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Navnet Kim er valgt som 
nøytral beskrivelse av 
ungdommene som er 
intervjuet. Elever ved 

Horten videregående skole 
har laget film om temaet, 

glimrende illustrert og 
animert av Emil Javier 

Bolivar Auli.
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Hensikt med 
arbeidet

Et bidrag til kunnskapsgrunnlaget  
– de unges stemme – om opplevelsen 
av tjenester vi og kommuner leverer i 
overgangen fra grunnskole til 
videregående opplæring



Teknologi og 
digitalisering 
Vestfold og 
Telemark 

fylkeskommune

Oppvekst og 
kunnskap

Færder kommune 

Inntak, eksamen og 
voksenopplæring

Vestfold og 
Telemark 

fylkeskommune

Næring, Innovasjon 
og kompetanse

Vestfold og 
Telemark 

fylkeskommune

Oppfølgingstjenesten
Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Oppvekst
Kragerø kommune 

Oppvekst
Porsgrunn kommune

Prosjektleder
Jon Skriubakken

Seksjon: Teknologi og 
digitalisering

Prosjekteier
Helge Kristian Galdal

Direktør: Opplæring og 
folkehelse

Arbeidsgruppen:

• Et 
samarbeidsprosjekt 
mellom Vestfold og 
Telemark 
fylkeskommune, 
Færder, Kragerø og 
Porsgrunn kommune

Et samarbeidsprosjekt 
mellom Vestfold og 

Telemark fylkeskommune, 
Færder, Kragerø og 

Porsgrunn kommune



Bakgrunn:

• Prosjektet startet som en del av Ledergaloppen i regi av KS

• Brukerreisen ble en del av et samarbeidsprosjekt mellom VTFK, Færder, 
Kragerø og Porsgrunn kommune, for å kartlegge elevenes brukerreise

• Dette innebærer å kartlegge elevens opplevelse av tjenestene som de 
blir tilbudt og har krav på  

• For å få kunnskapsgrunnlaget med utgangspunkt i elevens opplevelser 
så har vi intervjuet elever for å få deres oppfatning av tjenestene  
kommune og fylkeskommune leverer i dag

Bakgrunn og organisering



Bakgrunn:

• Kunnskapsgrunnlaget som kartleggingen gir, skal brukes til å kunne 
forenkle, automatisere og digitalisere tjenester på tvers av kommune 
og fylkeskommune

• På denne måten skal elevene få best mulig tjenester

• Brukerreisen blir illustrert gjennom en karakter som har fått det 
kjønnsnøytrale navnet Kim

• Bildene i denne presentasjonen er kun illustrasjoner og ikke tatt i 
sammenheng med elevundersøkelsen

Bakgrunn og organisering



Brukerreise som metode

Metode og gjennomføring

• Sette ungdommens opplevelser og 
behov i sentrum

• Utfyllende beskrivelser og opplevelser 
rundt ulike problemstillinger

• Elevene opplever å bli lyttet til i en 
uformell setting gjennom et 
samtalerettet intervju

• Redusert grunnlag for generalisering ved 
et begrenset antall informanter

Foto?



Brukerreise som metode

Metode og gjennomføring

• Ungdataundersøkelsen i Telemark i 2018
- 7000 elever fra 8.trinn – Vg3
- 54% svarte at de var fornøyd med hjelpen de fikk av 

rådgiver
- 39% svarte at de var litt fornøyd
- 8% var ikke fornøyde i det hele tatt

• Brukerreisen 2021
- Elevene i ungdomskolen forteller at det var bra at 

rådgiveren kom
- 21 elever fra VG 2

- 5 elever hadde en positiv opplevelse med rådgiver
- 9 elever opplevde rådgiveren som bra/ok, men skulle 

ønske den var bedre
- 7 elever fortale om en eller flere dårlige opplevelser med 

en rådgiver
- De som opplevde rådgiveren som bra visste hva de ville 

gå og/eller hadde henvendelser som er lette å følge opp

Foto: Max Emanuelson



Dybdeintervju og tegneverksted
Elevgrupper Individuelle intervju Gruppeintervju Total

Yrkesfag Vg2 6 5 11

Studiespesialisering Vg2 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

Metode og gjennomføring



Det digitale intervjuet

Metode og gjennomføring

• Tidsbesparende 

• Eleven kan sitte i kjente og trygge 
omgivelser

• Bruke tid til løs prat for å skape en trygg 
atmosfære

• Det var to personer som gjennomførte 
intervjuene sammen, en som tidligere 
gikk yrkesfaglig og den andre gikk 
studiespesialisering på videregående.

Foto: Paal-André Schwital



Situasjoner:

• Når du får informasjon

• Når du tar valg

• Når du trenger hjelp

Jeg syntes det 
var vanskelig å 

se 
konsekvensen 
av språkvalget 
og hva jeg evt. 
måtte gjøre på 

VGs

Jeg 
opplever 
det som 

uoversiktlig 
å 

velge progr
amområde, 
fikk kort tid 

før 
blokkvalg

Medium god 
veiledning om hva 
de forskjellige 
linjene går ut på, 
men jeg satt pris på 
at lærere fra VGs 
kom og snakket om 
linjene. 

Fikk litt lite info. 
angående starten på 
VGs.

Jeg føler at jeg 
fikk litt feil 
info.(vanskelig
hetsgrad) 
angående R1 
matte

Begynte å få 
informasjon 
over 
forskjellige 
VGs' er som 
jeg kunne 
velge

Jeg fikk god 
hjelp av mine 
foreldre og 
lærere til å 
velge språk.

Jeg fikk god 
hjelp og 
informasjon når 
jeg skulle velge 
linje til VGs

Jeg benyttet 
meg av 
rådgiver når 
jeg skulle 
velge 
programfag

8.-klasse7-klasse 9.-klasse 10.-klasse VG1 VG2

Tidslinje

Hensikt og erfaring med arbeidet



Har vi god nok innsikt for å 
kunne utvikle tjenester med 

elevene og ungdom i 
sentrum? 

Her er noe av det vi fant ut. Brukerreisen har gitt oss litt dypere 
innsikt i ungdommenes erfaringer.



Informasjon
og 

rådgivning

Rådgivere, lærere og/eller foreldre 
har ikke alltid den nødvendige 
kunnskapen. Rådgivere gir råd basert 
på karakterene og nødvendigvis ikke  
ungdommens interesser. 



Informasjon og rådgivning

Max Emanuelson

• Flere elever opplever at yrkesfag blir satt 
i et dårlig lys og sett ned på

• Flere elever opplever at kontaktlærer 
ikke har nok informasjon om ulike linjer 

• Få elever benytter seg av hjemmesidene 
til videregående skole for å tilegne seg 
informasjon

• Besøksdager på VGS er bra!

• Rådgivningen som blir tilbudt elevene 
har behov for forbedring



Informasjon og rådgivning

Max Emanuelson

• Elevene ønsker mer informasjon om språk-
fagene de skal ha på ungdomsskolen og 
hvordan valget påvirker senere skoleløp

• Elevene ønsker informasjon om vgs. fra 
lærere/kontaktlærer og representanter 
/elever fra aktuelle skoler

• Prosessen med å få tak i læreplasser er ofte  
preget av for lite informasjon og oppfølging

• Elevene har lite kunnskap om valgmuligheter       
de har etter videregående utdanning



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

Foto: Max Emanuelson



• 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

Foto: Max Emanuelson



• 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.

Elev studiespesialiserende, vg2

Foto: Max Emanuelson



Påvirknings-
faktorer

Samtlige elever fortalte at valg av 
utdanningsprogram og 
programområder var påvirket av 
egne interesser. 



Påvirkningsfaktorer

Max Emanuelson

• Elevene snakker med foreldrene om ulike 
valg og hva de skal søke på relatert              
til VGS
- Elevene utelukker ikke at foresatte har en viss 

påvirkningskraft, men forteller at foresatte i størst grad 

rådfører ungdommen til å velge etter eget ønske og 

interesser. 

• Det er ulike faktorer som påvirker    
elevenes valg
- I aller størst grad nevner elevene at de velger vgs. etter 

egne interesser. Geografi, venner, foresatte og 

skolemiljø kan også påvirke. 



Foto: Max Emanuelson

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

velger selv»



Skole opp
starten

For en god del oppleves første 
skoledag som greit, og elevene syntes 
at de får den informasjonen de trenger 
i forkant. Men for andre kan denne 
dagen oppleves som stressende, og 
være fylt med usikkerhet.



Skoleoppstarten

Max Emanuelson

• Første skoledag kan oppleves som kaotisk 
med en stor folkemengde
- Enkelte elever syntes det er vanskelig å finne ut hvor de 

skal møte opp og må brøyte seg frem for å komme dit. 
Dette har vært spesielt utfordrende for OT-ungdom.

• Elevene får lite informasjon før oppstart
- Elevene får kun tekstmelding om møtepunkt og 

møtetidspunkt før 1. skoledag.

• Skolen har ikke nødvendig kontakt-
opplysninger til elevenes foresatte før 
skolestart
- Alle må fylle ut kontaktopplysninger til foresatte i løpet    

av oppstarteuken



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 … Den første dagen 
fant jeg absolutt ingen å snakke med, men fant 
nesten tilfeldig helsesøsteren i gangen og fikk da 
knappe 5 min med hen

Ungdom ved oppfølgingstjenesten



Søknads-
portaler

Flere elever syntes det hadde vært 
fint om de kunne sendt flere 
søknader samtidig, eller søkt om 
flere ting samtidig. 



Søknadsportaler

Max Emanuelson

• Elevene får lite informasjon om stipend, 
og lånekassen oppleves som kompleks 
- Flere syntes det er vanskelig å vite hvilket type 

stipend de skal søke på og om de i det hele tatt har 

krav på stipend.

• Noen peker på at stipend bør være 
høyere, og at betalingen kan gå direkte 
fra lånekassen til den videregående 
skolen
- Samtlige skulle ønske at de fikk mer penger av låne-

kassen. Noen elever må kjøpe utstyr til langt over 

stipendet og andre sitter igjen med penger.



Søknadsportaler

Max Emanuelson

• Søknadsprosesser kan forenkles og 
koordineres
- Elevene ønsker å sende søknadene samtidig eller søke      

på flere ting i en og samme søknad. Det er vanskelig for 

flere å huske på når de skal søke på hva.

• VIGO kan være utfordrende
- Viktigste valget de skal gjøre i sitt liv – fører til mye 

usikkerhet og stress. Det er mye elevene må krysse av på 

som de opplever som unødvendig, noen syntes språket i 

søknaden er for komplisert, og det kan være vanskelig å 

vite hva som er riktig å trykke på/fylle ut. Flere blir også 

stresset av å ikke vite om de har fått skoleplass, sidene 

krasjer ofte etter stor pågang.



• 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.

Elev fra yrkesfag, vg2

Foto: Max Emanuelson



Tilrette-
legging

Samtlige elever var usikre på 
hvilke støttetjenester de har 
tilgang på. Dette skyldes at 
begrepet ble opplevd som et 
fremmedord



Tilrettelegging

Max Emanuelson

• Unge minoritetsspråklige med kort botid
- Språk og forskjellige kulturer er naturlige hindre. Mange 

sier de er usikre på utdanningsløp og hvilke yrker man 

kan få. Informasjonen må gis muntlig, og de er fornøyd 

med en til en rådgivningen de får.

• Voksne minoritetsspråklige med kort botid
- Informasjon angående voksenopplæring for voksene 

minortitesspråklige varierer i forhold til hvilken 

kommune de ankommer. Utfordringer: språk, forståelse 

av skolesystem og jobbmuligheter. Vet ikke om 

støttetjenester de har tilgang til – kun for sine barn.



• OT ungdom
- Utfordrende med større mengder mennesker

- Blir opplevd som et problem

• Ungdommen har ikke god informasjon om 
hvilke støttetjenester de har tilgang på
- Elevene nevner at de hadde kjennskap til tjenestene, 

men at det ikke er noe de benyttet seg av ofte. 

Helsesykepleier og rådgiver oppleves som lite 

tilgjengelig av flere.

Tilrettelegging

Max Emanuelson



Foto: Max Emanuelson

«Synes det er fint     
at informasjon 

kommer muntlig. 
Skriftlig kan være 

vanskelig å forstå»
Ung minoritetsspråklig



• Lærerne behandler deg som et problem. Noen 
lærere holdt seg unna meg etterhvert 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 slitt med ting selv. Hen snakket med 
meg som den alderen jeg er. Du må snakke til 
oss som om vi er mennesker; medmennesker 
og ikke en plage.

Ungdom ved oppfølgingstjenesten

Foto: Max Emanuelson



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 nok være 

organisatoriske, som holdninger og kunnskap innenfor rådgivning. Andre kan være 
teknologiske som mer sammenhengende søknadsportaler. Tilgjengeligheten til tjenester 

er avgjørende for bruk. At de er kjent, har lav brukerterskel og treffer behovet som 
etterspørres.
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