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På Elvebakken videre-
gående skole i Oslo er 
klokken ni og elever 

strømmer inn med hendene 
fulle av rundstykker, kake-
bokser og klementiner. Klasse
3STE samles til julefrokost før
de kan ta to uker etterlengtet 
ferie.

På nyåret er det siste innspurt.
Da er det siste semester før de er
ferdige med 13 år på skolen, og
elevene DN treffer, er motiverte
for å fullføre.

– Jeg tror de fleste har skjønt 
at de trenger en utdannelse, sier 
Kajanand Murukuppillai (18).

Kajanand Murukuppillai er
født og oppvokst i Norge og bor
på Ammerud, nordøst i Oslo.
Foreldrene er fra Sri Lanka og 
kom til Norge litt før Kajanand 
ble født. I ti år har han gått på 
tamilskole på lørdager, ved siden
av vanlig norsk grunnskole. Før
det gikk han i barnehage. 

På Elvebakken har han valgt
studiespesialisering med realfag
og han har lyst til å ta fatt på 
tannlegeutdannelse når han har
fullført videregående – hvis 
karaktersnittet holder. Hvis ikke 
blir det fysioterapi eller farmasi. 
Kajanand kjenner ingen som har 
droppet ut av skolen.

Alt tyder på at Kajanand blir
en av en stadig større andel 
annen generasjons innvandrere
som fullfører videregående 
skole.

En fersk forskningsrapport fra 
Frischsenteret viser at ungdom
født i Norge med foreldre født i 
utlandet (annen generasjons
innvandrere) nå fullfører videre-
gående skole i nesten like stor
grad som etnisk norske 
ungdommer. Slik har det ikke
alltid vært, ifølge seniorforsker 
Knut Røed.

Lukker gapet
– De senere årene har det funnet 
sted en bemerkelsesverdig rask 
utjevning mellom annen genera-
sjon innvandrerungdom og
ungdom uten innvandrerbak-
grunn i tilbøyeligheten til å full-
føre videregående skole, sier 
Røed.

Blant annen generasjons 
ungdom som avsluttet ungdoms-
skolen i årene 1992 –1994 var det
under 60 prosent som fem år 
senere hadde fullført videregå 

ende skole. For dem som gikk ut
av ungdomsskolen ti år senere
var denne andelen 66 prosent.
Fullføringsgraden blant etnisk 
norske ungdommer har i samme
periode ligget rimelig stabilt
rundt 70 prosent (se grafikk).
Gapet mellom etnisk norske
elever og annen generasjons
innvandrere har dermed
krympet fra 13 til fire prosent-
poeng på ti år.

– Opphentingen har primært
skjedd ved at innvandrerung-
dommen gjør det bedre, ikke at
norskingene gjør det dårligere,
sier Røed.

For ungdom som selv har
innvandret til Norge, det vil si
første generasjons innvandrere,
er ikke bildet like lyst. Her er det
kun i overkant av halvparten
som fullfører videregående, og
det er ingen tendens til at gapet
lukkes. Studien viser likevel at

sannsynligheten for å fullføre er
vesentlig større for dem som
innvandret til Norge før skole-
alder enn for dem som kom etter
skolestart.

Bao Ling Bui (20) går tredje 
året på studiespesialisering på 
Elvebakken. Han synes det er 
lett å skjønne at det er færre som
fullfører videregående blant
første generasjons innvandrere
enn blant annen generasjons
innvandrere.

– Annen generasjons innvan-
drere har foreldre som kan
språket, litt ihvertfall, og som
jobber. Da kan barna gå på skole
og trenger ikke hjelpe familien,
sier han.

Bao er selv født i Norge, med 
foreldre fra Vietnam, men
forteller om venner som selv har
innvandret til Norge som har
måttet jobbe for å hjelpe til
hjemme.

Han har også flere venner som 
har droppet ut av skolen.

– Av de jeg henger mest
sammen med er det én som har 
fullført videregående. Han er 
innvandrer, som meg. Alle de 
som har droppet ut, er norske, 
faktisk.

Selv har Bao ambisjoner om å 
begynne på NTNU på sivilinge-
niørutdannelse til høsten.

– Siden jeg var liten har jeg 
likt å bygge og ta ting fra hver-
andre. Det er det jeg interesserer 
meg for, sier han.

Vellykket integrering
Forskerne ved Frischsenteret 
kan ikke fastslå hva som er 
årsak til at annen generasjons 

innvandrere blir mer like etnisk 
norske ungdommer i tilbøyelig-
heten til å fullføre videregående
skole. De har sjekket om
ungdommenes foreldre har
høyere utdannelse og inntekt nå 
enn ti år tidligere, og om det i 
så fall kan være forklaringen.
Det finner de imidlertid ingen
støtte for.

– Vi vet at det er en sterk 
sammenheng mellom foreldres
suksess og barnas suksess. Vi har
derfor testet om opphentingen
kan forklares ved at foreldrene
gjør det bedre. Men vi finner
ingen tegn på at det er forel-
drenes suksess som forklarer
utviklingen. Snarere tvert imot,
sier Røed.

Flere innvandre
Kjapp utjevning: Ungdom med innvan-
drerbakgrunn fullfører nå videregående i
nesten like stor grad som ungdom med
norsk bakgrunn, ifølge en fersk forsknings-
rapport. En bemerkelsesverdig rask utjev-vv
ning, ifølge seniorforsker Knut Røed.
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UTDANNELSE

Andel ungdommer som fullfører videregående skole 
senest fem år etter avsluttet ungdomsskole. 

TOPP MOTI VERTE. Bao Long Bui (til venstre) og Kajanand Murukuppil-
lai på Elvebakken videregående skole i Oslo. Alle foto: Øyvind Elvsborg
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re fullfører

 JULESTEMNING. På Elve-
bakken videregående har klasse 
3STE julefrokost. Fra venstre, 
Adeleide Bergsaker, Gembala 
Bartek, Kajanand Murukuppillai, 
Bao Long Bui, Martin Gundersen 
og Jiaxin Xiao.

ELVEBAKKEN
VIDEREGÅENDE SKOLE

 «Educating children of immi-
grants: Closing the gap in Norwegian
schools», av Bernt Bratsberg, Odd-
bjørn Raaum og Knut Røed.

 http://ftp.iza.org/dp6138.pdf
 Studie av hvor stor andel som full-

fører videregående skole (fagbrev
eller studiespesialisering) innen fem
år etter avsluttet ungdomsskole,
blant hhv. ungdom med begge forel-
dre født i Norge (etnisk norske), ung-
dom født i Norge med begge foreldre
født i utlandet (annen generasjons
innvandrere) og ungdom født i utlan-
det med begge foreldre født i utlan-
det (første generasjons innvandrere).

 Oslos største videregående skole
med 1276 elever.

 Skolen har elever fra alle ung-
domsskoler i byen.

 Tilbyr både program for studiespe-
sialisering (tidligere allmennfag) og 
fagutdannelser som blant annet gull-
smed og elektrofag.

 Landets eldste yrkesskole.

GODE. – Vi er 
forbaska gode
på mange ting, 
men det blir 
borte for de mer 
iøynefallende 
tingene, sier 
Knut Halvard 
Roald.

Dermed står forskerne igjen 
med en hypotese om at det er 
integreringspolitikken som
lykkes.

– Vi synes dette tyder på at det
er noe man har lykkes med. Det
har vært satset ganske massivt,
blant annet på kompenserende
ressurser til skoler med en stor
andel fremmedspråklige elever,
gratis kjernetid i barnehagen i 
områder med høy innvandre-
randel, og på flere barnehager 
generelt, sier Røed.

Integreringstiltak virker
Knut Halvard Roald er avde-
lingsleder for studiespesialise-
ring på Elvebakken. Han har 
stor tro på forskernes forklaring

om at integreringstiltakene
bærer frukter.

– Vi får ganske godt til inte-
greringspolitikken. Vi er
forbaska gode på mange ting,
men det blir borte for de mer
iøynefallende tingene, sier
Roald.

Han har ansvar for skolens
syv paralleller med studiespe-
sialisering. Elevene kommer fra 
alle Oslos mer enn 40 ungdoms-
skoler, og de har svært ulik 
bakgrunn. En ting de likevel har 
felles, er at de er skoleflinke. De 
som kom inn i første klasse i 
høst, måtte ha et snitt på 5,25 
fra ungdomsskolen. Roald 
anslår at det er rundt ti elever i 
hver klasse med utenlandskklin-

gende navn, uten at det er noe 
skolen trenger ta særlig hensyn
til.

– Vi tenker ikke etnisitet.
Veldig mange er fullstendig
norskifisert, og vi blir helt farge-
blinde.

anne.haug@dn.no

FORSKNINGEN


