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FORORD

Denne analysen er utført i samband med videreutviklingen av Byråets utdanningsmodell. Den nå-

værende utgaven av modellen er beskrevet i serien Samfunnsøkonomiske studier, nr. 40. I den neste ut-

gaven vil det bli tatt sikte på å spesifisere utdanning og alder mer detaljert.
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1. FORMAL OG BAKGRUNN

I denne analysen har vi sett på hvor mange personer som fortsetter i videre utdanning, blant dem

som har avsluttet en ett- eller toårig yrkesutdanning i den videregående skolen. Det er bare sett på

hvor stor andel som går videre, uten at det er spesifisert hva slags utdanning de tar. Formålet med

analysen er å se hvordan en slik videreutdanningsandel varierer med personenes kjønn og alder, med hva

slags yrkesutdanning de avslutter og med hva de har av utdanning fra tidligere. For vi går over til

analysen, skal jeg kort skissere bakgrunnen.

Både i den nåværende utdanningsmodellen og i den påtenkte nye versjonen, framskrives endringene

i befolkningens utdanning fra år til år ved at personene går til eller fra utdanningssystemet eller

skifter utdanning innen systemet. Den sentrale forutsetningen bak beregningen av disse strømmene, er

at den tilstanden personene er i ett år, er avgjørende for hvor de  vil befinne seg neste år. Den

persongruppen som ett år er i en tilstand, f.eks. i siste klasse i gymnaset, vil året etter i en fram-

skriving fordeles på tilstander etter en bestemt fordelingsnøkkel, kalt overgangsrater. Og om vi

ser bort fra eksogene endringer i disse overgangsratene, er de konstante gjennom en hel framskrivings-

periode. Nå er det imidlertid slik at den persongruppen en ett år finner i en tilstand, f.eks. i det

første året i en yrkesrettet linje i den videregående skolen, ikke er en ensartet masse. Det er  for-

skjeller både i alder og i hva slags utdanning de tidligere har fullført. Dette skyldes at folk tar

ulike veier gjennom utdanningssystemet. Blant dem en finner f.eks. i begynnelsen av en yrkesrettet

studieretning i den videregående skolen, kommer noen rett fra grunnskolen, mens andre har vært uten-

for utdanningssystemet ett år. En tredje gruppe kommer fra gymnaset osv. Hvis det nå er slik at disse

gruppene har ulike overgangsrater, vil de samlete overgangsratene for  tilstanden bli veidde gjennom-

snitt av de gruppespesifikke overgangsratene, med tallet på personer i hver gruppe som vekter. De

samlete overgangsratene fra tilstanden vil da endre seg hvis forholdene mellom tallene på personer i de

ulike gruppene endrer seg. Det kan derfor være verd å se på om overgangsratene virkelig en ulike for

de ulike gruppene. I denne analysen har vi først sett etter ulikheter mellom grupper med ulik art og

fullføringstidspunkt for tidligere  utdanning. Siden formålet ikke er å estimere parametre til bruk

i en modell, men bare å få et grunnlag for å bestemme 	 bor ta hensyn til dette ved utformingen av

den neste modellversjonen, har vi bare sett på samlet videreutdanning i løpet av ett år, uten spesifi-

kasjonen etter hva slags utdanning som tas.

Variasjonene ved alderen kommer i en litt annen stilling, siden vi i en ny modellversjon vil

ha framskrivingsresultater hvor alderen er spesifisert. For å få riktig kryssgruppering etter alder og

utdanning i resultatene, må vi ta hensyn til eventuelle variasjoner i overgangsratene med alderen, selv

om aldersfordelingen skulle holde seg konstant innen hver tilstand gjennom en hel framskrivingsperiode.

På grunnlag av resultatene her, vil vi bestemme oss for hovedtrekkene i utformingen av en ny

modellversjon. Denne vil så bli estimert med et nytt datamateriale med basis i perioden 1. oktober

1971 - 1. oktober 1976. Dette vil bli tatt opp i seinere notater og beskrevet i dokumentasjonen av den

nye modellversjonen.

2. DATA OG VARIABLE

Utgangsmassen er alle personer som ifølge grunnlagsmaterialet for Byråets individbaserte ut-

danningsstatistikk, har avsluttet en utdanning i første halvår (1. januar - 30. juni) 1974, i alt

192 667 personer. Siden det her er meningen bare å undersøke hvorvidt det er sammenhenger som bør

spesifiseres og estimeres i den planlagte nye modellversjonen (med et ferskere og fullstendig materiale

har vi nøyd oss med å studere de delmassene som er spesifisert i tabell 1. Både klassetrinns- og fag-

feltinndelingen er hentet fra 1973-utgaven av Standard for utdanningsgruppering (Standarden),

Statistisk Sentralbyrås Håndbøker nr. 28. Her er all utdanning delt opp i ettårs biter, og plassert

inn på en klassetrinnsskala ved at normal forutdanning er lagt til i bunn. "Varigheten av den nor-

male forutdanning fastsettes slik at tre fjerdeparter av elevene har en faktisk forutdanning av en

varigeht somerlik eller større enn det fastsatte tall". (0p.cit.:11). Etter innføring av 9-årig

grunnskole, har vi bare denne på de 9 første klassetrinnene. De fleste elever i utdanning på de
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neste tre klassetrinnene, 10-12, finner vi i den videregående skolen, mens de fleste på klassetrinnene

13-18 finnes ved høyskoler og universitet.

Innen hvert klassetrinn er utdanning gruppert i de 9 fagfeltene:

1. Allment fagfelt
2. Humaniora og estetikk
3. Undervisning
4. Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og jus
5. Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk
6. Samferdsel
7. Helsevesen
8. Jordbruk, skogbruk og fiske
9. Tjenesteyting og forsvar

Tabell 1. Personer omfattet av analysen blant alle som har avsluttet en utdanning i 1. halvår 1974

Utdanningens art
Tallet på personer som avsluttet

I alt 	 Menn 	 Kvinner

I ALT OMFATTET AV ANALYSEN  	 48 802 	 31 441 	 17 361

Klassetrinn 10, fagfelt 4, administrasjon og økonomi 	 17 302 	 6 272 	 11 030

Klassetrinn 10, fagfelt 5, industri og håndverk  	 19 954 	 15 884 	 4 070

Klassetrinn 11, fagfeltene 2-9, yrkesrettet utdanning,
dvs. alt unntatt allment fagfelt  	 11 546 	 9 285 	 2 261

UTDANNING IKKE OMFATTET AV ANALYSEN  	 143 865 	 73 557 	 70 308

I alt  	 192 667 	 104 998 	 87 669

De utdanningsartene vi her har sett på, dekker altså 1/4 av alle som avslutter. Av den res-

terende massen på 143 865 personer, avslutter 62 160 9-årig grunnskole, mens resten er spredt utover

alle andre klassetrinn og fagfelt. Valget av utdanningen som studeres, er preget av datamaterialet.

Vi hadde data for tidligere fullførte utdanninger bakover bare til og med 1971,  og valgte derfor å se

på virkningen av forutdanning, for personer som avsluttet en kort (1-2 årig) utdanning i forste halvår

1974. De fleste elever i slike kortvarige utdanninger finner vi på klassetrinnene 10 og 11. Siden

fagfelt er påtenkt som det fineste grupperingsnivået i den planlagte modellen, har vi valgt ut de to

største fagfeltene (4 og 5, jfr. tabell 1) fra klassetrinn 10. På klassetrinn 11 er det atskillig

færre elever, og vi har derfor tatt med alle fagfelt unntatt allment. Det er med en samlebetegnelse

kalt yrkesrettede utdanninger, og hit går flertallet av dem som fortsetter etter å ha avsluttet en

yrkesutdanning på fagfelt 4 eller 5 på klassetrinn 10.

For hver av disse gruppene og for hvert kjønn særskilt, studeres videreutdanningsandelen, de-

finert ved om personene var i utdanning eller ikke 1. oktober 1974 og/eller 1. oktober 1975. Arten

av videreutdanningen spesifiseres ikke.

De uavhengige variable er alder og arten og avslutningsåret for forrige  utdanning. Forrige

utdanning er definert som den høyeste fullførte i løpet av de tre årene 1971 - 1973, og er heretter

kalt forutdanning. Arten av forutdanning er spesifisert litt ulikt for delmassene, ved at yrkesut-

danning på klassetrinn 10 er spesifisert bare for den som avsluttet en utdanning på klassetrinn 11.

Avhengig variabel: 

y 
_ { l hvis personen er registrert i utdanning 1. oktober 1974 og/eller 1. oktober 1975

0 ellers
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Uavhengige variable for personer som avslutter utdanning på klassetrinn 10: 

XA = Alder (fylte år 31/12 1973) 15, 16, ..., 27, 28 og over

X 	 = { 1 hvis forutdanningen er 9-åri a grunnskole
9 	 0 ellers

X 	 - { 1 hvis forutdanningen er allmennutdanning på klassetrinn 10
10A 	 0 ellers

X G _ { 1 hvis forutdanningen er gymnas
0 ellers

_ { l hvis forutdanningen er annen enn nevnt over
XAN0 ellers

X 	 = { 1 hvis forutdanningen er avsluttet i første halvår 1971
71 	 0 ellers

X 	 _ { 1 hvis forutdanningen er avsluttet skoleåret 1971-72
72 	 0 ellers

X 	 = { 1 hvis forutdanningen er aysluttet skoleåret 1972-73
73 	 0 ellers

Både for arten og avslutningsåret for forutdanningen, er det uoppgitt som er referanse-

gruppen. I vårt materialet betyr uoppgitt at forutdanningen er avsluttet for 1. januar 1971, og

i de tilfellene blir både arten og året uoppgitt.Som forklart i kapittel 4, gir dette problemer

ved estimeringen.

Uavhengige variable for personer som avslutter utdanning på klassetrinn 11:

X 	={ 1 hvis forutdanning er yrkesutdanning på klassetrinn 10
10Y 	 0 ellers

De øvrige variable som foran, bortsett fra at X AN , annen forutdanning, ikke lenger omfatter yrkes-

utdanning på klassetrinn 10, siden det er skilt ved en egen variabel.

3. TEORI

3.1. Modell 

Vi forutsetter at sannsynligheten for at en tilfeldig valgt person blant dem som avslutter en

gitt utdanning skal fortsette, er gitt ved

(3.1) 	 p = 1 
+ e-aXA+a9X9+...+a73X73+a o )

der XA , ... , X73 er de uavhengige variable definert i forrige kapittel. Funksjonsformen (3.1) kalles

logit. Selv om den her postuleres direkte, kan den avledes ut fra et valghandlingsteoretisk utgangs-

punkt. Matematisk har den sin styrke i at videreutdanningssannsynligheten alltid vil ligge mellom 0

og 1, og ved at koeffisientene nokså greit lar seg estimere, jfr. avsnitt 3.2. Skulle det vise seg at

logit-funksjonen ikke gir noen god foyning, vil jeg under estimeringen av modellen prøve med andre

funksjonsformer og med varianter av logit hvor eksponentleddet har mer kompliserte former enn den

lineære i likning (3.1). Formålet blir da å se hva som best kan gjengi aldersavhengigheten i en

framskrivingsmodell. Jeg vil da også se på valget mellom flere videreutdanningsalternativer.
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3.2. Estimering 

Tallet, Z, på personer som velger videreutdanning, blant dem med angitt kjønn og avsluttet

utdanning i 1. halvår 1974 og med de samme verdier på de uavhengige variable alder og forutdanning,

blir en binomisk fordelt variabel. Parametrene i fordelingen er tallet på personer i utgangstil-

standen, n, og overgangssannsynligheten, p. Begge disse avhenger av verdiene på de uavhengige variable.

Dette angir vi ved fotskriften j, som angir verdisettet for de uavhengige variable. Vi har at

Zj er de som går videre,

pi er sannsynligheten for å gå videre og

nj er alle personer i gruppen,

med verdisett j. Videre definerer vi andelen som går videre

(3.2) 	 yj = Zj /n j .

Vi har at

Z j er B(n j , p j ),

slik at

Egj = (1/ni ) EZj = (1 /n j ) n j pj = pi .

Det synes derfor nærliggende å estimere koeffisienten i p ved en regresjon av y m.h.p. p., men vi

skal først transformere for å få enklere uttrykk i de uavhengige  variable. Fra likning  (3.1) får vi

at

ln Epj /(1 -pj )]j = 	 ^ 	
a i Xiji =A,9 , . . . ,0

(Xi0 = 1

der j betegner verdisettet for de uavhengige variable. Vi tar så den samme transformasjonen av yj

og definerer restleddet w j ved regresjonslikningen

(3.8) 	 in = )_1 = Ea. X i j + wj .

Fordelingen til restleddene wj er ikke gitt uten videre. Det er imidlertid vist av Lasse Fridstrøm:

"Lineær og log-lineære modeller for kvalitative avhengige variable" (manuskript vil ventelig bli

publisert i serien Rapporter fra Statistisk Sentral byrå) , avsnitt 5.3, at når tallet på observasjoner

er stort, blir

Ewj ti 0 og

-
var wj ti 1 /tnj pj (l-p j )_i .

Variansen til restleddet vil derfor generelt variere med tallet pa personer i gruppen og med verdiene

for de uavhengige variable. Hvis tallet på personer (n j ) varierer mye, kan variasjonene bli store.

Vi dividerer derfor alle ledd i regresjonslikningen (3.3) med et estimat for standardavviket, slik at

restleddet får varians tilnærmet lik 1. En konsistent estimator for standardavviket er

1 /:n.y.(l-y.)_1
J J
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og vi bruker derfor regresjonsl ikningen

(3.4) 	 {1niy• /(1 -y•):I 	n.y (1 -y )} 2 = za x .in .y ( 1 -y ) _  + W > J : fl(Y(1 -Y ) :J J 	 J

til å estimere a i ved vanlig minste kvadraters metode. Intuitivt kan en tolke dette slik at observa-

sjoner av verdisett for de uavhengige variable, med tilhørende vi dereutdanni ngsandel er, tillegges storre

vekt ved beregning av koeffisientestimatene jo flere personer det er med verdisettet.

4. RESULTATER OG KONKLUSJONER

Vi dereutdanni ngssannsynl i gheten er gitt ved likning  (3.1) med fotskriften j for verdisettet pa

de uavhengige variable,

pi
 = 1/11 + exp (- E a i X i j )

-
 ^ .•

 

Koeffisientene her er estimert for de ulike delmassene som er beskrevet i kapittel 2. Massen er altså

oppdelt etter kjønn og arten av den avsluttede utdanningen i første halvår 1974. For hver delmasse

har vi dessuten satt (a priori) ulike utvalg av koeffisientene lik null, dvs. ikke tatt med variablene

i regresjonsberegningen, og så sett på bade estimatene av de gjenværende koeffisientene og føyningen til

observasjonsmaterialet.

I avsnitt 4.1 har vi gjennomgått resultatene for de enkelte delmassene etter tur. Det er gjort

nokså grundig for den første delmassen, og der er også noen nye begreper innfart. De øvrige delmassene

er deretter gjennomgått mer summarisk, med bruk av de samme begreper som for den første delmassen. I

avsnitt 4.2 har vi forsøkt å oppsummere resultatene.

4.1. De enkelte delmasser-

4.1.A. Menn på klassetrinn 10 og fagfelt 4 3 administraslonogøkonomi 1 6 272 personer (Tabeller og
figurer merket -AT

I materialet er arten av forutdanning ukjent hvis året er ukjent, og omvendt. Vi får derfor

lineær avhengighet ved at vi alltid har at

E 	X. - 	X. = 0.
i =9,10A,G,AN i 	i =71,72,73 i

Vi kan derfor ikke identifisere alle koeffisientene aA , a 9 , ... , a0 . Vi setter derfor XAN = 0 og

estimerer koeffisientene for de øvrige variablene. Tolkningen av dette er at referansegruppen for

arten av forutdanning er uoppgitt eller annen enn 9-årig grunnskole, allmennutdanning på klassetrinn

10 eller gymnas. Det som er verd å merke seg, er at vi slår sammen uoppgitt og annen utdanning.

Eventuelle ulikheter innen denne gruppen kan vi da ikke oppdage, og vi estimerer en koeffisient for

denne gruppen samlet. Det er imidlertid likegyldig for resultatene hvilken gruppe som er referanse-

gruppe. Velges en annen referansegruppe, vil estimatene både for koeffisienten og for konstantleddet

endres. Når estimatene settes inn i likning (3.1), blir de estimerte videreutdanningssannsynligheter

for gruppene uendret.

(i) Effekten av forutdanningen

I tabell 2A har jeg satt opp estimatene for koeffisientene i likning (3.1), sammen med esti-

matene for standardavvikene og t-verdiene. Ved partielle tester med 5% nivå, får vi at a
lOA , aG og

a73 er signifikant forskjellig fra  null, mens a 9 , a 71 og a 72 ikke er det. Vi husker at referanse-

gruppen for forutdanningens art er uoppgitt (dvs .avsluttet for 1/1 1971) eller annen enn spesifisert

ved X9, X1OA og XG . Resultatene innebærer derfor at det i forhold til uoppgitt eller annen, ikke gir
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signifikant forskjellig videreutdanningssannsynlighet å ha avsluttet 9-årig grunnskole, mens en all-

mennutdanning på klassetrinn 10, f.eks. grunnkurs ved folkehovskole, slår ut i videreutdanningssann-

synligheten. For avslutningsåret er referansegruppen uoppgitt, dvs. avsluttet før 1/1 1971. Her får vi

at det gir signifikant utslag å ha avsluttet i 1972-73 i forhold til å ha avsluttet tidligere. Det er

imidlertid ikke signifikante forskjeller mellom avslutningsårene 1971-72, 1971 og tidligere.

Størrelsen på utslagene for videreutdanningssannsynligheten er vist i tabell 3A. Tallene der

gjelder den største aldersgruppen, 16-åringene, og viser den partielle variasjonen med forutdanningens

art og avslutningsår. Variasjonen med alder blir tatt opp seinere. Videreutdanningssannsynligheten i

tabell 3A er laget ved at vi i likning (3.1) har holdt aldersvariablen XA konstant lik 16, og variert de

andre uavhengige variable. En bor da merke seg at både X9, X 10A , XG og XAN , og X 71 , X72 og X 73 er sett

av dummy-variable. Innen hvert av settene er enten al l e vari abl ene null eller en av dem er lik en og de

andre er null. Hvis f.eks. forutdanningen er gymnas og denne ble avsluttet i skoleåret 1971-72, blir

X G =X72=1 o g X9A -X 10A - XAN = X71 = X 73 = 0.
Vi ser av tallene at uoppgitt og 9-årig grunnskole gir omtrent samme nivå på videreutdannings-

sannsynligheten, mens allmennutdanning på klassetrinn 10 gir en sannsynlighet som ligger omtrent 0,20

høyere. For avslutningsåret gir det en øking i videreutdanningssannsynligheten på 0,10 å ha avsluttet

i 1972-73 i forhold til uoppgitt, dvs. for 1971. Også 1971-72 ligger  over 1971 og uoppgitt, men dette

utslaget er ikke signifikant, siden a 72 ikke er signifikant forskjellig fra 0.

(ii) Effekten av alder

Videreutdanningssannsynligheten varierte også klart ved alderen. I modellen (3.1) vil også

endringen med alder i videreutdanningssannsynlighet målt i absolutt verdi, variere med utgangsnivået for

videreutdanningssannsynligheten. I figur 1.A har vi derfor tegnet opp variasjonen ved partiell endring

av alderen fra 16 år og oppover. For å få samme utgangspunkt for alle delmassene, har vi valgt de to

nivåene 0,3 og 0,5 for videreutdanningssannsynligheten for 16-åringene. De to kurvene i figur 1.A som

er merket "Regresjon med alle forutdanningsvariable og alder", illustrerer derved forløpet ved partiell

endring av alderen, for gruppene i tabell 3.A, selv om ikke alle nivåene fra tabell 3.A kan 	 nnes

direkte. Med denne formen kurvene har (nesten rette linjer), kan en lett interpolere. F.eks. er

gruppen av personer med allmennutdanning på klassetrinn 10, avsluttet i skoleåret 1971-72, nokså godt

representert ved den øverste kurven. For et nivå på 0,50 for 16-åringer, tolkes videreutdanningssann-

synligheten til omkring 0,15 for 28-åringer.

Mens de to nevnte kurvene i figur 1 . A er beregnet ved hjelp av koeffisientestimater fra en

regresjon hvor alle forutdanningsvariablene og alderen er med, er kurven merket "Regresjon med bare

alder", beregnet med koeffisientestimater fra en regresjon hvor bare  alderen er med som uavhengig

variabel. Koeffisientestimatene fra denne regresjon vil en finne i tabell 4.A. Foruten foynings-

resultater som blir kommentert seinere, har vi der med estimater for alderskoeffisienten fra regre-

sjoner hvor ulike utvalg av forutdanningsvariablene er tatt med. Alderskoeffisientestimatene er hele

tiden negative, slik at vi dereutdanni ngssannsyni i ghetene faller med økende alder, og estimatene varierer

i tallverdi etter hvilke forutdanningsvariable som er med i regresjonen. Særlig sterk er økningen i

tallverdi for alderskoeffisientestimatet når forutdanningsåret tas ut fra regresjonen. Det betyr at

alderen er korrellert med forutdanningsvariablene, særlig avslutningsåret, ved at personer med forut-

danning lengre tilbake i tiden gjennomgående er eldre. Kurven merket "Regresjon med bare alder" i

figur 1.A, faller derfor sterkere enn de to kurvene hvor også forutdanningsvariablene var med. Dette

kan tolkes slik at når forutdanningsvariablene ikke er spesifisert, vil hele fallet i videreutdannings-

sannsynlighet tilskrives okt alder.

I figur 1.A  er det også tegnet inn observerte vi dereutdanni ngsandel er for de enkelte alders-

grupper, når vi har slått sammen alle forutdanningsgruppene. Vi ser der at videreutdanningsandelen

faller med økende alder opp til 19 år og videre fra 21 årsalder. Mellom 19 og 21 er andelen nokså

nær konstant. For å se om et slikt mønster i den partielle variasjonen med alder, også finnes innen

de enkelte grupper med ulike verdier på utdanningsvariablene, har jeg i figur 2.A valgt ut de 6 største

forutdanningsgruppene. Disse dekker tilsammen 87 prosent av gruppen. For ikke å få med for mye til-

feldige variasjoner, er det innen de enkelte forutdanningsgrupper tatt med bare aldersgrupper med minst

9 personer.
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For de fleste forutdanningsgruppene kan vi avlese et fall i videreutdanningsandelen med økende

alder. Fallet kan imidlertid være ujamnt, og for flere grupper stiger videreutdanningsandelen fra

18-19 til 20-21 år. Av figuren ser vi også at forutdanningsgrupper med høy videreutdanningsandel (målt

for de samme aldersgrupper) omfatter yngre personer. Når vi slår sammen forutdanningsgrupper, blir de

nye videreutdanningsandelene veidde gjennomsnitt av de forutdanningsspesifikke videreutdanningsandelene.

Fra hver aldersgruppe veies de sammen, med tallet på personer i den aktuelle aldersgruppen i hver for-

utdanningsgruppe som vekter. Opp til alder 18-19 år øker andelen som kommer fra grupper med lav videre-

utdanningsandel. Når vi slår sammen, får vi fallet som kan avleses i figur 1.A. Videre opp  til 21 år

vil sammenslåingseffekten motvirkes av at de forutdanningsspesifikke videreutdanningsandelene for det

meste stiger, slik at resultatene blir utflatingen i figur l.A. Deretter er det stort sett bare en

gruppe igjen, og der faller videreutdanningsandelen.

Som en oppsummering kan vi si at kurvene i figur 2.A med forutdanningsspesifikke videreutdan-

ningsandeler, har et enda mer ujamnt fall ved alderen enn den aggregerte kuven i figur 1.A. Der hvor

den aggregerte kurven flater ut, stiger flere av forutdanningsspesifikke kurvene.

(iii) Føyning

Vi skal også se på hvor godt modellen føyer datamaterialet. For å definere de to føynings-

målene vi skal bruke, trengs noen nye betegnelser.

n (XA, ..., X 73 )er tallet på personer i datamaterialet, som har verdiene X A ,..., X 0 for de
uavhengige variable,

z '(XA , ..., X 73 ) er det observerte antallet blant disse som tar videreutdanning,

betegner det totale antall personer i materialet og

aA , .. ., a0 	betegner de estimerte verdier for koeffisientene.

Dessuten skriver jeg for enkelthets skyld vi dereutdanni ngssannsynl i gheten som en funksjon av koeffi-

sienten og variable: (1 stedet #Vr. å skrive ut likning (3.1).)

P = p (aA , .. ., a0 , XA , .. ., X 73 ).

De to føyningsmålene er definert ved likningene (4.1) og (4.2) . La oss først se på  f 1 . For hver

alders- og forutdanningsgruppe har vi beregnet avviket mellom observert og føyet antall som tar videreut-

danning. Det føydde antall er beregnet ved at det totale antall personer i gruppen er multiplisert med

en videreutdanningssannsynlighet som framkommer ved at koeffisientestimatene settes inn i likning (3.1).

Det føydde antall og derved avviket, er derfor avhengig av koeffisientestimatene. (Når vi har  utelatt

variable fra regresjonsberegningen, har vi utelatt de samme variable i likning (3.1) når vi beregnet

videreutdanningssannsynligheten.) Tallverdiene av avvikene er summert opp for alle alders- og forut-

danningsgrupper, og summen ersattiforhold til det samlede antall personer i gruppen. Resultatet kan

tolkes som prosentandel som feilplasseres, dvs. gis videreutdanning når de ikke tar det eller omvendt.

Det andre føyni ngsmål et, f 2 , er framkommet på liknende måte. Her har vi imidlertid summert

tallverdiavvikene bare for hver aldersgruppe samlet. Avvik fra de enkelte forutdanningsgruppene innen

aldersgruppen har vi addert, slik at positive og negative avvik helt eller delvis kan oppheve hverandre .

Resultatet kan også her tolkes som prosentdel som feilplasseres, men da bare samlet for hver alders-

gruppe. Mens f 1 kan tolkes som et feilmål for en kryssgruppering etter alder, forutdanning og videreut-

danni ng, kan f 2 tolkes som et feilmål for en kryssgruppering bare etter alder og videreutdanning.

(4.1) = (100/n) 	 E ... 	 E 1p(aA, XA , ..., acrXO )n(XA , ..., X0 ) - z (XA , ..., X0 )1
XA 	X 73

(4.2) 	 f2 = (100/n) z

XA

... X 	 p(aq,XA, ..
73

a0 ,X0 ) n(XA , ..., X0 ) - z (XA , ..., X0)1

n
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Av tabell 4.A ser vi at f l har verdien 4,1 når alle identifiserbare forutdanningsvariable er

med i regresjonen. Det kan tolkes som at 4,1 prosent av hele massen gis feil videreutdanning ved

foyning, når vi adderer tal l verdi avvi kene for alle grupper av personer med ulike verdier for forut-

danningsvariablene. Et slikt resultat kan vi få f.eks. hvis den føydde videreutdanningssannsynlig-

heten for alle grupper ligger enten 4,1 prosentpoeng for høyt eller 4,1 prosentpoeng for lavt. Varierer

avviket fra gruppe til gruppe, er 4,1 prosent det veidde gjennomsnitt, med antall personer i gruppene

på utgangstidspunktet som vekter. Som rimelig kan være, blir avviket målt ved f l , høyere når noen for-

utdanningsvariabel kuttes ut. (f 1 måler avviket for alle grupper, selv om de ikke kan defineres ved

de gjenværende variablene i regresjonen).

I en revidert utdanningsmodell med aldersspesifikasjon, skal framskri vni ngene gi kryssgrupper-

ing etter alder og utdanning. Siden f 2 målte føyningsavviket ved slik kryssgruppering, er dette

målet særlig interessant med tanke på en ny modellversjon. Når alle forutdanningsvariable er med i

regresjonen, ser vi at f2 = 2,2. Det betyr altså at 2,2 prosent av hele massen føyes feil, når en

ser på kryssfordelingen etter alder og videreutdanning. Dette avviksmålet er lite påvirket av hvilke

forutdanningsvariable som er med i regresjonen. Det blir lavest, bare 2 prosent, når bare alderen

tas med. Selv om vi altså får best foyning over aldersgruppene når bare alderen er med i regresjonen,

kan den estimerte funksjonen bli lite stabil. Vi så jo at alderen måtte være korrellert med avslut-

ningsåret, og at den estimerte alderseffekten derfor var en samlet effekt både av alder og avslut-

ningsår. Ved framtidige endringer i sammensetningen etter avslutningsår, vil vi predikere videreut-

danningen feil dersom vi bruker bare alder som predi keri ngsvariabel , selv om koeffisienten endrer seg.

4.1.B. Kvinner som avslutter på klassetrinn 10 og fagfelt 4, 11 030 personer

(i) Effekten av forutdanning

Av tabell 2.B ser vi at det for arten av forutdanninger bare er gymnas som gir signifikant

utslag. Av tabell 3.B ser.vi at videreutdanningssannsynligheten for 16-åringer ligger omkring 10

prosentpoeng høyere når forutdanningen er gymnas, enn ellers. Når det gjelder avslutningsåret, skiller

både 1972-73 og 1971-72 seg ut fra tidligere år.

(ii) Effekten av alder

Også for kvinnene var alderen korrellert med forutdanningsvariablene, slik at estimatene for

alderskoeffisienten ble høyere når ikke forutdanningsvariablene var med i regresjonen. I figur 1.B

faller følgelig kurven fra en regresjon med bare alder, raskere enn kurven fra regresjoner hvor også

forutdanningsvariablene er med. Vi ser der at vi har den samme utflating av fallet i de observerte

videreutdanningsandelene som for mennene. Av figur 2.A ser vi at de forutdanningsspesifikke kurvene

også her har et ujamnt forløp med alder.

(iii) Foyning

Føyningen ble her bedre enn for mennene. Av tabell 4.B ser vi at f 2 = 1,5 når alle forut-

danningsvariablene er med, og 1,0 når bare alderen er med i regresjonen. Altså feilplasseres bare

1 prosent av massen, når vi ser på kryssfordelingen av videreutdanning og alder.

4.1.C. t1enn som avslutter på klassetrinn 10 og frifelt 5 3 15 884 personer

(i) Effekten av forutdanning

Av tabell 2.0 ser vi at alle forutdanningsvariablene gir signifikante utslag, og av tabell

3.0 at variasjonene i videreutdanningssannsynligheten er betydelig. Variasjonen med arten av forut-

danningen er opptil 20 prosentpoeng, med uoppgitt nederst og gymnas på topp.

Når det gjelder forutdanningsåret, virker det litt rart at uoppgitt, dvs. for 1971, skulle gi

høyere vi dereutdanni ngssannsynl i ghet enn både 1971-72 og 1971. Noen god forklaring har jeg ikke.
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(ii) Effekten av alder

Vi ser av tabell 4.0 at alderskoeffisientestimatene varierer med utvalgene av forutdannings-

variable i regresjonen, og at alderen derfor er korrellert med forutdanningsvariablene. I figur 1.0

ser vi at kurven fra en regresjon med bare alder, faller mye kraftigere enn kurvene fra regre-

sjoner hvor også alle forutdanningsvariablene er med.

De observerte videreutdanningsandelene faller med alderen til 19 år, og kurven flater seg

deretter ut, uten noen ny markert øking av takten i fallet. Av figur 2.0 ser vi at de forutdannings-

spesifikke videreutdanningsandelene har ulike forløp med alderen. Noen faller jamnt og andre ujamnt.

(iii) Føyning

Av tabell 4.0 ser vi at føyningen blir dårligere når forutdanningsvariablene tas ut. f 2 øker

fra 0,8 når alle forutdanningsvariablene er med, til 2,9 når bare alderen er med i regresjonen.

4.1.D. Kvinner som avslutter på klassetrinn 10 og fagfelt 5 2 4 070 personer

(i) Effekten av forutdanning

Av tabellene 2.D og 3.D ser vi at det å ha allmennutdanning på klassetrinn 10 eller gymnas

det å ha avsluttet i skoleåret 1972-73, gir signifikant høyere videreutdanningssannsynlighet.

Variasjonen i videreutdanningssannsynlighet for 16-åringer er opptil 30 prosentpoeng.

(ii) Effekten av alder

Effekten av alder ser ut til å være svakere enn for de andre massene vi har sett på. Det ser

også ut til å være korrelasjon med forutdanningsvariablene, slik at tallverdien av estimatet for

alderskoeffisienten går ned når arten tas ut fra regresjon og opp når året tas ut. Det betyr at de

som har avsluttet i 1972-73 er yngre enn de andre og at de som har gymnas er eldst.

Av figur 1.D ser vi at de observerte videreutdanningsandelene ikke faller så raskt som for de

andre massene, men at vi har noe sterkere fall fra 23 til 26 år. De forutdanningsspesifikke kurvene

i figur 2.D har svært ujamne forløp.

(iii) Føyning

I en regresjon med bare alder, feilplasseres 2,3 prosent, jfr. tabell 4.D. Når avviket ikke

blir større på tross av tilsynelatende dårlig føyning i figur 1.0, skyldes det at avviket i de yngste

aldersgruppene som er størst, er forholdsvis  lite.

4.1.E. Menn som avslutter på klassetrinn 11 og fagfelt 2-9 3 9 285 personer

Blant de mennene som fortsetter etter å ha avsluttet på fagfelt 4 eller 5 på klassetrinn 10,

finner vi de aller fleste (omtrent 90 prosent) igjen på ett av fagfeltene 2-9 på klassetrinn 11. I

dette avsnittet har jeg sett på hvordan forutdanning og alder  slår ut i videreutdanningstilbøyelig-

heter for den som har avsluttet en slik utdanning.

(i) Effekten av forutdanning

Av tabellene 2.E og 3.E ser vi at vi får høy videreutdanningssannsynlighet når forutdanningen . .

er gymnas og når avslutningsåret er 1971-72 eller 1972-73.

(ii) Effekten av alder

Av tabell 4.E ser vi at estimatet for alderskoeffisientene varierer med utvalget av forut-

danningsvariable som er med i regresjonen, slik at alderen må være korrellert med forutdanningen.

Av figur 1.E ser vi at videreutdanningsandelene faller nokså jamnt med økende alder. (16

års gruppen kan vi ser bort fra, siden den inneholder mindre enn 1 prosent av massene). Av figur
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2.E ser vi imidlertid at kurvene for ulike forutdanningsgrupper viser nokså ulike forløp, slik at

den aggregerte kurven i figur 1.E  er resultatet av ulike forløp.

(iii) Føyning

Som rimelig kan være etter forrige avsnitt, blir foyningen bra når bare alderen er med

i regresjonen. Vi ser av tabell 4.E at f 2 blir lik 1,6, slik at 1,6 prosent feilplasseres.

4.1.F. Kvinner som avslutter på klassetrinn 11 og fagfelt 2-9, 2 261  personer

På samme måte som for massene, finner vi her de vanligste videreutdanningene etter avsluttet

yrkesutdanning på klassetrinn 10. Av disse finner vi igjen rundt 85 prosent.

(i) Effekten av forutdanning

Som for alle de andre gruppene, finner vi også her at nærhet i tid av forutdanningen gir

høyere videreutdanningssannsynlighet. Når det gjelder arten, ser vi av tabellene 2.F og 3.F at

det å ha avsluttet en yrkesutdanning på klassetrinn 10 gir lavere videreutdanningssannsynlighet,

ellers er det ingen signifikante forskjeller.

(ii) Effekten av alder

Også her kan vi se bort fra 16-års gruppen, og vi ser da av figur 1.F at videreutdannings-

andelen faller med økende alder, med avtakende takt. Mellom 18 og 20 år er det en viss utflating

av fallet. Som for mennene er disse kurvene et aggregat av de nokså ulike forløpene en kan avlese

av figur 2.F.

Vi ser av tabell 4.F at alderen også her må være korrelert med forutdanningen, siden esti-

matene for alderskoeffisientene varierer med utvalget av forutdanningsvariable i regresjonen.

(iii) Føyning

Av tabell 4.Fser vi at føyningen blir dårligere enn for mennene. Med bare alder i regre-

sjonen feilplasseres 2,3 prosent av massen.

Tabell 2.A. Estimater for koeffisientene i videreutdanningssannsynligheten. Menn som avslutter på
klassetrinn 10 og fagfelt 4, administrasjon og økonomi

Variabel Koeffi si entestimat

Standardavvik Verdi t-verdi

Aldersavhengighet 

XA 	 -0,145 0,014 	 -10,05 

Forutdanningens art 

X9 	   0,057

0,374

0,880

	

0,136 	 0,418

	

0,133 	 2,804

	

0,178 	 4,935   

X 10A        

X G          

Forutdanni ngsår 

X 71 	

X72 	

X 73 	  

-0,038

0,207

0,427

0,166

0,154

0,146

-0,229

1,347

2,917      

Konstantledd 
XO 	 1,754 0,353 	 4,968 



Konstantledd 

X 	0 0,505
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Tabell 2.B. Estimater for koeffisientene i videreutdanningssannsynligheten. Kvinner som avslutter
på klassetrinn 10 og fagfelt 4, administrasjon og økonomi

Variabel
Koeffisientestimat

Verdi 	 Standardavvik 	 t-verdi

Aldersavhengighet:

XA  	-0,134	 0,016 	 -8,526

Forutdanningens art:

X9 	      -0,109

0,186

0,535

0,340

0,448

0,842

0,125

0,126

0,168

0,178

0,166

0,162

-0, 75

1,80

3,191

1,i08

2, 95

5, 09 

X 10A      

XG        

Forutdanningsår:

X 71 	

X 72 	

X 73 	        

0,384 	 1,316

Tabell 2.C. Estimater for koeffisientene i videreutdanningssannsynligheten. Menn som avslutter
klassetrinn 10 og fagfelt 5, industri, håndverk og teknikk

på

Variabel
Koeffisientestimat

Verdi 	 Standardavvik 	 t-verdi

Aldersavhengighet:

XA  	-0,061	 0,010 	 -6,2 7

Forutdanningens art:

Xg  	 0,869

X 1 OA  	
1,306

XG  	 1,754

Forutdanningsår:

X71 	 -0,765

X 72  	-0,189

X 73  	0,368

Konstantledd 

-0,369 0 , 226 	 -1,633

	

0,066
	

13,249

	

0,069
	

18,797

	0,252
	

6, 64

	0,100
	 -7,:39

	0 , 094
	 -2,i 26

	

0 ,087
	

4, 43
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Tabell 2.D. Estimater for koeffisientene i videreutdanningssannsynligheten. Kvinner som avslutter på
klassetrinn 10 og fagfelt 5, industri, håndverk og teknikk

Variabel Koeffisientestimat    

Standardavvik 	 t-verdi

Al dersavhengighet:

Verdi

XA -0,035 0,015 	 -2,329 

Forutdanningens art:

X9  	0,119	 0,093
	

1,282

X 10A  	 0,391 	 0,095
	

4,125

XG  	0,843	 0,105
	

8,053

Forutdanningsår: 

X 71  	0,115	 0,141
	

0,816

X 72  	0,121	 0,131
	

0,920

X 73  	0,485	 0,117
	

4,127

Konstantledd:

xo -0,235 0,348 	 -0,674 

Tabell 2.E. Estimater for koeffisientene i videreutdanningssannsynligheten. Menn som avslutter på
klassetrinn 11 og fagfeltene 2-9, yrkesutdanning

Koeffisientestimat

Standardavvik 	 t-verdi

Al dersavhengighet:

Verdi

XA -0,038 0,011 	 -3,345 

Forutdanningens art:

X9  	0,057	 0,199 	 0,287

X 1OA  	
0,137 	 0,195 	 0,699

X10Y '' 	 -0 ,355 	 0,149 	 - 2, 3 79

XG  	0,504	 0, 219 	 2 ,306

Forutdanningsår:

X 71  	0 , 265 	 0 , 205 	 1, 296

X 72  	0,684	 0 ,1 9 9 	 3,446

X 73  	0 ,537 	 0,157 	 3,423

Konstantledd:

xo -0,323 0,279 	 -1,178 
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Tabell 2.F. Estimater for koeffisientene i videreutdanningssannsynligheten. Kvinner som avslutte r .

på klassetrinn 11 og fagfeltene 2-9, yrkesutdanning

Variabel

Al dersavhengighet:

XA 	

Forutdanningens art:

X9 	

X 10A

X 10Y

XG  

Forutdanningsår:

X 71

X 72

X 73

Konstantledd:

xo

Koeffisientestimat

Verdi Standardavvik t-verdi

-0,135 0,020 -6,599

0,277 0 , 264 1, 048

-0,204 0,258 -0,790

-1,025 0 ,21 1 -4,865

0,428 0,255 1,680

-0,217 0,296 -0,733

0,577 0,23 2,039

0,970 0,250 3,886

1,772 0,510 3,472

Tabell 3.;;. Estimerte videreutdanningssannsynligheter etter arten av og aret for forutdanning.
16-&rige menn som avslutter pE klassetrinn 10 og fagfelt 4, administrasjon og økonomi

Arten av for-
utdanning

Avs l utni ngst r for forutdanning

1971 1971-72 19 .72-73 Ukjent

9-årig grunnskole 	 0,383 0,423 0,478 0,374

Allmennutdanning på klassetrinn 10 	 0,460 0,502 0,557 0,450

Gymnas 	 0,585 0,626 0,676 0,576

Annen eller ukjent 	 0,369 0,410 0,464 0,361

Figur 1.A. Videreutdanningssannsynlighetens variasjon med alderen. Menn som avslutter på klassetrinn
10 og fagfelt 4, administrasjon og økonomi
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Tabell 3.B. Estimerte vi dereutdanni ngssannsynl igheter etter arten av og året for forutdanning.
16-årige kvinner som avslutter på klassetrinn 10 og fagfelt 4, administrasjon og økonomi

Arten av forutdanning Avslutningsår for forutdanning	 

1971 	 1971-72 	 1972-73 	 Ukjent

9-årig grunnskol e  	 0,196

Allmennutdanning på klassetrinn 10  	 0,246

gymnas  	 0,317

Annen eller ukjent  	 0,213

Figur 1.B. Vi dereutdanni ngssannsynl i ghetens variasjon med alderen. Kvinner som ayslutter på klassetrinn
10 og fagfel t 4, admi n i stras j on og økonomi

Tabell 3.C. Videreutdanningssannsynligheter etter arten og og året for forutdanning. 16-årige menn
som avslutter på klassetrinn 10 og fagfelt 5, industri, håndverk og teknikk

Arten av forutdanning

9-årig grunnskole 	

Allmennutdanning på klassetrinn 10 	

Gymnas 	

Annen eller ukjent 	

Avslutningsår for forutdanning 

1971 	 1971-72 	 1972-73 	 Ukjent

0,223 	 0,338 	 0,471

0,308 	 0,441 	 0,580

0,410 	 0,553 	 0,683

0,107 	 0,176 	 0,272

0,382

0,459

0,599

0,206



rr

Videreutdannings -
sannsynlighet

.0,
3 	 rr

" bare alder

^._
s

.....
^•` ^

•
•

	 Observert videreutdanningsandel

---• 	  Regresjon med alle forutdanningsvariable og alder. 0, 3 for 16 år

0, -0,5

1 ^^

_ 0,4
---...

- •-._ _ ..r.., ., .,
• '^•^.::

i^..j^^.^^

 ^'^•^..^. 0 , 2
••' •••..• 	 • 	 • 	 ~-• ....m .. ..N. y

........... 0,1

0,

0,3

0,2

0,1

0,3

	1	
21 	 22 23 	 24 	 25 	 26 27 	 28

Alder

16 	 17 	 18 	 19 20

	 Observert videreutdanningsandel

—•-- 	 Regresjon med alle forutdanningsvariable og alder.0,3 for 16 år
r1 	 rl 	

. l' 	
rr

^^

rr bare alder

- 0,5

.... • • 	_ 	
_,.,. --- --, 0,4

............................
_...

•••••.......,,•.. 0,3

^ 0 , 2

- 0,1

	1 	 ^ 

27 	 2820 	 21 	 22 23 	 24 	 25 26 

Alder

16 	 17 	 18 19
i

Videreutdannings-
sannsynlighet

0,5

0,4 _

0,3

0,2 -

0,1 -

23

Figur 1.C. Videreutdanningssannsynlighetens variasjon med alderen. Menn som avslutter på klassetrinn
10 og fagfelt 5, industri, håndverk og teknikk

Tabell 3.D. Estimerte videreutdanningssannsynligheter etter arten av og året for forutdanning.
16-årige kvinner som avslutter på klassetrinn 10 og fagfelt 5, industri, håndverk og

teknikk

Arten av forutdanning
Avslutningsår for forutdanning

1971 1971-72 1972-73 Ukjent

9-årig grunnskole 	 0,363 0,365 0,453 0,337

Allmennutdanning på klassetrinn 10 	 0,429 0,430 0,521 0,401

Gymnas 	 0,541 0,542 0,631 0,512

Annen eller ukjent 	 0,337 0,338 0,423 0,311

Figur 1.D. Viåereutdanningssannsynlignetens variasjon med alderen. Kvinner som avslutter på klasse-
trinn 10 og fagfelt 5, industri, håndverk og teknikk
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Tabell 3.E. Estimerte videreutdanningssannsynligheter etter arten av oa året for  forutdanning.
16-årige menn som avslutter på klassetrinn 11 og fagfeltene 2-9, yrkesutdanning

Arten av forutdanning Avslutningsår for forutdanning 

	1971	 1971-72 	 1972-73 	 Ukjent

9-årig grunnskole  	 0,352 	 0,453 	 0,416 	 0,294

Allmennutdanning på klassetrinn 10  	 0,371 	 0,472 	 0,436 	 0,311

Gymnas  	 0,460 	 0,564 	 0,527 	 0,395

Yrkesutdanning på klassetrinn 10  	 0,265 	 0,354 	 0,321 	 0,217

Annen eller ukjent  	 0,339 	 0,439 	 0,403 	 0,283

Figur l•E. Videreutdanningssannsynlighetens variasjon med alderen. Menn som avslutter på klassetrinn
11 og fagfeltene 2-9, yrkesutdanning

Tabell 3.F. Estimerte videreutdanningssannsynligheter etter arten av og året for  forutdanning.
16-årige kvinner som avslutter på klassetrinn 11 og fagfeltene 2-9, yrkesutdanning

Arten av forutdanning

9-årig grunnskole 	

Allmennutdanning på klassetrinn 10 	

Gymnas 	

Yrkesutdanning på klassetrinn 10 	

Annen eller ukjent 	

Avslutningsår for forutdanning 

	1971	 1971-72 	 1972-73 	 Ukjent

	0,418	 0,614 	 0,702 	 0,472

	0,308	 0,496 	 0,593 	 0,356

	0,456	 0,649 	 0,733 	 0,510

	0,164	 0,302 	 0,391 	 0,196

	0,353	 0,547 	 0,641 	 0,404
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Figur 1.F. Videreutdanningssannsynlighetens variasjon med alderen. Kvinner som avslutter på klasse-
trinn 11 og fagfeltene 2-9, yrkesutdanning

Tabell 4.A. Foyning og alderskoeffisientestimater i modeller med utvalg av uavhengige variable.
Menn som avslutter på klassetrinn 10 og fagfelt 4, administrasjon og økonomi

Variable som er med
i regresjonen

Avvik ved foyning med estimater 	 Alderskoeffisient-
fra regresjonen i forsoalten 	 estimat (aA 

f 	 f 	 Estimat 	
Standard-

1 	 2 	 avvik

Alle: X0 , XA , X9' X10A' XG' X71' X72' X 73 .. 	4,1

Alder og forutdanningsår: X 0 , XA , X71, X72,

X73  	 5,5

Alder og enkelte år: X0 , XA, X72 , X73 	 5,4

Alder og enkelte år: X0, XA' X 73  	5,5

Alder og forutdanningsart: X0, XA, X9, X 10A'
XG , XAN  	 4,8

Alder og enkelte forutdanninger: X0 , XA , X9 ,

X10A' X G 	 4,7

Alder og enkelte forutdanninger: X0 , XA , X9 ,

X 10A  	 5,0

Alder og enkelte forutdanninger: X0 , XA , X9 ,
XG  	4,8

Alder og enkelte forutdanninger: X0 , XA , X9 	5,1

Bare alder: X0 , XA  	5,8

	2,2 	 -0,145
	

0,014

	2,3 	 -0,128
	

0,015

	2,3 	 -0,138
	

0,014

	2,2 	 -0,164
	

0,013

	2,5 	 -0,169
	

0,014

	2,4 	 -0,178
	

0,013

	2,4 	 -0,198
	

0,015

	2,0 	 -0,217
	

0,011

	2,0 	 -0,217
	

0,011

	2,0 	 -0,197
	

0,011



Variable som er med
i regresjonen

Avvik ved Tøyning med estimater
fra regresjonene i forspalten 

f 1 	f 2

Alderskoeffisient-
estimat aA)

tan •ar•-
avvik

Estimat

Alle: X0 , XA, X9' X 10A' XG' X 71 ' X72, X73 '°'

Alder og forutdanningsår: X
0 , XA, X71, X72,X73 	

Alder og enkelte år: X0 , XA , X 72 , X 73 	

Alder og enkelte år: X0, XA , X 7 3

Alder og forutdanningsart: X0 , XA , X9, X1OA,

XG' XAN 	

Alder og enkelte forutdanninger: X0 ,, XA, X 9,

X10A' 
X
G 	

Alder og enkelte forutdanninger:

X 10A 	

Alder og enkelte forutdanninger:
XG 	

Alder og enkelte forutdanninger: X0 , XA , X9 °

Bare alder: X
0'
 XA

4,8 	 0,8 	 -0,061 	 0,010

-0,073

-0,079

-0,122

0,019

0,017

0,017

-0,131 	 0,018

-0 ,134 	 0 ,016

-0,134 	0,017

.- 0 , 202

-0 , 201

-0 ,186

	13,7
	

0,7

	

14,9
	

0,8

	16,6
	

1,8

	5,9	 3,6

	5,9	 3,6

	

6,0 	 3,5

8, 3

8,4

23,4

3,3

3,2 .

2,9

0,020

0,020

0,017

2.6

Tabell 4.B. Foyning og alderskoeffisientestimater i modeller med utvalg av uavhengige variable.
Kvinner som avslutter på klassetrinn 10 og fagfelt 4, administrasjon og økonomi

Alle: X0, XA' X9' X10A' XG' X71' X72' X73

Alder og forutdanningsår: X 0, XA, X71' X 72'
X 73 	

Alder og enkelte år: X0, XA, X 72 , X73 	

Alder og enkelte år: X
0' XA' X 73 	

Alder og forutdanningsart: X 0 , XA , X9, X1OA'

XG' XAN  

Alder og enkelte forutdanninger: X0 , XA , X 9 ,
X10A' XG 	

Alder og enkelte forutdanninger:

X10A  

Alder og enkelte forutdanninger:
XG 	  • • . . . • . . o e • m m

2,0

1,0

-0,134
	

0,016

-0,174
	

0,017

-0,226
	

0,013

-0,194
	

0,012

-0,174 	 0,017

- 0,201 	 0,015

-0,218 	 0,016

-0,229
	

0,012

-0,226
	

0,013

-0,196
	

0,012

X0, XA , X g ,

	2,2
	

1,5

	2,7
	

1,2

	

2,8
	

1,3

	

3,1
	

1,2

	

3,1 	 2,1

	3,1	 1,9

	3,3	 2,0

3,3

Alder og enkelte forutdanninger: X0 , XA , X9  	 3,4

Bare alder: X 0 , XA  	3,5

XO j XA ^ X9i
1,8

Tabell 4.C. Foyning og alderskoeffisientestimater i modellen med utvalg av uavhengige variable. Menn
som avslutter på klassetrinn 10 og fagfelt 5, industri, håndverk og teknikk

Variable som er med
i regresjonen

Avvik ved føyning med estimater Alderskoeffisient-
	for	regresjonene i forspalten	 estimat  am
	f 1 	Estimat	

tan•ar•-
	1 	 2 	 avvik



Alle: XO , XA , X9' X10A , X loY , XG , X71' X72 , X 73 5,3 	 2,6 	 -0,038 	 0,011

Alder og forutdanningsår: X0, XA , X 71 , X 72 ,
X73 	

Alder og enkelte år: X0 , XA, X 72 , X73 	

Alder og enkelte år: X0 , XA , X73 	

Alder og forutdanningsart: X0, XA, X9' X 10A'
X lOY' XG' XAN 	

Alder og enkelte forutdanninger: X 0 , XA , X9 ,

X10A' X 10Y' X G 	 •

Alder og enkelte forutdanninger: X0 , XA , X9 ,
X 10A' X 10Y 	

Alder og enkelte forutdanninger: XO' XA' X 10A'
X10Y 	

2,6

1,6

7,7

Alder og enkelte forutdanninger: X 0 , XA, X9 	 6,2

Bare alder: X0, XA  	7,8

1,6

	5,8
	

2,3

	

5,9
	

2,0

	7,3
	

1,6

	

5,7 	 2,6

	

5,8 	 2,4

	

6,4 	 2,4

-0,034

-0,053

-0,089

0,012

0,011

0,011

-0,045 	 0,012

-0,054 	 0,012

-0,067 	 0,012 .

-0,082
	

0,011

-0,075
	

0,010

-0,079
	

0,010
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Tabell 4.D. Foyning og alderskoeffisientestimater i modellen med utvalg av uavhengige variable.
Kvinner som avslutter på klassetrinn 10 og fagfelt 5, industri, håndverk og teknikk

Variable som er med
i regresjonen

Avvik ved føyni ng med estimater Alderskoeffisient-
	for 	

sient-
for regresjonene i forspalten 	 estimat dA) 

	

f 1 	Estimat
	Standard-

	1 	 2 	 avvik

Alle: X0 , XA , X9, X 1 OA' XG' X71' X72, X7 3 	

• 	

4,5 	 1,1 	 -0,035 	 0,015

Alder og forutdanningsår: X0, XA , X 71 , X72 ,
X73  	7,0	 2,4 	 -0,013 	 0,016

Alder og enkelte år: X0, XA, X72 , X73  	 7,2 	 2,8 	 -0,027 	 0,016

Alder og enkelte år: X0, XA, X73  	7,5	 2,7 	 -0,040 	 0,016

Alder og forutdanningsår: X0, XA, X9, X 10A'XG' XAN  	5,9	 1,9 	 -0,065 	 0,015

Alder og enkelte forutdanninger: 	 X0, XA, X9,
X 10A, XG  	5,8	 1,7 	 -0,081 	 0,015

Alder og enkelte forutdanninger: X0, XA, X9,

X 10A  	 7,9 	 2,1 -0,089 	 0,018

Alder og enkelte forutdanninger: X0, XA, X9,
XG  	6,3	 1,6 	 -0,098 	 0,014

Alder og enkelte forutdanninger: X 0 , XA , X9 

• ▪ 	

7,9 	 2,1 	 -0,090 	 0,017

Bare alder: X0 , XA  	7,8	 2,3 	 -0,066 	 0,015

Tabell 4.E. Foyning og alderskoeffisientestimater i modeller med utvalg av uavhengige variable. Menn
som avslutter-på klassetrinn 11 og fagfeltene 2-9, yrkesutdanning

Variable som er med
i regresjonen

Avvik ved føyni ng med estimater Alderskoeffisient-
for regresjonene i forspalten 	 estimat 	 A) 

	f 1 	Estimat
	Standard-

	1 	 avvik



vvi ve • øyning med estimater 	 Alderskoeffisient-
estimat aA

Estimat 	 -
-an ar

avvik

Variable som er med
i regresjonen

for regresjonene i forspal ten 

f2
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Tabell 40F., Foyning og alderskoeffisientestimater i modeller gned utvalg av uavhengige variable...
Kvinner som ayslutter på klassetrinn 11 og fagfeltene 2-9, yrkesutdanning

Alle: X0' XA' X9' X 10A' X lOY' XG' X71' X 72'X73  	6,3	 1,8 	 -0,135 	 0,020

Alder og forutdanningsår: X0, XA , X 71 , X 72 ,X 73  	9,2	 3,1 	 -0,125 	 0,025

Alder og enkelte år: X0 , XA , X 72 , X73  	9,2	 3,1 	 -0,120 	 0,022

Alder og enkelte år: X0, XA, X73 	  10,3 	 2,7 	 -0,178 	 0,021

Alder og forutdanningsart: X0, XA, X9, X 10A,
XG' X10Y' XAN  	 8,2 	 2,6 	 -0,174 	 0,023

Alder og enkelte forutdanninger: X0 , XA , Xg ,

X10A' X lOY' XG  	
8,3 	 2,3 	 -0,193 	 0,022

Alder og enkelte forutdanninger: X 0 , XA , X9 ,

XlOA' X1 CY  	8,6	 1 ,6 	 -0,212 	 0,022

Alder og enkelte forutdanninger: X0, XA' X 1OA'
X10Y 	

 10,0 	 2,0 	 -0,200 	 0,018

Alder og enkelte forutdanninger: X 0 , XA , X 9 Dj 	 8,6 	 1,8 	 -0,152 	 0,021

Bare alder: X0 , XA 	  10,9 	 2,3 	 -0,173 	 0,021
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Figur 2.A. Variasjon med alderen i observerte vi dereutdann i ngsa ndel er
i ulike forutdann i ngsgrupper. Menn som ayslutter på klasse-
trinn 10 og fagfelt 4, administrasjon og økonomi.
6 272 personer

Note: Aldersgrupper med færre enn 10 personer er ikke tatt med i figurene.



30

Figur 2.B. Variasjon med alderen i observerte videreutdanningsandeler
i ulike forutdanningsgrupper. Kvinner som ayslutter på
klassetrinn 10 og fagfelt 4, administrasjon og økonomi.
11 030 personer

Videreutdan- 	 Forutdanning:
ningsandel

0,60 -

0,50

	Uoppgitt,d.v.s. før 1971
(3 227 personer)

- - Fullfort 10. klasse i grunnskolen
våren 1973 (1 523 personer)

	Fullført 10. klasse i grunnskolen
våren 1972 (563 personer)
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.•••
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0,50

0,40

0,30

0,20
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Note: Aldersgrupper med færre enn 10 personer er ikke tatt med i figurene
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Figur 2.C. Variasjon med alderen i observerte vi dereutdanni ngsandeler i ulike
forutdanninger. Menn som avslutter på klassetrinn 10 og fagfelt
5, industri, håndverk og teknikk. 15 884 personer

Vi dereutdan-
ni ngsandel

0,60 -

0,50 -

0,40 -

0,30

0,20 -

0,10 -

-------- Annen, jfr. XAN, fullført
1972-73 (1 366 personer)

  Full ført 10. klasse i grunn-
skolen våren 1973 (1 973 per-
soner)

A
/ \

'_ 	 `- 	 /
^ .` 	 /	 ^^ 	 /

. 	 //\ 	 /'-- -/
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Vi dereutdan-
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Våren 1972 (1 623 personer)
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0,40

0,30
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Note: Aldersgrupper med færre enn 10 personer er ikke tatt med i figurene.
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Fiqur 2.D. Variasjon med alderen i observerte videreutdanningsandeler
i ulike forutdanningsgrupper. Kvinner som ays|utter'oå hlasse-
trinn 10 0g fagfelt 5, industri, håndverk og teknikk.
4 070 personer

	•••■•••01.

Videreutdan~
ningsandel

Forutdanning: 
Uoppgitt, d.v.s. for 1971
(528 personer)
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"
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Note: Aldersgrupper med færre enn 10 personer er ikke tatt med i figurene_
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Figur 2.E. Variasjon med alderen i observerte vi dereutdanni ngsandel er i
ulike forutdanningsgrupper. Menn som avslutter på klassetrinn
11 og fagfeltene 2-9, yrkesutdanning. 9 285 personer

Forutdanning:V i dereutdan-
ningsandel 	 Uoppgitt, d. v. s .. for 1971

( 2 789 personer)
	Fullført e ttå ri g yrkes utda nn i ng

1972-73 (2 602 personer)
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Note: Aldersgrupper med færre enn 10 personer er ikke tatt med i figurene.
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Figur 2.F. V a r iasj on med a lderen i observerte videreutdanningsandeler i
ulike forutdanningsgrupper. Kvinner som ayslutter på klasse-
trinn 11 og fa gfe l tene 2-9 ° yrkes ut da nn i ng.
2 261 personer

/ 	 /	 / 	 I 	 I
15 	 16 	 17	 18 19 	 20	 21 -22 	 23 	 24 25 	 26 	 27 28OgOVer

Alder
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Note: Aldersgrupper med færre enn 10 personer er ikke tatt med i figurene.
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4.2. Oppsummering 

Jeg skal her forsøke å gi en samlet vurdering av resultatene foran.

Massen av personer som er studert, er delt i grupper etter kjønn og arten av fullført utdan-

ning. For alle disse gruppene fant vi stort sett signifikante og til dels sterke variasjoner i

videreutdanningssannsynligheten med arten av forutdannigen. Nå er ikke arten av den avsluttede utdanningen

spesifisert finere enn på klassetrinn og fagelt, og dette innebærer aggregering av utdanningsgrupper

med nokså ulike vi dereutdanni ngsandeler. Vi kan derfor ikke se bort fra at forutdanning kan være

korrellert med slike grupper, og at en finere spesifikasjon av den avsluttede utdanningens art, ville

gi mindre eller kanskje ingen utslag av forutdanning. Dette er ikke undersøkt her.

I en ny versjon av utdanningsmodellen vil antakelig fagfelt bli det fineste spesifikasjons-

nivået, og på dette grupperingsnivået så vi altså tydelige utslag av forutdanningen. Hvis vi i en

slik modell spesifiserer bare alderen, vil estimerte alderskoeffisienter fange opp mye av effekten av

forutdanningen. Føyningen trenger derfor ikke å bli vesentlig dårligere selv om bare alderen spesi-

fiseres. Et samlet mål for hvor god føyningen blir, får vi ved å veie sammen f 2 for de ulike grup-

pene, med tallet på personer i hver gruppe som vekter. Gjør vi det for de regresjonene hvor både

alder og forutdanning er spesifisert, får vi et veidd gjennomsnitt av f 2 på 1,55. Regresjonene hvor

alder og bare avslutningsår for forutdanning er spesifisert, gir 1 ,57, regres jonene med alder og

bare arten av forutdanningen gir 2,74 og regres jonene med bare alder gir 2,03. Det kan tolkes slik

at vi ved å spesifisere bare alderen i regresjonene, vil fei . lplassere 2,03 prosent når vi foyer i

observasjonsmaterialet med de estimerte koeffisientene, i en kryssgruppering over alder og videreut-

danning. Hvis vi foyer også med estimerte koeffisienter for avslutningsåret for forutdanningen,

feilplasserer vi 1,57 prosent. Tar vi også med arten av forutdanningen, vil vi feilplassere 1,55

prosent. Tar vi med bare arten i tillegg til alder, feilplasserer vi 2,74 prosent. Det ser altså

ut til at det for foyningen er viktigere å ta med avslutningsåret for, enn arten av forutdanning.

Føyningen i et observasjonsmateriale så altså ikke ut til å bli vesentlig dårligere om for

utdanningsvariablene ikke ble tatt med. En annen ting er stabiliteten over tid i sammenhengene, noe

som er viktig for frams kri vi nger. Når forutdanning ikke spesifiseres, fanger de estimerte  alders-

koeffisientene opp også effekten av forutdanning. Slike estimerte sammenhenger blir derfor ikke

autonome overfor endringer i forutdanning. Det kan bli et problem i en framskrivingsmodell.

For de fleste av gruppene vi har sett på (gruppering etter kjønn og arten av avsluttet ut-

danning), falt den observerte videreutdanningsandelen med økende alder, men med en utflating av

fallet for noen av de midtre aldersgrupper. Denne utflatingen var til dels et aggregeringsfenomen.

For de enkelte forutdanningsgruppene (innen hver gruppe med ulikt kjønn og med ulikt avslutningsår og

ulik art av avsluttet utdanning), var det nok stort sett fall i videreutdanningsandelen med økende alder,

men forløpet varierte nokså mye fra gruppe til gruppe, jfr. figurene 2.A - 2.F. Vi kan finne både nokså

jamne fall, veksling mellom fall og stigning og utflating i enkelte aldersintervall.
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