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GJENNOMFØRING  
AV VIDEREGÅENDE  
OPPLÆRING I OSLO
Tidlig innsats og tett oppfølging får flere til å fullføre og bestå  

videregående opplæring i Osloskolen, men fortsatt er det om lag  

25 prosent av elevene som faller fra. Det er store variasjoner innad  

i byen, og karakterene fra grunnskolen har stor betydning. 

Manglende gjennomføring har store  

konsekvenser for den enkelte og samfunnet 

Til tross for høy politisk oppmerksomhet over 

mange år og en rekke igangsatte tiltak, lykkes 

ikke norsk skole godt nok med å øke andelen 

elever som oppnår studie- eller yrkeskompetanse. 

Andelen som består videregående opplæring er 

omtrent den samme nå som for tjue år siden, men 

konsekvensene av ikke å fullføre videregående 

opplæring er trolig mer alvorlige i dag:

For det første er de samfunnsøkonomiske konse-

kvensene av manglende gjennomføring av videre-

gående opplæring store. Kostnadene av frafall i 

videregående opplæring i Norge er beregnet til om 

lag fem milliarder kroner per årskull (Falch mfl. 

2009). 

For det andre gir manglende studie- eller yrkes-

kompetanse større sannsynlighet for arbeids-

ledighet, sosial eksklusjon, avhengighet av trygde-

ytelser, og helsemessige problemer (Lillejord mfl. 

2015, Sletten og Hyggen 2013). Personer som ikke 

har utdanning utover grunnskolenivå vil oppleve 

et stadig trangere arbeidsmarked i følge SSB. 

Nær halvparten av jobbene i Norge i 1980 var 

rettet mot dem som ikke hadde fullført videre-

gående opp læring. Tilsvarende tall for 2010 var 

22 prosent. Denne andelen er beregnet å synke 

til 16 prosent i 2030. Tall fra SSB over sysselsatte 

etter utdanningsnivå viser at utdanning er spesielt 

viktig i Oslo. På landsbasis hadde i underkant av 

20 prosent av sysselsatte grunnskole som høyeste 

SAMMENDRAG

Oslo kommune har et mål om at flere 

elever skal fullføre og bestå videregående 

opplæring. Om lag 25 prosent av elevene  

i Osloskolen fullfører og består ikke 

videre gående opplæring. Konsekvensene 

av dette er alvorlige, både for den enkelte 

og for samfunnet. Det finnes ingen en-

kel løsning på denne utfordringen, men 

forskning viser at tidlig innsats og tett opp-

følging av den enkelte elev er viktig for å 

få flere til å fullføre og bestå. Frafallet er 

lavere i Osloskolen enn i resten av landet, 

men det er store variasjoner innad i byen. 

Sosial bakgrunn og prestasjoner tidligere 

i opplæringsløpet påvirker sannsynlighe-

ten for å fullføre og bestå videregående 

opplæring. 



OSLOSPEILET

16

utdanning i 2014, mens andelen i Oslo var 13,5 

prosent. I Norge hadde 36 prosent av de syssel-

satte universitet og høyskoleutdanning. I Oslo er 

andelen over 50 prosent.

Hva mener vi med frafall?

Problemet med at elever ikke fullfører og  består 

videregående opplæring blir beskrevet som fra-

fall, drop-out, manglende gjennomføring eller 

gjennomstrømning. Markussen mfl. (2012) mener 

frafall og drop-out er begreper som beskriver 

noe viljeløst, som skjer uten påvirkning fra den 

enkelte, og har derfor introdusert begrepet bort-

valg for å vise at det er et element av valg i å si fra 

seg  retten til videre gående opplæring. Statistisk 

sentral byrå (SSB) lager årlig statistikk over elever 

som har fullført og bestått videregående opplæring 
fem år etter at de startet opplæringen. I denne 

artikkelen legger vi SSBs forståelse av gjennom-

føring i videre gående opplæring til grunn. 

Manglende gjennomføring –  

en stor utfordring med mange årsaker

Manglende gjennomføring i videregående  

opplæring er en stor utfordring i de fleste vestlige 

land. OECD-rapporten «Education Policy Outlook» 

viser at frafallet i Norge er høyere enn i  mange 

OECD-land. Imidlertid er tallene vanskelige å 

sammenligne. Dette skyldes blant annet ulik 

organisering av videregående opplæring, og at 

andelen av et årskull som begynner i videregåen-

de opplæring er varierende mellom landene. En 

del land har inntakskrav til videregående opp-

læring. I Norge har alle elever som har gjennom-

gått grunnskolen en lovfestet rett til videregående 

opplæring, og om lag 97 prosent av norske elever 

som går ut av 10. klasse på våren begynner i 

videre gående opplæring høsten samme år. 

Årsakene til frafall er sammensatte og det finnes 

ingen enkle forklaringer eller løsninger. Gudmund 

Hernes understreket dette i sin bok «Gull av grå-

stein» (2010), hvor han skrev at frafall ikke er  

ett problem med én løsning, men resultatet av 

mange ulike problemer, med  ulike årsaker og 

løsninger. Både forhold utenfor skolen og skole-

interne forhold kan være viktige årsaker til frafall. 

Markussen og Seland (2012) kartla årsaker til 

fra fall blant elever i Akershus fylkeskommune 

i skole året 2010–2011, og fant at de viktigste 

årsakene til frafall var psykiske eller psykoso-

siale  problemer, manglende motivasjon/skole-

tretthet, feilvalg, fysisk sykdom og vanskelige 

hjemmeforhold. 

De fleste forskere er enige om at tidligere pres-

tasjoner i opplæringsløpet og sosial bakgrunn i 

stor grad påvirker sannsynlighet for å fullføre og 

bestå videregående opplæring (Lillejord mfl. 2015). 

I denne artikkelen vil vi fokusere på sammen-

hengen mellom disse to faktorene og frafall, 

 illustrert gjennom tilgjengelig statistikk fra Oslo.

 

Flere fullfører videregående  

opplæring i Oslo enn i resten av landet

Figur 1 viser utviklingen i andelen elever som 

fullfører og består i Oslo, sammenlignet med 

landet som helhet. Andelen som fullfører og be-

står har vært høyere i Oslo enn i resten av landet 

siden 2000. Tallene viser at Oslo også har hatt en 

bedre utvikling enn resten av landet siden da, men 

at utviklingen har flatet noe ut de siste årene i 

perioden. 
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Figur 1. Andel elever som har fullført og bestått videregående opplæring etter fem år, etter kull  

(årstall for påbegynt opplæring). Prosent. Kilde: Gjennomføringsbarometeret 2014 og SSB.
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Oslo i alt

Store variasjoner mellom bydeler

Det er stor variasjon mellom bydelene når det 

gjelder andel elever som fullfører og består. 

Figuren ovenfor viser andel som har fullført og  

bestått videregående opplæring i 2009-kullet, 

fordelt på bostedsbydel. Gjennomføringsgraden 

varierer fra mellom 80–90 prosent i bydelene i 

Oslo ytre vest og Nordstrand, til mellom 60–70 

prosent i indre øst, Groruddalen og Bydel Søndre 

Nordstrand. Det skiller nesten 30 prosentpoeng 

mellom Bydel Vestre Aker, som er den bydelen 

der flest elever fullfører videregående opplæring, 

og Bydel Gamle Oslo, som er bydelen der færrest 

elever fullfører og består. 

Ulik fullføringsgrad på ulike utdanningsprogram 

Gjennom media kan man få inntrykk av at frafall 

fra videregående opplæring er et problem relatert 

til skoletrette og umotiverte gutter på yrkesfag. 

Selv om andelen elever som ikke fullfører er 

skjevt fordelt, finner vi elever som ikke fullfører og 

 består på alle utdanningsprogram.  

Figur 2. Andel som har fullført og bestått videregående opplæring innen fem år  

fordelt på bostedsbydel i Oslo. 2014. Prosent. Kilde: SSB.

Figur 3. Andelen elever i videregående skole i Oslo, fordelt på utdanningsprogram og status etter fem år.  

2009-kullet. Prosent. Kilde: Skoleporten.no 



OSLOSPEILET

18

Figur 3 viser andelen som ikke fullfører og består, 

fordelt på ulike utdanningsprogram i Oslo. Frafallet 

er langt høyere på de yrkesfaglige programfagene 

enn på de studieforberedende. Elevene på musikk, 

dans og drama er de som i størst grad fullfører og 

består etter fem år, med nesten 87 prosent. På ut-

danningsprogram for restaurant- og matfag er det 

kun 35 prosent som fullfører og består etter fem år.  

Frafall og foreldres utdanningsnivå

Figur 4 viser andel elever som fullfører og består  

i Oslo etter foreldrenes utdanningsnivå. I underkant 

av 90 prosent av elevene i Oslo med foreldre som 

har høyere utdanning fullfører og består videre-

gående opplæring, mens tilsvarende tall for elever 

med foreldre med kun grunnskoleutdanning er 55 

prosent. 
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At frafallet er høyere blant elever med foreldre 

med lav utdannelse og i bydeler hvor gjennom-

snittlig utdanningsnivå og inntekt er lav, er ikke 

et overraskende funn. Det er godt dokumentert 

i norsk og internasjonal utdanningsforskning 

at sosial bakgrunn i stor grad påvirker skole-

prestasjoner og at læringsresultater følger 

sosiale mønstre. 

Frafall og grunnskolepoeng 

Sammenhengen mellom karakterer på ungdom-

skolen og gjennomføring av videregående opplæ-

ring er godt dokumentert (Byrhagen mfl. 2006). 

Tall fra SSB (2014) viser at av norske elever som 

hadde mer enn 55 grunnskolepoeng1 (dvs. en 

gjennomsnittskarakter på 5,5 der 6 er høyeste 

karakter), fullførte og bestod mellom 95 og 99 

Figur 4. Andel elever som har fullført og bestått videregående opplæring innen  

5 år, etter foreldrenes utdanningsnivå. 2009-kullet. Prosent. Kilde: SSB

Figur 5. Fullført og bestått fem år etter år påbegynt videregående opplæring i 2006 (normert eller mer  

enn normert tid), i Oslo, etter utdanningsprogram og grunnskolepoeng. Kilde: Gjennomføringsbarometeret 2014.
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prosent videregående opplæring. Tilsvarende tall 

for elever med 25 grunnskolepoeng eller mindre 

var mellom 9 og 15 prosent.

Figur 5 viser at sammenhengen mellom antall 

grunnskolepoeng og fullføring i videregående 

opplæring er sterk, uavhengig av om eleven går 

på studieforberedende eller  yrkesforberedende 

utdannings program. Forskjellen i andel som 

full fører på yrkesfag og studiespesialisering 

henger sammen med tidligere prestasjoner/

grunnskole poeng. Elevene som velger yrkesfag-

lige utdanningsprogram har i gjennomsnitt færre 

grunnskolepoeng enn elever som velger studie-

spesialisering. Elever med gode resultater full-

fører, både på studie spesialisering og yrkesfag. 

Antall elever fordelt på antall grunnskolepoeng 

i Norge er illustrert i figur 6. Vi ser at kurven for 

elever på studieforberedende programmer ligger til 

høyre for kurven for elever på yrkesfag. Dette betyr 

at det er flere elever med gode karakterer som 

velger – og fullfører – studieforberedende utdan-

ningsprogram. I Oslo velger kun om lag 25 prosent 

av elevene yrkesfaglig utdannings program, mens 

tilsvarende tall nasjonalt er 50 prosent. Tallene for 

Oslo ville vist en enda skjevere fordeling i antallet 

elever mellom studiespesialis erende og yrkesfor-

beredende studieprogram. 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng i Oslo er 40,9 

poeng. Det er store variasjoner i grunnskole poeng 

mellom de ulike bydelene. Fordelingen av grunn-

skolepoeng per bydel sammenfaller i stor grad med 

fordelingen i andelen elever som ikke fullfører videre-

gående opplæring per bydel. I Bydel Vestre Aker, der 

ca. 10 prosent av  elevene ikke fullfører, har elevene et 

gjennomsnitt på i over kant av 45 grunnskolepoeng. I 

den andre enden av skalaen finner vi bydelene Søndre 

Nordstrand, Alna og Stovner, hvor gjennomsnittlig 

grunnskolepoeng ligger på rundt 37–38 poeng2. 

Sammenhengen mellom grunnskolepoeng og 

suksess i videregående opplæring synliggjør viktig-

heten av tidlig innsats. For mange elever går ut av 

grunnskolen med så svake grunnleggende ferdig-

heter at de har for dårlige forutsetninger for å 

lykkes i et videre utdanningsløp. Den enkelte elevs 

utfordringer og kompetansehull må være kjent 

ved overgangen til et nytt nivå, og arbeidet med å 

fange opp barn med behov for hjelp og støtte må 

starte allerede i barnehagen. Om lag ¼ av elevene i 

Osloskolen starter i grunnskolen uten tilstrekkelige 

norskferdigheter til å følge ordinær undervisning. 

Dette understreker viktigheten av å kartlegge 

språkferdigheter og legge til rette for god språk-

stimulering i barnehagen. 

Oslo er på rett vei, men fortsatt langt å gå

Som vi har forsøkt å illustrere ovenfor er ikke 

frafall fra videregående opplæring ett problem 

med èn løsning, men mange utfordringer som 

krever ulike løsninger. Frafallet er lavere i Oslo 

sammenlignet med resten av landet, men det 

er store variasjoner innad i byen. Sosial bak-

grunn og prestasjoner tidligere i opplæringsløpet 

1.  Grunnskolepoeng regnes ut ved å legge sammen alle av-
sluttende karakterer som føres på vitnemålet – standpunkt og 
eksamen – og dele på antall karakterer. Deretter multipliseres 
gjennomsnittet med 10. Elever som mangler karakter i mer 

enn halvparten av fagene, er ikke med i beregningene.

2. Grunnskolepoengene i bydelene er beregnet som gjennom-
snittet for skolene i hver bydel med tall fra skoleporten.
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Figur 6. Antall elever som har fullført og bestått, nasjonalt,  

fordelt på grunnskolepoeng. 2009-kullet. Kilde: SSB.
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påvirker sannsynligheten for å fullføre og bestå 

videre gående opplæring. Oslo kommune har 

et mål om at flere elever skal fullføre og bestå 

videregående opplæring. Sentrale strategier i 

dette arbeidet er tidlig innsats og tett oppfølging 

av den enkelte elev. Arbeidet med å hindre frafall i 

videregående opplæring starter allerede i barne-

hagen. Tidlig innsats og tett oppfølging i alle ledd, 

mellom barne hage og skole, mellom lærer og 

elev, mellom lærer og rektor, mellom rektorer 

og utdanningsetaten er avgjørende for å sikre at 

alle får et opplæringstilbud tilpasset deres evner 

og forutsetninger. Det langsiktige arbeidet med 

å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, 

sikre gode overganger mellom skoleslagene og 

sikre at alle elever trives og opplever mestring, 

er av gjørende for å lykkes. Samtidig må det også 

iverksettes konkrete tiltak rettet mot elever som 

står i fare for å slutte. 

Oslo kommune har ansvar for hele grunnopp-

læringen. Dette gjør det lettere å sikre en god 

overgang mellom grunnskole og videregående 

opplæring, sammenlignet med andre steder 

der dette ansvaret er delt mellom kommune og 

fylkes kommune. Et eksempel på et tiltak for å 

styrke overgangen mellom skoleslagene er  

«Handlingsprogram for 7.–11. årstrinn», som 

skal bidra til å sikre gode overganger mellom 

utdannings nivåene og sikre at elever får nødven-

dige ferdigheter til å fullføre videregående 

opplæring.

«Program for bedre gjennomføring i videre gående 

opplæring» er et statlig initiert tiltak som skal  

iverksette tiltak for å forebygge frafall og tilbake-

føre ungdom som har sluttet. I Osloskolen sees  

programmet i sammenheng med Prosjekt for fag  

og yrkesopplæring (PROFF) og Oppfølgings-

prosjektet. PROFF-prosjektet skal bedre lærings-

resultater og gjennomføring innen fag- og yrkes-

opplæringen. Oppfølgingsprosjektet skal bidra 

til å styrke samarbeidet mellom Oppfølgings-

tjenesten, NAV og bydelene i opp følgingen av 

ungdom som har sluttet i opplæring og ikke er i 

arbeid. 

Det er viktig at de som begynner på yrkesfag 

full fører og består de to første årene og blir 

 kvalifisert til læreplass. Like viktig er det at de 

som er kvalifisert til læreplass får lærekontrakt 

med en bedrift. I 2013 ble det godkjent 1440 nye 

lære kontrakter i Oslo og i underkant av 85  prosent 

av lærlingene fullførte og bestod i 2013. Oslo 

 kommune skal etablere 355 læreplasser årlig 

innenfor de tjenesteområdene  kommunen har 

ansvaret for. Oslo har også vedtatt en lærlinge-

klausul i anskaffelsesregelverket der alle større 

anskaffelser skal ha et konkret krav om et antall 

lærlinger i kontraktene. Det antas at dette tiltaket 

vil kunne gi 100 til 150 nye læreplasser. 

Som nevnt innledningsvis, kan årsakene til frafall 

knyttes både til forhold ved skolen og til for-

hold utenfor skolens kontroll. Et godt koordinert 

 sam arbeid mellom ulike instanser er viktig for å 

sikre en helhetlig oppfølging av den enkelte elev.  

Oslo kommune og NAV har undertegnet 

«Oslostandard for samarbeid om gjennomføring 

av videregående opplæring», som skal bidra til 

å sikre et godt samarbeid mellom NAV og Oslo 

kommune. Det testes videre ut spennende model-

ler for å «styrke laget» rundt den enkelte elev som 

står i fare for å slutte. Stovner og Hellerud videre-

gående skoler er eksempelvis to skoler i Oslo som 

er med i et prøveprosjekt hvor NAV-ansatte jobber 

fulltid på skolen for å gi tett oppfølging til elever 

med sammensatte utfordringer som står i fare for 

å falle fra. 

Forskningen understreker at lokal forankring og 

oppslutning om tiltak som skal gjennomføres, er 

avgjørende for å lykkes. Skolene må ha eierskap 

til utfordringene og påvirkning i arbeidet som 

gjøres på skolene for å lykkes. Det finnes  mange 

eksempler på lærere som gjør en fantastisk 

innsats for å forsøke å se, hjelpe og veilede elever 

som står i fare for å slutte, f.eks. gjennom dag-

lige vekkesamtaler, henting av elever hjemme etc. 

Slike tiltak, sammen med en helhetlig koordinert 

innsats og tett oppfølging av den enkelte elev 

gjennom hele skoleløpet, er sentrale faktorer for 

å sikre at flere elever kan fullføre og bestå videre-

gående opplæring 
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