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Forord 
Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken 
måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø. SSB har som 
målsetting å levere forskning og analyser som skal være til nytte for forvaltningen, Stortinget, 
partene i arbeidslivet og allmenheten. For å synliggjøre hvordan og i hvilken grad SSB leverer på 
dette området, har vi tatt i bruk impact cases basert på aktiviteten i forskningsavdelingen.  

Dette notatet beskriver hvordan forskning og analyse i covid-pandemiens første fase bidrog til å 
tallfeste samfunnets kostnader ved å stenge ned utdanningssektoren. 

 

Statistisk sentralbyrå, 2. juli 2021 

Linda Nøstbakken 
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1. Forskningen bak 
Da COVID-19-pandemien fikk Norge til å stenge ned 12. mars 2020 ble det raskt klart at myndig-
hetene hadde behov for mer kunnskap for å gjøre gode avveininger mellom effektene av smitte-
verntiltak og kostnadene av disse. I pandemiens først fase ble skolene brått stengt etter et føre var-
prinsipp, selv om det var store uklarheter rundt både gevinster i form av redusert smitte og 
kostnader i form av blant annet tapt læring og foreldres arbeidsproduktivitet. 

I denne situasjonen oppsto et stort kunnskapsgap mens myndigheter og andre beslutningstakere 
vurderte når og hvordan skolene kunne åpnes igjen. Statistisk sentralbyrå var og er i en unik 
posisjon for å fylle dette gapet ved hjelp av god kjennskap til forskningslitteraturen og nærhet til 
data. Dette var bakgrunnen da Holden-utvalget og Finansdepartementet henvendte seg til SSB for å 
få innspill på kostnadene av å stenge skolene og en rekke andre beregninger for å danne grunnlag 
for politikkutforming. Som et eksempel utarbeidet SSB under en svært stram tidsfrist rapporten “Hva 
koster det å stenge utdanningssektoren? Beregning av kostnader av smitteverntiltak mot COVID-19 for 
humankapital, studieprogresjon og produktivitet” som beregnet kostnadene ved stengte skoler. 

Rapporten baserer seg på en grundig litteraturgjennomgang, og legger til grunn anslag fra 
internasjonale empiriske studier for hvordan et år med skolegang påvirker fremtidig inntekt. Basert 
på dette beregner rapporten nåverdien av hele den fremtidige inntektsøkningen som kan tilskrives 
et helt år med utdanning. Videre gjennomgår rapporten det vi vet om digital undervisning, og legger 
til grunn konservative, men svært usikre, anslag på effektiviteten av hjemmeskole sammenlignet 
med ordinær undervisning. Sammen med norske registerdata over antall elever på ulike alderstrinn, 
kan forfatterne beregne den samlede kostnaden av skolestengning. Rapporten konkluderer med at 
kostnadene ved skolestengning, kun i form av tapt læring, har en samlet nåverdi på minst 1,4 
milliarder kroner per dag, et betydelig beløp som bør tas med i vurderingen av om skolene skal 
stenges. 

I tillegg til verdien av tapt læring fører skolestengning til svært redusert effektivitet for foreldre som 
må være hjemme og passe barn og ikke får jobbet like effektivt som før. Basert på enkle antagelser 
om tidstapet ved å ha barn på ulik alder hjemme, registerdata over inntekt og en antagelse om at 
årsinntekt representerer produktivitet, beregner rapporten det samfunnsøkonomiske tapet per dag 
av at skoler og barnehager holdes stengt. På grunn av de langt mer kortsiktige virkningene på 
arbeidstilbud, er denne kostnaden relativt liten sammenlignet med verdien av tapt læring. 
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2. Innflytelse i samfunnet 
Anslagene og beregningene fra rapporten ble benyttet av en rekke beslutningstagere og i den 
offentlige debatten. I rapporten fra det første Holden-utvalget skrives det eksempelvis at 
“beregningene bygger i hovedsak på analyser gjennomført av SSB”, og rapporten er omtalt også i de 
to påfølgende rapportene fra Holden-utvalget. Den første Holden-rapporten ble lagt til grunn for 
gradvis gjenåpning av skolene, noe som synliggjør hvordan analyse fra SSB har vært sentral i å 
forme og informere offentlig politikk i en usikker tid. Analysene har også blitt brukt av ansatte i 
Finansdepartementet for en rekke underliggende utredninger og vurderinger, og ble presentert for 
en bred gruppe beslutningstakere, byråkrater og forskere på Oslo Macro Group sitt Covid-19-
webinar (Andresen 2020c). Rapporten ble videre dekket bredt av norske medier, og har mer enn 60 
treff i ulike mediesøk og blir referert i en rekke kronikker og innlegg. Rapporten er også omtalt 
internasjonalt i The Economist (2020), og var bakgrunnen for et spørsmål i det danske folketinget 
(Nørby 2020) som argumenterte for at også Danmark burde gjøre tilsvarende beregninger. 

Selv om rapporten ble utarbeidet på noen få intensive uker, med de begrensningene det innebar, 
tyder senere og mer omfattende forskning på at læringstapet knyttet til den første perioden med 
skolestengning er på linje med, eller enda større, enn anslaget i rapporten. Eksempler inkluderer en 
studie av Engzell og medforfattere (2021) som finner at elevene lærte nærmest ingenting under de 
første 8 ukene med stengte skoler i Nederland, som har et skolesystem som er minst like velutviklet 
som Norge. Dette viser hvordan SSB ved hjelp av nærhet til data og sterk kjennskap til forsknings-
litteraturen kan bidra med viktige analyser og datagrunnlag i det offentlige ordskiftet, også i tilfeller 
der situasjonen krever at vi må arbeidet svært raskt. 

Ettersom pandemien fortsatte, har interessen og behovet for å beregne kostnader ved skole-
stengning slik SSB har gjort økt i mange land. Dette har resultert i at tilsvarende beregninger har blitt 
gjort i en rekke land, som har resultert i flere siteringer til SSBs arbeid. Eksempler på dette er 
Psacharopoulos og medforfattere (2020), som gjør tilsvarende beregninger som SSB har gjort i dette 
prosjektet for 205 land og viser at kostnaden ved tapt læring er stor, og størst i utviklingsland. 
Rapporten er også sitert i  Kavaliunas mfl. (2020) og Andersen mfl. (2020), som, gjør lignende 
beregninger for Sverige og Danmark. 
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