiode. En mindre konjunk-
turnedgang i 2002–03 ga en smaksprøve på yrkesutdanningssystemets
sårbarheter. Disse økonomiske svingningene medførte en markant
nedgang i andel som fikk tilbud om læreplass i 2001-kullet (Helland
& Støren 2004:97). Dette gikk spesielt ut over søkere som var svakt
stilte i utgangspunktet, og søkere innen konjunkturfølsomme fag-
områder (Helland & Støren 2004:106; Støren et al. 2007:92).
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FRAFALL OG SOSIAL BAKGRUNN

Forskningen viser at de som lykkes i lærefagenes opplæringsløp er
systematisk selektert: «De som fikk læreplass hadde prestert godt på
alle tidligere nivåer i skolen, de hadde vært lite borte fra skolen»
(Markussen et al. 2006:169). Det er arbeidsgiverne som i praksis tar
avgjørelsene om hvilke lærlinger de vil ha. De fleste bedrifter vegrer
seg for å ta inn de svakeste elevene som lærlinger, og hvor strenge kri-
terier som stilles varierer i noen grad med økonomiske svingninger (se
Helland & Støren 2004). Det er uansett sterke sammenhenger mel-
lom frafall og tidligere fravær og karakterer. Markussen m.fl. konklu-
derer med at «[b]åde for bortvalg og kompetanseoppnåelse er
karakterer den enkeltvariabelen som har sterkest effekt»
(2006:248).12 Jo dårlige karakterer en har, jo mindre er sannsynlig-
heten for å få læreplass. Frafall på grunn av mangel på læreplass-
tilbud er slik sett en følge av å havne nederst i skolens meritokrati.13

Overgangen halvveis ut i lærefagenes opplæringsløp fungerer i mange
tilfeller som et «hit, men ikke lenger» for de teoretisk svakeste elev-
ene.14 Et vesentlig spørsmål for forståelse av bakgrunnen for frafall
blir da hva som påvirker karakterforskjeller i de to årene med skole-
basert opplæring.

Det er etter hvert velkjent at gutter har lavere gjennomsnittskarak-
terer enn jenter, både på ungdomsskolen og i videregående. Tall fra en
nyere SSB-rapport om skoleprestasjoner (Hægeland, Kirkebøen &
Raaum 2006) viser imidlertid et mer nyansert bilde, som er relevant
ved forståelse av frafall. For det første har ikke gutter dårligere karak-
terer i alle fag. På guttedominerte grunnkursfag på videregående, som
er særlig interessante i frafallssammenheng, er de gjennomsnittlige
kjønnsforskjellene i standpunktkarakterer svært små (i elektrofag)
eller i guttenes favør (i mekaniske fag og byggfag) (Hægeland et al.
2006:49). For det andre viser rapporten at elevenes sosiale bakgrunn
(målt ved foreldres utdanning og økonomiske ressurser) forklarer en
betydelig større andel av variansen i standpunktkarakterer i videregå-
ende enn elevenes kjønn (Hægeland et al. 2006:63).15 Når vi vet at
karakterer er den enkeltfaktor som har sterkest effekt på frafall (Mar-
kussen et al. 2006:248), indikerer dette at sosial bakgrunn gjennom-
snittlig har større betydning for frafall enn kjønn.16 Elever med
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foreldre med lav utdanning og lav inntekt har gjennomsnittlig dårli-
gere karakterer og dermed lavere sannsynlighet for å fullføre.

Sosiale forskjeller i frafall er også tydelig i SSBs gjennomstrøm-
mingsstatistikk. Av de i 2000-kullet som hadde foreldre med grunn-
skole som høyeste fullførte utdanning, avbrøt hele 50 prosent
videregående innen fem år (uavhengig av studieretning og kjønn). Til
sammenlikning avbrøt kun 10 prosent av de som hadde foreldre med
lang høyere utdanning. Når det gjelder foreldrenes utdanning, er
imidlertid disse gruppene ekstremkategoriene. På yrkesfag hadde om
lag 70 prosent av elevene foreldre med videregående som høyeste full-
førte utdanning. På allmennfag gjaldt dette 44 prosent av elevene.17

Dette illustrerer mer generelle mønster for klassemessig seleksjon til
allmennfaglig og yrkesfaglig videregående. Ungdom fra «arbeider-
klassen» har lenge vært i flertall på de yrkesrettede linjene (Støren &
Arnesen 2003:151), hvor altså tre fjerdedeler av alt frafall finner sted.
Støren m.fl. fremhever det å tilby et tilstrekkelig antall læreplasser
som det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale forskjeller i andeler som
oppnår studie- eller yrkeskompetanse (2007:294).18

FRAFALL, KJØNN OG ARBEIDSMARKED

Inntrykk av frafall som et kjønnsproblem for gutter kan også nyanse-
res ved å undersøke hva som skjer med dem som slutter. Dette er nær
knyttet til mer generelle forskjeller mellom menn og kvinner på
arbeidsmarkedet – arbeidsmarkedets kjønnsdelte struktur.

Flere rapporter har vist at forskjellige yrkesfaglige studieretninger
legger ulike føringer på fremtidig sektortilknytning på arbeidsmarke-
det og på fremtidig sysselsettingssituasjon (bl.a. Grøgaard 2006; Grø-
gaard, Markussen & Sandberg 2002; Støren et al. 2007). Elever med
yrkeskompetanse innen mannsdominerte håndverks- og industrifag
går vanligvis til faste heltidsjobber i privat sektor, mens de med yrkes-
kompetanse innen kvinnedominerte helse- og omsorgsfag vanligvis
går til midlertidige deltidsjobber i offentlig sektor.19 Disse ulikhetene i
sysselsetting har sin bakgrunn i stillingsstrukturen i privat og offentlig
sektor og den kjønnsmessige arbeidsdelingen mellom disse.

Når det gjelder kjønnsforskjeller i frafall, er analyser av 94-kullets
overganger fra yrkesfaglig videregående til arbeid særlig interessante.
Grøgaard (2006) viser hvordan sysselsettingssituasjonene til dem som
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avbryter yrkesfaglig studieretning uten yrkeskompetanse varierer
etter studieretning, og dermed kjønn, fordi arbeidsmulighetene for
ufaglærte varierer mellom ulike sektorer på arbeidsmarkedet. Han
konkluderer med at de som hadde sluttet på de mannsdominerte
håndverks- og industrifagene var «vinnerne» blant dem uten yrkes-
eller studiekompetanse. 41 prosent av disse hadde fått fast heltidsar-
beid, hvorav 17 prosent oppfattet denne jobben som relevant. Dette
er lave tall, men blant de ufaglærte med bakgrunn fra helse- og sosial-
fag hadde imidlertid kun 18 prosent fått fast heltidsstilling, hvorav
bare 2 prosent oppfattet den som relevant (Grøgaard 2006:253).20

De som sluttet på de mannsdominerte linjene så altså ut til å ha
bedre muligheter på arbeidsmarkedet. Dette er interessant av flere
grunner. For det første kan slike muligheter i større grad tenkes å
«friste» gutter til å slutte, og slik sett bidra til guttenes høyere frafall.
For det andre betyr det at de kompensatoriske kanaler kan være mer
velfungerende innenfor mannsdominerte fag enn i kvinnedominerte
fag. De som hadde sluttet på de kvinnedominerte studieretningene
kom dårligst ut, enten en tar for gitt at målet var å skaffe seg fast
arbeid, heltidsarbeid eller arbeid med (relativt sett) god lønn. Dette er
vesentlig, fordi det indikerer at frafall kan være et større individuelt
problem for jenter enn for gutter. Når vi i tillegg vet at nesten 40 pro-
sent av de som slutter på yrkesfag uten kompetanse er jenter, nyanse-
res eventuelle forestillinger om frafall som et kjønnsproblem for
gutter.

UTBREDT TOLKNING AV MANNLIG KJØNN 

SOM PROBLEMATISK

Vår tids fortolkning av kjønnsforskjeller i utdanning må sees i sam-
menheng med diskusjoner om kjønn i den bredere modernitetsdebat-
ten. Endrede kjønnsrelasjoner har her i stor grad blitt tolket innenfor
rammen av narrativer om overgang fra industrisamfunn til post-
industrielt kunnskaps- og utdanningssamfunn. Et eksempel på dette
er når Pedersen hevder at gutter og menn på mange måter henger fast
i «gammeldagse og uhensiktsmessige kjønnsroller» og at «jentene har
taklet moderniteten bedre enn guttene» (1996a:80). Et annet eksem-
pel er når Frønes slår fast at «[m]enn er overrepresentert i alle pro-
blemsammenhenger i moderne utdanningssamfunn» (2005:17). Det
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er også blitt hevdet at vår tids samfunnsendringer medfører særlige
problemer for gutter med arbeiderbakgrunn, på grunn av problema-
tiske trekk ved deres kjønnsroller: «Mest sårbare blir gutter fra den
klassen som klarest peker mot gårsdagens samfunn: den tradisjonelle
arbeiderklassen. En grunn er at disse guttene har så dårlige rollemo-
deller i sine fedre, fordi fedrene med sine manuelle industriarbeid-fer-
digheter så åpenbart representerer irrelevant kunnskap» (Pedersen
1999:48).

Slike perspektiver fra mer generell samfunnsforskning ser ut til å
representere en viktig ramme for forståelse av gutters underyting i
utdanningssystemet: Gutters skoleproblemer er blitt forstått ved hjelp
av kjønnsrolleforklaringer, og relatert til maskulinitet: «At ungdom-
melig maskulinitet fremdeles skapes ved at man er avvisende til skole-
arbeid, er et av utdanningssamfunnets paradokser» (Frønes 2005:17).
Også i den offentlige debatten finner en slike eksempler: «Gutter kan
komme til å benytte seg av en struttende og demonstrativ maskulini-
tet i et system som ikke er laget for dem som arbeiderklassegutter»
(Kjersti Ericsson i Dagsavisen 03/11-2003). Bjerrum Nielsen har
advart mot ønsker om å tilpasse skolen til det hun ser som en «utda-
tert maskulinitet» (Dagbladet 23/02-07).

På tross av sammenfall mellom generelle fortolkninger om menn/
gutter i kunnskapssamfunnet og de statistiske kjønnsforskjeller i fra-
fall, er det lite i den foreliggende empiriske forskning som tilsier at
kjønn er det mest vesentlige aspektet for å forstå bakgrunnen for fra-
fall. De overordnete data om kjønnsforskjeller kan imidlertid fort
tolkes som at «kjønn forklarer» hele frafallsproblematikken.21 For-
klaringene kan da få det klassiske trekk at de dreier seg om spørsmål
om «hvorfor», uten at forståelsen av «hva» som skjer er etablert.
Fenomenet blir med andre ord ikke tilstrekkelig kontekstualisert.
Kunnskap om hvem som faller fra, og i hvilken kontekst frafallet
forekommer (hvor og når), er nødvendig for fruktbare tolkninger av
frafallsstatistikk.

I kjølvannet av Willis’ Learning to labour (1977) utviklet det seg
en hel tradisjon i utdanningssosiologien med fokus på maskulinitet
som problematisk for adferd i utdanningssystemet (se Delamont
2000). Denne tradisjonen har imidlertid ikke stått særlig sterkt i
norsk forskning. Påstander om sammenhenger mellom gutters utdan-
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ningsadferd og deres forestillinger om maskulinitet/kjønnsroller gjø-
res primært med ryggdekning i internasjonal forskning, og da særlig
britisk utdanningsforskning. I norsk kontekst er det fremdeles få
empiriske studier som har undersøkt betydningen av forestillinger om
maskulinitet i utdanningssammenheng (noen eksempler er Bredesen
2003; Lyng 2007; Vogt 2007). Lyng stilte nylig spørsmål ved «notions
of intristic connections between school rejection and masculinity»
(2007:1), på bakgrunn av etnografisk forskning ved to ungdomssko-
ler. I hennes materiale var det å avvise skolen ikke mer typisk for gut-
ter enn for jenter.

Konstruksjon av frafall som et kjønnsproblem kan kanskje også
forstås ut fra vår tids likestillingshistoriske kontekst eller «tidsånd».
Det ikke tilfeldig at frafall har blitt sett som et kjønnsproblem for gut-
ter på 2000-tallet. Menn og gutter blir stadig oftere betraktet som
offer i likestillingssammenheng.22 Økt bevissthet om menns proble-
mer har de siste år også fått flere politiske utslag, blant annet ved ned-
settelsen av Mannspanelet og utarbeidelsen av verdens første
Stortingsmelding om menn.

Blant andre Collinson og Hearn (1994) etterlyste på 90-tallet mer
av det de kalte for «naming men as men». Liknende etterlysninger ble
også fremmet i norsk sammenheng (for eksempel Oftung 1998). På
mange samfunnsområder er nok denne formen for bevisstgjøring
fremdeles mangelvare, men i norske diskusjoner om frafall har dette
skjedd i utstrakt grad. Her har vært fokus både på kjønnsforskjeller
og på kjønn som primær forklaringsfaktor.

KJØNNSPROBLEMER OG SOSIAL KONTEKST

I norsk kontekst kan kjønnsproblemtolkninger av frafall sies å ha
bidratt til det Morgan har kalt «a diffuse sense of gender panic on the
part of men» (2006:117). Den norske frafallsdebatten må her sees i
sammenheng med internasjonale diskurser som vokste frem på 90-tal-
let om maskulinitet i krise. Flere mannsforskere har analysert kjenne-
tegn ved det som er kalt «the masculinity crisis discourse» (bla. Mac
an Ghaill & Haywood 2007; Morgan 2006; Whitehead 2002). Disse
har blant annet drøftet i hvilken grad det dreier seg om en faktisk
krise og i hvilken grad den er en diskursiv krise. Et spørsmål har da
vært om medias oppmerksomhet har forsterket krisen, eller skapt kri-
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sen. Flere har også uttrykt at det kunne være fruktbart å analysere
påstander om maskulinitet i krise som en moralsk panikk (blant
andre Beynon 2002:76; Morgan 2006:117).

I diskursen om maskulinitet i krise har gutter og unge menn vært
et hovedfokus (Morgan 2006:112). Dette har antakelig bidratt til at
kjønn i samme tidsperiode er blitt en viktig forklaringsfaktor på gut-
ters problemer. Flere har påpekt at dette har bidratt til udifferensierte
fremstillinger av «gutter». Det har vært stor uklarhet rundt hvilke

gutter som er i krise og hvem som (eventuelt) blir «tapere». Med
utgangspunkt i en diskursanalyse av debatter om gutters dårlige sko-
leprestasjoner i England, påpekte Griffin (2000) at fokus på kjønn til-
slørte betydningen av både rase og klasse. Hun påpekte en
bemerkelsesverdig «… lack of clarity over precisely which boys (and
which girls) are the focus of so much concern. […] boys are located as
an undifferentiated but explicitly gendered mass of victims in need of
help» (2000:176). Debattenes diskursive form hadde karakter av det
Griffin kalte for «… using gender to obscure race and class»
(2000:168). Arnot (2004) har bemerket en bredere diskursiv endring i
denne retning – at klasseforskjeller gutter imellom i økende grad har
blitt underkommunisert, mens betydningen av kjønn er overdrevet.
Klasse har i stor grad forsvunnet ut av diskusjoner om gutters proble-
mer, og gutter er blitt fremstilt som en udifferensiert gruppe. Arnot
påpeker at «lads» ikke lenger betegner arbeiderklassegutter, men at
«[t]he concept of ’the lads’ has been extended in the media, in poli-
tics, and even in boys’ popular worlds to represent ‘all boys’»
(2004:36).

Også flere mannsforskere har understreket at «kjønning» av menn
kan gå for langt. I en artikkel med tittelen «Breaking out of the binary
trap» advarer Jackson (1998) mot det han kaller «gender absolu-
tism». Dette betegner forklaringer som tilkjenner kjønn enerådende
og overveldende betydning for adferd og holdninger. På beslektet vis
påpeker Morgan at en del av påstandene om maskulinitet i krise har
vært «over-gendered» (Morgan 2006:119). Beynon advarer også mot
at maskulinitetsbegrepet står i fare for å skyve ut på sidelinjen («push
aside») andre betydningsfulle variabler (2002:96). Disse advarslene
kommer som reaksjoner på at henfallenhet til kjønn som primær for-
klaringsvariabel på menns adferd og problemer har økt. Kjønnspro-
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blemtolkninger av frafall er ett eksempel på dette. Det er selvsagt
mulig at en del av frafallet blant gutter kan være knyttet til deres fore-
stillinger og oppfatninger om maskulinitet. Det er imidlertid lite
belegg for å hevde dette ut fra den foreliggende forskningen på feltet.

Kjønnsproblemtolkninger av frafall kan også relateres til større
teoretiske utviklingstrekk i etterkant av den kulturelle vending («the
cultural turn»). MacInnes (1998) har knyttet maskulinitetsbegrepets
fremvekst og popularitet til dets koblinger med «identitetspolitikk»
(Giddens 1996), som fikk stor utbredelse på 90-tallet. Han hevder at
det på 90-tallet utviklet seg et «fetisjistisk» forhold til kjønnsforskjel-
ler, parallelt med at andre sosiale forskjeller i større grad ble oppfattet
som utvisket:

Focusing on masculinity has the danger that it leads us into an apparently

radical but in practice individualized and conservative cul-de-sac which

reinforces the contemporary preoccupation with the self at the expense of

its social context (MacInnes 1998:59).

Ifølge MacInnes representerer altså overdrevet fokus på kjønn en
individsentrering, ved at andre vesentlige trekk ved den sosiale kon-
tekst nedtones. Når det gjelder frafall, viser forskningen at struktu-
relle utfordringer og klassebakgrunn er vesentlige aspekt ved frafallets
sosiale kontekst. Nedtoning av disse aspektene, gjennom fokus på
kjønn, kan innebære både over-kjønnede forklaringer (Morgan
2006), «gender absolutism» (Jackson 1998) og utilbørlig individuali-
serte forklaringer (MacInnes 1998).

INDIVIDUALISERING OG BEGREPSENDRINGER I 

OMTALE AV FRAFALL

På tross av de påviste sammenhenger mellom frafall og sosial bak-
grunn, tolkes frafall sjelden som et klassefenomen. Det er derfor inter-
essant å drøfte tolkninger av frafall i forhold til mer generelle
spørsmål om individualisering, og et nytt vokabular i forskningen.
Begrepene «drop-out» og «frafall» blir stadig sjeldnere, og flere rap-
porter unngår eksplisitt å bruke begrepet «frafall». I begrunnelsene
antydes det at de gamle begrepene bærer med seg en form for funksjo-
nalistisk ballast (se for eksempel Markussen et al. 2006:9). Interes-
sante nye begreper er «self-exclusion» i den internasjonale
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forskningen, og det beslektede begrepet «bortvalg» i den norske
frafallsforskningen. Disse nye begrepene er i praksis handlingsteore-
tiske presiseringer, og det er her nærliggende å anta at vår tids teore-
tiske trender spiller inn. Begrepene legger større vekt på betydningen
av ungdommenes valg. Begrepsendringene representerer en indi-
vidsentrering i tolkningene av frafall – de impliserer friere individer,
men gir dermed også individene mer ansvar for konsekvensene av sine
handlinger. Ungdommene tilskrives mer individuelt handlingsrom
(agency) i sluttingen.

Ut fra individualiseringsteorier vil denne typen begrepsendringer
være på sin plass som følge av mer generelle påstander om historiske
endringer de siste tiårene. Beck hevder for eksempel at «… socially
prescribed biography is transformed into biography that is self-pro-
duced and continues to be produced» (1992:135). I et slikt perspektiv
blir det forståelig at frafall tolkes som et valg om å tre ut av skolen –
et valg som er en integrert del i en selv-produsert biografi («choice
biography»). I norsk kontekst signaliserer Heggen, Jørgensen & Paul-
gaard en liknende handlingsteoretisk posisjon, for eksempel når de
skriver: «Marginalisering dreier seg om prosesser der valgene en gjør,
har fått følger som mange vil oppfatte som uheldige» (2003:3, min
uth.). Hos Markussen m.fl. antydes en tilsvarende vektlegging av
valg: «… på de yrkesfaglige retningene hadde 30 prosent valgt å
avslutte utdanningen før de var ferdige» (2006:30, min uth.). En kan
stille spørsmål ved om vektlegging av individuelle valg er den hen-
siktsmessige handlingsteoretiske presisering når vi blant annet vet at
mye frafall henger nær sammen med institusjonelle trekk ved de aktu-
elle utdanningsløpene.

Teorier om individualisering har vunnet stor utbredelse, men er
også blitt møtt med mye kritikk.23 Teoriene er blant annet kritisert
for å beskrive en middelklassevirkelighet og fremme en dekontekstua-
lisert samfunnsforståelse (Brannen & Nilsen 2005). Flere forskere har
stilt spørsmål ved individualiseringstesens riktighet. Det mest omfat-
tende arbeidet i norsk sammenheng er bidragene til Krange og Øia
(Krange 2004; Krange & Øia 2005). Det finnes også stadig mer
empiri som viser at dette kan være et misvisende teoretisk utgangs-
punkt for studier av norske ungdommers utdanningsvalg (blant andre
Bæck 2006; Seljestad 2003; Vogt 2007). Savage (2000) viser for Eng-
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lands del at det utbredte inntrykk av individualisering skyldes endrin-
ger i klasseformasjon og klassebevissthet fremfor vesentlige endringer
når det gjelder systematiske forskjeller i sosial ulikhet. Han har
påpekt at «[c]lass inequalities are routinely brushed aside, ignored
and effaced, even by those most disadvantaged by them» (Savage
2002:60).24 En tilsvarende utvikling har etter alt å dømme gjort seg
gyldig i Norge. Det som tidligere ble oppfattet som klassespørsmål,
blir stadig oftere oppfattet som individuelle spørsmål.

I forskning på problematikk knyttet til ungdommers frafall og
arbeidsledighet har klassebegrepet i stor grad måttet vike for mer tids-
riktige begreper om sosiale forskjeller: sosial eksklusjon og marginali-

sering (se for eksempel Heggen 2004; Heggen et al. 2003; Heggen &
Øia 2005; Pedersen 1996a, 1996b; Raaum, Rogstad, Røed & Westlie
2005). Dette kan henge sammen med at systematisk gjennomstrøm-
mingsstatistikk er blitt tilgjengelig i en periode hvor klassebegrepet
har vært under kritikk. Begrepet sosial eksklusjon har siden midten av
90-tallet vært det sentrale begrep om sosiale forskjeller i EU-sammen-
henger. Bakgrunnen for dette er blant annet at enkelte medlemsland
ikke lenger var komfortable med bruken av begrepet «fattigdom» om
problematikk i eget land (Halvorsen 2000). Savage kontrasterer bru-
ken av begrepet sosial ekskludering med bruken av klassebegrepet, og
påpeker at forskjellene har betydningsfulle konsekvenser:

The language of social exclusion, by contrast, does not draw attention to

divisions amongst the ’socially included’ and implies a society where most

social groups have been incorporated into a common social body, with

shared social values and interests, and no major issues to fundamentally

divide them amongst themselves. Given this assumption, policy need only

focus on bringing in those – few – outsiders who remain outside the social

body (Savage 2002:60).25

I frafallssammenheng innebærer begrepsendringen et tegn på det
Bernstein (1958) for femti år siden mente ville bli en utvikling mot
«individualization of failure» (1958:173) – at meritokratisering av
klasseforskjeller gjennom demokratisering av utdanningssystemet
ville gjøre mislykkethet til et mer personlig anliggende. Wyn (2003)
bruker en analogi om at fokus på sosial ekskludering i utgangspunk-
tet omhandler toppen av isberget. Ut fra denne analogien og Savage
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sine innvendinger, kan en si at begrepet sosial ekskludering innebærer
fare for å overse sprekker i de delene av isberget som er under vann –
mer generelle motsetningsforhold i befolkningen for øvrig. Fokus på
marginalisering og eksklusjon fremstår, sett i forhold til begreper om
klasse, som en utvikling mot større grad av individsentrering og kon-
sensusorientering.

I forskningen på fagopplæringens historie ligger flere ansatser til
mer konfliktteoretiske tolkninger. Frafall behøver ikke tolkes som
individuelle valg om å slutte, men kan også tolkes som et utslag av
skjeve maktforhold i samfunnet mellom ulike kunnskapsbegreper –
praktisk og teoretisk kunnskap. Daly og Mjelde (2002) har kalt dette
for «[t]he social division of knowledge in society» og påpekt at denne
er nær knyttet til klasse. At denne typen makt- og dominansforhold er
nedfelt i yrkesfaglig videregående er også påpekt av Halvorsen:
«Yrkesutdanningen er på mange måter etablert som en forbindelse
mellom det hånd-gripelige og det be-gripelige, men med en kulturell
dominans for det be-gripelige, en dominans som stadig er blitt forster-
ket» (1995:100). Noe av Reform 94-kritikken antydet at yrkesfage-
nes økte teorimengde særlig gikk ut over «svake elever», og det var
implisitt at dette hadde skjeve konsekvenser i forhold til sosial bak-
grunn. Slik kritikk ble siden avløst av det som i denne artikkelen er
kalt for kjønnsproblemtolkninger av frafall, uten at det empiriske
grunnlaget for mer klasserelevant fortolkning forsvant. Gjennomgan-
gen av forskningen viser at frafall helt siden Reformen har vært nær
knyttet til strukturelle utfordringer så vel som til elevenes klassebak-
grunn.

Parallelt med at menn og gutter i økende grad har blitt forstått
som kjønnede, har det skjedd en dreining mot mer individfokus i for-
klaringer på sosiale ulikheter. Begge disse beslektede utviklings-
trekkene kan en se spor av når frafall på 2000-tallet er blitt forstått
som et kjønnsproblem. Begrepsendringene i omtale av frafall ser også
ut til å ha sammenheng med en mer generell utvikling mot teoretisk
fokus på individualisering og individuelle valg på bekostning av
strukturelle samfunnsforhold (Brannen & Nilsen 2005). Fokus på
marginalisering, sosial eksklusjon og «bortvalg» ved studier av frafall
har andre konsekvenser enn fokus på frafall som et ledd i reproduk-
sjon av klasseforskjeller i utdanningssystemet. Valg mellom begreper
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med ulik teoretisk ballast, som for eksempel «bortvalg» eller «fra-
fall», bør imidlertid ikke være prinsipielle valg ut fra begrepsmessige
trender, men basert på vurderinger av individuelle motivers betydning
i den aktuelle kontekst. Først da kan begrepenes ulike meningsinn-
hold bidra til å vise nyanser ved den aktuelle problematikken.

STRUKTURELLE HINDRINGER FREMFOR KJØNN

Det er gode grunner til å nyansere eventuelle inntrykk av kjønn som
forklaringsvariabel par excellence når det gjelder frafall på yrkesfag.
Verken generelt høyt frafall eller høy andel gutter er nye fenomener.
Tilgjengelig statistikk viser at begge deler har vært påfallende stabile
siden Reform 94. De kan til dels betraktes som følger av den utvidelse
av videregående utdanning og den sterke institusjonelle standardise-
ring av fagutdanningene som Reform 94 innebar. Undersøkelse av
frafallets institusjonelle kontekst på yrkesfag er et fruktbart utgangs-
punkt for forståelse av bakgrunnen for kjønnsforskjeller i frafall. Det
å få læreplass i konjunkturfølsomme deler av privat sektor, utgjør en
viktig strukturell hindring for gjennomstrømming innenfor lærefagene
på de mannsdominerte studieretningene. Gutter konfronteres med
denne strukturelle hindringen i større grad enn jenter, og den har der-
for betydning for de overordnete kjønnsforskjellene i frafall. Det høy-
ere frafallet på guttelinjene er altså nær knyttet til strukturelle
faktorer som ligger utenfor individene selv. Om gutters høyere andel
frafall tolkes som et uttrykk for en problematisk kjønnssosialisering,
kan det bidra til en form for mystifisering av det som i stor grad dreier
seg om følger av fagopplæringens institusjonelle oppbygning. Ikke
minst kan forståelse av frafall som et kjønnsproblem for gutter inne-
bære usynliggjøring av jenters frafall.

Kjønnsproblemtolkninger innebærer også fare for å usynliggjøre
sammenhenger mellom frafall og sosial bakgrunn. Artikkelen har vist
flere slike sammenhenger. Elever på yrkesfag selekteres til læreplasser
primært ut fra karakterer, som varierer vesentlig mer etter sosial bak-
grunn, enn etter kjønn. Det er også tydelige, mer generelle, sammenhen-
ger mellom frafall og foreldres utdanningsnivå. Lite oppmerksomhet
rundt slike klasserelaterte faktorer har trolig sammenheng med mer
overordnete teoretiske strømninger. Menn og gutter har de siste tiår i
økende grad blitt forstått som kjønnede, og det har vært økt opp-
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merksomhet rundt deres kjønnsproblemer. Det har også i samme tids-
rom forekommet mer generelle teoretiske endringer i retning av
individsentrering i forklaringer på sosiale forskjeller.

Denne artikkelen må ikke tolkes som en argumentasjon for å se
bort fra kjønn som relevant ved forklaringer på frafall. Det er opplagt
at kjønn på flere måter er avgjørende for å forstå unges overganger
fra utdanning til arbeid. Kjønn må imidlertid da forstås som struktu-
rerende for de institusjonelle ordninger ungdommer konfronteres
med i utdanningssystemet, og ikke kun som kjennetegn ved indivi-
dene. Dette gjelder særlig på yrkesfag hvor gutter og jenter i stor grad
gjennomgår ulike opplæringsløp. Det er lite belegg i forskningen for å
hevde at det først og fremst er ved guttenes individuelle forestillinger
om kjønn at «skoen trykker», og at dette er en vesentlig bakgrunn for
kjønnsforskjellene i frafall. Gutter slutter mest, men ikke nødvendig-
vis fordi de er gutter.

Flere strukturelle omstendigheter tilsier at frafallsproblematikk
kan komme til å bli større i tiden fremover, og at konsekvensene av
frafall kan bli mer alvorlige. Fødselskullene det i dag eksisterer gjen-
nomstrømmingsstatistikk for, er blant de minste i etterkrigstiden. De
neste årene vil det i gjennomsnitt være om lag 20 prosent større kull
som starter videregående enn de som begynte i videregående for ti år
siden.26 Konkurranse om «goder», både i forhold til utdanning og
arbeid, blir som kjent større jo større fødselskull en tilhører. I tillegg
er det en pågående utvikling at stadig større andeler av årskullene vel-
ger yrkesfag (Raabe 2005:18). Denne utviklingen vil, særlig i kombi-
nasjon med nedgangstider og økt arbeidsinnvandring, utgjøre et
strukturelt press på gjennomstrømmingen på yrkesfag og sannsynlig-
vis også medføre at de kompensatoriske kanaler vil fungere dårligere.
Frafall i videregående vil da ikke bare få større personlige konsekven-
ser, men også bli et større samfunnsproblem.

Noter
1. NHO-nyhetsbrev 10/01-08. Lesedato 31/03-08: http://www.nho.no/arti-
cle.php?articleID=19318&categoryID=56

2. Forskning som kaster lys over frafallsspørsmålet er i hovedsak gjort ved Norsk
institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). De omfattende rapportene Og
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hvem stod igjen…? (Støren et al. 2007) og Forskjell på folk – hva gjør skolen? (Mar-
kussen et al. 2006) oppsummerer det meste av forskningen så langt. Det finnes også
flere omfattende utvalgsundersøkelser som fulgte utvalg av 1994-kullet i seks år (se
Grøgaard 2006, Grøgaard et al. 2002). I tillegg benyttes frafallsstatistikk fra Statistisk
sentralbyrå (for kullene 1994-2001). Råtall generert i SSB Statistikkbanken utgjør
grunnlag for de fleste av forfatterens beregninger. Ulike kilder gjør det her nødvendig å
avklare enkelte sentrale begreper: Artikkelen konsentreres om frafallssituasjonen etter
5 år, fordi kortere forsinkelser, samt mindre avvik fra 2 + 2 modellen i lærefagene, da
fanges opp. En slik avgrensning er også gjort i SSB-statistikken. Begrepet «frafall» sik-
ter dermed til andelen som ikke har fullført med studie- eller yrkeskompetanse innen
fem år, og ikke fremdeles er i videregående opplæring. Betegnelsene «avbrutt» eller
«sluttet» sikter til den samme andelen (på samme måte som i SSB-statistikken). Det må
presiseres at disse betegnelsene ikke brukes som handlingsbegreper, men som betegnel-
ser på andelen som ikke har fullført med kompetanse innen fem år, årsak uvisst.

3. 25,2 % i 94-kullet, 24,7 % i 97-kullet, 23,6 % i 98-kullet, 24,1 % i 99-kullet og
26,2 % i 2000-kullet og (ca.) 24 % i 2001-kullet. Forfatterens beregninger basert på
SSBs tall (2007a, 2008a).

4. 63 % i 94-kullet, 61,4 % i 1997-kullet, 61,4 % i 1998-kullet, 61,8 % i 1999-kul-
let og 61,6 % i 2000-kullet. Forfatterens beregninger basert på SSBs tall (2008b).

5. Forfatterens beregninger basert på SSBs tall (2007b, 2008a).

6. Forfatterens beregninger basert på SSBs tall (2008a).

7. Tilsvarende tall for allmennfaglige studieretninger er til sammenlikning åtte pro-
sent blant gutter og fem prosent blant jenter (SSB 2007b).

8. Forfatterens beregninger basert på SSBs tall (2006a, 2006b).

9. Kjønnsdominans er ikke spesifisert i gjennomstrømmingsstatistikken fra SSB, men i
flere av forskningsrapportene.

10. Beregnet snitt av de fire mest mannsdominerte linjene (Støren et al. 2007:129). Det
er ikke derved sagt at de ikke fullførte for eksempel i løpet av seks år.

11. Blant de guttene som var lærlinger i 2004, var 81 prosent innen mannsdominerte
studieretninger. Forfatterens beregninger basert på SSBs tall (2005). Her kan også nev-
nes at det har vært en nesten 20 prosent økning i antall lærlinger fra 2004 til 2006 og
at denne økningen stort sett består av gutter. Andelen gutter blant lærlinger har økt fra
70 til 73 prosent. Forfatterens beregninger basert på SSBs tall (2008c).

12. Karakterer har også avgjørende betydning for innfridd førsteønske ved valg av
videregående. Det å ikke få innfridd første ønske har en negativ effekt på sannsynlighe-
ten for å fullføre (Støren et al. 2007:214)

13. Sammenhengen mellom karakterer og frafall kan illustreres med situasjonen til
elever med minoritetsbaksgrunn. Disse er kjent for å ha svakere progresjon. Innenfor
hvert karaktersjikt har imidlertid minoritetselever bedre progresjon enn majoritetsele-
vene (Støren et al. 2007:12). Etter kontroll for foreldres utdanningsnivå, arbeidsmar-
kedsstatus og inntekt, er det liten eller ingen forskjell mellom elever med ikke-vestlig
bakgrunn og majoritetselevene med hensyn til gjennomføring (Støren et al. 2007:17).
Tidligere analyser har imidlertid vist at elever med minoritetsbakgrunn må ha bedre
karakterer for å få læreplass enn majoritetselever (Lødding 1998).

14. Elever som ikke får læreplass, får tilbud om å fullføre opplæringen (VK2) i skole.
Dette er imidlertid ikke uproblematisk. Det er en «betydelig svakere» gruppe som
ender opp med å ta VK2 i skole som erstatning for læreplass. Det er også grunner til å
tro at kvaliteten på denne opplæringen er dårligere enn den en får gjennom lære (Stø-
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ren et al. 2007:19). De som ikke får læreplass har gjerne dårlige karakterer og høyt fra-
vær, og er nok ofte svært lite motivert for flere år med skolebasert opplæring. Her kan
også nevnes at avbrudd etter å ha begynt i lære, ikke ser ut til å variere med sosial bak-
grunn. Det var ingen forskjell i foreldres utdanningsnivå mellom de lærlinger som slut-
tet og de som ikke sluttet (Markussen et al. 2006:167–169). Dette tilsier at
betydningen av sosial bakgrunn særlig slår ut ved de delene av opplæring som foregår i
skole.

15. Flere analyser av karakterforskjeller i grunnskolen indikerer at betydningen av
sosial bakgrunn er økende (for eksempel Bakken 2004).

16. Sosial bakgrunn er her definert som foreldrenes utdanningsnivå og økonomiske
status. I det følgende brukes også begrepet «klassebakgrunn» for å beskrive betydnin-
gen av sosial bakgrunn, med bevissthet om at dette hører hjemme i en mer konfliktteo-
retisk tradisjon for forståelse av sosial ulikhet.

17. Forfatterens beregninger basert på SSBs tall (2008a).

18. Løsningen på problemet med at ikke alle får læreplass er imidlertid ikke ukompli-
sert, blant annet fordi det knytter an til diskusjoner om senking av faglighetskrav ut fra
sosialpolitiske begrunnelser. Olsen (2008) viser til gamle spenninger mellom fag- og
yrkesutdanningens funksjoner som fagopplæring og dens funksjoner «som sosialpolisk
tiltak for skoletrøtt ungdom» (2008:42). Den tyske fagopplæringsforskeren Burkhart
Lutz har påpekt motsetninger mellom vektlegging av faglighet og intensjoner om å «…
do some good for low achievers who are the victims of the school system» (1994:26).

19. Blant de i 94-kullet som var sysselsatt i offentlig sektor i år 2000, hadde 45 prosent
fått midlertidige stillinger (på enten heltid eller deltid). Blant de som var blitt ansatt i
kommunal sektor hadde 56 prosent fått faste stillinger, hvorav kun ca. halvparten var
faste heltidsstillinger (29 %). Til sammenlikning var 80 prosent av de som var ansatt i
privat sektor i slike faste heltidsstillinger (Grøgaard 2006:249).

20. Dette kan være endret siden 94-kullet, blant annet som følge av økt arbeidsinn-
vandring av ufaglærte arbeidere innen bygg og anlegg. Tilsvarende detaljerte analyser
er foreløpig ikke gjennomført for senere kull. En nyere analyse av sosial ekskludering
blant unge viste imidlertid at kjønn hadde helt ubetydelig påvirkning på sannsynlighe-
ten for å bli arbeidsledig/inaktiv (Raaum et al. 2005:26). Her kan også nevnes at kunn-
skapene om langvarige konsekvenser av frafall er noe mangelfull. En vet at sluttere har
høyere sannsynlighet for å bli arbeidsledige, men det er mindre kunnskap om hvor
lenge de forblir arbeidsledige og i hvilken grad de begynner på andre utdanninger eller
kurs. Foreliggende forskning viser tydelig at overgangen fra utdanning til arbeid tar
lenger tid for de som ikke fullfører videregående, men hvor lang tid den tar fanges ikke
opp i studiene, som i det lengste har fulgt elevene i seks år etter påbegynt videregående.

21. Christine Griffin (2000) har gjort en liknende observasjon om bruk av overordnet
statistikk om kjønnsforskjeller i britisk debatt på 90-tallet om gutters dårlige skole-
prestasjoner: «In the popular and the academic domains, the crisis over boys’
‘underachievement’ is constructed around and whipped up through the repeated recita-
tion of statistics» (2000:169).

22. Det at menn nå blir sett som offer i likestillingssammenheng, er imidlertid ikke et
nytt historisk fenomen. Kimmel (1987) viser blant annet til to tidligere historiske peri-
oder hvor dette var utbredt.

23. For nyere bidrag i denne debatten, se Atkinson (2007a, 2007b, 2008).

0000 UFt TFS 0804M.book  Page 537  Thursday, November 27, 2008  10:02 AM



[  V O G T  ]

538

24. Dette kan en se et interessant norsk eksempel på når ufaglærte kvinner (i renholds-
bransjen og dagligvarebransjen), intervjuet av Skilbrei, ble fiendtlige da de ble spurt om
de kunne sies å tilhøre arbeiderklassen (2003:128).

25. I norsk forskning på frafall er det nær beslektede begrepet «marginalisering»
benyttet mer enn begrepet «sosial eksklusjon». Savage sine betenkeligheter er likevel
aktuelle. Se Halvorsen (2000) for en sammenlikning av disse begrepene.

26. Forfatterens beregninger basert på SSBs tall (2007c).
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