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Sammendrag  
Det gjøres mye arbeid for å få til en best mulig overgang fra grunnskole til videregående opplæring. 
Fokuset rettes mot å gi ungdom mest mulig innsikt, og forberede de best mulig til å ta valgene som 
passer for den enkelte. Det er også mange tiltak som retter seg mot å gi støtte til hver enkelt, slik at 
de klarer å gjennomføre sin planlagte videregående opplæring. Både kommunene og 
fylkeskommunene bruker mye ressurser på dette. 

For å få fram kunnskapsgrunnlag foretas det jevnlige undersøkelser blant ungdom. Mange av disse 
er kvantitative undersøkelser, som for eksempel Elevundersøkelsen. Brukerreisen KIM er en 
kvalitativ undersøkelse, der målet er å få frem elevens stemme for å beskrive opplevde 
problemstillinger i forberedelsene til, og i overgangen til videregående opplæring. En viktig del av 
arbeidet var å teste ut brukerreise som metode i samarbeidet mellom fylkeskommunen og 
kommunene.  

Arbeidet er gjennomført i samarbeid med 3 kommuner og oppfølgingstjenesten. Det ble gjort et 
utvalg av ungdommer på grunnskole og videregående skole, som rutes inn i et såkalt ordinært løp. I 
tillegg ble utvalgte grupper som vi vet har sine unike utfordringer, intervjuet. Dette er ungdom som 
er under oppfølgingstjenesten, unge minoritetsspråklige med kort botid og mennesker som er i 
voksenopplæringen (voksne minoritetsspråklige med kort botid). Resultatene er ikke egnet for å 
generalisere, men ved å trekke fram temaer som går igjen hos flere, kan vi gjengi detaljerte 
beskrivelser om opplevelser som gir et faktagrunnlag for å vurdere om og hvordan vi kan endre 
tjenesteleveransene våre.   

Resultatene viser at ungdommene har forskjellige opplevelser av sin reise gjennom årene i  
grunnskolen og gjennom et videregående opplæringsløp. Noen områder skiller seg likevel ut. 
Hvordan ungdom får kunnskap om og blir veiledet til et videre utdanningsløp, har ifølge våre funn 
tydelige forbedringspotensialer. Ved søking til, og oppstart av et videregående løp, er det flere 
eksempler på punkter som kan forbedres for å gi ungdom en bedre oppstart. Koordinering av flere 
søknadsprosesser, gjenbruk av eksisterende informasjon og samtykker er temaer som går igjen. 
Minoritetsspråklige med kort botid har i tillegg sine unike utfordringer med skriftlig informasjon og 
kunnskap om den norske skolestrukturen.  

Erfaringene som er gjort gjennom arbeidet med denne rapporten viser at bruk av dybdeintervjuer 
som undersøkelsesmetode, fører til gode beskrivelser av ungdommens møte med kommunale og 
fylkeskommunale tjenester. Dette gir oss et rikere og dypere grunnlag for å være mer treffsikker på 
våre tiltak. Vi ser også at dybdeintervjuer forutsetter gode og trygge rammer slik at ungdom åpner 
seg opp, og formidler det de sitter inne med. Her vil det å få til en god samtale være like viktig, som 
å svare på definerte spørsmål.  
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1. Innledning 
En av fylkeskommunens viktigste oppgaver er å forberede ungdommer etter grunnskolen for videre 
utdannelse eller å gi de en yrkesutdanning.  

Arbeidet med brukerreisen Kim ble initiert av ledergruppen i Vestfold og Telemark fylkeskommune i 
forbindelse med KS (Kommunenes Sentralforbund) sitt tiltak - Ledergaloppen i fylket. Gjennom en 
rekke samlinger skulle ledergruppene for kommuner og fylke bygge kompetanse i innovasjon og 
digitalisering. Ett av prosjektene fylkeskommunen spilte opp, var å finne ut mer om ungdommens 
opplevelse av livshendelsen - overgangen til videregående opplæring. Tre kommuner meldte seg på, 
Kragerø, Porsgrunn og Færder kommune. I tillegg ble oppfølgingstjenesten (OT) med på arbeidet.  

Hensikten med arbeidet er å få dybdekunnskap om ungdommens opplevelser, sett gjennom deres 
øyne og uten føringer. Samtidig er dette en viktig øvelse i å trene på metodikk i KS sin verktøykoffert 
– veikart for tjenesteinnovasjon. Å utvikle såkalte brukerreiser er et verktøy for å sette ord på, og 
visualisere brukerens opplevelser av for eksempel offentlige tjenester. Resultatene ønskes brukt til å 
utvikle tjenestene, slik at ungdommen skal oppleve gode og helhetlige tjenester, som treffer deres 
behov best mulig. På denne måten kan vi tilby nye tjenester på tvers, og sørge for tilpassede og 
brukerrettede tjenester- uavhengig av offentlig organisering. 

Målet etter at dette arbeidet er ferdigstilt, er å sette i gang konkret arbeid med å endre 
arbeidsprosesser, forvaltning, regelverk eller tilbudet av tjenester. Endringer skal skje med bakgrunn 
i materialet fra intervjuene – elevenes ønsker og behov..  

 Avgrensning  
Gjennom arbeidet så vi at det var behov for å avgrense gruppene vi skulle intervjue. Dette måtte vi 
gjøre både for å få et overkommelig antall elever å intervjue, og fordi det er ulike behov i ulike 
grupper. Arbeidet med avgrensninger startet allerede under de første møtene i begynnelsen av 
2020. Vi begynte med å ta utgangspunkt i de ulike gruppene som blir behandlet i inntaket til 
videregående opplæring. Derfra forsøkte vi å få til en fornuftig avgrensning.  

En gruppe som vi valgte å utsette å intervjue, er grupper som søker seg inn på videregående med 
fortrinnsrett. Dette er elever som har større behov for tilrettelegging og spesialundervisning, og vil 
ofte ha behov for mye individuell oppfølging.  

Vi anbefaler derfor at disse ungdommene blir intervjuet senere. Da kan vi også bygge på erfaringene 
vi har gjort oss i de første intervjurundene.  

 



Eksisterende kunnskap  5 
 

Brukerreisen Kim 

2. Eksisterende kunnskap 
Det er gjort mye forskning og undersøkelser knyttet til ungdom og tilrettelegging av skolehverdag og 
tjenester. Likevel er det få av dem som har fokusert på om de har fått helhetlige tjenester, og som 
spør elever hvordan de ønsker å bli ivaretatt og å få informasjon i hverdagen.  

En egen arbeidsgruppe på Opplæring og folkehelse og VT+, har bidratt til arbeidet med kunnskap fra 
nasjonale og regionale undersøkelser, samt annet relevant forskning. 

Det var også nyttig å ha med prosjektlederen fra prosjektet «Flere unge i fast arbeid». I dette 
kapitlet drar vi fram tre relevante undersøkelser, som har bidratt til å gi rapporten et rikere 
datagrunnlag på enkelte områder. 
 
Elevundersøkelsen  
Alle elever har lovfestet rett til et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø. Elevundersøkelsen er en 
viktig kilde til kunnskap om hvordan elevene opplever skolehverdagen. Undersøkelsen er 
obligatorisk for ungdom i Vg1 og gjennomføres hver høst. I Vestfold og Telemark fylkeskommune 
har det vært tradisjon for å gjennomføre undersøkelsen på alle tre nivå. Høsten 2020 deltok 12 122 
av de 13 833 inviterte elevene. Det ga en svarandel på 87,6 %. Det nasjonale snittet var 87,9 %. 

I den årlige tilstandsrapport for videregående opplæring rapporteres det på syv obligatoriske 
indekser: 

• Støtte fra lærerne 
• Vurdering for læring 
• Mestring 
• Elevdemokrati og medvirkning 
• Læringskultur 
• Mobbing på skolen 
• Mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere 

Hver av indeksene består av opptil åtte spørsmål, som gjennom teori og forskning antas å måle ett 
og samme fenomen eller tema.  

Ungdata undersøkelsen 
Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gjennomføres på skoler over hele landet. 
Undersøkelsen tar utgangspunkt til ungdommenes hverdag, hvor situasjoner på tvers av sted og 
over tid kan sammenliknes. Spørreskjemaet tar for seg ulike tema, og kartlegger hvordan ungdom 
har det og hva de driver med i fritiden sin. Videre utgjør ungdata to rapporter, en for elever i 
ungdomskolen og en for elever i videregående opplæringen. Innenfor hvert tema vil besvarelsen 
vise eventuelt skille på kjønn og klassetrinn. Rapporten er en del av gratistilbudet som gis til alle 
kommuner som ønsker å delta i Ungdata. Alle tall blir hentet fra den lokale undersøkelsen, og 
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sammenliknet med nasjonale tall. Hver kommune fatter derfor egne vurderinger på hva de konkrete 
resultatene betyr. (Ungdata, 2021b, s. 2). 

Talenter for framtida 
Det ble gjennomført et samarbeidsprosjekt i 2013-2014 hvor kommuner i Grenland, fylkesmannen 
og fylkeskommunen i Telemark, gjennomførte undersøkelser rundt hvordan elever opplever frafall 
og ivaretakelsen på skolen. Prosjektet het «Talenter for framtida». I tillegg gjennomfører 
Universitetet i Sørøst-Norge forskning på unge og frafallsproblematikken. Mer om dette finner dere 
knyttet til UNGSA-arbeidet.  
 
I 2014 ble det avholdt et verksted med elever fra en rekke kommuner. Hensikten var å få elevenes 
mening om to problemstillinger. Hvordan redusere skolefraværet og hindre frafall. Selv om 
undersøkelsen hadde mye fokus på klasserommet, så kom det også der frem tema som vi finner i 
vår undersøkelse. Eksempler er:  

- Elevene sier at skolen kan gi mer informasjon om hvor man kan henvende seg og hvordan 
man kan få hjelp. Informasjon om konsekvenser ved å droppe ut. Elevene trenger mer 
informasjon.  

- Bedre rådgivning over lengre tid på ungdomsskolen kan hindre feilvalg. Spre rådgivningen 
over en lengre periode.  

(Halås, C., & Mevik, K., 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/oppvekst-og-utdanning/ungdom-gjennomforing-og-skoleavbrudd-i-telemark
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3. Metode og gjennomføring 
Kapitlet gir en oversikt og beskrivelse av de valg som er gjort i forhold til metode, 
undersøkelsesdesign og analyse av dataene. Videre beskrives hvordan arbeidet med undersøkelsen 
er gjennomført og bakgrunnen for utvalg av intervjuobjekter. 

 Metodevalg 
Metode er et hjelpemiddel for å gi en beskrivelse av virkeligheten (Jakobsen. 2016, s.21). I denne 
undersøkelsen er hensikten å få fram ungdommens opplevelser i hverdagen. Gjerne utfyllende 
beskrivelser og dybdekunnskap om problemstillinger. Kvalitativ metode er velegnet der man skal 
undersøke få enheter og gå i dybden. Det som kjennetegner kvalitativ metode, er at dataene – altså 
informasjonen – består av ord og tekst i stedet for tall som i kvantitativ metode (Hjerm og Lindgren. 
2011, s. 85). For å få utfyllende informasjon fra elevene, valgte vi å utføre dybdeintervju. 
Dybdeintervju tar tid å gjennomføre og informasjonen vil derfor komme fra et mindre utvalg. Vi kan 
derfor ikke påberope at resultatene er gyldig for alle ungdommer i tilsvarende livssituasjon. Det vi 
har kategorisert som funn er likevel temaer som går igjen hos flere av ungdommene. Av den grunn 
kan vi si at temaer vi har kategorisert som funn, er så markante at de bør gjelde som grunnlag for 
tjenesteutvikling framover.   

Intervjuer som kilde for kunnskap til tjenesteutvikling, finnes også i KS sitt veikart for 
tjenesteinnovasjon ( https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-
tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/intervju-og-observasjon/)   

Vi så også på rapporten til Halås & Mevik (2014) «Skolen må bry seg om fravær» hvor elevene 
opplevde det som positivt at det ikke var lærere som ledet dialogkafeene. Det gjorde at elevene 
lettere kunne være ærlige og si sin mening uten å være redde for konsekvenser i etterkant. Vi har 
tatt med oss disse innspillene, og har derfor valgt at deltakerne i arbeidsgruppa intervjuer elevene – 
ikke lærere. Dette skulle gjøre at vil kunne samordne intervjuerne mer. Det ble gjort unntak for et 
par grupper med særskilte behov, der individuelle behov tilsa det.  

 Utvalg og innsamling av data 
Hensikten med undersøkelsen er å få fram ungdommens stemme, hvordan ungdommen opplever 
hverdagen og hendelser i overgangsfasen mellom grunnskole og videregående opplæring. Vi tok for 
oss årene fra 7. klasse og til oppnådd planlagt kompetanse i videregående opplæring (Vg2).  

For å få nok informasjon så gjorde vi et utvalg av ungdom både på grunnskolenivå fra 9 – 10. klasse 
og på videregående skoler. Vi gjorde utvalget slik at vi fikk spredning både på kommune og på 
yrkesfag/studieforberedende. I tillegg intervjuet vi noen særskilte grupper, som vi hadde behov for å 
få informasjon om. Dette gjelder unge minoritetsspråklige med kort botid, mennesker på 
voksenopplæringen (hvorav alle informantene var voksne minoritetsspråklige med kort botid) og 

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/intervju-og-observasjon/
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/intervju-og-observasjon/
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ungdom som er under veiledning av Oppfølgingstjenesten (OT). Beslutning om endelig utvalg ble 
gjort av fylkeskommunen og alle kommunene i fellesskap. Utvalget ble som i tabell 3.1. 

 

Elev-grupper Individuelle intervju Gruppeintervju Total 

Yrkesfag Vg. 2 6 5 11 

Studiespesialisering Vg. 2 5 5 10 

Ungdom fra oppfølgingstjenesten  5 5 

Unge minoritetsspråklige med kort botid  6  6 

Voksenopplæring/ voksne 
minoritetsspråklige med kort botid 

6  6 

Grunnskole 10. klasse 4  4 

Total 27 15 42 

 

Intervjumalene ble laget med utgangspunkt i tre hendelser hvor vi hadde behov for ytterligere 
informasjon; når elevene trenger hjelp, får informasjon og skal ta et valg. De ulike gruppene vil 
stå overfor ulike hendelser og vi ønsker å få frem elevenes og ungdommenes egne opplevelser 
av tjenester i hverdagen. Uavhengig av om det er minoriteter som nettopp har kommet til 
Norge, «ordinære elever» eller om det dreier seg om en elev som har behov for tilrettelegging. 
For å kunne få svar på dette, måtte vi likevel stille ulike spørsmål til gruppene. Dette kommer av 
at gruppene er ulike og får også noe ulike tjenester.  

Siden vi ønsket å få mest mulig dybdeinformasjon så var det fokus på å få til den gode samtalen i 
intervjuet slik at intervjuobjektene følte seg trygge, og dermed delte informasjon som kan være 
vanskelig å dele. Å kritisere roller eller system kan være vanskelig for den enkelte. Dette kalles 
også «Det åpne individuelle intervjuet», som egner seg i undersøkelser der  

- vi har relativt få enheter som skal undersøkes 
- vi er interessert i hva det enkelte individ sier  
- vi er interessert i hvordan den enkelte fortolker og legger mening i et spesielt fenomen 
(Jacobsen, 2016, s. 145) 

 

Korona viruset lagde en del utfordringer for arbeidet. I begynnelsen av mars 2020 var vi klare for å 
starte intervjuarbeidet og plan var lagt utover våren. 12. mars 2020 ble Norge stengt ned og både 
fylkeskommune og kommunene prioriterte store ressurser på å legge om drift og tilpasse seg 
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pandemien. Restriksjoner førte til at gjennomføringen av videre arbeid ble stoppet fram til høsten 
2020. Pandemien skapte fortsatt utfordringer for å gjennomføre intervjuer. Fylkeskommunen 
besluttet og testet fram digitale intervjuer og tegneverksted. Kommunene gjennomførte intervjuer i 
mindre grupper når det var åpning for det utover vinteren og våren 2021.  

Intervjuobjektene fikk oversendt samtykkeerklæring, og et utkast av spørsmålene før intervju. 
Hensikten her var å gjøre elevene oppmerksomme på hva undersøkelsen gikk ut på, og hvilke 
spørsmål de kom til å bli stilt. Dette førte til at noen elever kom godt forberedt til intervjuet, og 
hadde gjort seg tanker rundt hva de ønsket å formidle. Elevene som hadde lest intervjuet i 
forkant, hadde noe mer reflekterte og utdypende svar enn elevene som ikke hadde satt seg inn i 
materialet.  

Intervjuene ble gjennomført av to stykker. En ledet intervjuet, samtidig som den andre noterte 
ned hva som ble sagt av informanten/-e. Personen som noterte hadde mulighet til å stille 
utdypende spørsmål underveis, eller i etterkant av intervjuet. Dette ble gjort i situasjoner hvor 
personen ikke hadde fått med seg alt som ble sagt om et tema, eller ønsket mer utfyllende 
informasjon.  

Det ble også gjennomført avsluttende «tegneverksteder» - gjerne i grupper. Her fikk 
intervjuobjektene utlevert en tidslinje der de selv skulle plassere opplevelser de ønsket å ta opp. 
Dette ble gjort som et tiltak i tilfelle en tidslinje ville utløse nye tanker.  
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4. Erfaringer fra arbeidet 
I starten oppdaget vi at vi måtte bruke mer tid på forankring av prosjektet enn vi trodde. Når de fem 
samarbeidspartnere møtes så var det viktig å få en felles oppfatning om målsetting og hva vi skulle 
oppnå. Metoden er uvant å bruke, og det kreves gode og åpne drøftinger i starten. Mulige 
hindringer og muligheter for gjennomføringen ble også drøftet. Dette ga viktig informasjon med 
forskjellige perspektiver.  

Videre var det nødvendig å bruke tid på å definere målgruppene for intervjuene. Som 
samarbeidspartnere hadde vi ungdom i mange livssituasjoner. Gjennom drøfting fikk vi fram et 
utvalg av målgrupper som det var ønskelig å få fram kunnskap om. Det ble også gjort en avgrensing 
av både målgrupper og i hvilke tidsrom – klassetrinn – det var viktig å få fram kunnskap om.  

Det ble drøftet om det var noen få som skulle intervjue alle i de utvalgte kommunene, eller om 
kommunene og OT skulle intervjue selv. Konklusjon ble at kommuner skulle intervjue sine grupper, 
og fylkeskommunen sine. Ungdommer i OT ble intervjuet av lederen for OT-avdelingen i samarbeid 
med representanten fra Næring, innovasjon og kompetanse (NIK). Erfaringen tilsier at vi burde 
benyttet mer tid på å samkjøre intervjuteamene. Selv om det informantene forteller, skrives ned, vil 
det være en del informasjon i opplevelsen av informantenes holdninger og uttrykk. Kroppsspråk, 
nøling, småkommentarer, smil og andre menneskelige trekk – gir signaler som kan tolkes. Dette er 
beskrevet i teori om kvalitative metoder. 

Intervjuene med ungdommene(informantene) i vg2 ble avholdt via Microsoft Teams. Erfaringene 
med digitale intervjuer var meget gode. Informantene og intervjuerne var godt vant til den digitale 
hverdagen, og tidsbesparelsen var stor ved å møtes digitalt fremfor fysisk. Informantene virket 
komfortable og trygge under intervjuet, mye av dette kan skyldes den uformelle praten vi hadde i 
starten av intervjuet. Før intervjuet startet; presenterte intervjuerne seg ovenfor informantene, 
fortalte mer om prosjektet og hensikten med intervjuet, og informantene fikk mulighet til å 
presentere seg selv. Informantene var imøtekommende og åpne. Kun to møtte oss med kamera 
avslått. Den ene satte på kamerat etter at intervjuer etterspurte dette, den andre satte på 
kameraet, men slo det av igjen. Etter å ha spurt om informanten kunne sette på kamerat en 
ytterligere gang, for så at individet igjen slo det av, lot intervjuer informanten ha kameraet avslått 
resten av intervjuet. Intervjuer besluttet at det var viktigere at informanten følte seg komfortabel, 
trygg og svarte utfyllende på spørsmål, fremfor å se personen. Her kan noe data i forhold til 
holdning og kroppsspråk gått tapt.  

Intervjuet med ungdommen i OT ble gjennomført fysisk på OT sine lokaler. Hensikten var at 
ungdommen skulle føle seg trygg i kjente omgivelser. Det opplevdes som om det var lettere for 
ungdommen å dele sine historier når det var andre ungdommer i samme rom som hadde gått 
igjennom mye av det samme. To av informantene kjente hverandre fra før av, og det var i hovedsak 
disse to som utdypet mest. Dermed kan det tenkes at det var en fordel å ha kjente fjes til stede.  
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Oppgaven med å plukke ut elever på videregående, voksenopplæring og OT-ungdom som skulle 
delta i intervju, ble gitt til hver enkelt skole/OT-avdeling. Dette fordi det er lettere for dem å komme 
i kontakt med informanter som kunne tenke seg å delta i undersøkelsen. Fylkeskommunen stod 
imidlertid ansvarlig for utplukk av de aktuelle videregående skolene, informantene skulle hentes fra. 
Jevnt over er vi veldig fornøyd med utplukket. Det var en god blanding av elever som virker å være 
generelt aktive muntlig og andre som var mer tilbaketrukne. Det var naturlig nok vanskeligere å få 
de “tilbaketrukne” elevene til å gi utfyllende svar, enn de mer utadvendte elevene.  
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5. Funn 
I dette kapittelet vil funnene gjort fra undersøkelsen bli presentert. Ut ifra svarene 
elevene/ungdommene gav under intervjuet, har det blitt listet opp ulike påstander. Disse blir i 
dette kapittelet ytterligere beskrevet. Det er samtidig lagt ved ulike sitater fra 3 ulike intervjuer, 
som støtter funnet. Fullstendig liste med sitater fra samtlige intervju kan deles ved etterspørsel.  

Vi har valgt å legge inn noen relevante funn fra elevundersøkelsen og ungdata undersøkelsen. 
Selv om det på noen temaer er forskjeller, så har vi valgt å ikke analysere eller drøfte våre funn 
opp mot resultater fra elevundersøkelsen eller andre undersøkelser. Grunnen til det er 
forskjellene i metodikken. Stemmene til ungdommene vi har intervjuet er det vi gjengir.  

 

 Informasjon og rådgiving 
 Flere elever opplever at yrkesfag blir satt i et dårlig lys og sett ned på 
Flere elever utrykker at yrkesfag blir satt i et dårlig lys når det informeres om ulike 
videregående linjer de kan velge mellom. Det gis utrykk for at det er lærerne og rådgiverne 
som i størst grad setter yrkesfag i det dårlige lyset. Yrkesfag blir presentert av flere som en 
retning for de som ikke er like flinke på skolen, og det informeres lite om de mange 
fordelene og mulighetene som følger ved å velge en yrkesfaglig utdanning.  

Yrkesfag ble lagt fram i et litt dårlig lys - det burde vært mer informasjon om jobbmuligheter man kan få 
ved å gå yrkesfag. 

Yrkesfag blir litt lagt opp som en retning de som ikke er så flinke på skolen tar, eller de som ikke gidder å 
jobbe så hardt. Derfor burde det informeres mer om fordelene ved å gå yrkesfag, som for eksempel at 
det kan ta kortere tid før man kommer ut i arbeidsmarkedet, og hvis man like vel ønsker å ta videre 
utdanning etter vgs., kan man ta et år med påbygg for å få studiekompetanse. 

Påvirket ikke meg noe særlig, men jeg husker at på ungdomsskolen, så var det alltid implisitt at yrkesfag; 
da var du ikke smart nok til å gå studiespess. 

 
 Det er behov for å styrke kontaktlærerens kunnskap om ulike vgs.-løp 
Mange elever påpeker den manglende informasjonen kontaktlærere har om ulike 
videregående løp. Som regel blir det informert grundig om løpet læreren har gått selv (som i 
hovedgard er studiespesialisering), og de andre linjene blir litt glemt. Det blir også satt av 
liten tid til å informere om de ulike linjene. 

Det var velig uoversiktlig den informasjonen vi fikk. Vi fikk mye info om studiespesialiserende og at det 
var bra å velge det i forhold til å ta videre studie. Vi fikk ikke mye info om yrkesfag - det jeg visste, hadde 
jeg sjekket opp med folk jeg kjente eller på nettet selv. Det var jo mest gjennom lærerne (hvordan eleven 
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fikk informasjon), men jeg følte at de ikke hadde så mye kunnskap om de ulike linjene, mest om det de 
hadde gått selv. Det er bare det at jeg føler at lærerne på ungdomskolen har lite informasjon om vgs. Og 
informasjonen bli velig låst på studieforberedende. Jeg syntes at læreren burde kunne mer om 
retningene vi kan gå og ikke bare den ene retningen liksom. Også på videregående og helt ned til 
ungdomskolen. Informasjon om hvilke retninger man kan gå i lang sikt fremover. Jeg opplever at lærerne 
har kun kunnskap om sitt fagområde, så det blir vanskelig når man kun får informasjon om noe annet 
når man skal ta valg. 

Jeg søkte studiespess for det var det enkleste valget. Vi fikk ikke så mye informasjon om yrkesfag. Fikk 
nesten bare informasjon om studiespesialiserende. 

Jeg tror vi hadde en dag med informasjon om ulike linjer. 

 
 Rådgivningen som blir tilbudt elevene har behov for forbedring 
Flere informanter nevner at rådgiverne veileder dem i feil retning, følger ikke opp, eller 
påpeker at samtalen er bortkastet tid. Informantene som var fornøyd med rådgiveren, hadde 
allerede bestemt seg for hvilket løp de ville gå før de snakket med rådgiveren. Rådgivningen 
synligjøres som effektiv kun når eleven har klare preferanser for eget utdanningsløp, eller 
har enkle spørsmål/henvendelser som det er lett for rådgiveren å svare opp. 
Ungdataundersøkelsen i Telemark fra 2018 viser at 54% av elevene svarte at de var fornøyde 
med hjelpen de fikk, 39% var litt fornøyd og 8% var ikke fornøyd i det hele tatt. I 
elevundersøkelsen for Vestfold og Telemark høsten 2020, var det 62,4% av respondentene 
som svarte at de var svært fornøyde eller fornøyde da de ble spurt om rådgivningen de fikk 
om valg av utdanning og yrke på ungdomsskolen. I den samme undersøkelsen skulle 50,3% 
av elever i ungdomsskolen ønske de fikk mer kunnskap om videregående opplæring og 
63,2% skulle ønske de fikk mer kunnskap om videre utdanning etter videregående. 

Hadde en rådgiver. Basert på karakterene dine, hva du skulle søke; hvis du hadde dårlig karakterer 
skulle du gå yrkesfag. Hvis du hadde gode karakterer kjente rådgiveren til en skole i Frankrike du 
burde gå på. 

Bedre om det var folk fra de ulike linjene som kom og fortalte hvordan det var å gå på de ulike 
skolene. Om det ble laget en video. Får ikke et bilde av hvordan det er fra en rådgiver. Ser det mye 
enklere når man ser elevene som står der. 

Når jeg sender melding til rådgiver nå, så leser han meldinga, men så svarer han ikke. Det blir veldig 
irriterte. Så da sender jeg melding til annen rådgiver. Men får da beskjed om å sende melding til 
han som ikke svarer. Meldingene sendes på teams. 

 

Jeg var hos rådgiver, men det funket utrolig dårlig. Rådgiveren fortalte at jeg kunne være på 
utplassering på forskjellige steder, og sa at hen skulle høre litt rundt etter plasser for meg. Også tok 
jeg kontakt seinere og da hadde det ikke skjedd noe, så da virket det som om frisør var det eneste 
mulige. Informanten følte at det var litt bortkastet å gå til rådgiveren og fikk ikke den hjelpen hen 
trengte.  

Men når man ser at det ikke funker, gir man det litt opp og gidder ikke å bruke tid på det igjen. 
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Det funker såpas dårlig at man ikke får noe ut av det. Og det tror jeg fører til at færre velger å gå til 
rådgiver.  

Noen ganger virket det som om venner kunne/ gav bedre råd enn veileder. 

For å bestemme seg er «en til en» veiledning best. 

Tror det hjelper med «en til en». For meg så var det ikke supernødvendig. Jeg hadde allerede valgt. 

Tror at de feilene som ble gjort handlet mer om at rådgiverne ga feil råd. Er jo over 100 elever. 

Skolerådgiveren vår var veldig dårlig på ungdomsskolen. 

Har vært på videregående, kjenner det er litt kluss i systemet. Møte på teams, svarer ikke. Du er 
ikke en del av min klasse du må gå til en annen.  

 

 
 Få elever benytter seg av hjemmesidene til videregående skole for å 
tilegne seg informasjon 
De fleste elevene har benyttet udir.no, utdanning.no, ung.no og vilbli.no, da dette er 
nettsider elevene får beskjed om å klikke seg inn på av lærer/rådgiver i skolefaget 
«Utdanningsvalg». Etter samtalen med elevene fremkommer det at flere som går 
studiespesialiserende enn yrkesfag, bruker hjemmesidene til skolene. Likevel er det få som 
kikker seg inn på skolenes hjemmesider for å søke informasjon. Under intervjuene kommer 
det frem at de fleste ikke søker etter ytterligere informasjon enn hva de får beskjed om å 
gjøre av lærer og/eller rådgiver. Informasjonen de får, tilegnes hovedsakelig muntlig.  

Lærerne informerte om hvor vi kunne finne informasjon om de forskjellige linjene. Jeg var ikke på noen 
av skolene sine hjemmesider på forhånd, men det hadde kanskje hjulpet meg mer hvis jeg var innom de. 
Husker ikke sidene skolen sa jeg burde gå innom, kanskje udir og vilbli.no 

Fikk beskjed om å bruke utdanning.no og vilbli.no - rådgiver ba oss om å gå inn der å sjekke. Tror ikke vi 
brukte skolens nettside. 

Fant mesteparten av informasjonen på skolenes nettsider. 

 

 Elevene ønsker mer informasjon om språk-fagene de skal ha på 
ungdomsskolen og hvordan valget påvirker senere skoleløp 
Flere elever utrykker at de ikke får tilstrekkelig med informasjon om hvordan språk-valget vil 
påvirke senere valg. Elevene får informasjon om at de må ha fremmedspråk i 3 år på vgs. om 
de ikke velger fremmedspråk på ungdomskolen, men få får informasjon om at de ikke vil 
kunne gå videre med fremmedspråket hvis de velger en yrkesfaglig linje. De fleste er usikre 
på hva de faktisk skal lære i de ulike språk-fagene. Det er gitt at de skal lære grammatikk og 
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selve språket, men de blir ikke informert om andre temaer som inngår i faget; som for 
eksempel kulturen rundt språket og landene hvor det valgte språket snakkes.  

Ikke så mye informasjon egentlig, vi fikk jo informasjon om hvilke valg vi hadde. Vi var på 
besøksdag på ungdomsskolen når vi gikk i 7. klasse, så da fikk vi litt informasjon om hvilke valg man 
hadde og hva man kunne ta når man ikke tok språk. Vi fikk ikke informasjon om at det ikke er språk-
fag på yrkesfag - jeg hadde likt å vite dette siden språk var ikke det fagelet jeg likte best akkurat. Vi 
fikk informasjon om at hvis man ikke valgte språk på ungdomsskolen måtte man ta det i 3 år på 
vgs. 

Jeg var usikker på hva faget fremmedspråk gikk ut på og hva vi skulle lære i fagene. Kunne fått litt 
mer info om det som kommer etterpå. 

Jeg valgte tysk, skulle gjerne visst mer om selve faget før jeg valgte. 

Jeg hadde ikke fått med meg noe informasjon og visste ikke at jeg måtte ha et språk uansett på vgs. 
Dårlig videre informasjon.  

Viste ikke at vi fikk språkpoeng, kunne vært fint å vite det på forhånd. 

Man er jo ikke veldig reflektert i 7.klasse, tenker ikke så langt. Fint hvis foreldrene kunne fått en del 
informasjon de også. 

Litt dårlig informasjon, hadde jo liten periode vi kunne bytte hvis vi ikke var fornøyde. Men de første 
timene var veldig mye lek, bli kjent, kaste ball. Men når vi ikke kunne velge lenger, ble læreren 
veldig streng, ville ikke at vi skulle bytte. 

 
 Besøksdager på VGS er bra! 
Elevene som nevner at de har vært på besøksdager på ulike videregående skoler, forteller at 
dette var veldig bra. Her får de mulighet til å oppleve kulturen ved de ulike skolene, samt at 
de får en smakebit av hverdagen til elevene som går på de valgte linjene. 

Jeg likte veldig godt besøksdagene, det var liksom sånn jeg bestemte meg for å gå medieproduksjon - 
man kunne gjøre praktiske ting og gjøre oppgaver sammen med vgs. elevene - vi så hvordan de jobbet 
og alt det praktiske. All informasjon de formidlet funket også veldig bra. 

Når vi skulle velge vgs. husker jeg at vi fikk lov til å gå og besøke skolene, noe jeg syntes var veldig bra, 
for da fikk jeg et bedre inntrykk av hvordan de ulike skolene var.  

Det var besøkene på soklene som fungerte best. 

Utplassering fungerte bra. Skulle gjerne hatt mer av det. 

Litt lite å bare se på to linjer i løpet av de to årene. Litt kort tid. Og skulle gjerne sett flere linjer. 

 
 Elevene ønsker informasjon om vgs. fra lærere/kontaktlærer og 
representanter/elever fra aktuelle skoler 
Flere elever peker på at de får en del informasjon relatert til videregående utdanning fra sine 
kontaktlærere. Det er ikke unaturlig, ettersom flere av timene er sammen med kontaktlærer.  
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Elevene viser til at det er fint å få informasjon på denne måten, mye fordi kontaktlæreren er 
lettere tilgjengelig og kjenner eleven utover karakterene. Informantene viser utrykk til at de 
søker lite informasjon utover det som gjennomgås på ungdomsskolen. Samtidig forteller 
elevene at kontaktlærerne har lite kunnskap om andre linjer enn retningen læreren selv har 
gått, og syntes det er best å få informasjon gjennom representanter fra ulike linjer og 
videregående skoler.  

Kanskje fra lærere, men de setter seg jo ikke inn i det. Også få skriftlig informasjon. Bare sånn at du 
ikke må finne ut av det selv.  

Så hadde vært fint med litt mer informasjon om hvor og hvordan vi kunne søke stipend. Kanskje at 
vi kunne fått hjelp av læreren. 

Det er greit når noen kommer i klassen og informerer, det er det beste egentlig. 

Jeg syntes det er fint å få informasjon fra læreren, men det beste er når elever fra andre skoler 
kommer for å fortelle om de linjene de har der de kommer fra. 

Det kom elever på besøkt til skolen vår og det var ganske bra. 

 
 Foresatte får lite informasjon, direkte fra skolen, om valgene 
ungdommen kan ta 
Elevene opplever at foresatte får noe informasjon fra skolen gjennom meldinger og 
foreldremøter. Likevel nevner elevene at de i hovedsak må videreformidle informasjon 
angende skolehverdagen og valg de skal ta igjennom skoleløpet. Flere elever skulle ønske at 
foresatte fikk mer informasjon om ulike valgmuligheter de møter, samt veiledning i selve 
søkeprosessene elevene skal gjennom. Dette for at foresatte skal ha et bedre grunnlag for å 
rådføre eleven til å ta de rette valgene, bistå under selve søknadsprosessen og hjelpe 
ungdommen med å huske eventuelle søknadsfrister.  

Var jo mest opp til meg å informere foreldrene mine, usikker på hvordan de kunne gjøre det bedre. 

Lånekassen har vært forvirrende, er separat, lite informasjon fra skolen. Ikke informasjon om at alle 
skal søke lånekassen. Måtte huske på det selv. Hver skole har det forskjellig hvordan de skal ha de 
pengene. … Synes det hadde vært greit hvis foreldrene hadde fått informasjon. Fant ut mye selv. 
Men praktisk at foreldrene får informasjon. Ikke alle forsto hvem som kunne søke om penger. 
Forsto ikke at det var noe alle kunne få. 

Kunne vært litt nøyere på dokumentasjon og at de kan ta inn foresatte slik at de kan få mer 
informasjon om valgene barna deres skal ta.  
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 Prosessen med å få tak i læreplasser er ofte preget av for lite 
informasjon og oppfølging 
Mengden av informasjon angående læreplasser varierer fra skole til skole. Flere forteller at 
de får informasjonen fra læreren, men denne informasjon omhandler for det meste selve 
søkeprosessen, og ikke informasjon om relevante bedrifter som tar imot lærlinger. Flere 
informanter ble etterlatt til seg selv for å finne læreplass, med unntak av enkelte 
informanter fra en linje hvor læreren sørget for at alle sine elever var sikret en læreplass. 
Elevene ønsker mer informasjon skriftlig, og syntes det er bra med besøk fra tidligere 
lærlinger. Når det gjelder utplasseringer ved yrkesfaglig fordypning, så er de aller fleste 
fornøyd med skolenes innsats.  

Fikk ikke mye informasjon om det, bare masse navn vi kunne velge mellom, heller ikke hvilke fag de 
forskjellige plassene var relevant for. Kunne gitt mer informasjon innen forskjellige utdanninger. Ikke noe 
konkret innen fagområder. Fikk bare beskjed av kontaktlærer om å ringe rundt. 

Det har vært noen innom skolen og pratet om dette. Men det er vanskelig å huske når du bare får 
informasjonen muntlig, så hadde vært fint om vi hadde fått noe skriftlig også - slik at man også kan gå 
tilbake for å lese seg opp igjen. 

Jeg kunne gjerne fått litt mer informasjon om lærlingplass litt tidligere, vi fikk liksom informasjonen bare 
et halvt år før vi skulle søke og da ble jeg og de andre i klassen veldig stresset "bare: åh vi må søke på 
det snart". Så de kunne startet tidligere med å informere om at det kanskje er noe vi snart burde tenke 
på. 

 
 Elevene uttrykker generelt lite kunnskap om valgmuligheter de har 

etter videregående utdanning 
Informantene som har valgt en yrkesfaglig linje, trekker frem at de enten kan gå rett ut i jobb 
etter å ha fått fagbrev, eller gå ett år med påbygg for å kunne studere ved høyskole eller 
universitet. Få av disse elevene hadde hørt om muligheten for å ta mesterbrev eller 
videreutdanne seg på fagskole. Elevene som har valgt et studieforberedende løp, opplever at 
de har mange valgmuligheter, og kan velge hva som helst. Likevel utrykkes det at de har fått 
lite informasjon angående dette, og er usikker på poeng og krav ulike høyskole-
/universitetslinjer krever. I elevundersøkelsen 2020 svarte om lag 40% at de ved 
videregående opplæring hadde i større grad fått kunnskap om ulike utdanningsmuligheter, 
ulike yrker og muligheter i yrkeslivet. 

Har fått besøk fra noen fagskoler, men det er mer relevant for de som går studieforberedende. Den 
informasjonen vi har fått har for det meste vært av lærer. Det burde vært et nettsted vi kunne gått 
på for å søke informasjon. Det sikkert et nettsted for dette, men det vet iallfall ikke jeg noe om. 
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Altså jeg syntes at vi får litt lite informasjon om det. At skolen liksom tar slutt etter vgs. Altså den 
gjør jo det hvis man går yrkesfag for da gjør den jo det når man er ferdig. Men hvis man vil ta videre 
utdanning så skulle man fått litt informasjon om hvordan man kan få til det. 

Jeg har inntrykk av at jeg kan gjøre veldig mye, nesten alle muligheter er åpne. Det er veldig gøy 
det. Men da er det også skremmende, fordi det er så mange muligheter til å velge feil. 

 

 Påvirkningsfaktorer.  
 Elevene snakker med foreldrene om ulike valg og hva de skal søke på 
relatert til vgs.  
Noen informanter forteller at de rådfører seg med foresatte angående hva de vil bli, og valg 
av videregående opplæring. Samtalen ungdommen har med sine foresatte utgjør en viss 
påvirkning av valg, men informantene forteller at de i bunn og grunn velger selv. 
Informantene forteller i størst grad at foresatte rådfører ungdommen til å ta egne valg etter 
egne ønsker.  

For det meste spurte jeg foreldrene mine om hva jeg ville bli. 

Foreldrene mine påvirker jo hva jeg velger, men det er opp til meg hva jeg velger selv. 

Foreldrene var litt involvert i prosessen. Jeg snakket mye med faren min om at jeg hadde blitt lei i løpet 
at året på studiespess. Han er elektroingeniør og han trodde heller ikke at elektro-veien var noe for meg. 
(Denne eleven byttet til en annen yrkesfaglig linje). 

Hadde en samtale med kontaktlærer/elevsamtale med foreldre ... Snakket om hvilke valg det var. 
Snakket med mamma og pappa hjemme. Det som gjorde valget, ikke noe særlig mer enn det. 

 
 Det er ulike faktorer som påvirker elevenes valg  
Samtlige elever fortalte at valg av utdanningsprogram og programområder var påvirket av 
egne interesser. Flere informanter la til grunn at foreldre og venner ikke påvirket valget, men 
utelukket ikke at faktorene kunne ha en indirekte påvirkningskraft. Geografi har lite å si, så 
lenge skolen ligger under en time unna. Noen påpekte at de valgte skoler i nabokommunen, 
på grunn av et dårlig miljø på skoler som lå i hjemkommunen. Dette påvirket valg av linje.  

Skjønte hva jeg ville velge når jeg hadde arbeidsuke – fikk hjelp av pappa med å finne plass og skjøte at 
jeg ville bli elektriker. Før jeg ville bli elektriker ville jeg følge i min storebrors fotspor om å bli 
eiendomsmegler, jeg fikk «drømmen knust» i 2016 da pappen fortalte at det var vanskelig å få jobb som 
eiendomsmegler. Informantens far er utdannet elektriker.  

I den perioden jeg ville gå meide og kommunikasjons var det mange venner som skulle gå her i området 
og da ville jeg også velge skoler i området. 
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Har valgt studiespes fordi jeg er så usikker hva jeg vil videre. Så jeg tenkte at da er det greit å ha studien, 
så har jeg valgt programfag jeg synes er interessant. Ikke tenkt at jeg må ha dette faget for det trenger 
jeg videre.  

 

 

 Skoleoppstarten 
 Første skoledag kan oppleves som kaotisk med en stor folkemengde  
For de fleste oppleves første skoledag som helt greit, og elevene syntes at de får den 
informasjonen de trenger i forkant. Men for andre kan denne dagen oppleves som stressende, 
og fylt med usikkerhet. Det er mange elever samlet på et sted, og det er usikkerhet rund 
oppmøteplass og hvem de kan henvende seg til for å få den hjelpen de trenger. Elevene setter 
imidlertid pris på at det blir satt av tid til å bli kjent i de første ukene. Gjennom intervjuene kom 
det frem at første skoledag kan være spesielt utfordrende for OT-ungdom, nettopp på grunn av 
alle menneskene og usikkerheten lite informasjon medfører. Ungdata-undersøkelsen peker på at 
de aller fleste trives på skolen, men at andelen som trives har gått ned over tid. Samtidig viser 
undersøkelsen at det er flere elever som gruer seg til å gå på skolen.  

På dagen når vi møtte opp var det 1100 elever i hallen, de kunne for eksempel sagt at vg3 kommer 
til det klokkeslettet og 2vg til et annet tidspunkt osv. Det var helt kaos i hallen og man måtte brøyte 
seg fram for å komme dit man skulle. 

Du visste ikke hvor det var du skulle gå og møte opp, jeg kjente noen. Men det var vanskelig i 
starten fordi jeg slet med mitt eget og det ble vanskelig å holde på vennskapet med de personene 
man ble kjent med. Jeg har aldri hatt problemer med å spørre om hjelp hvis jeg trenger det … Hvis 
det hadde vært mulig å kunne ta hånd om en og en elev fra starten så hadde det vært veldig fint. 
Men jeg skjønner at det ikke er mulig med så store skoler. Den første dagen fant jeg absolutt ingen 
å snakke med, men fant nesten tilfeldig helsesøsteren i gangen, og fikk da knappe 5 minutter med 
hen (informanten følte at helsesøsteren ikke hadde tid til å prate). Det var ingen (rådgiver) jeg fikk 
snakket med før 2 uker seinere. Jeg fikk heller ikke hjelp på ungdomsskolen, og gav opp det. Det jeg 
hadde å si ble ikke tatt seriøst og jeg fikk beskjed om at jeg sikkert bare hadde en dårlig dag når jeg 
sa at jeg hadde det vanskelig. Jeg fikk ikke hjelp før på folkehøyskolen, og da skjønte jeg hvor 
alvorlig problemene mine var. 

Første dagen for meg var veldig rotete, pga. klassen jeg gikk i. Skolen skulle prøve noe nytt. Skulle 
blande MK (Medier og kommunikasjon) og Studiespess sammen i en klasse. Ingen hadde fortalt 
meg dette. Når navnet mitt ble lest opp sammen med en del som jeg viste hadde søkt studiespess, 
var redd jeg hadde valgt feil klasse til noen timer etter at de hadde ropt oss opp.  

Var lite informasjon om hvor vi skulle møte opp, hva kommer til å skje første dagen osv. Lurer på 
om det sto noe på Facebook-siden til skolen, men det hadde ikke vi fått noe informasjon om før. Var 
veldig mye informasjon første uke. 
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 Elevene får lite informasjon før oppstart  
Før første skoledag får elevene en tekstmelding om møtepunkt og tidspunkt for oppmøte. For 
mange er dette tilstrekkelig. Likevel påpeker enkelte at de gjerne vil vite hvem de skal gå i klasse 
med og hvem kontaktlæreren er. Dette kan gjøre første skoledag litt mindre «skremmende». 
Elevene vil da kunne ha kjente fjes de kan henvende seg til for å lettere finne klassekameratene, 
og vite hvilken lærer de kan kontakte hvis de har spørsmål eller trenger ekstra oppfølging.  

Litt mer konkret informasjon om klassen (klasseliste) og hvem kontaktlæreren ville være - hadde vært 
fint om vi fikk den infoen i forkant. Venninnen min som gikk i klassen over meg fikk tak i klasselisten og 
sendte den til meg før skolestart, men jeg var usikker på hvordan hun fikk tak i den. 

Fint at vi fikk tekstmeldingen, men hadde vært fint om vi fikk litt mer oppfølging. Eller det var kanskje 
greit, jeg visse hvor skolen var og vi fikk beskjed om når vi skulle møte opp. 

Fikk melding om når jeg begynte og hva jeg måtte ta med første skoledag. Trengte bare en sekk. 

Jeg tror vi fikk meldinger fra X vgs. om at skolen starter da og da, og klokka da og da. Så jeg syntes det 
var bra med informasjon før oppstart. Vi fikk tekstmeldinger.  

 
 Skolen har ikke nødvendig kontaktopplysninger til elevenes foresatte 
før skolestart  
Da informantene fikk spørsmålet om skolen hadde nødvendig informasjonen angående dem før 
skolestart, nevnte samtlige at de selv måtte oppgi kontaktinformasjon til deres foresatte. En 
informant opplevde dette som utfordrende, ettersom informanten har skilte foreldre der en er 
hovedverge.   

Vi måtte jo skrive opp opplysninger om seg selv og foresatte når man signerte skolereglementet. Vi 
kunne velge å gjøre dette på papir eller pc - jeg valgte å gjøre det på papir. 

Det virket som om de hadde kontroll. I Starten av skoleåret fikk vi et ark vi skulle fylle ut med litt 
kontaktinfo til foreldre. 

Har skilte foreldre, mamma er hovedforesatt, mye styr med å få begge foreldrene inn. Jeg måtte mye 
frem og tilbake at mamma var hovedverge, mye frem og tilbake. 
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 Søknadsportaler 
 Elevene får lite informasjon om stipend, og lånekassen oppleves som 
kompleks  
Grunnet mangelfull informasjon rundt lånekassen, syntes flere elever at det er vanskelig å 
vite hvilke stipend de har krav på, og om de i det hele tatt har krav på stipend. Informantene 
syntes det også er en ekstra «plage» at de selv må huske å søke om stipendet, og at det ikke 
er noe som blir nevnt og gjennomgått på skolen. Dette har ført til at enkelte elever har gått 
glipp av den første tildelingen av skolestipend. Andre syntes at det har gått greit å søke om 
stipend ved hjelp av foresatte.  

Det var litt vanskelig første gangen, for jeg var usikker på de ulike stipenda - skulle ønske vi fikk mer 
informasjon om det. Nå er det jo greit, for nå har jeg søkt stipend noen ganger, så nå vet jeg hva jeg skal 
gjøre.  

Det var greit, litt vanskelig å huske på. Er helt i oppstarten av skolestarten. Veldig stressa fra før av, også 
skal man søke på masse andre ting. Jeg skulle ønske det ikke var forskjellige frister, og at man kan gjøre 
det via samme nettside. 

Lånekassen har vært forvirrende, er separat, lite informasjon fra skolen. Ikke informasjon om at alle skal 
søke lånekassen. Måtte huske på det selv. Står noen tabeller på nettsiden. Var bare å søke opp vanlig 
studiespesialisering.  … Synes det hadde vært greit hvis foreldrene hadde fått informasjon. Fant ut mye 
selv. Men praktisk at foreldrene får informasjon. Ikke alle forsto hvem som kunne søke om penger. 
Forsto ikke at det var noe alle kunne få.  

 
 Noen peker på at stipendet bør være høyere, og at betalingen kan gå 
direkte fra lånekassen til den videregående skolen 
En informant ytret et ønske om at pengene fra lånekassen skulle gå rett fra lånekassen til 
skolen. Hen syntes det var tungvint at lånekassen overførte pengene til deres konto for at de 
senere måtte betale dette til skolen. Eleven tenkte nok ikke på at enkelte elever ikke bruker 
opp alt stipendet til skolemateriell hvert år, og derfor går noe av pengene rett i egen lomme. 
Flere la til et ønske om at stipendet skulle være høyere. Dette var spesielt et ønske fra elever 
på spesial-linjer som må kjøpe utstyr til en kostnad som er langt høyere enn hva de får fra 
lånekassen. Her foreslo elevene at skolene burde ha et lager med nødvendig utstyr elevene 
kan leie eller låne, istedenfor å kjøpe det til bruk i kun et fag. 

Syntes stipendet kunne vært høyere og at betalingen av skolepengene kunne gått rett fra lånekassen, 
ikke først til eleven for så at eleven måtte betale selv til skolen. 

Grunnstipend har holdt i massevis, halve gikk til skole-pc det første året og det ble igjen litt penger til 
mat, andre året gikk stipendet til utstyr. 
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Det har gått greit jeg har alltid fått pengene. Vi fikk ikke så mye informasjon om det på skolen, bare at 
man må gå inn på nettsiden og søke. Vi fikk hjelp av foreldre.  

Vi fikk lite utstyrsstipend, for på X trenger vi masse utstyr (vernestøvler, sagbukse, fjøstøy, hjelm, kniv, 
sovepose, tre par sko med vernetupp - til å ha i fjøs og i skogen) og utstyrsstipendet dekker kun PC. Vi 
kan søke om 700kr ekstra hvis vi viser kvittering på at vi har brukt mer enn stipendiet, og alle går jo 
langt over det. Det andre utstyret koster jo over 3000kr. Du får X-rabatt på felleskjøpet, men du betaler 
fortsatt mye. 

 
 Søknadsprosesser kan forenkles og koordineres  
Flere elever syntes det hadde vært fint om de kunne sendt flere søknader samtidig, eller søkt 
om flere ting samtidig. Her ble lånekassen spesielt trukket frem. Informantene forteller at 
denne søknaden skal sendes lenge etter at de søker om skoleplass. Ikke alle lærerne på 
videregående informerer om søknaden de skal sende til lånekassen, som gjør at enkelte 
glemmer å søke. Samtidig opplever noen elever søknadsprosessen som vanskelig, da de ikke 
blir tilbudt hjelp og veiledning. Jo flere søknader de kan sende samtidig eller i en og samme 
søknad, jo bedre. Det kan dreie seg om skole-PC, lånekassen, skoleskyss, utlånsmidler, 
bildebruk m.m.  

Jeg forsto jo ikke at alle fikk penger fra lånekassen uansett, jeg ble fortalt at jeg ikke kom til å få 
stipend, men så tapte jeg jo de pengene fordi jeg ikke søkte. Flere sier at de ikke hadde fått 
informasjon. Synes det var dårlig informasjon om det med lånekassen. Hørte om dette en måned ut 
i skoleåret. Viste ikke om at det var mulig å søke stipend. 

Kunne vært fint å søke dette (stipendet) samtidig om når vi søkte skole slik at vi kunne bli ferdig 
med det. Men det er kanskje litt vanskelig siden vi ikke vet hvor vi kommer inn. 

Skole-PC, lånekassen i samme prosess. Kunne vært greit å ta alt med engang. 

 
 VIGO kan være utfordrende 
Selv om de fleste nevner at VIGO er helt grei, trenger elevene fortsatt hjelp til å forstå hva de 
skal trykke på. Flere ønsker kun at noen ser over søknaden for å forsikre seg om at det de 
har trykket på er riktig. Mange elever ser på valget om videregående skole som det viktigste 
og mest fundamentale valget de skal ta gjennom livet, noe som gjør søkeprosessen ekstra 
nervepirrende. Noen klager også på at siden krasjer når alle får svar samtidig. Dette gjør at 
enkelte ikke får se svaret, og blir usikker på om de har fått en skoleplass. Elevene ønsker seg 
mer kommunikasjon fra VIGO f.eks. «som følge av stor pågang, kan enkelte ha problemer 
med å få opp svar angående skoleplass». 

Litt krøkkete side. 

Den hadde tregt litt oppgradering 

Selve søkningen gikk fint, men det er mange spørsmål stort sett alle må trykke nei på, så tar tid før 
man kommer il selve søknaden. Så det kunne kanskje vært litt forenklet.  
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Svaret kom litt seint kanskje. I forhold til søking av internat og sånt. Det burde kommet litt tidligere 
sånn at man rakk å søke internat og fikk plassen litt føre. 

I fjor var det 150 som søkte på internat og det er 60 som får plass. 

Måtte spørre pappa om hva ting betydde, det er vanskelig for yngre å forstå flere ord og begreper, 
kunne skrevet ting på et språk yngre lettere forstår. På enkelte områder var det også vanskelig for 
faren min å forstå hva jeg skulle svare. 

Prosessen kunne ha vært annerledes – for eksempel at tjenesten kunne gitt ut varslinger om når vi 
fikk svar, og at de fikk et varsel om at det kan ta lenger tid før noen får opp sitt svar etter stor 
pågang på tjenesten. 

Syntes VIGO var litt vanskelig og stressende. 

Lett å forstå, men er litt mange ting å krysse av på som er litt forvirrende. 

 
 

 Tilrettelegging 
 Unge minoritetsspråklige med kort botid 
Dette er en gruppe mennesker som har særlige utfordringer. Språk og forskjellige kulturer er 
naturlige hindre. Mange sier de er usikre på utdanningsløp og hvilke yrker man kan få. Flere 
er usikre på om de i det hele tatt får en jobb. Det er i hovedsak lærer, rådgiver og venner 
som er samtalepartner. De sier at det kan være utfordrende å få informasjonen skriftlig på 
grunn av språkutfordringer. Det er mye bedre å få informasjonen muntlig, da det er lettere å 
forstå enn å lese selv. Samtidig oppleves det som uoversiktlig og vanskelig å vurdere 
videregående tilbud og programfag. «En til en» rådgivning er det som informantene sier 
fungerer best. De trenger hjelp til å finne informasjon, søke på skole og finne fram til riktige 
programfag. 

Samtidig opplever skoleeier at venners valg betyr mye for de valgene som blir tatt, spesielt der 
elever har mulighet til å velge mer grunnskole (etter 10.trinn) før de begynner i videregående 
opplæring. Dersom venner i mottaksklassen velger å gå over i videregående opplæring, er det 
vanskelig å motivere for mer grunnskoleopplæring. Det er ikke spesifikke uttalelser i 
undersøkelsen som direkte bekrefter skoleeiers opplevelse.  

Synes det er fint at informasjon kommer muntlig. Skriftlig kan være vanskelig å forstå.   

Var stresset for hvordan det ville bli å snakke med de andre fra Norge. 

Det er mange som gir råd, men vil helst ha informasjon fra skolen.  
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 Voksenopplæring 
I denne undesøkelsen var alle informantene fra voksenopplæring, minoritetsspråklige med 
kort botid. Derfor er denne gruppen i fokus gjennom dette delkapittelet. Informantene var i 
kommunal voksenopplæring.  

Informasjon angående voksenopplæring for voksne minoritetsspråklige med kort botid 
varierer i forhold til hvilken kommune de ankommer. Noen opplever at informasjonen har 
vært god allerede fra oppstarten av norskopplæringen. Andre oppgir å ha fått lite 
informasjon og har blitt frarådet utdannelse – ved å få beskjed om at utdannelsen er 
tidkrevende. Informantene i denne gruppen har i etterkant forstått at det er vanskelig å få 
jobb uten utdannelse. De skulle ønske informasjonen om skolesystemet ble gitt med en gang 
de ankom Norge, og at de hadde startet på utdannelsen raskere etter ankomst. Flere av 
informantene oppga at de i begynnelsen syntes det var vanskelig å forstå skolesystemet i 
Norge, og hadde ønsket mer informasjon om hvilke alternative veier som finnes for å kunne 
jobbe i yrket de har som mål.  

Ønsker at jeg hadde fått informasjon om utdanningsløp med en gang etter ankomst til Norge og 
kommunen jeg ble bosatt i. Jeg føler at jeg brukte for mange år med kun norsk og praksis før jeg fikk vite 
om muligheten for grunnskole. Det er viktig at når man er ny Norge får informasjon om utdanningsløp 
slik at man kan ta valg og planlegge på en effektiv måte. Dette er særlig viktig når man har barn. Når 
jeg sa at jeg ville studere opplevde jeg at jeg kun fikk informasjon om hvor vanskelig det ville være, ikke 
noen informasjon om hvilke muligheter som finnes, til tross for at jeg hadde mye utdanning fra 
hjemlandet, men på grunn av krig dessverre ikke hadde papirer.  

Jeg synes det har vært vanskelig å forstå skolesystemet i Norge, når jeg kom til Norge trodde jeg at det 
var lærer som bestemte når jeg kunne gå videre. Men etter litt tid i Norge har jeg lært mer om hvilke 
valg jeg må ta. Dette lærte jeg først om på norskkurs, og valgte etter hvert grunnskole for voksne, da 
dette var nødvendig for å kunne gå videre til videregående skole. Gjennom både norskkurs og 
grunnskole har jeg vært i praksis på arbeidssted som har gjort meg helt sikker på hva jeg ønsker å 
utdanne meg til.   

Jeg føler at jeg har fått nok informasjon, helt siden jeg kom til Norge har jeg fått informasjon om 
utdanningsløp i Norge. Hvis det ikke var så vanskelig å finne jobb uten å ha fagbrev hadde jeg ikke gått 
på skole, men har innsett at jeg må. Jeg har vært klar på hva jeg ønsker å bli, derfor har jeg trengt 
individuell informasjon om hvilke ulike veier som finnes for å nå det målet. Klassen har også fått 
informasjon om andre studieretninger.  

 

Videre oppgir flere av informantene at det er venner som har oppholdt seg lenger i Norge, 
som er en viktig kilde til informasjon om hvilken utdanning de bør velge. Informantene 
utrykker også at individuell veiledning fra rådgiver eller kontaktlærer er viktig, da det er 
lettere å forstå informasjon muntlig enn skriftlig, samtidig som de opplever at informasjon 
gitt individuelt er mer tilrettelagt informantens situasjon. Flere informanter sier også at 
muligheten for å lett komme i jobb etter endt utdanning har vært viktig for deres valg. 
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Enkelte informanter bemerker også hvor stor forskjell det er på muligheten til å ta en 
utdannelse i Norge sammenlignet med hjemlandet. Dette hadde aldri vært en mulighet før 
de kom til Norge. De har opplevd at det kan være vanskelig å få forståelse for sitt valg om å 
ta utdanning og jobb blant familie og venner som bor i hjemlandet. 

Før jeg kom til Norge, var jeg innom flere jobber, og i en av jobbene trivdes jeg veldig godt. 
Da forstod jeg at det var dette jeg ønsket å jobbe med, og det har også vært avgjørende 
for mitt valg av kvalifiseringsløp etter ankomst til Norge, og nå valg av videregående skole. 

Jeg har snakket mye med venner, men min tidligere arbeidserfaring og det at jeg vet hva 
jeg er god på og hvilken type yrker som ikke vil fungere for meg over tid har vært viktigst 
for valg av videregående opplæring. Å vite at det finnes mulighet for jobb er viktig, men 
det spiller ingen rolle hvor i Norge jobbene finnes. 

Noen av vennene mine og familien i mitt hjemland har ledd av meg for at jeg skal ta 
utdanning selv om jeg er voksen og har barn, fordi dette ikke er mulig i mitt hjemland, de 
forstår ikke hvordan det er i Norge. Jeg har da snakket med både mine lærere og rådgiver 
og min ektefelle for å høre hva de tenker. Både min ektefelle og mine lærere og rådgiver 
på skolen har støttet meg mye, og har oppfordret meg til å ta utdanning. Når jeg kom til 
Norge visste jeg ikke at det var mulig for voksne med barn å ta utdanning, så snart jeg fikk 
vite det bestemte jeg meg for at det var det jeg ønsket og at jeg skulle klare det. Min 
ektefelle og min nabo sammen med personalet på skolen har vært veldig støttende og det 
har vært avgjørende for at jeg skal gjennomføre. 

 

Felles for samtlige informanter er at de har lite kunnskap om støtteordninger som er 
tilgjengelig for dem, før oppstarten på skolen. Samtidig nevner samtlige at det var nødvendig 
med hjelp ved utfylling av søknad på VIGO. Flere av informantene sier at de nok hadde klart 
å søke selv, men skolevalget oppleves som et så viktig valg i livet at det føles tryggest å få 
hjelp av rådgiver slik at de er sikre på at alt er gjort riktig. 

 

 OT-ungdom 
Ungdommen som er i oppfølgingstjenesten (OT), har individuelle utfordringer som gjør det krevende 
å følge et ordinært videregående løp. Sosiale utfordringer, psykiske problemer og utilstrekkelig 
oppfølging eller rådgivning kan føre til at ungdommen avslutter et utdanningsløp. Det skal også 
nevnes at disse ungdommene ikke blir inkludert i undersøkelser som ungdata-undersøkelsen, noe 
som viser til at deres stemme sjeldent kommer frem.  

Noen av ungdommen i OT droppet ut av videregående opplæring på grunn av at vanlig 
klasseromsundervisning ikke fungerer for dem. Ungdommen syntes det kan være utfordrende å 
være i et rom med mange mennesker, og de opplever ikke å bli sett av læreren. Noen påpeker at 
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lærerne og rådgiverne på skolen ikke tar problemene deres på alvor, samtidig som de opplever å bli 
snakket til som om de er barn.  

Ungdommen fortalte videre at det var veldig bra å være i OT, og får god hjelp og oppføling. Videre 
ble det trukket fram at ungdommer som ikke har vært innom OT, har lite kunnskap om tjenesten. 
Derfor er det behov for å gjøre tjenesten bedre kjent.  

Jeg slet med sosial angst og depresjon og det tok overhånd, så det ble vanskelig å møte opp på skolen. 
På yrkesfag er det mye oppmøte, og det er ikke lett med hjemmeskole. Jeg fikk etter hvert beskjed av 
læreren min at "hvis du ikke kommer tilbake til skolen innen da og da, må du gå året om igjen".  
Planen min har hele tiden vært å søke videregående igjen, og bare ha et friår. Så jeg skal jo fortsette til 
høsten. Men det kan hende jeg kan få problemer når jeg begynner igjen. Jeg har problemer med andre 
elever og har bare hatt dårlig erfaringer med skolen utenom hun ene bra kontaktlæreren. 

Man burde ha alternative klasserom for de som trenger det. Jeg jobber ikke så bra med mange elever 
rundt meg og hadde ikke mulighet til å gå for meg selv på et rom. 

Lærerne behandler deg som et problem. Noen lærere holdt seg unna meg etter hvert fordi de mente at 
jeg var vanskelig å ha med å gjøre. Jeg kom meg igjennom Vg1 fordi jeg hadde en super kontaktlærer 
(jeg har fortsatt kontakt med hen). Hen forstod elever som slet fordi hen hadde slitet med ting selv. 
Hen snakket med meg som den alderen jeg er. Du må snakket til oss som om vi er 
mennesker/medmennesker og ikke en plage. 

Det er irriterende for mange elever at de ikke blir tatt seriøst. Mange får beskjed om at problemene de 
har ikke er lærerens problem og de må «deale» med det selv.  

  
Det som gjelder, er gode lærer som bryr seg om elevene. Og det er mange lærere som ikke burde være 
lærere. Noen lærere er så vanskelig å ha som lærer at elevene ikke klarer det.  

 

 

 Ungdommen har ikke god informasjon om hvilke støttetjenester de 
har tilgang på 

Da informantene ble spurt om de har kunnskap om ulike støttetjenester de kan benytte, stilte 
alle seg spørrende til begrepet. Intervjuer måtte dermed ramse opp ulike eksempler på 
støttetjenester de har tilgang på (tilrettelegging, rådgivning/karriereveiledning, 
helsesykepleier, PPT osv.). Da dette var gjort, nevnte informantene at de hadde kjennskap til 
tjenestene, men flere utrykket at det ikke var noe de benyttet seg av. I ungdata-undersøkelsen 
svarer omtrent 30% av elevene at de har brukt helsesøster/ helsesykepleier/ 
skolehelsetjenesten minst en gang det siste året. Her er prosentsatsen litt høyere for ungdom i 
ungdomsskolen enn på videregående skole, samtidig som det er et betraktelig høyere antall 
jenter enn gutter som benytter seg av helsesykepleier på skolen. Under intervjuene ble det 
nevnt at ungdommen hadde fått lite informasjon om tjenestene, og for enkelte var det uklart 
hvor de kunne henvende seg for å benytte tjenestene. Her har også enkelte nevnt at de har 
benyttet rådgiver, men etter dårlig erfaring med samtalen, ønsker de ikke å benytte seg av 
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tjenesten igjen. Erfaringer gjort under intervjuene tyder på at støttetjenestene bør gjøres 
lettere tilgjengelig og ytterligere informeres om, for at flere vil benytte seg av tjenestene.  
 

Vet at det finnes, men ikke noe jeg noen gang har benyttet meg av, så vet ikke så mye om det. Har ikke 
hatt behov for å etterspørre informasjonen om dette. 

Vi fikk informasjon om det litt i 1. klasse ved oppstart også har vi egen kanal på teams for 
helsesykepleier og sånt. Vi har ikke fått veldig mye info, men det ligger litt info på teams. 

Ikke fått noe informasjon. Fått vite litt om helsesøster. Men ikke så mye annet enn det. 
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6. Konklusjon 
Resultatene viser at de som intervjues har opplevelser som gir grunnlag for å se nærmere på 
hvordan vi leverer tjenester til ungdom og elever. Noen tiltak kan være organisatoriske, som 
holdninger og kunnskap innenfor rådgivning. Andre kan være teknologiske, som mer 
sammenhengende søknadsportaler. Tilgjengeligheten til tjenester er avgjørende for bruk. Dette 
kjenner vi fra vår private sfære. Derfor er det viktig at tjenestene er kjent, har lav terskel for bruk og 
treffer behovet som etterspørres.  

Flere problemstillinger og utfordringer ble gjennom intervjuene knyttet opp mot hendelser knyttet 
opp mot den enkelte person. Dette gjaldt spesielt hos de særskilte gruppene som ble intervjuet. 
Etter å ha sett nærmere på enkelttilfellene opp mot andre sitater, kunne vi fort se paralleller og 
sammenhenger som støttet opp under de mer illustrerte utfordringene. For eksempel så illustrerte 
et par OT-ungdommer at større folkemengder var utfordrende, og første skoledag var da spesielt 
krevende. Ved å se nærmere på hva elevene i vg2 hadde sagt om første skoledag, så vi at flere her 
også utrykt utfordringen med folkemengdene første skoledag. Ettersom problemstillingen ikke 
hadde blitt like sterkt belyst hos “de ordinære elevene”, ble det heller ikke ansett som en signifikant 
utfordring – selv om plagen fortsatt var til stede. Derfor har det vært nyttig å intervjue de særskilte 
gruppene, og det vil være relevant å se på muligheten for å samle data fra ytterligere grupper med 
andre særskilte behov. 

Ved å benytte kvalitative undersøkelser som intervju, får vi fram detaljert informasjon om hvordan 
ungdommene opplever tjenestene våre. Vi får også fram et mer nyansert bilde enn det kvantitative 
undersøkelser gjør. Ved å utføre dybdeintervju har vi fått datagrunnlag som gir en beskrivelse av 
situasjoner utover hva en spørreundersøkelse kan gi. Dette kom tydelig frem under 
spørsmålstillingen knyttet til rådgivertjenesten. Ved å se på resultatene i Ungdataundersøkelsen kan 
man antyde at rådgivertjenesten er god som den er. Men ser man på sitatene i dybdeintervjuene, 
ser vi at de som var fornøyde visste hva de ville velge, og de som var usikre eller hadde kompliserte 
henvendelser, var mindre eller ikke fornøyde. Hele formålet med brukerreiser er få fram en 
beskrivende opplevelse fra brukeren. Dette gir gode grunnlag for å best mulig treffe med tiltak.  
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