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Denne innsiktsrapporten oppsummerer prosjektet “Oppfølging av 
ungdom som avbryter eller står i fare for å avbryte opplæringen”, 
gjennomført i 2021. Rapporten presenterer resultatene av en 
tjenestedesignprosess som har involvert ungdom og ansatte i 
målgruppen hvor vi har kartlagt behov, utfordringer og muligheter.

Prosjektet synliggjør potensialet for å forbedre rutinen for oppfølging 
av ungdom som står i fare for eller avbryter opplæring, både gjennom 
beskrivelser av målgruppens behov og muligheter for forbedringer. 
Prosjektet jobber etter prosessmodellen "Double Diamond" som 
består av fire steg: Forstå, Definere, Idéutvikle, Prototype & teste. 
Denne innsiktsrapporten oppsummerer det vi har lært i innsiktsfasen; 
Forstå og Definere.

Utfordring
Forankre
Forplikte

Forstå Definere Funn

Implementere

Idéutvikle Prototype
& teste

INNSIKT KONSEPT

I innsiktsfasen fokuserte vi på å forstå utfordringen vi står ovenfor ved 
å stille følgende spørsmål:

Hva er behovene til brukere og ansatte?
Hvordan er situasjonen i dag? Hva er høydepunkt og hva er 
smertepunkt?
Hvilke muligheter finnes?

"Double Diamond- modellen"

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-double-diamond


Begrepsforklaringer
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Det er en rekke begreper / forkortelser som brukes i denne rapporten 
som vi ønsker å forklare. Slik at du som leser av rapporten kan forstå 
begrepene, uavhengig av fagbakgrunn.

OT = Oppfølgingstjenesten
Følger opp og gir tilbud til ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid.

PPT = Pedagogisk- psykologisk tjeneste
Sakkyndig instans i spørsmål om ungdom og voksnes 
opplæringsituasjon og behov for spesialundervisning.

PSU = Seksjon for pedagogisk støtte og utvikling
Er en av syv seksjoner i sektor for opplæring og folkehelse

OF = Sektor for opplæring og folkehelse
Organiserer videregående opplæring i fylket

OK = Opplæringskontor
Et samarbeid mellom bedrifter og virksomheter om inntak og 
opplæring av lærlinger. Opplæringskontorene fungerer også som 
rådgivere for lærebedriftene.



Thormod sin histore
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”Jeg har det i meg å 
utføre oppgavene. 

Jeg må bare faktisk 
gjøre det, men jeg er 

ganske flink til å si at 
jeg kan gjøre det i 

morgen.”

Thormod, 19 år, IKT lærling



Før korona hadde Thormod 
problemer med å komme seg opp 

tidsnok til å rekke nødvendig 
offentlig transport. Han er mye 

våken om natta på grunn av 
gaming. Nå står han i fare for å 

miste læreplassen.

BAKGRUNN

Thormod startet læretid i offentlig 
virksomhet. Han ble sittende på 
hjemmekontor pga. korona, men 
var ikke selvgående nok til å å få 
utført oppgavene. Han utsetter 

oppgaven hvis han kan.



Thormod sine frustrasjoner

Jeg er demotivert for oppgavene mine og det er 
tungt å komme i gang.
Jeg er redd for at jeg ikke klarer oppgavene godt 
nok. Det er vanskelig å ha ansvaret selv, på skolen 
var jeg vant til å jobbe sammen med andre.
Det kan være utfordrende å være blant andre 
mennesker da jeg har sosial angst.
Jeg har høye krav hjemmefra og vil ikke at 
foreldrene mine skal vite at det er problemer i 
læretida
Hobby og fritid tar all tid og oppmerksomhet
Jeg vet ikke selv hva som skal til for å få 
hverdagen til å fungere

Thormod sine ønsker og behov 

Jeg trenger mer oppfølging på arbeidsplassen 
hvor jeg har tydelige forventninger til hva jeg skal 
levere til en hver tid.
Jeg trenger hjelp til å ta tak i situasjonen og 
ønsker å vite hva som er de ulike alternativene 
mine fremover
Jeg ønsker å bli bedre kjent med kollegaene mine 
og vil gjerne jobbe mer sammen med noen av 
dem.
Jeg vil beholde læreplassen min og lønn, og 
ønsker til slutt å oppnå et fagbrev



Amalie sin histore
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«Jeg vil bli hørt, da 
det er mitt liv og min 

framtid det blir 
bestemt over»

Amalie, 17 år, Elev VG1



Amalie mister fort motivasjonen når 
ting blir vanskelig / kjedelig og gir fort 

opp. Hun har også lese- og 
skrivevansker, noe som gjør det ekstra 
tungt å forstå komplekst innhold. Hun 
er usikker på sitt linjevalg og fordi hun 

allerede har et høyt fravær vurderer 
hun å slutte på skolen.

BAKGRUNN

Amalie går på VG1 Elektro. Hun startet på 
vgs med mye fravær fra ungdomsskolen. Hun 

har dårlig erfaring med å stå opp tidlig og 
sliter med å levere oppgaver inn til fastsatte 
frister. I tillegg er det krevende sosialt. Hun 
er tidvis bestemt og tydelig i forhold til egne 
valg og eget liv, men når hun får alternativer 

blir hun usikker og frustrert.



Amalie sine frustrasjoner

Skole går ikke, jeg har gitt opp. Jeg har mistet 
motivasjonen og er bekymret for at jeg ikke skal få 
meg en utdanning eller jobb
Jeg har lese- og skrivevansker og er usikker på 
hvilke muligheter eller hjelp jeg kan få
Jeg er frustert over å ikke lykkes og føler jeg har 
gjort et feilt linjevalg
Jeg synes det er vanskelig å ta viktige 
beslutninger
Jeg blir frustert når jeg ikke blir hørt og når andre 
vil bestemme over meg
Jeg blir frustert når jeg kaster vekk tiden min
Sosiale medier opptar mye av tiden min. Det går 
utover søvn

Amalie sine ønsker og behov 

Jeg ønsker å vite om muligheten for å kunne gjøre 
omvalg av linje, jeg tror ikke elektro er riktig valg 
for meg
Jeg ønsker meg en jobb for å tjene egne penger, 
men jeg er redd dette blir vanskelig uten fullført 
vgs
Jeg ønsker å snakke med noen som kan forstå 
mine behov og utfordringer med skolen og som 
kan hjelpe meg med tilrettelegging
Jeg ønsker ikke å lese eller skrive så mye, jeg 
trives best med praktisk arbeid.
Jeg skulle ønske det var mindre mas..



Espen sin histore
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”Jeg føler lite støtte i 
prosessen.”

Espen, 19 år, Ungdom i Oppfølgingstjenesten (OT)



Espen ønsker ikke selv å slutte. Han 
synes det er vanskelig å vite hva som er 

riktig i møte med fagfolk, og føler lite 
støtte i prosessen.

BAKGRUNN

Espen har hatt mye udokumentert fravær 
grunnet sykdom i læretiden. Han gikk barne- 

og ungdomsarbeider og trivdes godt i 
barnehagen. Han ventet på en utredning og 

hadde akkurat begynt på ny medisin når han 
får innkalling til hevemøte.

FOTO: SKJALG EKELAND, ba.no



Espen sine frustrasjoner

Jeg opplever å ha lite informasjon om rettigheter.
Jeg er redd for å lage oppstyr.
Jeg var ikke klar over konsekvensene over å ha 
høyt fravær.
Jeg føler liten støtte i prosessen.

Espen sine ønsker og behov 

Jeg trenger forståelse for min situasjon rundt 
mine helseutfordringer.
Jeg har behov for at noen snakker min sak.
Jeg har behov for informasjon om rettigheter og 
muligheter.
Jeg har behov for å bli inkludert i avgjørelser som 
gjelder meg.
Jeg trenger støttepersoner rundt meg.
Jeg har forventninger om å få god tilrettelegging 
for å klare å fullføre opplæringsløpet.



Aleyah sin histore
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”Familien min 
forventer mye av 
meg, at jeg skal 

jobbe hardt og bidra 
økonomisk. Det er 

mye press 
hjemmefra”

Aleyah, 19 år, Lærling



Aleyah snakker rimelig godt norsk og har greid å 
kontinuere matematikk og naturfag på 

sommerskole. Hun drømmer om fagbrev og fast 
jobb som barne- og ungdomsarbeider, men vet at 
med stryk i engelsk vil hun ikke få utdelt fagbrev, 

selv om hun består den praktiske fagprøven. 
Aleyah er lei av å stange hodet i veggen i et forsøk 

på å lære seg et språk i tillegg til norsk.

BAKGRUNN

Aleyah kom som flykning til Norge som 15 åring. 
Hun bor i Horten sammen med far, mor og 7 

småsøsken. Hun er i sitt siste halvår som lærling 
i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Da hun 
startet læretiden hadde hun stryk i tre fag 

(engelsk, matematikk og naturfag). På tross av 
dette fikk hun læreplass.



Aleyah sine frustrasjoner

Jeg har strøket i engelsk og sliter med å lære meg 
dette språket når jeg har full arbeidstid som 
lærling
Jeg synes det er vanskelig å lære meg to språk 
samtidig, jeg har ikke hatt engelsk på skolen før 
jeg kom til Norge
Jeg får ikke fagbrev uten fullført og bestått i alle 
fellesfag
Jeg har ikke lese og skrivevansker og kan ikke 
søke fritak i faget
Min familie forventer at jeg skal jobbe og bidra 
økonomisk, det er mye press hjemmefra som 
stresser meg.
Jeg er sliten..

Aleyah sine ønsker og behov 

Jeg ønsker å få fritak i engelsk
Jeg trenger et fagbrev slik at jeg kan jobbe og 
tjene til livets opphold.
Jeg ønsker en jobb som gjør at jeg kan hjelpe 
andre som har vært i min situasjon
Jeg må kunne bidra økonomisk i familien min, og 
ønsker å kunne gi mine småsøsken det de trenger
Jeg trenger hjelp og veiledning til å kunne fullføre 
fagbrevet, hvilke tilbud finnes det for meg?
Jeg vil ikke bli NAV'er slik som foreldrene mine



Historier fra 

Nå har du blitt presentert for Thormod, Amalie, Aleyah og Espen, fire 
fiktive personer som med sine historier viser typiske forløp og 
gjennomgående trekk ved ungdommer vi har snakket med. Historiene 
gir oss bedre forståelse av hvordan ulike scenarioer både utspiller seg 
og oppleves i en ungdoms liv.

På de neste sidene vil vi presentere prosessen for hvordan vi har 
kommet frem til den innsikten som Thormod, Amalie, Aleyah og Espen 
belyser.

18 år, Elev VG1

Amalie

19 år, IKT lærling

Thormod

virkeligheten
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19 år, Lærling

Aleyah

19 år, Ungdom i 
Oppfølgingstjenesten

Espen
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"Hva er bakgrunnen for prosjektet"
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"Hvordan kan vi sikre en 
god og riktig oppfølging 
av elever og lærlinger 
som står i fare for, eller 
vurderer å avbryte 
opplæringen sin?"

Prosjektmål

Bakgrunn for prosjektet
Rutinen som skal forbedres gjelder oppfølging og samhandling rundt ungdom 
som avbryter eller står i fare for å avbryte videregående opplæring. Formålet 
med rutinen er å raskt avklare veien videre for den enkelte elev eller lærling.

Mulige utfall av rutinen er at eleven:
fortsetter (med hjelpetiltak)
fortsetter (som deltidselev)
fortsetter som deltidselev i kombinasjon med tiltak i OT
avbryter skolegang og overføres til OT

Mulige utfall av rutinen er at lærlingen:
fortsetter (med hjelpetiltak)
gjør omvalg (lærling til lærekandidat)
blir permittert fra lærekontrakt (finne ny lærebedrift)
avbryter opplæringen og overføres til OT

Rutinen innebærer et avklaringsmøte hvor de ulike partene sammen med 
eleven/lærlingen møtes og lander på et veivalg, blir enige om mulige tiltak, 
avklarer rettigheter og hvem som har ansvaret for veien videre ved endringer.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Hvordan kan vi tidlig identifisere de 
som står i fare for å avbryte slik at 
de får god tilrettelegging og støtte i 
prosessen?

Hvordan kan vi raskt avklare veien 
videre sammen med ungdommen?

Hvordan kan vi sikre at de som har 
avbrutt opplæring finner veien 
tilbake og fullfører sin opplæring?

Hva skal forbedres? Viktige problemstillinger
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Prosjektorganisering
Prosjektet er et samarbeid mellom sektor for opplæring og folkehelse i 
Vestfold og Telemark fylkeskommune og ACOS AS som leverandør av 
tjenestedesign. Kjerneteamet har bestått av representanter fra ulike 
tjenester i fylkeskommunen og tjenestedesignere i ACOS.

Et viktig delmål for prosjektet har vært å bidra til kompetanseheving 
innad i fylkeskommunen i metoder for å jobbe helhetlig og 
brukerorientert med tjenesteutvikling. Kjerneteamet har gjennom 
prosjektet jobbet aktivt med tjenestedesign- metoder som 
brukerintervjuer, personas, innsiktsworkshop og brukerreiser. For hvert 
steg i prosessen er det gjennomført fasemøter med fokus på prosess, 
metodikk og læring.

Kjerneteam

ACOS AS
Kristiane Hetlevik
Prosjektleder og tjenestedesigner

Liv Mari Bakke
Tjenestedesigner

Sektor for opplæring og folkehelse

Stine Indahl
Rådgiver for teknologi og digitalisering

Ida Sofie Kausland
Fagkoordinator eksamen (OF)

Kjersti Lekve
Rådgiver (PSU)

Lene Røland
Rådgiver, inntak (OF)

Inger Marie Bøe
Rådgiver videregående skole

Monica Majormoen Brekke
Kontorleder (OT)

Eva Skage
Teamleder (OT)

Anne Harjo
Rådgiver, koordinator for fagrådgiverteamet (OF)
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Slik har vi jobbet i innsiktsfasen
Innsikt vil si å lære noe nytt – få ny kunnskap
Innsikt er forstå problemet, forstå folks atferd og 
følelser og oppdage behov
Innsikt er vår sikkerhet for kunne ta de rette 
beslutningene

Hva er innsikt? Slik har vi jobbet med innsikt
I den første fasen har vi samlet mest mulig innsikt om 
brukerne og utforsket utfordringen i sin helhet. Gjennom å se 
prosessen gjennom brukernes øyne har vi dokumentert og 
etablert en felles forståelse for behov, problemer og 
muligheter.

Basert på innsikten har vi definert problemstillinger som 
danner grunnlaget for videre arbeid i løsningsfasen.
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Sentrale prosessaktiviteter
Vi har gjennomført digitale workshoper i Miro som er en 
online og visuell samarbeidsplattform. Her samarbeider vi 
på interaktive tavler, ikke ulikt hvordan vi vanligvis jobber i 
tradisjonelle fysiske workshops.

Digitale workshops

Brukerintervjuer
Vi har gjort brukerintervjuer med til sammen 22 brukere og 
ansatte som dekker ulike funksjoner i prosessen.

Innsiktskart
Vi har sammenstilt innsikten i et innsiktskart hvor vi har 
sortert, sett etter mønstre og sammenheng i det som har 
blitt sagt i intervjuer. Metoden har hjulpet oss til å 
identifisere problemområder som danner retning for 
arbeidet videre.

Basert på innsikt fra intervjuer har vi utarbeidet fiktive 
personer (personas) for primærbrukere og ansatte, hvor vi 
har definert behov, målsetninger og utfordringer. Med 
utgangspunkt i personas har vi dokumentert brukerens 
prosess og hvordan den oppleves. Brukerreisen har gjort 
det enklere for oss å se hvilke deler av prosessen som 
fungerer for brukere / ansatte (høydepunkt) og hvilke deler 
som må forbedres (smertepunkt)

Personas og brukerreiser

https://miro.com/


Forstå
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"Hvilke behov har ungdom som avbryter eller står i fare for å 
avbryte videregående opplæring"
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Aktørkart
Den første aktiviteten vi gjennomførte sammen som team var å 
kartlegge viktige aktører og brukere rundt tjenesten og synliggjøre 
deres kompetanse, roller og ansvar. Aktørkartet har hjulpet oss til å 
velge ut hvem som skal prioriteres og involveres i prosessen, og hvem 
det er viktig å snakke med for å få avdekket viktig innsikt.

Aktørkartet viser oss at det er mange aktører involvert i denne rutinen, 
både internt og eksternt.

Kjerneteam

Involvert

Foresatte

Lærere Lærebedrift

Inntak

Rådgiver 
i OTRådgiver i 

skolen
Rådgiver

PPT

Fagrådgivere

Lærlings- 
ombudet

Administra- 
sjon og ledelse

Ansatte i 
opplæringskon

tor

Helse- 
rådgiver

Helse- 
sykepeleier

Fastlege

NAV

Eksamen

Oppfølgings- 
tenesten

Fag- og 
yrkes- 

opplæring

Elevombudet

Elev

Lærling

Teknologi og 
digitalisering
s ansvarlige

IT / 
teknisk 
support

Arkiv

Informert

Forklaring av aktørkartet:

Kjerneteam:
Prosjektgruppen

Involvert:
Aktører som involveres regelmessig eller etter behov

Informert:
Aktører som påvirkes i større eller mindre grad av prosessen og evt løsninger

Pedagogisk 
støtte og 
utvikling
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Aktørkart for elev
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Aktørkart for lærling
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Brukerintervju
Hovedgrunnlaget for innsiktsarbeidet har vært intervjuer med ungdommer som av 
ulike årsaker har vært med på ett eller flere avklaringsmøter for å avklare videre 
prosess for utdanning eller lære. Vi har jobbet med å forstå ungdommens 
opplevelse og erfaringer med prosessen samt også forstå hvordan støtteapparatet 
og involverte aktører opplever den.

Intervjuene tok utgangspunkt i en intervjuguide hvor vi gikk inn på hva som førte til 
at ungdommen fikk et behov for / ble innkalt til et avklaringsmøte. Vi ville vite 
hvordan de opplevde prosessen og hva som førte til et avbrudd eller at de kom 
tilbake i et skoleløp / læreforhold. I tillegg har vi hatt samtaler med ansatte som er 
involvert i rutinen.

Ungdom vi har intervjuet

Elev med omvalg
Elev med avbrutt skole
Elev som har gått VG1 to ganger med avbrudd

Lærling med avbrutt læretid
Lærling som har byttet lærebedrift til et annet 
opplæringskontor.
IKT lærling

Involverte aktører 
vi har intervjuet

OT- rådgivere
Helsesykepleier
Helserådgivere
Rådgiver skole
PP- rådgiver
Rådgiver fagopplæring
NAV- veileder
Fagkoordinator OT
Elev- og lærlingombud
Faglig leder i lærebedrift
Ansatt i opplæringskontor
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Nøkkelinnsikt fra opplæring i skole

"Vi opplever en del unnlatenhet og 
manglende dokumentasjon. (hva er 

utprøvd sammen med elev?). 
Dokumentasjon er avgjørende"

Elev- og lærlingombud

"Det er forskjell fra skole til 
skole og rådgiver til rådgiver 
hvordan avklaringsrutinen 

fungerer"

Fagkoordinator OT

"Burde vært et 
oppfølgingsmøte: Mulig å 

sjekke ut at alt var forstått og 
eventuelt stille 

oppfølgingsspørsmål når den 
første samtalen var fordøyd"

Elev, Vg1

Samarbeid virker forebyggende 
og gjør det enklere å spisse 

tiltak for å beholde elevene. Vi 
trenger en bedre tverrfaglig 

rutine for de som strever

Helsesykepleier

Sitater fra involverte aktører Sitater fra elev

"Ikke bare plasser ungdom 
med utfordringer der de 

alltid har blitt plassert fordi 
det er det enkleste. Finn ut 

hva de vil med sine liv "

Elev, Vg1

"For mye «slack» og 
tilrettelegging kan føre til 
utrygghet, usikkerhet og 

manglende 
motivasjon/innsats/produkt

ivitet"

Elev, Vg1

"Det hadde vært fint å ha 
med noen som en «ekstra 

hukommelse» i møtet"

Elev,  Vg1

"Vi som foresatte måtte ta en 
koordinerende rolle. Mistanke om 

at kontaktlærer ikke har vært nøye 
nok med å videreformidle fra dialog 

med hjemmet"

Foresatte til elev, Vg1

"Burde være en del av 
forberedelsene til møtet at alle har 
snakket sammen, og en avklaring 

av hvem som skal være med i 
møtene."

Elev, Vg1

"Havnet rett på et møte der det 
ikke var en mulighet til å fortsette. 
Føler ikke at jeg fikk en advarsel. 

Ikke fått noe skriftlig"

Elev, Vg1

"Oppleves som svært positivt å 
ha et tett samarbeid med OT. 
Lav terskel for å ta kontakt og 
drøfte alternative løsninger."

Rågiver på skole

"Bare et møte med klassen kan 
gi en effekt. Noen skulle møtt 

dem tidligere med den genuine 
undringen."

 Elev- og lærlingombud
"Vi ser at vi når guttene i langt mindre 

grad enn jentene. De stiller mindre 
spørsmål og oppsøker i mindre grad 

helsetjenester. Men: De er i større grad 
inne og leser og søker informasjon på 

andre måter."

Helsesykepleier

"Tidlig inn! Rutiner for å varsle / 
koble på når elever uteblir. 

Usikker på rutinen. Kanskje kunne 
det vært et eget sjekkpunkt: «Er 

helsesykepleier kontaktet»?"

Helsesykepleier
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Nøkkelinnsikt fra opplæring i bedrift

"Bør ha flere avklaringsmøter før 
det ender med hevemøte. Snakke 
på forhånd, ufarlig prat er veldig 

viktig"

Fagrådgiver

“Jeg syntes det var 
vanskelig å si noe i 

møtet”

Ungdom, avbrutt læretid

"Avklaringsmøter kan være litt 
tidligere enn hva de ofte er. Ofte 
er det snakk om et avbrudd, ikke 

avklaring og ting er bestemt"

NAV- veileder

 "Jeg tenker at for noen vil et formøte 
hjulpet litt. Når man kaller inn kan 

man jo skrive noe om dette, så det er 
mulig å ta kontakt, mulig for noen å 

kjenne til personen og evt tilby et 
formøte. Det kunne vært en forbedring 
for de som syns det er skremmende"

Ungdom, byttet lærebedrift i 
opplæringstiden

Lærlingene får sjeldent med 
seg det som blir sagt i møte.

Helserådgiver

"Skummelt med mange 
mennesker som har tydelige 

meninger om alvoret – 
ubehagelig situasjon"

Ungdom, IKT- lærling

"Sist møte var vi 6-7 
stykker. Det blir tøft for 

dem!"

Lærebedrift

Sitater fra involverte aktører Sitater fra lærlinger

 "Er overbevist om at hvis det 
er for mange voksne, knepper 

ungdommen igjen"

Rådgiver, fagopplæring

 "Fortsett å legg fokus på lærlingen i 
opplæringssituasjon. At man sørger for 

at det ikke deltar alt for mange 
fremmede i møtet."

Ungdom, byttet lærebedrift i 
opplæringstiden

"Overgangen fra skole til lærebedrift 
var litt skummelt fordi jeg har alltid 
vært vant til å jobbe sammen med 

andre skolelever, og nå fikk jeg 
ansvaret alene. Det var uvant."

Ungdom, IKT- lærling

"Lite info. om hvorfor det har 
blitt som det har blitt, både 
når det gjelder prosess og 

møter."

OT- rådgiver

"Bedriften ville heve kontrakten. 
Hevingen var imot min vilje, men jeg 

trodde at jeg måtte signere 
skjemaet. Fikk ikke informasjon om 

at jeg ikke trengte å signere."

Ungdom, avbrutt læretid

“Dumt at det er en frist på klage, 
man burde klage når man vil og 

man er i stand til det”

Ungdom, avbrutt læretid

"Skjemaet burde vært digitalt så 
alle kan se og komme med innspill 
før signering, så lærlingen kan få 

tid til å prosessere."

Lærebedrift
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03

"Vi analyserer resultatene fra innsiktsfasen"



INNSIKTSRAPPORT | Definere

Basert på ulike brukerhistorier har vi utformet de fiktive personene, Thormod, 
Amalie, Aleyah og Espen. Ved å omforme innsikten fra samtaler til en personas 
kan vi skape felles forståelse for brukerne og rette oss mot de med riktig 
kommunikasjon i hvert steg av prosessen.

Personas har videre et empatisk formål: Ved å forstå ungdommene og sette seg 
inn i følelsene deres, blir det enklere å identifisere seg med deres behov og 
utfordringer. Erfaringsmessig fungerer også personas godt som et verktøy til 
idégenerering. Det er enklere å se løsninger og muligheter ved å spørre seg  "Hva 
ville Thormod gjort", eller "Hva ønsker Amalie seg"?

Personas

18 år, Elev VG1

Amalie

19 år, IKT lærling

Thormod

19 år, Lærling

Aleyah

19 år, Ungdom i 
Oppfølgingstjenesten

Espen



INNSIKTSRAPPORT | Definere

Basert på vår innsikt har vi dokumentert de ulike stegene i prosessen, 
og beskrevet hvordan den oppleves for brukeren. Brukerreisen viser 
helheten i prosessen, hvem som er involvert, hvilke kontaktpunkter 
som benyttes, og kobler dette med den konkrete brukeropplevelsen 
(Hva skjer med brukeren i alle steg?). Dette gir oss et godt 
utgangspunkt for å se hvor "skoen trykker", og identifisere hvilke 
områder som bør prioriteres i det videre løsningsarbeidet.

På de neste sidene vil du få presentert en forenklet versjon av Thormod 
og Amalie sin brukerreise. Sitatene i forløpet er hentet direkte fra 
samtaler med ungdommer. De representerer både individuelle 
historier, men også behov og opplevelser i målgruppen som helhet.

Brukerreisen
Alle brukere er unike og kan oppleve prosessen ulikt. Mange har mer 
komplekse behov enn de som er skissert her. Én brukerreise kan ikke 
fange alle disse unike erfaringene, men er likevel et godt redskap for å 
avdekke viktige problemområder i prosessen.



  Thormod sin reise  
Thormod blir innkalt til møte med 
veileder fordi han har vært mye 
borte fra jobb. I møtet får han  
varsel om at han kan miste 
læreplassen dersom fraværet 
fortsetter.

Thormod, 19 år, IKT lærling



Thormod gjennomfører 
læretiden med oppfølging fra 
OT. Han tar fagprøven, består 
og får fagbrevet.

Thormod stiller i avklaringsmøte. Han vet ikke så mye om 
hva som venter ham, selv om han fikk det forklart på 
telefonen. I møtet er han nervøs, og han blir usikker fordi 
det er mange ukjente personer i rommet. Han får hjelp til å 
få fram at han ønsker å fullføre, men at det føles 
uoverkommelig. De ulike personene som er med i møtet 
forteller om hva de kan hjelpe med og ulike muligheter 
Thormod har. Fordi han er stresset, er det vanskelig å huske 
hvem som var med i møtet og det som ble sagt. Han husker 
at han har signert avklaringsskjemaet, men er usikker på 
hva det innebærer.

Før (Når behovet oppstår) Under (Kjernen av prosessen) Etter (Tiden etter avklaring)

Thormod blir innkalt til møte 
med veileder fordi han har vært 
mye borte fra jobb. I møtet får 
han varsel om at han kan miste 
læreplassen dersom fraværet 
fortsetter.  Thormod synes 
møtet er ubehagelig og 
skjønner at han må ta seg 
sammen. Han velger å ikke 
fortelle foreldrene om møtet.

THORMOD SIN REISE

Selv om Thormod ønsker å 
skjerpe seg, fortsetter han å 
skulke jobben. Han gamer mer 
enn vanlig for å slippe å tenke 
på de vanskelige tingene. 
Veileder kobler på fagrådgiver 
og informerer Thormod om at 
han vil bli innkalt til et 
avklaringsmøte.

“Jeg følte at jeg ikke  
hadde så mange i 
ryggen og syntes det 
var vanskelig å si noe”

“Det var skummelt med så 
mange mennesker som hadde 
tydelige meninger om alvoret – 
ubehagelig situasjon”

“I møtet merket jeg hvor alvorlig det kunne 
være. Å miste lærebedriften virket veldig 
skummelt. Det var ubehagelig at det var så 
mange personer som sa at det kunne gå så ille.”

“Jeg følte meg trengt opp i et 
hjørne, men sitter i etterkant 
med en opplevelse av at det 
var nødvendig”

“I etterkant fikk jeg  
mye hjelp av OT. Det 
fungerte veldig fint.”

“Jeg husker ikke så mye av det som 
ble sagt. I etterkant skulle jeg ønske 
jeg hadde med meg en ekstra 
hukommelse”

Thormod fortsetter som 
lærling. Etter møtet får han 
oppfølging av OT som hjelper 
han til å strukturere hverdagen 
og jobbe med oppgavene sine i 
kompetanseboken. Han lærer 
hvordan han kan begynne på 
oppgaver selv, og får tips til 
måter han kan gå fram for å få 
mer hjelp i lærebedriften han 
jobber i. Han får også tilbud om 
samtaler med helserådgiver. 
Der snakker de om motivasjon 
og hva Thormod selv kan gjøre 
for å få en bedre døgnrytme.

"Jeg var ganske redd for at det 
jeg ikke leverte var helt nok. Jeg 

tenkte at det kom til å bli 
slitsomt å starte på oppgaven."

"Jeg er fornøyd med 
hjelpen jeg fikk og 
hverdagen er blitt bedre. 
Jeg ser frem til fagprøven 
er i mai/juni"



  Amalie sin reise  
Amalie mottar en sms fra 
kontaktlæreren sin som vil ha en 
samtale ang mye fravær. Hun 
ignorerer meldingen først, men 
finner til slutt ut at hun skal ta 
imot tilbudet om en samtale.

Amalie, 17 år, Elev VG1



Amalie har mottatt invitasjon 
til møte via brev, men hun 
sjekker ikke posten sin. 
Amalie får til slutt en SMS fra 
rådgiver med invitasjon til et 
avklaringsmøte. Hun kjenner 
en klump i magen, men 
takker ja til møtet. Hun gruer 
seg fælt!

Før (Når behovet oppstår) Under (Kjernen av prosessen) Etter (Tiden etter avklaring)

Amalie mottar en sms fra 
kontaktlæreren sin som vil ha 
en samtale ang mye fravær. 
Hun ignorerer meldingen først, 
men finner til slutt ut at hun 
skal ta imot tilbudet om en 
samtale.

Amalie møter opp til samtale 
på skolen. Hun får beskjed om 
at hun har for høyt fravær i 
noen fag med tanke på 
fullføring. Kontaktlærer ønsker 
derfor å arrangere et møte for å 
avklare situasjonen videre.

AMALIE SIN REISE

Amalie møter en hyggelig dame 
fra OT som vil hjelpe henne å 
finne en praksisplass. Amalie 
har alltid hatt en drøm om å bli 
kokk og hun håper at det finnes 
en praksisplass som lar henne 
teste dette yrke.

Amalie venter på praksisplass, 
hun er utålmodig og bruker 
dagene og nettene sine på 
mest på sosiale medier og 
Netflix. Døgnrytmen er blitt 
forverret og Amalie kjenner at 
hverdagen ikke har så mye 
mening. Nå ønsker hun seg en 
rask løsning. Amalie mottar til 
slutt et tilbud om praksisplass 
hos en bedrift. Hun er skuffet 
over at det ikke ble noe 
relevant innen det hun ønsker å 
jobbe med i fremtiden.

Amalie stiller alene til møte. 
Hun blir møtt av flere ukjente 
voksne, hun får ikke helt med 
seg hvem som er hvem. Hun 
er veldig nervøs og synes det 
er ubehagelig at så mange 
voksne har tydelige meninger 
om hennes situasjon. Hun 
skulle ønske hun hadde noe 
mer støtte rundt seg og har 
vanskeligheter med å si og 
mene noe. På grunn av høyt 
fravær får Amalie tilbud om å 
være delkurselev og skal kun 
følge programfag/YFF, hun får 
i tillegg tilbud på OT. Amalie 
signerer på avklaringsskjema 
og avtaler et møte med OT.

“Det er lett å høre på de 
voksne når man er så ung 
selv”

“Flere møter hadde vært fint. Iallfall 
to møter. Gi eleven mulighet til å 
reflektere over det første møtet. Gi 
tid til å fordøye og reflektere. Et 
bekreftelsesmøte som møte nummer 
to”

“Havnet rett på et møte der det 
ikke var en mulighet til å 
fortsette. Føler ikke at jeg fikk en 
advarsel. Ikke fått noe skriftlig”

Amalie synes det er 
frustrerende å bruke tid på noe 
hun ikke vil gjøre noe med. Hun 
synes det er vanskelig å holde 
på en døgnrytme når hun bare 
har undervisning to dager i 
uken. Hun er ofte trøtt og sliter 
fortsatt med å våkne til en fast 
tid. Hun synes det hadde vært 
lettere med en stabil 
døgnrytme hvis hun hadde 
skole/opplegg oftere.

"Produktet ble noe jeg er frustrert over og 
som jeg har brukt mye tid på å reflektere 
over. Følte at jeg ikke fikk den 
veiledningen jeg trengte eller fikk vite om 
alle mulighetene jeg hadde. Jeg endte 
derfor opp med et omvalg jeg visste ikke 
er noe for meg."

"For mye «slack» og tilrettelegging 
kan føre til utrygghet, usikkerhet 
og manglende motivasjon."

"Ville mye heller ha en hverdag som er 
tyngre, men som gir motivasjon, enn 
noe som skal gi meg en enklere 
hverdag, men der jeg føler at jeg 
kaster bort tiden min. Det skaper stor 
frustrasjon"

“Ikke bare plasser ungdom 
med utfordringer der de alltid 
har blitt plassert fordi det er 
det enkleste. Finn ut hva de vil 
med sine liv”

“Når vi spør eleven om de 
har fått innkalling, er svaret 
urovekkende ofte nei.”

MANN, Elev- og 
lærlingombud
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5 innsikter

1 | Ungdommene opplever 
avklaringsmøtet som 
ubehagelig

2 | Avklaringsmøter ender for 
ofte med en heving/avbrudd

3 | Tilfeldig samhandling og 
varierende rutiner for 
prosessen

4 | Papirskjema med ulik 
begrepsbruk skaper 
forvirring og merarbeid

5 | Mangler faste rutiner på 
oppfølging etter 
avklaringsmøte for ungdom 
over 21 år

Med nåværende innsiktsgrunnlag kan vi begynne å identifisere problemer, 
muligheter og behovet som definerer grenser for løsningen.
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1 | Ungdommene opplever 
avklaringsmøtet som 
ubehagelig
Avklaringsmøtene kan oppleves som en eksamenssituasjon hvor 
ungdommen blir møtt av en "vegg av voksne mennesker". Det kan være 
opp til 6 - 7 voksne i møtene. Dette kan det være vanskelig for 
ungdommen å forholde seg til. Ungdom forteller at det oppleves som 
en ubehagelig situasjon hvor det er vanskelig å si sin mening og huske 
eller forstå det som blir sagt. Det kan også være vanskelig for 
ungdommen å huske hvem som er hvem. Varierende grad av 
informasjon og forberedelser før møtet kan også resultere i at 
ungdommene gruer seg så mye at de lukker seg. Samtidig så forteller 
en av ungdommene at det var i møtet hen først innså alvoret og 
opplevde å få god støtte og hjelp.

"Det var skummelt med så 
mange voksne mennesker 
som har tydelige meninger 

om alvoret – ubehagelig 
situasjon!"

Illustrasjonsfoto, hentet fra TV- serien "Ulven kommer" på NRK.no
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2 | Avklaringsmøter ender for 
ofte med en heving/avbrudd
Innsikt fra bedrift:
Samtlige aktører vi har snakket med ønsker å komme tidligere inn i 
prosessen, og savner rutiner for varsling og å bli koblet på når lærlinger 
uteblir. Når partene innkalles til et avklaringsmøte har det gått for langt 
tid og slitasjen på lærling og lærebedriftene har blitt for stor.

Innsikt fra skole:
Det er i dag ikke er gode nok rutiner på samarbeid og varsling med 
samarbeidspartene tidlig nok. Det betyr at eleven har allerede hatt for 
mye fravær og det er for sent å få vurdering i faget eller finne 
alternative løsninger.

Felles innsikt:
Både ungdom og aktører foreslår å holde flere møter før en eventuell 
heving. Det foreslås at man minimum bør ha ett samarbeidsmøte og ett 
møte hvor man konkluderer. Det er et viktig valg som skal tas og 
konsekvensene kan være store. Særlig sosialt.

"Det går for langt før man 
kobles på, og det er 

vanskelig å snu"
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3 | Tilfeldig samhandling 
og varierende rutiner for 
prosessen

"Vi opplever en del unnlatenhet og 
manglende dokumentasjon. Hva er 
historien til ungdommen og hva er 

allerede utprøvd? Dokumentasjon er 
avgjørende!"

Flere aktører opplever at samhandlingen på tvers blir tilfeldig, og at 
det er varierende oppfølging av rutinen. Dette har blitt særlig tydelig 
etter fylkesammenslåingen. Koordineringen mellom de ulike partene 
oppleves ved flere anledninger som tungvint og ineffektiv. Aktørene 
ønsker en bedre felles forståelse for rutinen.

God samhandling mellom aktuelle aktører rundt en ungdom kan være 
med på å snu en utvikling. Det er ikke utarbeidet rutine for å innhente 
samtykke til å dele opplysninger i forkant av et avklaringsmøte, og 
dette gjør at de ulike aktørene ikke får forberedt seg godt nok. Det er 
et ønske at det tydeliggjøres hvem som skal og hvem som kan være 
med på møtene og hvilken rolle de skal ha.
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4 | Papirskjema med dårlig 
språk skaper forvirring og 
merarbeid

"Avklaringsskjemaet burde vært 
digitalt så alle kan se og komme med 
innspill før signering. Da kan eleven 

få tid til å prosessere"

Papirskjemaet som brukes i dag skaper mye frustrasjon blant flere 
aktører. Utformingen er ikke tilpasset bedrifter, og det foreslås at man 
skiller skole og bedrift. Skjemaet oppleves å være forvirrende, hvor 
blant annet ulik begrepsbruk skaper misforståelser. Flere reagerer 
f.eks. på at ordet «avbrudd» må brukes i skjemaet, i tilfeller der det i 
realiteten handler opphold, sykemelding eller en pause. Det er et ønske 
om flere ulike alternative avkrysninger og at det kommer tydeligere 
frem hvilken informasjon man spør etter. Man ønsker også at det 
fremkommer hvilke tiltak som har vært utprøvd.

Det stilles spørsmål om det er nødvendig med alle signaturer, da dette 
tar mye tid. Enkelte aktører foreslår at Min ID kan brukes som signering 
for å effektivisere dette steget.
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5 | Mangler faste rutiner på 
oppfølging etter avklaringsmøte 
for ungdom over 21 år 

"Vi må også tenke på hva som 
kommer i etterkant av disse møtene. 

En rutine hadde vært nyttig for å 
ivareta ungdommen"

I dag mangler det faste rutiner på oppfølging etter avklaringsmøte for 
ungdom over 21 år. Dersom de er over 21 er de utenfor målgruppen til 
OT, og det er usikkert hvem som tar ansvar for å følge de opp videre 
etter avbrudd. Selv om de er unge voksne, trenger de oppfølging, 
veiledning og støtte i prosessen med å komme seg tilbake i opplæring 
og å fullføre sitt utdanningsløp.

Både for ungdom over og under 21 år mangler det rutiner for å sjekke 
ut hvordan ungdommene har opplevd prosessen eller avklaringsmøtet. 
Det er sannsynlig at det sjelden blir etterspurt  om ungdommenes 
opplevelse av møte, og hvordan kan man da sikre seg at ungdommene 
har forstått det som blir sagt og bestemt i møtet?



Veien videre
"Hva skjer i neste fase av prosjektet?"



På bakgrunn av vår innsikt har vi fått identifisert mulige spor for 
løsninger som kan være verdifulle å jobbe videre med. Innsiktene kan 
synliggjøre hvordan vi kan komme frem til helt konkrete tiltak og 
endringer i rutinen. I siste del av prosjektet skal vi utforske 
mulighetene og vi jobber med idéutvikling basert på de viktigste 
problemstillingene. Vi skal lage prototyper av mulige løsninger hvor vi 
involverer brukere og ansatte som testpersoner slik at vi kan definere 
hvilken retning som best løser problemet.

Veien videre
Idéutvikling

Takk til

Foto og illustrasjoner 
Alle foto uten kreditering er hentet fra Unsplash.com
Alle illustrasjoner er laget av ACOS

Takk til alle ungdommene og aktører som har delt sine 
historier med oss og på den måten laget grunnlaget for 
innsiktsrapporten. Deres bidrag har vært avgjørende for 
prosjektet.


