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Innledning1

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i 
at lærerne er den klart viktigste ressursen 
i skolen. Betydningen av lærerkvalitet for 
elevprestasjoner er også dokumentert i 
nyere internasjonal utdanningsøkonomisk 
forskning. Det er derfor viktig å forstå 
hvilke faktorer som påvirker rekrutterin-
gen av lærere til grunnskolen. I mange 
land er det en bekymring for at lærerkom-
petansen og rekrutteringen av gode lærere 
til skolen ikke er god nok. Det er derfor 
nyttig å bygge på internasjonale erfaringer 
om hvilke forhold som påvirker tilbudet 
av lærere. Første delen av artikkelen 
presenterer hovedtrekk i internasjonale 
forskningsresultater om sammenhengen 
mellom lærerkarakteristika og kunnskaps-
produksjon og sammenhengen mellom 
lærertilbud, lønn og konjunkturer. Fors-
kningen er vesentlig gjennomført i USA 
og Storbritannia, og artikkelen diskuterer 
relevansen for lærerarbeidsmarkedet i 
grunnskolen i Norge. 

1  Artikkelen bygger delvis på arbeider vi har gjort i 
samarbeid med Kåre Johansen. En del av de data 
som er benyttet i denne publikasjonen er hentet 
fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes 
Kommune-database. Data fra tidligere Statens 
Sentrale Tjenestemannsregister for Skoleverket er 
tilrettelagt av Statistisk Sentralbyrå. NSD og SSB 
er ikke ansvarlig for analyse av dataene eller for de 
tolkninger som er gjort her. Takk til redaksjonen og 
medlemmer av referansegruppa for nyttige innspill 
til tidligere utkast.

I siste delen av artikkelen ser vi på sam-
menhengen mellom lærerrekruttering, 
lønn og konjunktursituasjonen i Norge. 
Vi presenterer søkertall til allmennlærer-
utdanningen, men først og fremst presen-
terer vi hovedresultatene fra en empirisk 
studie av grunnskolenes rekrutteringssitu-
asjon basert på tidsrekkedata (1973-2002) 
og regionale paneldata (1981-2002). 
Utgangspunktet for den empiriske analy-
sen er at rekrutteringssituasjonen, som vi 
måler med andelen lærere uten godkjent 
utdanning, kan påvirkes både av relativ 
lønn for lærere og av konjunktursituasjo-
nen, for eksempel målt ved den generelle 
arbeidsledigheten i økonomien. Det tradi-
sjonelt sentraliserte lønnssystemet i offent-
lig sektor i Skandinavia kan ha betydelige 
konsekvenser for kompetansesituasjonen 
med rekrutteringsproblemer i områder og 
tidsperioder med «stramt» arbeidsmarked, 
og motsatt i områder og perioder med 
«slakt» arbeidsmarked. Avslutningsvis 
diskuterer vi relevansen av resultatene 
for dagens situasjon i arbeidsmarkedet for 
lærere i grunnskolen.

Sammenhengen mellom elev-
prestasjoner og lærerkvalitet
I utgangspunktet er det nokså opplagt at 
elevenes læring og prestasjoner vil avhen-
ge av kvaliteten på lærerne som underviser 
dem. Problemet er imidlertid å måle hvor 
stort bidraget fra læreren er, og hvilke 
egenskaper ved læreren som har betyd-
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ning. Læring er resultatet av et komplisert 
samspill mellom elever, lærere, foreldre og 
andre aktører gitt materielle ytre ramme-
betingelser. Kan vi ut fra et så komplekst 
utgangspunkt finne ut hvor mye lærerne 
betyr, og på hvilken måte de betyr noe? Et 
nyttig utgangspunkt er å knytte lærerkva-
liteten til konkrete mål på elevenes læring, 
eller mer presist til hvor mye læreren betyr 
for elevenes kunnskapsnivå. Problemet er 
at elevenes kunnskapsnivå eller endringen 
i dette fra et tidspunkt til et annet påvirkes 
av en rekke andre forhold som egenska-
pene ved medelevene, egeninnsatsen og 
foreldreinnsatsen. Hvis disse variablene 
samvarierer med lærerkvaliteten, er det 
svært krevende å isolere lærerkvalitetens 
bidrag til elevenes kunnskapsnivå. 

Tradisjonelt har forskere forsøkt å anslå 
betydningen av lærerkvalitet på elev-
prestasjonene ved å studere sammenhen-
gen mellom elevenes resultater på tester 
og målbare egenskaper ved læreren, som 
ansiennitet og utdanningsnivå, når det 
i tillegg kontrolleres for observerbare 
karakteristika ved elevene og skolene. 
Hanushek og Rivkin (2006) gir en gjen-
nomgang av litteraturen på området. Den 
underliggende antakelsen er at økt ansien-
nitet og erfaring som lærer samt en lengre 
lærerutdanning forbedrer undervisnings-
kvaliteten. En særlig grunn til å studere 
effekten av disse lærerkarakteristika er at 
lønnsnivået for lærere er sterkt knyttet til 
dem. Dette skjer gjennom ansiennitets og 
utdanningsbaserte nasjonale lønnssyste-
mer, som i Norge og de fleste europeiske 
land, eller tilsvarende lokale lønnssyste-
mer for de enkelte skoledistrikter, som i 
USA.2 Coleman-rapporten, Coleman mfl. 
(1966), blir gjerne regnet som startpunk-
tet for denne forskningen. Rapporten fant, 
overraskende nok, at elevprestasjonene 

2  Ladd (2007) gir en oversikt over lønnsdannelse og 
arbeidsmarkedet for lærere i OECD-landene.

var svakt knyttet til de tradisjonelle ka-
rakteristika ved lærerne, og den genererte 
dermed en serie av empiriske arbeider som 
forsøkte å gjennomføre mer nøyaktige og 
omfattende studier. Hovedkonklusjonen 
fra Coleman-rapporten ble imidlertid i stor 
grad stående. Nye studier finner typisk 
heller ikke robuste og statistisk signifi-
kante sammenhenger mellom elevpresta-
sjoner og lærerkarakteristika.3

Problemet med den tradisjonelle tilnær-
mingen er for det første at de målbare 
egenskapene ved lærerne trolig er rela-
tivt langt fra å representere alle, eller de 
viktigste, egenskapene ved en god lærer. 
Sammenhengen mellom undervisnings-
kvalitet, lærererfaring og lengden på 
utdanningen blir mer eller mindre pos-
tulert uten nærmere undersøkelse. For 
det andre vil det, selv når en lang liste 
med kontrollvariabler tas med, i multiple 
regresjonsmodeller være viktige egen-
skaper ved skolen og elevene som ikke er 
ivaretatt. Dersom disse utelatte variablene 
er korrelert med de inkluderte lærerka-
rakteristika, vil man få feilaktige anslag på 
sammenhengen mellom kunnskapsnivå og 
lærerkvalitet. I noen grad vil sannsynligvis 
de beste lærerne systematisk foretrekke 
å jobbe på skoler der elevmaterialet er 
«godt», i den forstand at elevene og forel-
dre har læringsambisjoner, og der arbeids-
forholdene ellers er gode. Kausaliteten kan 
med andre ord gå motsatt vei. I stedet for 
at mer erfarne og bedre utdannede lærere 
øker elevprestasjonene, kan elevprestasjo-
ner «generere» slike lærere ved at de søker 
seg til skoler med høye elevprestasjoner. 
Denne sorteringen trekker i retning at ef-

3  Det eksisterer imidlertid et par unntak i forsknings-
litteraturen. For eksempel finner Loeb og Page 
(2000) en signifikant positiv effekt av økt lærerlønn 
på elevprestasjonene når de tar hensyn til at lønns-
nivået i alternativ sysselsetting varierer mellom 
regioner.
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fekten av lærerkarakteristika overvurderes 
i enkle regresjonsmodeller. En forklaring 
på at man likevel finner liten eller ingen 
effekt av utdanningsnivå og ansiennitet, 
er at lærerkarakteristika ofte vil være 
beheftet med målefeil, for eksempel når 
lærerkarakteristika måles som gjennom-
snittsnivåer for hele skolen eller kommu-
nen, noe som vanligvis fører til at effekten 
av variabelen undervurderes i en enkel 
regresjonsmodell.

I de siste ti årene er det kommet en rekke 
undersøkelser fra USA som har forsøkt å 
angripe problemstillingen på nye måter. 
Hovedutfordringen er å ivareta at lærere 
og elever/foreldre systematisk sorterer seg 
mellom skoler, og at denne sorteringen i 
stor grad styres av variabler som er umu-
lig eller i beste fall vanskelig å måle. Kan 
vi kontrollere for denne sorteringen og 
samtidig være i stand til å måle lærernes 
bidrag til elevprestasjonene? Svaret er ja, 
under spesielle institusjonelle betingelser 
og et stort nok datatilfang. Ved å sammen-
holde elevprestasjonene for flere årskull 
av elever over tid samtidig som elevene 
kan kobles til enkeltlærere, kan det totale 
bidraget fra enkeltlærere til variasjonen i 
elevprestasjonene identifiseres ved å esti-
mere såkalt «faste lærereffekter». Resulta-
tene fra slike studier viser nærmest entydig 
at lærerbidraget er betydelig, se for eksem-
pel Rockoff (2004) og Rivkin mfl. (2005). 
Men de fleste studiene viser at dette totale 
lærerbidraget har liten sammenheng med 
lærernes utdanningsnivå. Når det gjelder 
effekten av ansiennitet, viser resultatene 
derimot konsekvent at ferske lærere bidrar 
mindre enn andre, men at bidraget fra mer 
erfaring er uttømt relativt raskt, altså etter 
ganske få år i lærerjobb. 

Et stort diskusjonstema i USA er betyd-
ningen av ulike sertifiseringsordninger for 
lærerne. Flere forskere har forsøkt å måle 
effekten på elevprestasjonene av om læ-

reren er sertifisert eller ikke. Resultatene 
spriker ganske sterkt. Mens Walsh (2001) 
og Kane mfl. (2006) finner at lærernes 
sertifiseringsstatus ikke påvirker elev-
enes prestasjoner og anbefaler å avskaffe 
eksisterende ordninger for godkjenning 
av lærere, finner Darling-Hammond mfl. 
(2005) at elever eksponert for sertifiserte 
lærere presterer betydelig bedre enn dem 
som ikke er det. Nye undersøkelser som 
Clotfelter mfl. (2007a), Clotfelter mfl. 
(2007b), Goldhaber (2007) og Goldhaber 
og Anthony (2007) gir et mer nyansert 
bilde og konkluderer med at noen sertifi-
seringsordninger har betydelig effekt på 
elevprestasjoner, men ikke alle. Imidlertid 
er det vanskelig å overføre resultatene fra 
disse undersøkelsene til norske forhold. 
Mens Norge og de fleste land i Europa har 
nasjonale sertifiseringsordninger der det 
er klare regler for hvilke utdanninger som 
gir status som godkjent lærerutdanning, 
varierer sertifiseringsordningene sterkt 
mellom stater og skoledistrikter i USA.

Det finnes få nordiske og norske studier av 
sammenhengen mellom elevprestasjoner 
og lærerkompetanse, se referanser i for 
eksempel Falch og Naper (2008). Som 
oftest finner kvantitative analyser relativt 
like effekter på tvers av land, men spesielt 
for lærereffekter er det mulig at effektene 
kan variere mellom land, fordi det er 
betydelige nasjonale forskjeller i utdan-
ningssystemet for lærere. For eksempel 
skjer utdanningen av lærere i USA innen-
for universitetssystemet, mens den i Norge 
i stor grad skjer i egne profesjonsstudier i 
regi av lærerhøgskolene. Falch og Naper 
(2008) er en norsk studie som studerer 
sammenhengen mellom gjennomsnittlig 
utdanningsnivå til lærerne på ungdoms-
skolen og 10. klassingenes resultater på 
nasjonale prøver og eksamen. I motset-
ning til mange av studiene som er referert 
foran, finner de en viss positiv sammen-
heng mellom utdanning og faglige pre-
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stasjoner. På skoler der mange av lærerne 
har universitetsutdanning, er de faglige 
prestasjonene i matematikk bedre enn 
på andre skoler, og effekten av hovedfag 
(lektor) er størst. Lignende resultater fin-
ner de for nasjonale prøver i lesing, mens 
det ikke er noen statistisk sammenheng for 
eksamen i norsk. De finner ingen sammen-
heng mellom lærernes utdanningsnivå og 
elevenes engelskkunnskaper. Den tydelige 
utdanningseffekten på elevprestasjoner i 
matematikk, i motsetning til amerikanske 
studier, kan skyldes ulikhetene i systemet 
for utdanning av lærere mellom landene. 
Men samtidig må man være klar over at 
studien til Falch og Naper (2008) rammes 
av den samme kritikken som de tidlige 
studiene fra USA. En viktig årsak til dette 
er at med registerdata er det ikke mulig å 
koble elevinformasjon med informasjon 
om elevens lærer. Slike data er nødvendig 
for å kunne ta hensyn til sorteringseffekter 
og målefeil i variablene på en bedre måte. 
Det er i møte mellom elev, elevgruppe og 
lærer at læringen foregår, og det meste 
av variasjonen i elevresultater er internt 
på skolene. Når det benyttes informasjon 
om andelen lærere med ulik type utdan-
ning på en skole, slik som Falch og Naper 
(2008) gjør, kan ikke den viktigste varia-
sjonen i læringsmiljøet utnyttes til å gjøre 
kvantitative analyser.

Lærerarbeidsmarkedet. Hva på-
virker tilbudet av lærere?
Vi starter dette avsnittet med en svært 
stilisert beskrivelse av arbeidsmarkedet 
for lærere. Siden rekruttering og tilbud av 
lærere står sentralt, forenkler vi og antar 
at etterspørselen etter lærere er bestemt 
av elevtallet. Videre betrakter vi innled-
ningsvis kvalifiserte lærere som et entydig 
begrep og «forutsetter bort» kvalitetsfor-
skjeller innenfor denne gruppen. Disse 
forutsetningene vil vi senere modifisere. 
Deretter gjennomgår vi den internasjonale 
empiriske litteraturen om faktorer som 

påvirker tilbudet av lærere, med vekt på 
effekten av lønn og konjunkturvariabler. 

Teoretisk grunnlag
Tilbudet av lærere er antall personer som 
er kvalifisert for å jobbe som lærer, og 
som er villig til å jobbe i skolen under de 
eksisterende lønns- og arbeidsforholdene, 
gitt inntekts- og sysselsettingsmuligheter 
(alternativlønn) utenfor skolesektoren. 
Høyere lønn øker tilbudet fordi noen læ-
rere som er ansatt i andre jobber, vil søke 
tilbake til skolen, og fordi noen lærere som 
ellers ville sluttet og begynt i andre jobber, 
blir værende i skolen. På lengre sikt øker 
tilbudet fordi lærerutdanning framstår 
som mer attraktivt for ungdom som skal 
velge utdanning. Høyere alternativlønn 
vil tilsvarende redusere tilbudet for gitt 
lærerlønn. Jo høyere den relative lønna 
til lærerne er, jo høyere vil tilbudet være. 
Lærerarbeidsmarkedet er i likevekt når 
lærerlønna er slik at antallet kvalifiserte 
lærere som er villig til å jobbe i skolen, er 
likt antallet etterspurt. Dersom den fak-
tiske lønna er lavere enn markedslønna, 
vil det være overskuddsetterspørsel etter 
lærere, og skolen vil normalt reagere med 
å ansette ukvalifisert personell. Tilsvaren-
de vil det være overskuddstilbud dersom 
lærerlønna er høyere enn markedslønna. 

Innenfor dette tankeskjemaet vil det opp-
stå varige situasjoner med overskuddset-
terspørsel eller mangel på lærere dersom 
den faktiske lærerlønna bare delvis 
reagerer på endringer i den underliggende 
markedslønna. Slike tregheter kan skyldes 
langsiktige lønnskontrakter. Dersom det 
blir bedre lønns- eller sysselsettingsmu-
ligheter utenfor skolesektoren, vil den 
underliggende markedslønna øke, men 
siden den faktiske lønna justeres tregt, vil 
det oppstå en periode med underskudd på 
kvalifiserte lærere. 
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Dersom arbeidsmarkedet for lærere består 
av flere forskjellige regionale delmarkeder, 
vil likevektslønna typisk være ulik i de 
forskjellige delmarkedene. Dersom den 
faktiske lærerlønna er den samme i alle 
regioner, vil det oppstå regionale ubalan-
ser med lærerunderskudd i noen regioner 
og læreroverskudd i andre. En lignende 
situasjon oppstår dersom alternativlønna 
for lærere varierer mellom fag. Dersom 
alternativlønna for realfagslærere er høy-
ere enn alternativlønna for norsklærere, 
vil markedslønna være høyere for realfags-
lærere enn for norsklærere. Et system med 
lik lønn uavhengig av fag vil da resultere 
i mangel på kvalifiserte realfagslærere og 
overskudd på norsklærere.

Foreløpig har vi sett bort fra effektivitets-
forskjeller mellom kvalifiserte lærere. 
En rimelig hypotese er at økt lærerlønn 
øker gjennomsnittskvaliteten på lærerne 
ved at flere talentfulle individer vil velge 
læreryrket. Tilsvarende kan forbedringer i 
lønns- og sysselsettingsmulighetene uten-
for skolesektoren redusere gjennomsnitts-
kvaliteten på lærerne ved at de dyktigste 
velger alternativ sysselsetting. 

Empiri – lærertilbud og lønn
Det eksisterer en internasjonal litteratur 
som studerer hvordan lønn i læreryrket 
sammenlignet med lønn i alternative 
jobber påvirker tilbøyeligheten til å velge 
lærerjobb. Peter Dolton og medforfattere 
har publisert en rekke studier av jobbvalg 
for lærere i Storbritannia og en oversikt 
over disse og andre arbeider på området er 
gitt i Dolton (2006). En representativ og 
oppdatert studie er Chevalier mfl. (2007) 
som baserer seg på intervjuer seks år etter 
eksamen for universitetskandidater som 
ble uteksaminert i henholdsvis 1960, 
1970, 1980, 1985, 1990 og 1995.4 De 

4  1985-kullet ble intervjuet elleve år etter eksamen.

estimerer sammenhengen mellom sann-
synligheten for at kandidatene jobber som 
lærer og en rekke individkarakteristika og 
lønnsnivå. Resultatene for alle kohortene 
tyder på at økt lærerlønn relativt til lønn i 
andre jobber generelt øker tilbøyeligheten 
til å velge læreryrket. Men den numeriske 
størrelsen på lønnseffektene er lite robuste 
og ser ut til å variere mellom kohortene. 
Forfatterne argumenterer for at effekten er 
størst i perioder med spesielt lav lærerlønn 
eller når lærerlønna har falt relativt til 
lønna i andre jobber. Et annet resultat er at 
tilbøyeligheten til å velge bort læreryrket 
i Storbritannia er spesielt stort blant kan-
didater med bakgrunn i realfag og sam-
funnsvitenskap. Forfatterne benytter også 
informasjon om studentenes prestasjoner 
i studiet for å undersøke om kvaliteten på 
studentene som velger lærerjobb, varierer 
med eksamensresultatene. Resultatene 
for de tidligste kullene tyder på at tilbøy-
eligheten til å velge lærerjobb er lavere jo 
bedre eksamensresultater studenten har, 
men at dette ikke er tilfelle for de to siste 
kullene (1990 og 1995). Hvorvidt kvalite-
ten på lærerne har blitt redusert eller ikke, 
er derfor et åpent spørsmål. 

Stinebrickner (2001) bruker intervjudata 
fra USA som er basert på gjentatte inter-
vjuer av et nasjonalt utvalg av elever som 
gikk ut av high school i 1972, og estimerer 
modeller for jobbvalg for individene i ut-
valget med lærerjobb som første jobb. Ho-
vedkonklusjonen her er den samme som 
for de britiske studiene, nemlig at lærere 
er mer tilbøyelig til å fortsette som lærere 
jo høyere lønna er, og denne effekten er 
sterkere for menn enn for kvinner. Et pro-
blem med disse studiene fra Storbritannia 
og USA, som er basert på intervjudata, er 
at det er svært begrensede muligheter for å 
kontrollere for andre forhold ved lærerjob-
ben som kan være korrelert med lønna og 
samtidig påvirker jobb-beslutningen, så 
som klassestørrelse, elevsammensetning 



Lærerkvalitet, lærerrekruttering og konjunkturer Utdanning 2009

118

og elevadferd på skolene. En rekke studier 
finner at elevsammensetning direkte påvir-
ker sluttebeslutningen, noe Falch og Strøm 
(2005) også finner for Norge. 

Andre studier fra USA benytter registerda-
ta for lærere fra delstater til å estimere mo-
deller for lærernes beslutning om å slutte 
som lærer. Disse studiene benytter varia-
sjon i lærerlønna mellom skoledistrikter 
for å identifisere lønnseffekten. Her er re-
sultatene noe sprikende, og Hanushek mfl. 
(2004) er et eksempel på at resultatene 
varierer mellom modellspesifikasjoner for 
ett og samme datasett (Texas). Et problem 
i slike studier er at variasjoner i lærerlønna 
mellom skoledistrikter kan være korrelert 
med uobserverbare distriktsforhold som 
også påvirker tilbøyeligheten til å slutte, 
altså at vi igjen har et utelatt variabelpro-
blem som kan gi skjeve anslag på effekten 
av lønn på sluttetilbøyeligheten. 

Falch (2008) benytter virkemiddelordnin-
gen i Nord-Norge til å estimere lønnseffek-
ten på skolenivå. Fram til 2003 fikk lærere 
på skoler i Nord-Norge med spesielt store 
rekrutteringsproblemer et eget lønnstil-
legg på om lag 10 prosent som gjaldt for 
en begrenset periode. Falch (2008) finner 
at lønnstillegget økte lærertilbudet med 
drøyt 10 prosent. Dette ser ut til å skyldes 
både at det ble lettere å fylle ledige stil-
linger, og at avgangen ble redusert, men at 
det delvis gikk utover naboskolene. Uan-
sett er denne studien et klar indikasjon på 
at tilbudet av lærere øker når lønna øker. 

Empiri – lærerkvalitet og lønn
Mens de fleste studiene som er beskrevet 
ovenfor, har studert sammenhengen mel-
lom lærernes jobb-beslutninger og relativ 
lønn og andre variabler, er det økende 
interesse for sammenhengen mellom 
kvaliteten på lærerne og lærerlønna. I de 
fleste land har læreryrket tradisjonelt hatt 
stort innslag av kvinner. En interessant 

hypotese er at ekspansjonen i utdannings-
systemet på 1960- og 1970-tallet kunne 
foregå i ly av en betydelig økning i kvin-
nelig yrkesdeltakelse, men at kombinasjo-
nen av bedre sysselsettingsmuligheter for 
kvinner i andre jobber og utilstrekkelig 
lønnsvekst for lærere etter hvert har ført til 
reduksjon av andelen talentfulle kvinner 
som velger læreryrket. Flere studier fra 
USA har forsøkt å undersøke hvordan økte 
arbeidsmuligheter for kvinner utenom læ-
reryrket og lønnsutviklingen har påvirket 
kvaliteten på kvinnelige lærere. Corcoran 
mfl. (2004) finner at kvaliteten målt ved 
standardiserte testresultater (SAT-score) 
er klart redusert over tid. Temin (2002) 
gir det samme bildet. Bacolod (2007) har 
undersøkt utviklingen i kvalitet på lærere 
målt ved en rekke indikatorer, blant annet 
standardiserte testresultater, resultater 
på IQ-tester og andelen lærere fra selek-
tive universiteter. Resultatene tyder på at 
kvaliteten, særlig for kvinnelige lærere, 
har falt over tid, og at en del av fallet i 
kvaliteten kan forklares ved at lønnsnivået 
for kvinner i andre yrker har økt relativt til 
lærerlønna. Basert på data fra USA finner 
Stoddard (2003) og Lakwadalla (2006) 
støtte for en hypotese om at skolene har 
foretatt en substitusjon fra kvalitet til 
kvantitet når det gjelder bruken av lærere, 
og at dette kan forklare kombinasjonen av 
høyere lærertetthet og lavere relativ lønn 
for lærere.

Empiri – lærertilbud og konjunkturer
Mens de fleste studiene av lærerrekrutte-
ring og jobbvalg for lærere har konsentrert 
seg om å anslå lønnseffekter, er det rimelig 
å tro at også konjunktursituasjonen påvir-
ker jobb-beslutninger og utdanningsvalg. I 
perioder med høykonjunktur (lav arbeids-
ledighet) vil sannsynligheten for å få jobb i 
privat sektor være høy, mens det motsatte 
vil være tilfelle i perioder med lavkonjunk-
tur (høy arbeidsledighet). Dette vil partielt 
øke den forventede alternativlønna i høy-
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konjunktur og redusere den i lavkonjunk-
tur. Den tidlige litteraturen om lærertilbud 
var opptatt av dette, og empiriske model-
ler på aggregerte data fant at lærertilbudet 
var typisk motsyklisk: Tilbudet økte når 
ledigheten økte, se Zabalza (1979). De 
mikroøkonometriske studiene referert 
ovenfor har i liten grad vært i stand til å 
anslå konjunktureffekter på lærertilbudet. 
Dette skyldes delvis at studiene har benyt-
tet rene tverrsnittsdata, og dels fordi varia-
sjonen i tidsdimensjonen i paneldata har 
vært for liten til å gi troverdige anslag på 
konjunktureffektene. Dolton mfl. (2003) 
er en av få nyere studier av konjunkturef-
fekter. De studerer tidsutviklingen i ulike 
mål på lærertilbudet i Storbritannia og 
USA og finner at lærertilbudet i Storbritan-
nia øker når arbeidsledigheten for høyt 
utdannede øker, mens tilbudet reduseres 
når relativ lærerlønn reduseres. Effekten 
av konjunkturer i USA er mindre robuste i 
de estimerte modellene. 

Hva er relevansen for Norge når det gjel-
der de britiske og amerikanske studiene av 
sammenhengen mellom lønndifferanser, 
konjunkturer og lærertilbudet? For det 
første er arbeidsmarkedet i Norge og Skan-
dinavia generelt nokså forskjellig fra disse 
landene. Mens Norge har et sentralisert 
forhandlingssystem med en sterkt sam-
menpresset lønnsstruktur både i offentlig 
og privat sektor, er lønnsdannelsen i USA 
og Storbritannia langt mer desentralisert 
og lønnsforskjellene betydelige. I en situa-
sjon med små lønnsforskjeller og landsom-
fattende tariffavtaler kan det godt tenkes 
at konjunktursituasjonen, for eksempel 
målt ved arbeidsledighetsnivået eller 
tilgangen på ledige jobber i andre sektorer, 
er de viktigste drivkreftene bak endringer 
i lærertilbudet på kort og mellomlang sikt, 
mens endringer i relativ lønn for lærere 
først og fremst kan virke på lang sikt ved at 
det påvirker rekrutteringen av ungdom til 
lærerutdanningen.

Det er ingen norske mikroøkonometriske 
studier som eksplisitt har studert sammen-
hengen mellom lærertilbud og konjunktu-
rer, men Falch og Strøm (2005) inkluderer 
regional arbeidsledighet i sin modell for 
sluttesannsynligheten for grunnskolelære-
re, basert på paneldata for perioden 1995-
98. De finner at jo høyere ledigheten er i 
regionen, jo lavere er sannsynligheten for 
at læreren slutter. En mer tilfredsstillende 
analyse av konjunktur- og lønnseffekter 
krever tilgang på data for lengre perioder 
og tilstrekkelige variasjoner i konjunktur-
bildet. Perioden fra 1970-tallet og fram til 
i dag er preget av betydelige variasjoner i 
arbeidsledigheten og tilgangen på ledige 
stillinger i Norge, og egner seg derfor godt 
til en studie av hvordan konjunktursitua-
sjonen påvirker lærertilbudet. I neste del 
av artikkelen vil vi derfor studere hvordan 
relativ lærerlønn og situasjonen i arbeids-
markedet generelt påvirker andelen av 
lærere uten godkjent utdanning i grunn-
skolen i perioden 1973-2002.

Lønn, konjunkturer og tilgang på 
lærere i Norge
Grunnleggende sett vil tilgangen på godt 
kvalifiserte lærere i første rekke være 
avhengig av om ungdom med lærertalent 
velger lærerutdanning. I neste omgang må 
disse velge å starte og jobbe i skoleverket 
og velge å bli værende der. Tilgangen av 
lærere avhenger altså både av rekrutterin-
gen til lærerutdanningen, rekrutteringen 
til ledige lærerstillinger og avgangen fra 
yrket. 

I dette kapittelet vil vi diskutere om tilgang 
på lærere avhenger av konjunkturene og 
relative lønninger. Mens konjunkturer er 
vanlig å måle med arbeidsledighetsraten, 
er det ikke noe fast etablert mål på relativ 
lærerlønn. Vi benytter i denne artikkelen 
gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte i 
skoleverket som rapportert i SSBs lønns-
statistikk og lønn i privat tjenesteyting 
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basert på nasjonalregnskapsstatistikken 
som er rapportert av Grytten (2007).5

Søkningen til lærerutdanningen
Mangelen på tilbakegående data for 
søkningen til ulike utdanninger gjør det 
dessverre umulig å gjennomføre grundige 
studier av søkningen til lærerutdanning. 
Figur 1 presenterer tall fra Samordna opp-
tak for antall primærsøkere per studieplass 
til lærerutdanningen og tre andre utdan-
ninger: sykepleier, ingeniørutdanning og 
sivilingeniørutdanning.6 Vi ser altså på to 
typiske utdanninger som leverer kandida-
ter til offentlig sektor, og to typiske utdan-
ninger som leverer arbeidskraft til privat 
sektor. For begge de to utdanningene som 
leverer til offentlig sektor, er det mest 
markante trekk den betydelige reduksjon 
i antall søkere fra 1996 til 2000, mens 
utviklingen for de to utdanningene som 
leverer til privat sektor, er relativt jevn i 
den samme perioden. For allmennlærer-
utdanningen ble antall primærsøkere per 
studieplass redusert fra over 2,5 i 1996 til 
under 1,5 i 2000.

Figur 2 viser antall primærsøkere per 
studieplass til allmennlærerstudiet relativt 

5  Lønnsnivå for andre yrker i offentlig sektor er et 
annet mulig alternativlønnsmål, se for eksempel 
Hægeland og Kirkebøen (2007). Et argument mot 
dette er at lønnsnivået i offentlig sektor i stor grad 
bestemmes i sentrale lønnsoppgjør, med sterk grad 
av koordinering av lønningene for de ulike yrkes-
gruppene. Variasjonene i lønnsutviklingen for de 
ulike gruppene innenfor offentlig sektor vil derfor 
oppfattes som små for dem som skal velge utdan-
ning. Privat tjenesteyting er derimot en sektor der 
en viktig del av lønnsutviklingen skjer utenfor de 
sentrale oppgjør, og utviklingen i lærerlønningene 
relativt til denne sektoren kan derfor bety mer når 
ungdom velger utdanningstype.

6  Data er hentet fra de årlige sluttstatistikkene fra 
Samordna opptak som finnes på http://www.sam-
ordnaopptak.no/info/soekertall/sluttstatistikker/. 
Grupperingen av utdanningene i Sluttstatistikken 
for 2005 var annerledes enn for de øvrige årene. Vi 
har derfor interpolert søkertallene for dette året.

til tilsvarende tall for ingeniørstudiet og 
sykepleierstudiet sammen med utviklingen 
i arbeidsledigheten målt ved den gjen-
nomsnittlige arbeidsledigheten året før. 
Søknadsfristen for høyere utdanning er 
på våren hvert år, og vårt valg av tidsfor-
skyvning av arbeidsledighetsvariabelen 
innebærer en implisitt forutsetning om at 
ungdommen danner forventninger om den 
framtidige konjunktursituasjonen basert 
på informasjon om ledigheten i foregå-
ende år. Perioden er selvsagt for kort til å 

Figur 1. Primærsøkere per studieplass
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trekke sterke konklusjoner. Likevel er det 
et interessant trekk at forholdet mellom 
søkningen til lærerutdanningen og syke-
pleierutdanningen var temmelig uendret 
da arbeidsledigheten ble redusert på slut-
ten av 1990-tallet. Derimot ble søkningen 
til lærerutdanningen relativt til ingeniørut-
danningen betydelig redusert i den samme 
perioden. Den partielle korrelasjonskoef-
fisienten mellom arbeidsledigheten og søk-
ning til lærerutdanningen relativt til inge-
niørutdanningen er også så høy som 0,84. 
Det ser altså ut til å være en viss tendens til 
at søkningen til lærerutdanningen og syke-
pleierutdanningen reduseres når konjunk-
tursituasjonen forbedres, mens dette ikke 
er tilfelle for ingeniørutdanningen.

Figur 3 viser de samme relative søkertal-
lene som i Figur 2 sammen med utviklin-
gen i gjennomsnittslønn for lærere relativt 
til lønn for ansatte i privat tjenesteyting. 
Som for arbeidsledigheten har vi valgt å 
representere lønnsnivået med et års tidset-
terslep. Det ser ikke ut til å være noen sys-

tematisk sammenheng mellom søkning og 
relativ lærerlønn. Relativ lønn bedret seg i 
1999-2002 fra 1,05 til 1,14, noe som er en 
kraftig økning, men har sunket like raskt 
og er på 1,05 igjen i 2006. Disse svingnin-
gene ser imidlertid ikke ut til å ha påvirket 
den relative søkningen til allmennlærerut-
danningen. Den partielle korrelasjonsko-
effisienten mellom relativ lønn og relativ 
søkning til lærerutdanningen er så lav som 
0,05. Selv om det er relativt få observa-
sjoner for søkning til høyere utdanning i 
Norge, indikerer figurene en viss tendens 
til at søkningen til lærerutdanningen 
samvarierer med den generelle arbeidsle-
digheten. Derimot ser ikke søkningen ut til 
å variere med lærerlønna relativt til lønn i 
privat virksomhet.

Andel lærere uten godkjent  
utdanning
I arbeidstakerregistrene blir lærere klas-
sifisert etter stilling som adjunkt og lektor. 
Tidligere var det en egen gruppe som ble 
kalt «lærere uten godkjent utdanning». 
Statistikk for denne gruppen basert på 
grunnlagsdata fra Statens sentrale tjenes-
temannsregister for skoleverket (STS) er 
publisert i NOS Utdanningsstatistikk på 
landsbasis fram til og med 1991. For pe-
rioden 1981-1991 foreligger også data for 
«antall lærere uten godkjent utdanning» 
på kommunenivå i kommunedatabasen i 
NSD basert på den samme primærdatakil-
den. For perioden 1991-2002 har vi gjort 
egne beregninger av andelen lærere uten 
godkjent utdanning basert på primærdata 
fra Statens tjenestemannsregister for 
skoleverket. I analysen som følger begren-
ser vi oss til perioden 1973 (da ungdoms-
skolen var fullt utbygd) til 2002 (før lokal 
lønnsfleksibilitet ble innført).

Opplæringslova § 10.1 med forskrifter gir 
klare regler for hvilke utdanninger som er 
godkjent for tilsetting i undervisningsstil-
ling i grunnskolen. Andelen lærere uten 

Figur 3. Primærsøkere per studieplass i lærer-
studiet relativt til ingeniør og sykepleierstudiet 
og gjennomsnittlig lønn for lærere relativt til 
privat tjenesteyting året før
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godkjent utdanning er en variabel som er 
velegnet til analyseformål fordi det er kla-
re regler for når slike lærere kan ansettes. 
Opplæringslova § 10.6 innebærer at lærere 
uten godkjent utdanning kun kan ansettes 
når ingen lærere med godkjent utdanning 
er interessert i stillingen.7 I tillegg kan 
slike lærere kun ansettes fram til skoleår-
ets slutt og for maksimalt ett skoleår. Dette 
betyr at andelen lærere uten godkjent 
utdanning er et godt mål på interessen for 
lærerstillinger.

En høy nasjonal andel lærere uten god-
kjent utdanning kan bety at det er utdan-
net få lærere relativt til antall elever, at 
mange lærere velger å slutte i skoleverket, 
at få med lærerutdanning velger å retur-
nere til skoleverket, eller en kombinasjon 
av disse faktorene. Vi vil forvente at alle 
disse faktorene avhenger av konjunktur-
situasjonen og av relativ lærerlønn. Når 
lærerlønna er relativt lav, vil læreryrket 
være relativt lite attraktivt, og når arbeids-

7  Opplæringslova § 10.6 lyder: «Dersom det ikkje 
er søkjarar som fyller dei kompetansekrava som er 
fastsette i denne lova, kan andre tilsetjast mellom-
bels. Med mindre det er avtalt ein kortare tilsetjings-
periode, skal tilsetjinga vare til og med 31. juli.»

ledigheten er lav, er det relativt lett å få en 
annen jobb.

Figur 4 viser utviklingen i andel heltidsan-
satte lærere uten godkjent utdanning og 
arbeidsledigheten i perioden 1973-2002. 
Andelen lærere uten godkjent utdanning 
falt på 1970-tallet og fram til midten på 
1980-tallet. Deretter har den svingt rundt 
2 prosent. Det var en markert økning i 
forbindelse med at seksåringene begynte 
på skolen i 1997. Da økte antall elever 
med om lag 10 prosent, men det økte læ-
rerbehovet ble delvis dekket ved å ansette 
førskolelærere.8

Figur 4 viser at tilgangen på lærere har 
vært motsyklisk. Når konjunkturene er 
gode og arbeidsledigheten lav, er bruken 
av lærere uten godkjent utdanning relativt 
høy. Det kan skyldes at flere lærere velger 
å forlate skoleverket når tilgangen på an-
dre jobber er god.

Siden primærdatakilden for lærere uten 
godkjent utdanning ikke er tilgjengelig 
etter 2002, presenterer vi i figur 4 også 

8  Førskolelærerutdanning med tilleggsutdanning er 
godkjent for undervisning i de fire første trinnene i 
grunnskolen.

Figur 4. Andel lærere i hel stilling uten godkjent utdanning og arbeidsledighetsraten
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tall fra Grunnskolens Informasjonssystem 
(GSI). I GSI rapporteres antall årsverk 
utført av ulike typer lærere, inkludert læ-
rere «uten godkjent utdanning for det (de) 
trinn de underviser på». Dette målet på 
lærermangel skiller seg fra det ovenståen-
de fordi det skiller mellom kvalifikasjoner 
for ulike årstrinn. Derfor er andelen lærere 
uten godkjent utdanning større ved dette 
målet, som vist i figur 4. Men det viktige i 
denne sammenheng er at også dette målet 
på lærermangel synes å være negativt kor-
relert med arbeidsledighetsraten. 

Figur 5 viser utviklingen i andel lærere 
uten godkjent utdanning sammen med 
relativ lærerlønn. Det er en positiv korrela-
sjon mellom disse variablene. Bruken av 
lærere uten godkjent utdanning er redu-
sert i perioden samtidig som lærerlønna 
har blitt lavere relativt sett. Dette er ikke 
i tråd med vanlige antakelser og andre 
studier om lærerlønn. For eksempel finner 
Falch (2008) at økt lønn gjør lærerstillin-
ger mer attraktive. Sannsynligvis er det an-
dre faktorer som ligger bak bildet i figur 5. 
Blant annet skyldes nok den økte tilgangen 
på lærere på 1970-tallet at lærerutdan-
ningen, som annen høyere utdanning, ble 
utbygd i stort tempo i denne perioden.

For å skille effektene av ulike faktorer fra 
hverandre, har Falch, Johansen og Strøm 
(2008) gjennomført flere regresjonsana-
lyser basert på rene tidsseriedata med an-
delen heltidsansatte lærere uten godkjent 
utdanning som avhengig variabel. Disse 
modellene er dynamiske og innebærer at 
det eksplisitt åpnes for at lærerlønn og ar-
beidsledighet påvirker andelen lærere uten 
godkjent utdanning med tidsetterslep. 
I modellene er også endring i elevtallet 
inkludert for å ivareta at etterspørselen et-
ter lærere øker når elevtallet øker. I tillegg 
estimeres modellvarianter der det korrige-
res for at endringer i andelen lærere uten 
godkjent utdanning kan påvirke relativ 
lærerlønn. Modellberegningene som er 
dokumentert i Falch, Johansen og Strøm 
(2008) bekrefter bildet i figur 4 og 5 om 
at det er en sterk sammenheng mellom 
ledighet og tilgang på lærere, men ingen 
signifikant effekt av relativ lærerlønn. Når 
det gjelder den estimerte kvantitative ef-
fekten av ledighet fra modellanalysen, kan 
den illustreres med å betrakte virkningen 
av en økning i arbeidsledigheten fra 1,5 
prosent til 5,5 prosent, noe som tilsvarer 
endringen fra 1987 til 1993. I følge mo-
dellresultatene bidrar dette isolert sett til 
en nedgang i andelen lærere uten godkjent 

Figur 5. Andel lærere i hel stilling uten godkjent utdanning og relativ lærerlønn
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utdanning med om lag 3 prosentpoeng9. 
Dette er i tråd med den faktiske utviklin-
gen som er presentert i figur 4.

Empirisk analyse av lærermangel 
og konjunkturer – paneldata for 
norske kommuner
Et problem med kun å studere den nasjo-
nale utviklingen som vi har gjort ovenfor, 
er at mange faktorer som kan være av 
relevans, ikke kan inkluderes i analysen 
på en tilfredsstillende måte. For eksempel 
vil kapasiteten i lærerutdanningen påvirke 
tilgangen på lærere. I tillegg er det grunn 
til å tro at det er toveis kausalitet for flere 
variabler. Kapasiteten i lærerutdanningen 
reagerer sannsynligvis på omfanget av 
lærere uten godkjent utdanning fordi det 
påvirker tilgangen på lærere. Det samme 
gjelder for lærerlønninger. Vi vil derfor 
presentere noen resultater basert på 
data fra et panel av kommuner fra 1981 
til 2002. Paneldata er velegnet for dette 
formålet fordi problemet med utelatte 
variabler lettere kan løses. I tillegg kan vi 
på en svært fleksibel måte kontrollere for 
effekten av nasjonale beslutninger om for 
eksempel lærerlønn og kapasiteten i lærer-
utdanningen.

Figur 6 viser at utviklingen i andelen 
lærere uten godkjent utdanning varierer 
betydelig mellom landsdeler. Vi viser 
utviklingen for fylkene Oslo og Akershus, 
Vest-Agder (fylket med gjennomsnittlig 

9  Denne beregningen bygger på modellresultatene 
presentert i kolonne (3) i tabell 1 i Falch, Johansen 
og Strøm (2008) med prosentandelen heltids- 
ansatte lærere uten godkjent utdanning som 
avhengig variabel. Modellen inkluderer et års lag i 
avhengig variabel, løpende og et års lag i logaritmen 
til lærerlønn relativt til lønn i privat service, løpende 
og et års lag i logaritmen til arbeidsledigheten og 
endring i elevtall. Modellen er estimert med instru-
mentvariabelmetoden, og instrumentvariabler er 
løpende og et års lag i logaritmen til arbeidsproduk-
tiviteten i privat service og to års lag i logaritmen til 
arbeidsledigheten.

lavest bruk av lærere uten godkjent utdan-
ning), Møre og Romsdal og Finnmark 
(fylket med gjennomsnittlig høyest bruk 
av lærere uten godkjent utdanning). Ikke 
bare er nivået på lærermangelen forskjel-
lig mellom fylkene, de følger også ulikt 
tidsforløp. Lærermangelen falt betydelig i 
Finnmark i perioden 1987-1996, har vært 
relativt konstant i Vest-Agder og Møre og 
Romsdal, mens den var forholdsvis høy i 
Oslo og Akershus under høykonjunkturen 
på 1980-tallet og etter Reform 97. 

Den empiriske modellen vi estimerer, er 
basert på data for hver enkelt kommune. 
Vi presenterer resultater for fire ulike 
empiriske modeller i tabell 1. I alle model-
lene kontrollerer vi for en rekke forhold 
som påvirker tilbudet av og etterspørselen 
etter lærere for å rendyrke effekten av 
den lokale arbeidsmarkedssituasjonen på 
lærertilgangen. Den avhengige variabelen 
er målt på kommunenivå, men det er rime-
lig å tro at det lokale arbeidsmarkedet for 
lærerne omfatter et større geografisk om-
råde enn den enkelte kommune. Variabler 
som representerer situasjonen i det lokale 
arbeidsmarkedet, er derfor målt for den 
økonomiske regionen kommunen tilhører. 
SSB har klassifisert 90 økonomiske regio-

Figur 6. Utviklingen i andel lærere uten godkjent 
utdanning i ulike fylker
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Kilde: Kommunedatabasen Norsk Samfunnsvitenskapelig 
Datatjeneste (NSD) og egne beregninger basert på data fra 
Statens Sentrale Tjenestemannsregister for Skoleverket (SST).
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ner, basert på omfanget av arbeidspend-
ling mellom kommuner. Variabler som er 
forventet å påvirke etterspørselen etter 
lærere, er inkludert på kommunenivå fordi 
det er kommunene som fatter beslutninger 
om antall lærerstillinger. I alle modellene 
inkluderes tidsspesifikke effekter som er 
like for alle kommuner og dermed ivare-
tar effekten av nasjonale lønnsendringer, 
nasjonale endringer i utdanningskapasite-
ten, annen nasjonal politikk og nasjonale 
reformer.

I kolonne (1) i tabell 1 presenterer vi en 
enkel modell hvor vi ikke kontrollerer 
for permanente forskjeller i lærertilgang 
mellom kommunene. I kolonne (2)-(4) in-
kluderer vi i tillegg kommunespesifikke ef-
fekter som fanger opp alle tidsuavhengige 
forhold som er spesielle for en kommune 

(for eksempel avstand til nærmeste store 
by og lærerutdanning), og trender som er 
spesifikke for hver økonomisk region, og 
som fanger opp langsiktige trekk i arbeids-
markedet og flyttemønsteret. 

Variabler som påvirker etterspørselen etter 
lærere på kommunenivå, er representert 
ved elevtall, kommunale frie inntekter per 
innbygger (rammeoverføringer fra staten 
og inntekts- og formuesskatt), andelen 
innbyggere over 80 år og andelen innbyg-
gere med utenlandsk statsborgerskap. Gitt 
at etterspørselen etter skoletjenester er et 
normalt gode, vil økte kommunale inntek-
ter gi økt etterspørsel etter lærere. Endrin-
ger i befolkningsstrukturen ved at andelen 
eldre øker, vil normalt gi økt behov for 
eldreomsorg i kommunen og vri kommu-
nale prioriteringer bort fra skolesektoren 

Tabell 1. Paneldatamodell for lærermangel. Avhengig variabel er andelen lærere uten godkjent utdanning1

(1) (2) (3) (4)

Logaritmen til regional  
arbeidsledighetsrate 

0.144
(0.576)

-0.946
(0.278) **

-0.893
(0.445) ** -

Logaritmen til regional andel  
ledige stillinger - - -

1.046  
(0.327) **

Antall elever per innbygger 42.282
(12.4) **

24.893
(8.14) **

18.265
(11.7) 

39.426
(9.751) **

Logaritmen til kommunale inntekter 9.041
(1.298)

2.750
(1.097) *

2.922
(0.929) **

3.980
(1.140) ** 

Prosent av befolkningen over 80 år -0.213
(0.267)

0.016
(0.181)

0.481
(0.322)

-0.505
(0.282) *

Prosent av befolkningen med  
utenlandsk statsborgerskap

-0.503
(0.123)**

0.053
(0.155)

0.308
(0.136)*

0.011
(0.271)

Logaritmen til lønn i industrien
- -

-1.703
(1.234) -

Tidsperiode 1981-2002 1981-2002 1981-1995 1986-2002

Årsspesifikke effekter Ja Ja Ja Ja

Kommunespesifikke effekter Nei Ja Ja Ja

Lineær regional trend Nei Ja Ja Ja

Antall observasjoner 9 718 9 718 6 690 7 448

R2 (andelen av variasjonen 
forklart av modellen) 0,225 0,661 0,715 0,681
1 Standardavvikene til estimatene er presentert i parentes. Ved beregningen av standardavvikene har vi tatt hensyn til at restled-
dene kan være korrelert innen regionene. Regresjonene er vektet med antall innbyggere i kommunen slik at situasjonen i store 
kommuner får større vekt enn situasjonen i små kommuner. *, og  ** indikerer at effekten er signifikant på henholdsvis 5 og 1 
prosents nivå.

Kilde: Falch, Johansen og Strøm (2009).
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og dermed redusere etterspørselen etter 
lærere. Høyere andel innbyggere med 
utenlandsk statsborgerskap vil normalt gi 
økt behov for ekstra språkopplæring, og 
dermed øker etterspørselen etter lærere. 
I alle modellene som er estimert, finner 
vi at fortegnet på effekten av elevtall og 
kommunale inntekter er positivt, som 
forventet, mens effektene av andelen eldre 
og andelen innbyggere med utenlandsk 
statsborgerskap varierer mellom modell-
spesifikasjonene.

I den enkleste modellvarianten i kolonne 
(1) i tabell 1 er det ingen signifikant effekt 
av regional ledighet. Dette er ikke over-
raskende, tatt i betraktning av at det trolig 
er en rekke uobserverbare forhold som på-
virker lærertilgangen, og som samtidig er 
korrelert med ledigheten. Dersom kommu-
ner med høy ledighet også er lite attraktive 
for lærere av andre grunner, vil ufullsten-
dig representasjon av disse «andre grun-
nene» i modellen gi feilaktig anslag på 
ledighetseffekten. I kolonne (2) og (3) blir 
det kontrollert for en rekke slike uobser-
verbare forhold, og vi ser da at effekten av 
regional ledighet blir signifikant negativ, 
som forventet. Den estimerte koeffisienten 
foran logaritmen til ledighetsprosenten på 
om lag -1 impliserer at hvis den regionale 
ledigheten øker fra 1,5 til 5,5 prosent, vil 
andelen lærere uten godkjent utdanning 
reduseres med 1,3 prosentpoeng. 

Siden lærerlønningene i sin helhet ble 
bestemt i nasjonale lønnsforhandlinger i 
perioden vi analyserer her, blir endringer 
i lærerlønn fanget opp av de tidsspesifikke 
effektene. Det samme gjelder effekten av 
nasjonal ledighet, og det forklarer sann-
synligvis at den numeriske effekten av 
ledigheten er mindre i denne paneldata-
modellen enn det vi finner når vi estimerer 
på rene tidsseriedata. Relative lærerløn-
ninger kan imidlertid variere fordi løn-
ningene i alternativ sysselsetting varierer. 

Det er imidlertid lite tilgjengelig offentlig 
statistikk over lønnsnivå på regionalt nivå. 
Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på 
regionalt nivå er inkludert i NSDs kommu-
nedatabase for perioden 1981-1995. Den 
er inkludert i modellen som er estimert i 
kolonne (3) i tabell 1. Den har en negativ 
effekt som indikerer at tilgangen på lærere 
bedres når lønn i privat sektor øker, noe 
som er det motsatte av hva vi forventer. 
Men effekten er liten (når industriarbei-
derlønna øker med 10 prosent, reduseres 
andelen lærere uten godkjent utdanning 
med 0,17 prosentpoeng) og heller ikke 
statistisk signifikant.

I kolonne (4) i tabell 1 har vi erstattet 
arbeidsledighetsraten i regionen med 
andelen registrerte ledige stillinger. 
Denne vakanseraten er kun tilgjengelig på 
fylkesnivå, men effekten er helt parallell 
til effekten av arbeidsledigheten. Når det 
blir flere ledige stillinger generelt (som 
går sammen med lavere ledighet), blir det 
vanskeligere å rekruttere lærere.

Falch, Johansen og Strøm (2009) estime-
rer en rekke andre varianter av modellene 
enn de som er presentert her.10 Analysene 
tyder på at effekten av arbeidsledighet er 
robust, mens det ikke synes å være noen 
effekt av lønnsnivået til andre arbeids-
takere. Det siste resultatet må imidlertid 
tolkes med forsiktighet fordi vi ikke har 
noe fullgodt mål på lønnsnivået i alterna-
tive jobber for lærere.

10  Vi estimerer modeller der vi inkluderer regionale 
boligpriser (perioden 1991-2002) og separate 
ledighetsvariabler for menn og kvinner. I tillegg 
estimerer vi dynamiske varianter av modellene i ta-
bell 1 der effekten av forklaringsvariablene tillates 
å virke med tidsetterslep.
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Avsluttende merknader
Artikkelen har presentert hovedtrekk i in-
ternasjonale forskningsresultater om sam-
menhengen mellom lærerkarakteristika og 
kunnskapsproduksjon og sammenhengen 
mellom lærertilbud, lønn og konjunktu-
rer. Hovedresultatene i forskningen som 
hovedsakelig skjer i USA og Storbritannia, 
kan oppsummeres som følger:

Lærerkvalitet betyr mye for elevpresta-
sjonene, men målbare karakteristika 
ved lærerne forklarer bare en liten del av 
variasjonen i lærernes bidrag til elevenes 
læring. Det mest robuste resultatet er at 
mer erfarne lærere bidrar mer enn helt 
ferske lærere.

Lærernes lønnsnivå relativt til andre yrker 
påvirker beslutningen om å jobbe i skolen 
eller ikke, men størrelsen på lønnseffekten 
varierer betydelig mellom studier.

I den andre delen av artikkelen har vi 
studert sammenhengen mellom lærerre-
kruttering, lønn og konjunkturer i Norge. 
Datamaterialet fra Samordna opptak for 
perioden 1996-2007 tyder på at søkningen 
til allmennlærerutdanning samvarierer 
med den generelle arbeidsledigheten. 
Redusert arbeidsledighet (gode tider) ser 
ut til å ha sammenheng med redusert søk-
ning til lærerutdanning. På den annen side 
ser det ikke ut til å være noen systematisk 
sammenheng mellom søkningen og lærer-
lønna relativt til lønn i privat sektor. Imid-
lertid er antallet observasjoner for lavt til å 
trekke sterke konklusjoner om søkningen 
til lærerutdanningen. En annen begrens-
ning ved datamaterialet er at det bare om-
fatter søkningen til allmennlærerstudiet. 
En god del av lærerne på ungdomstrinnet 
har universitetsutdanning med tilleggsut-
danning i pedagogikk (tidligere betegnet 
pedagogisk seminar). Vi fanger derfor ikke 
opp hvordan variasjoner i arbeidsledighe-
ten og relativ lærerlønn påvirker ungdom-

mens tilbøyelighet til å velge denne type 
inngang til læreryrket.

Arbeidsledigheten ser også ut til å påvirke 
andelen av lærerne i grunnskolen som ikke 
har godkjent utdanning. Modellberegnin-
ger basert på rene nasjonale tidsrekkedata 
for 1973-2002 og paneldata for kommu-
ner fra 1981-2002 indikerer klart at lav 
arbeidsledighet øker andelen lærere uten 
godkjent utdanning. På den annen side 
finner vi heller ikke her noen effekt av læ-
rerlønn. Det ser altså ut til at den generelle 
konjunktursituasjonen som er målt ved ar-
beidsledigheten, er den viktigste faktoren 
som påvirker mulighetene for å rekruttere 
lærere til skolen på kort og mellomlang 
sikt. Disse resultatene avviker noe fra det 
som er funnet fra undersøkelser i USA og 
Storbritannia, der lønnseffektene har vært 
viktigere. Vi må imidlertid ta i betrakt-
ning at arbeidsmarkedets funksjonsmåte 
og institusjoner er nokså annerledes i 
Norge enn i disse to landene. Mens USA og 
Storbritannia har et nokså desentralisert 
system for lønnsdannelse, med betydelige 
lønnsforskjeller, er lønnsdannelsen i Norge 
svært sentralisert og lønnsforskjellene 
små. Det er ikke urimelig at aktørene i et 
system med sammenpresset lønnsstruktur 
reagerer mer på kvantumssignaler (ar-
beidsledighet) enn på relativt beskjedne 
endringer i relative lønninger. 

De to siste årene (2007 og 2008) er det 
stadig meldt om økende mangel på lærere 
og vansker med rekrutteringen. Våre 
resultater tyder på at mesteparten av disse 
rekrutteringsproblemene skyldes at vi har 
vært i en sterk høykonjunktur, og at det er 
grunn til å vente at rekrutteringssituasjo-
nen bedrer seg når konjunktursituasjonen 
blir mer normalisert.
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