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Velge selv, men ikke helt alene?  
 

 

- Et økologisk systemperspektiv på 10. klassingers utdanningsvalg i over-

gangen til videregående opplæring. 

 

Sammendrag  

Siden begynnelsen av 1990-tallet har det vært økende fokus på frafallsproblematikken i vide-

regående skole i Norge. Det har blitt et problem både i forhold til de samfunnsmessige kost-

nadene og de alvorlige konsekvensene det kan få for det enkelte individ. Undersøkelsen for-

mål er å få et dypere innblikk i elevenes opplevelser og erfaringer i forhold til valg av utdan-

ningsprogram. Studiet tar for seg om eksisterende tiltak i Buskerud fylkeskommune oppleves 

som nyttige for elevens valgprosess. Videre vil denne oppgaven ha fokus på hva videregående 

trinn 1 elever mener om tiltaket praksisdager, som er en del av faget utdanningsvalg på ung-

domsskolen. Undersøkelsen har både en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming i form av en 

spørreundersøkelse (399 besvarelser) og 4 forskningsintervjuer. Intervjuene er analysert via 

grunnprinsippene i Grounded Theory. Studiet viser at valgprosessen er kompleks og sammen-

satt av mange faktorer. Et valg påvirkes av blant annet kultur, sosiale forhold og den livsver-

den individet er og ser seg i.  Elevene er i hovedsak fornøyd med praksisdager som tiltak, men 

det må foreligge mer forskning for å kunne trekke konklusjoner om hvorvidt tiltaket reduserer 

frafallet.  

 

Nøkkelord: frafall, praksisdager, utdannings- og yrkesveiledning, utdanningsvalg, overgang, 

tiltak.   
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An Independent Choice, But Not All Alone? 
 

- An ecological system perspective at 10 graders choice of education in the tran-

sition to senior high. 

 

Summary 

There has been a focus on the dropout problem in Senior High Schools in Norway since the 

beginning of the 1990’s. Dropout has become a problem both in regard to social costs and the 

serious consequences this can cause to the individual. The purpose of this paper is to gain a 

deeper insight into the single pupil’s impressions and experiences regarding choice of educa-

tion. The study examines whether existing measures taken by the county of Buskerud are re-

garded useful for the pupil’s process of choice. Further, this paper will focus on what pupils in 

the first year of Senior High school think about the measure “practice days” linked to the sub-

ject “Educational Choice” in Junior High. This study is based upon both a quantity and a qual-

ity approach through a questionnaire (399 answers) and 4 research interviews. The interviews 

are analyzed through the principles of Grounded Theory. The study shows that the process of 

choice is complex and composed of many factors. A choice is affected by culture, social con-

ditions and the environment the individuals belong to or see themselves as a part of. Basically 

the pupils are satisfied with the “practice days” as a measure; however, more research is re-

quired to draw conclusions whether the measure reduces dropout.  

 

Key words: dropout, practice days, educational and vocational guidance, educational choice, 

transition, measure  
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Forord  
 

Masterstudiet har vært en lærerik og utviklende prosess. Underveis med oppgaven har det 

vært godt med støtte fra familie, venner og kollegaer, og det er på sin plass med en hilsen til 

dem som har hjulpet meg på veien.  

 

Jeg vil først takke min veileder Petra Roll Bennet ved universitetet i Stockholm.  Takk for din 

positive innstilling og oppmuntrende ord underveis i prosessen. Din kunnskapsrike og konkre-

te veiledning har vært helt avgjørende for å få dette til. Selv om vi har sittet på hver vår side 

av landegrensene har dette gått fint.  

 

Liv-Marie Bakka, takk for at du har støttet meg og gjort det mulig for meg å ta ferdig maste-

ren. Takk til Roger Kjærgård for gode råd og hjelp når valgets kval var rådende og for lån av 

relevant faglitteratur. Takk til Eifred Markussen som raskt sendte over ulike tips og lenker til 

forskningsrapporter på oppfordring fra en ukjent student. En takk går også til de engasjerte 

nettverksrådgiverne i Buskerud som har vært gode diskusjonspartnere på veien. Takk til alle 

rådgivere som har stilt opp for å skaffe meg respondenter og være pådrivere i å få gjennom-

ført intervjuene, samt til ledelse og rådgivere ved de videregående skolene, som på et hektsikt 

tidspunkt hjalp til med å få spørreundersøkelsen ut til elevene. Takk Vivi, for din generøsitet 

og vilje til å dele dine erfaringer fra masterskriving med meg. Takk til mine gode venner og 

kollegaer Øivind og Christina. Dere har vært gode samtalepartnere og har støttet og oppmun-

tret meg fullt ut både før og under masteroppgaven. Takk Christina, for din tilbakemelding på 

masteren og ditt gode språkøre. Min venn Michelle, takk for at du bidrog med dine engelsk-

kunnskaper.  

 

En stor takk rettes til de fire ungdommene som deltok på intervjuer. Det har vært umåtelig 

lærerikt. Jeg er ydmyk og takknemlig for deres velvilje til å dele sine erfaringer og kunnskap 

med meg.  

 

Thor Egil min kjære mann, uten deg ville ikke dette gått. Takk for at du har lest deg gjennom 

oppgaven, gitt gode råd og vært en som har passet på at jeg kunne senke skuldrene når det 

stormet som verst. Takk til mine to tålmodige barn som har sett sin mamma sitte titt og ofte 

ved PC `n den siste tiden. Nå er jeg fullt og helt deres igjen. 

 

Ellen Gustavsen Simensen, Hallingby, juni 2011 
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1. Innledning  

I dette kapittelet tar jeg for meg valg av tema. Videre kommer jeg inn på frafallsproblematik-

ken og på noen av tiltakene som er igangsatt i forhold til å forebygge og redusere frafallet i 

videregående skole.  

 

1.1 Valg av tema 

Da jeg skulle starte på masteroppgaven, var det viktig for meg å se nærmere på noe som in-

volverte ungdom og deres valg av utdanning. Prosessen med å finne et tema som vekket min 

nysgjerrighet for å gå i dybden i et forskningsarbeid, førte til at jeg plutselig selv stod ovenfor 

flere mulige veier. Det var interessant og igjen kjenne på følelsen av usikkerhet i forhold til å 

velge det som var rett, og ikke velge feil. Frustrasjonen og ensomheten man står ovenfor i 

valgets kval, men samtidig det gode ved at man med støtte fra familie, venner og kollegaer i 

valgprosessen tilslutt klarer å velge. Når man er 15-16 år og står på trappene inn i videregåen-

de skole, er det ikke vanskelig å forstå at det kan være krevende, usikkert og frustrerende å 

skulle velge en utdanning.  

 

Jeg har hatt en langt fra lineær vei inn i det yrket jeg nå arbeider i. På ungdomsskolen vil jeg 

kategorisere meg selv om ei relativt skoleflink jente, men som av ulike årsaker ikke trivdes så 

godt. Dette førte til at jeg valgte å gå siste året på en alternativ skole for ungdom. Dette året 

gav meg motivasjonen tilbake. I 1991 startet jeg som 16-åring veldig usikker i videregående 

skole. Valget kan jeg huske som basert på liten eller ingen kunnskap, men med en tro på at det 

sikkert ble bra. Jeg gjorde et feilvalg og valgte å slutte midt i første året på videregående med 

alle de følelser det innebærer. Herfra gikk veien gjennom ulike kurs og tiltak gjennom ar-

beidsformidlingen, til et lengre arbeidsforhold i industrien og derfra med et fagbrev fra trefor-

edlingen og videre inn i voksenopplæringen for å ta studiekompetansen. 

 

Veien til å bli rådgiver og norsklærer i en videregående skole har vært lang, men samtidig 

riktig for meg ut i fra de ulike fasene jeg har hatt i mitt liv. Men jeg kan ikke la være å undres 

over om den kunne blitt annerledes, ja kanskje inn i et liv preget av arbeidsledighet og vans-

ker. Hvordan ville veien blitt uten god støtte fra familie og venner og uten min egen drivkraft 

til å ville få det til? Valg kan være vanskelig. Jeg har tenkt noen ganger at kanskje veien min 

kunne blitt kortere hvis jeg hadde vært sikrere på hva jeg skulle velge i overgangen ungdoms-

skole til videregående. Min bakgrunn gjør at jeg kanskje er ekstra nysgjerrig på dette spørs-

målet.  
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De siste to årene jeg vært i et prosjekt i fylkeskommunen som nettverksrådgiver, der vi har 8.-

13.årstrinn i fokus. Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole er et av satsingsom-

rådene. Vi arbeider med utviklings- og systemarbeid og iverksetter tiltak der målet er å redu-

sere frafall i den videregående skole. Et av tiltakene har vært å få såkalte praksisdager til å 

fungere i alle regioner i fylket. Nettopp med den hensikt at elever skal få et bredere grunnlag 

til å gjøre sitt utdanningsvalg. Det har derfor vært ekstra interessant for meg i dette studiet å 

gå dypere inn i tiltaket praksisdager.   

 

I arbeidet som rådgiver på en videregående skole møter jeg elever som har gjort et utdan-

ningsvalg. De samme elevene står også midt i et valg av utdanning videre. I løpet av skoleåret 

møter jeg alltid elever som av ulike årsaker velger å slutte i videregående opplæring. Frustra-

sjonen og nederlagsfølelsen mange av de sistnevnte elevene formidler i veiledningssamtaler, 

sier noe om at selvtilliten og selvbildet kan ha blitt redusert. En del elever forteller om at de 

har valgt feil utdanningsprogram, at studiet ikke var slik de trodde og/ eller at det har blitt 

tøffere enn forventet. Elever som har gjort et feilvalg sier ofte at de føler de har kastet bort 

tiden sin. De viser frustrasjon over at forventingene ikke ble innfridd og flere forteller de er 

redde for at de igjen skal velge feil. Mange av dem vet ikke hva de skal bli i fremtiden, fordi 

valget de gjorde i 10. klasse ikke lengre er målet.  

 

Både nasjonalt og i eget fylke er det flere tiltak og prosjekter som er igangsatt med tanke på å 

øke gjennomstrømningen og fullføringsnivået i den videregående skolen. I rapporten Frafall i 

utdanning for 16–20 åringer i Norden (Markussen 2010), har man gjennom forskning om 

frafall både i Norden og internasjonalt pekt på hvor tiltak bør settes inn for å bekjempe frafall 

og øke gjennomstrømningen i videregående skole.  Et av forslagene for å nå dette målet er [… 

i overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring (god rådgivning som veileder 

ungdom inn i løp som leder mot studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på la-

vere nivå)…] (Markussen 2010:18). 

 

Det har fanget min interesse å se nærmere på hva ungdommer selv mener om det å gjøre et 

valg av utdanningsprogram og hva de mener er til nytte for dem i denne valgprosessen. Kan-

skje kan noe av det som kommer frem i dette studiet brukes til å videreutvikle eksisterende 

tiltak, eller iverksette nye tiltak i forhold til å gjøre valgprosessen og overgangen mellom 

ungdomsskolen og videregående lettere. 
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1.2 Frafallsproblematikken  

Frafall i videregående skole er et høyt diskutert og debattert tema i Norge. Det settes inn store 

summer årlig for å arbeide med forskning, tiltak og forebyggende arbeid for å redusere frafal-

let. Norge er ikke unik i denne sammenheng. Flere land både i Norden og Europa opplever 

mye av den samme problematikken. OECD
1
 har med den økte internasjonale interessen for 

utdanning, tatt for seg mange sider ved utbyttet av opplæringen og effekter av dette. Utdan-

ning i et livslangt perspektiv sees i sammenheng med de utfordringer som ligger i […the un-

derstanding of knowledge and learning in the context of economic development and coopera-

tion. […]To play an active part in society and in local, national and global politics, general 

skills related to one’s mother tongue, foreign languages, mathematics and information tech-

nology become increasingly important” (OECD 2000:12). Fokus og utvikling av ferdigheter, 

evner og interesser hos individer er områder som omtales som viktige satsningsområder både i 

stortingsmeldinger (st.mld) og forskning relatert til frafall.  

 

Med skolereformen i 1994 (R-94) ble det for ungdom fra 16-19 år en lovfestet rett til tre års 

utdanning i videregående skole. Retten gjelder fortsatt og utdanningen skal føre til enten stu-

diekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.
2
 R-94 vektla å gi en bred opplæring 

og kompetanse for utvikling og læring etter endrede behov. Reformen var en tilpasning til et 

samfunn i rask endring der man så at flere tok utdanning, men samtidig at gjennomstrømning-

en i skolen var for lav (Regjeringens dokumentarkiv1996). Synliggjøringen av den lave gjen-

nomstrømningen har fått ringvirkninger der man har sett på hva dette får for konsekvenser i 

samfunnet og for det enkelte individ. Det er også verdt å nevne at gjennomføringen på yrkes-

fag økte fra 30 % til 60 % med R-94, men har ligget stabilt her siden. “Hovedproblemet er 

ikke først og fremst at frafallet har økt, men at det er for stort og at konsekvensene trolig har 

blitt alvorligere” (Hernes 2010:7).  

 

Markussen har gjennom forskningsprosjektet Bortvalg og kompetanse (2008) fulgt 

 9749 elever fra våren 2002 til høsten 2007. Elevene er fulgt ut av 10.klasse, inn og igjennom 

videregående opplæring. Undersøkelsen har forgått i syv østlandsfylker, deriblant Buskerud 

fylke. Funnene viser at av de som gikk ut av grunnskolen i 2002 på Østlandet hadde 65,8 % 

oppnådd studie- og eller yrkeskompetanse.  34,2 % hadde ikke oppnådd denne kompetansen. 

                                                   
1
 OECD Organisation for economic cooperation and development 

2
 Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse. 

http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel?ASP=35764715&amp;Ran=32756&amp;Niva=V&amp;Area=8&a

mp;Return=WA_Artikkel&amp;Artikkel=012474&amp;TP=12-05-11 

http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel?ASP=35764715&amp;Ran=32756&amp;Niva=V&amp;Area=8&amp;Return=WA_Artikkel&amp;Artikkel=012474&amp;TP=12-05-11
http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel?ASP=35764715&amp;Ran=32756&amp;Niva=V&amp;Area=8&amp;Return=WA_Artikkel&amp;Artikkel=012474&amp;TP=12-05-11
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69, 5 % av elevene i Buskerud fylke hadde oppnådd studie- og eller yrkeskompetansen, som 

var det høyeste tallet i undersøkelsen, mot 60,9 % i Hedmark fylke. Av de 34 % som ikke 

oppnådde studie- og eller yrkeskompetanse hadde 14,9 % sluttet før de var ferdige, mens res-

terende 19,4 % hadde fullført uten å bestå. Høyest var frafallet på yrkesfaglige løp (Markus-

sen 2008). Dette viser at mange ungdommer starter i videregående skole, men ikke klarer å 

gjennomføre eller velger å slutte.  

 

Frafall gir store samfunnsmessige kostander. Det er gjort en estimering av disse kostnadene 

og den er satt til 5 milliarder kroner for hvert årskull (Hernes 2010). Beregninger gjort av Sen-

ter for økonomisk forskning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, gir en sterk indikasjon 

på at det er en samfunnsøkonomisk gevinst å redusere frafallet, samt korte ned på forsinkelser 

i videregående opplæring. Deres beregninger antyder at det kan gi så mye som seks milliarder 

kroner i besparelser for hvert årskull dersom frafallet reduseres med en tredjedel etter dagens 

nivå (Falch 2009).   

 

Årlig gir Helsedirektoratet ut en rapport, som et ledd i oppfølgingen av St.mld nr. 20, der de 

tar for seg arbeidet som gjøres for å utjevne sosiale helseforskjeller. Her pekes det på at en 

utstøting fra arbeidsmarkedet i forhold til sykdomsforløp er sosialt skjevfordelt og at utdan-

ningsnivå er en viktig forklaringsfaktor. Har man høyere utdanning er sannsynligheten for at 

kontakten til arbeidslivet opprettholdes, samtidig som at sannsynligheten for friskmelding og 

tilbakeføring til arbeid er større (St. mld.20. 2006-2007). Helsedirektoratet er bekymret for 

særlig et samfunnstrekk og det er at mange ungdommer ikke fullfører videregående skole. I 

Norge består ca. 5 % av arbeidsmarkedet av arbeidsplasser som ikke krever utdanning utover 

grunnskole. “Utdanning er derfor inngangsnøkkelen til arbeidslivet og de goder som følger av 

det å ha en jobb” (Helsedirektoratet 2010:3). Et begrep en kan knytte til dette er ansettelses-

bar. En individs ansettelesbarhet omfatter både formelle kvalifikasjoner og kompetanse bestå-

ende av kunnskap, evner, ferdigheter, attityde og personlige egenskaper som man får gjennom 

erfaringer fra arbeidslivet og ulike utdanninger (Berglund & Fejes 2009). De endringer man 

ser i forhold til satsning på utdanning og ansettelsesbarhet, er et ledd i å få et samfunn der det 

er plass til alle, samtidig som alle skal bidra til å nå målene om et konkurransedyktig samfunn 

på alle plan. Hvordan dette vil slå ut for det enkelte individ, har vi ikke sett enda. Faktorer 

som økt arbeidspress, higen etter å gjøre karriere, finne seg selv og å gjøre de rette valgene i 

et komplekst samfunn, er tilstede. Når man ser at individproblemer blir samfunnsproblemer, 

imøtekommer man dette med nye satsninger. Et eksempel på dette kan være Europeiske unio-
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nens (EU) satsning på kompetanse innen karriereveiledningsfronten, som igjen kan gi nye 

ringvirkninger på arbeidsmarkedet og innen utdanning.  

 

Frafall i forhold til utdanning kan ha konsekvenser på ulike måter for individene, både i for-

hold til økt fare for kriminalitet, selvdestruktive handlinger og helseskadelig livsførsel (Her-

nes 2010). Gevinstene for å fullføre utdanning viser seg å være store. Departementets arbeid i 

kampen mot fattigdom og sosial utjevning har vært på agendaen i mange år i Norge og ulike 

tiltak er iverksatt i satsingen mot frafall.  

 

1.2.1 Satsing mot frafall i videregående skole  

I Norge prøves det ut ulike tiltak og prosjekter i forhold til frafallsproblematikken i videregå-

ende skole. Deriblant tiltaket praksisdager i Buskerud fylkeskommune. Noen tiltak er bestemt 

og gjennomført på nasjonalt nivå. Utdanningsvalg kom som et nytt fag på ungdomsskolene 

høsten 2008. I tillegg fikk fylkeskommunene i 2008 økt rammetilskudd for å profesjonalisere 

rådgiverfunksjonen med 27,5 millioner kroner, der hensikten var å styrke rådgivingen. Fravæ-

ret fra og med 8. trinn skal stå på elevens vitnemål. Dette er trolig et ledd i at fravær er en 

indikator på at man kan stå i fare for og ikke gjennomføre videregående skole (Markussen 

2008). Det er dermed lettere i overgangen til videregående skole å fange opp disse elevene. 

Det livslange perspektivet er i fokus og tiltak for å forebygge frafall i videregående skole sees 

mer og mer i forhold til tidlig innsats. Dette kommer frem gjennom tiltak som fokus på grunn-

leggende ferdigheter 
3
 og leksehjelp på 1-4 trinn, samt økt timetall i norsk, engelsk og mate-

matikk. Andre tiltak for ungdom er en mer relevant og praksisnær yrkesopplæring for elever 

som skal ta fagbrev. Gjennomgang av fellesfagene i lærerplanen har til formål å se på om 

kompetansemålene i større grad kan egne seg for yrkesretting. En del av frafallet i videregå-

ende opplæring er at elever ikke får læreplasser i nærområdet. Det er gitt et økt rammetil-

skudd til fylkeskommunene i forhold til å øke tilskuddet til lærebedriftene. Et mål er å skaffe 

flere læreplasser til elevene (Kunnskapsdepartementet 4).  

 

På nasjonalt nivå ble det november 2010 satt noen felles mål for landet for gjennomføringen 

av videregående opplæring. Målene er fastsatt i Ny Giv som er regjeringenes tiltak for bedre 

gjennomføring i videregående opplæring. I følge kunnskapsminister Kristin Halvorsen er det 

                                                   
3
 Grunnleggende ferdigheter er definert i Kunnskapsløftet som å kunne utrykke seg muntlig, skriftlig, kunne lese, 

regne og bruke digitale verktøy. Ferdighetene er integrert i kompetansemålene og bidrar til utvikling av og er en 

del av fagkompetansen.  http://www.udir.no/grep/Grunnleggende-ferdigheter/ 
4
 Se referanseliste: Kunnskapsdepartementet - tiltak for bedre gjennomføring 

http://www.udir.no/grep/Grunnleggende-ferdigheter/
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regjeringens hovedsak å få flere ungdommer til å gjennomføre utdanningen. Hun peker på at 

det må en felles dugnad til både lokalt og nasjonalt for å få dette gjennomført. 
5
 Ny Giv er et 

prosjekt som skal gå over tre år. Målet er å gi elevene bedre forutsetninger for å klare å gjen-

nomføre og bestå videregående opplæring. Dette skal gjøres gjennom å etablere et systematisk 

og varig samarbeid mellom de ulike forvaltningsnivåene, stat, fylkeskommune og kommune 

(Kunnskapsdepartementet
6
). 

 

Feilvalg er som nevnt et av de sentrale årsaker til frafall i videregående opplæring. Rapporten 

Intet menneske er en øy (Buland 2007) peker på at overgangene i det 13-årige løpet er viktig. 

Det hevdes at overgangen fra grunnskolen til videregående skole er en kritisk fase der elevene 

kan velge bort videregående opplæring. Samarbeid mellom skoleslagene er avgjørende for å 

gjøre overgangen så bra som mulig. St.mld.22 Motivasjon, mestring og muligheter, har fokus 

på gode overganger i det 13-årige perspektivet. Faktorer som lave grunnskolepoeng og elever 

som er borteboere trekkes frem i forhold til ikke å fullføre videregående opplæring. “Mangel 

på god rådgiving kan føre til valg som ikke viser seg å være hensiktsmessige. Elever som ikke 

finner seg til rette på det utdanningsprogrammet de har valgt, vil ønske å gjøre omvalg eller i 

verste fall slutte uten å fullføre opplæringen” (St.mld.22 2010-11:86) Det pekes på at rådgi-

vers kompetanse er avgjørende for kvaliteten på rådgivingen. Det henvises til OECD ekspert-

gruppe som anbefaler å styrke rådgivingen på ungdomstrinnet, samt å ha et tett samarbeid 

mellom kommune og fylkeskommune der hovedmålet er å styrke overgangen mellom skoles-

lagene. Nevnt tidligere i oppgaven er faget utdanningsvalg et forsøk på å styrke utdannings- 

og yrkesveiledningen i Norge. Det har derfor i undersøkelsen vært interessant å se nærmere på 

hva elevene mener om faget, (kapittel 4).   

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5
 Uttalelse fra kunnskapsministeren 23.08.10: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/videregaende-opplaring/nyheter-videregaende---

redaksjonelle-art/ny-giv-tiltak-for-bedre-gjennomforing-i-.html?id=612780  
6
 se referanseliste: Kunnskapsdepartementet – Ny Giv. Gjennomføring i videregående opplæring  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/videregaende-opplaring/nyheter-videregaende---redaksjonelle-art/ny-giv-tiltak-for-bedre-gjennomforing-i-.html?id=612780
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/videregaende-opplaring/nyheter-videregaende---redaksjonelle-art/ny-giv-tiltak-for-bedre-gjennomforing-i-.html?id=612780
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1.3 Problemstillingen 

Overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole er for mange ungdommer en ut-

fordrende tid som består av valg og for mange er en usikkerhet knyttet til dette. Jeg vil under-

søke om det er noen felles utfordringer og ser på positive og negative erfaringer i denne valg-

prosessen knyttet til noen av de tiltak som er gjort på fylkeskommunalt og kommunalt nivå. 

Studiet dreier seg om elevers opplevelser av valgprosessen av utdanningsprogram da de gikk 

på ungdomsskolen og skulle over til videregående trinn 1, (Vg1).  

Problemstillingen for forskningsarbeidet er formulert på følgende måte: hvordan kan elevenes 

egne erfaringer i forhold til valg av utdanning peke på tiltak for å gjøre overgangen mellom 

grunnskole og videregående skole bedre?  

 

Problemstillingen er utdypet i følgende tre forskningsspørsmål:  

1. Hvordan opplever elevene utdanningsvalget knyttet til ungdomskulturen, foreldre og 

venner?  

2. Hvordan ser elevene på praksisdager som tiltak for å gjøre et utdanningsvalg? 

3. Hvilke tiltak foreslår Vg1-elevene for kommende 10. klassinger i forhold til å gjøre et 

sikrere utdanningsvalg?  

 

1.4. Forskningsarbeidets avgrensninger.  

Forskningsarbeidets kvantitative undersøkelse er basert på et relativt stort materiale, der 399 

Vg1- elever har besvart spørreskjemaet. Tidsbegrensninger har gjort at jeg ikke har analysert 

funnene gjennom et eget analyseprogram for å hente ut statistikk av et tallmaterialet. Det åpne 

spørsmålet er derimot analysert etter Grounded Theory metoden. Det kvalitative forskningsin-

tervjuene er begrenset til 4 respondenter. Det kunne vært av interesse og basert forsknings-

spørsmålene på flere intervjuer for å kunne se på enda flere livsverdener og sammenlikne dis-

se. På den måten kunne det blitt et bedre grunnlag å trekke allmenne konklusjoner på. På den 

andre siden så har jeg kunne støtte meg på det kvantitative materialet, men jeg opplever at 

dette ikke gir like god dybde inn til individenes livsverden slik en fenomenologisk tilnærming 

gjør i intervjuene.  
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1.5 Kunnskap- og menneskesyn  

Jeg har et positivt, humanistisk perspektiv på at mennesket er født positivt og godt og kan 

utvikle seg gjennom livsløpet. Jeg har som grunnleggende oppfatning at mennesket har mu-

ligheten til å velge, handle og tenke selv. Mennesket er ansvarlig for sine egne handlinger, 

men allikevel kan man ikke la være å se på de omstendigheter som et individ gjør sine valg i. 

Hva er alternativene individet har og hva blir konsekvensene av de valg som gjøres? Mennes-

ket kan være styrt av sin kunnskap om verden og av sine erfaringer, av sitt pågangsmot, opti-

misme, intelligens (både fornuftens og den emosjonelle intelligens), sin kreativitet, selvbilde 

og selvtillit. De sosiale og kulturelle forskjeller blant mennesker og samfunn, spiller en viktig 

rolle. Selv om ens handlinger og valg er frie, så er de påvirket av de forhold, forutsetninger og 

muligheter man har. Det kan være både ytre og indre påvirkninger som påvirker et valg av 

utdanning og hvordan man evner til å fullføre den.  

 

I tillegg er jeg opptatt av hvordan man ser verden og hvordan virkeligheten oppfattes av hver 

enkelt av oss. Vår evne til å se ulike fenomen i vår verden som meningsfulle kan sees mot den 

fenomenologiske ide om at hvert menneske har en livsverden. Vi konstruerer en erfarings-

basert verden som mer eller mindre er sosialt forankret i den verden vi kjenner. Vi strever etter 

å se det meningsfulle og føre sammen de erfaringer vi har til den konstruerte helhet som ut-

gjør livsverden (Gustavsson nr. 3.2000). Jeg deler denne oppfatningen og har gått inn i dette 

forskningsarbeidet med en fenomenologisk tilnærming i henhold til kunnskapssyn.  

 

I tillegg til det fenomenologiske kunnskapssynet har jeg et hermeneutisk syn ved at den opp-

fatning et individ har av en situasjon eller av ulike saker, er bestemt ut fra sosiale og kulturelle 

betingelser (Hartman 2004). Hermeneutikken ser på hvordan mennesket ser på seg selv og sin 

egen situasjon, der meningen/livsverden blir knyttet til de foreteelser han omgis av. Det er 

interessant å se nærmere på hvordan mennesker tenker og handler ut i fra den virkelighetsopp-

fatning de har og hvordan man konstruerer sin egen virkelighet. Selv om jeg ikke har brukt 

den hermeneutiske tilnærmingens metoder fullt ut i denne undersøkelsen, har jeg en mening 

om at delene i en helhet og vise versa påvirker hverandre hele tiden. Dette er noe jeg ikke har 

kommet utenom i dette arbeidet.  
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2. Teoretiske perspektiver og tidligere forskning  

Frafallsproblematikk er et område som har blitt beskrevet i større og mindre grad siden R-94. 

Hvilke begreper som er brukt avhenger av forskningen og det kan være forskjeller innen in-

ternasjonal og nasjonal forskning. Innen samme land kan det være ulikheter i hvordan man ser 

på frafall. Jeg vil i dette kapittelet beskrive hvilke begreper og teorier som ligger til grunn for 

dette forskningsarbeidet. Jeg tar for meg ulike begreper og syn på frafall, for og videre se på 

hva dette kan ha for konsekvenser i videregående skole. I dette kapittelet vil jeg ta for meg det 

økologiske systemperspektivet, da jeg har brukt dette teoretiske perspektivet som brobygger 

mellom analyse og det helhetlige bilde av forskningen. Da jeg har hatt en fenomenologisk 

tilnærming i forhold til kvalitativ metode er det verdt å vektlegge at fenomenologi er en del av 

tenkningen i det økologiske systemperspektivet, (se avsnitt 2.2). 

 

2.1 Å gjøre et valg  

Mennesker må gjøre mange valg gjennom livet. Hver dag gjør vi valg som er av større eller 

mindre betydning. Valg av utdanning er for mange ungdommer noe som kan oppleves både 

stort og uoverkommelig, mens det for andre kan gå relativt smertefritt. I takt med individuali-

seringen i dagens samfunn, henger valg og risiko sammen. Usikkerhet kan fort prege valget. 

Gelatt viser til at usikkerheten man opplever alltid er til stede når man skal gjøre et valg. Vide-

re sier han at denne usikkerheten kan være med å styre og påvirke fremtiden i positiv forstand 

(Gelatt 1989). Man hører ofte at det var lettere før, for da var det ikke så mange valgmulighe-

ter. Man fulgte ofte sine fars eller mors fotspor inn de roller og mønstre som var forventet. 

Hvorvidt det er så ulikt nå kan fortsatt diskuteres, men at valgene har blitt flere og mulighete-

ne for ungdom bredere er det trolig enighet om. Man skal ikke bare gjøre et valg, man skal 

gjøre et riktig valg. “Moderne ungdomstid er mer enn før knyttet til valg i betydningen å gjøre 

de rette valgene for fremtida” (Heggen & Øia 2005:17). I følge Giddens er det å gjøre et valg 

en av de fundamentale komponentene i hverdagslivet. Allikevel har ungdom i et moderne 

samfunn mange valg i forhold til utdanning og det kan være vanskelig å vite hva man skal 

velge (Giddens 2009). Dette kan føre til at ungdommene kommer i en sårbar situasjon og som 

kan føre til nederlag og skuffelser. Heggen og Øia peker på at ungdom i stor grad konstruerer 

seg selv gjennom de valg de gjør og at dette igjen viser veien mot fremtiden som voksen. Det 

moderne samfunnet vil være knyttet til risikofaktorer der blant annet skiftende sosiale, viten-

skapelige og teknologiske faktorer spiller en rolle i forhold til raske endringer innen arbeids-

markedet (Heggen og Øia 2005). 
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Jamfør Birkemo, så teoretikeren Parson (1909) tre faktorer som avgjørende i valg av yrke. 

Først måtte man ha en klar forståelse av seg selv. Dette innebar blant annet anlegg, evner, in-

teresser og begrensninger. Den andre faktoren gikk på hvordan man kunne lykkes i arbeidsli-

vet. Kunnskap om krav og betingelser i forhold til lønn, muligheter og fremtidsutsikter på 

ulike yrkesområder var viktig. Tredje faktor innebar resonering av forholdet mellom disse to 

gruppene av fakta (Birkemo 2004). Disse faktorene lever fortsatt og særlig er evnen til å re-

flektere viktig for å kunne ta et valg. I faget utdanningsvalg, kan vi i hovedområdet egne valg 

lese at dette skal omfatte […] kartlegging av og refleksjon over egne interesser og forutset-

ninger, knyttet til eget utdannings- og yrkesvalg (Kunnskapsløftet 2006). Dette ser vi kan 

gjenspeile en del av Parsons faktorer beskrevet over.  

 

Hva som påvirker ungdommers valg er det mange meninger om. Noe som går igjen er foreld-

res påvirkningskraft (Markussen 2008). Andre faktorer er venner og hva som er populært i 

ungdomskulturen på nåværende tidspunkt. En annen faktor som spiller inn er hvilke mulighe-

ter man har i forhold til egne forutsetninger og karaktersnitt. […] socioeconomic circumstanc-

es, family contacts, or geographic location may affect an individual’s occupational opportuni-

ties. In essence compromise is the process whereby individuals relinquish their most preferred 

alternative for those they perceive as more accessible” (Patton & McMahon 2006:72). Gott-

fredsons teori om å inngå kompromisser underveis i valgprosessen kan relateres til ungdom-

mers utdannings- og yrkesvalg. Famileforhold, karaktersnitt, bosted og tilbud av utdannings-

programmer er med på å sette føringer for valgene som tas og det er nærliggende å tro at man 

av ulike årsaker kan måtte velge å gå på tvers av sine ønsker om utdanning.  Lundahl viser til 

at avgjørelser i forhold til karriere tas innenfor individets handlingshorisont. “Både habitus 

och de möjliggörande och begränsande strukturerna – objektiva och upplevda- påverkar 

handlingshorisonten (Lundahl 2010:25). Habitus utgjør et vurderingssystem for hva individet 

ser på som bra og dårlig. Det henvises til Pierre Bourdieus teori der habitus blir referert til et 

system av lært og varige disposisjoner som strukturerer individets persepsjon, preferanser og 

handlinger (Lundahl 2010). Giddens har en motsats til habitusbegrepets deterministiske syn, 

der det skilles mellom praktisk og diskursivt bevissthet. Det er den diskursive bevisstheten 

som muliggjør en innlæring og som igjen kan føre til endringer i habitus. Videre viser Gid-

dens til at et av de fundamentale komponenter i hverdagslivet er selve valget. Han påpeker at 

moderniteten konfronterer individet med et komplekst og mangfoldig valg, samtidig som mo-

derniteten tilbyr liten hjelp når det kommer til spørsmål om hva man bør velge (Giddens 

2009). 
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2.2 Bronfenbrenners økologiske systemperspektiv.  

For å strukturere og sette analysens resultater inn et perspektiv som kan vise både helheten og 

sammenhengen av elevenes utdanningsvalg, har jeg valgt å bruke Urie Bronfenbrenners øko-

logiske systemteori. Den er en [… sentral bidragsyter til å forstå individers sosiale og kultu-

relle utvikling og mellommenneskelige forankring i et systemperspektiv…] (Bø & Schiefloe 

2007: 34). Dette er en teori som kan hevdes være en eklektisk teori, en metateori som andre 

teorier kan innpasses i (Klefbeck & Ogden 2003). Det har vært med på å sette forskningsar-

beidet inn i et system slik at man lettere kan se hvordan ulike faktorer spiller inn og hvordan 

de ulike delene i helheten påvirker hverandre. Vi har ulike bånd og relasjoner til andre men-

nesker som vi påvirkes av. Bronfenbrenner bruker uttrykket primærdyader, som gjenspeiler 

relasjonene vi har til hverandre både nære og fjerne, samt av personer som ikke er til stede. 

Det kan være alt fra venner til kjendiser eller idoler vi beundrer. “En slik grunnholdning med 

vekt på opplevelsesaspektet kalles fenomenologi” (Bø & Schiefloe 2007:24). 

 

Utrykket systemiske stammer fra den generelle systemteorien utviklet av Bertalanffy (Bø & 

Schiefloe 2007). Den ble inspirert av flere vitenskapsområder, der i blant biologisk økologi.  

Bateson videreutviklet systemteoriens tankegang fra å studere mentale, sosiale og kulturelle 

fenomener i isolerte nisjer, til å søke å forstå i større, helhetlige sammenhenger (Bø & Schie-

floe 2007). Teorien har utviklet seg i tradisjonene fra von Bertalanffy/Beateson, men også i fra 

gestaltpsykologi og Urie Bronfenbrenners utviklingsøkologi. Sistnevnte videreutviklet utvik-

lingsøkologien til det han kalte bioøkologi, eller Bronfenbrenners økologiske systemperspek-

tiv. Mennesker lever i sosiotoper der ulike strukturer i samfunnet er med å påvirke dynamik-

ken. Kultur, økonomi og teknologi er eksempler på slike strukturer. Det kan skje forandringer 

i ett av elementene på individ- eller samfunnsnivå. Dette kan igjen påvirke samspill og kvali-

tet. Helheten kan endres med ringvirkninger til de ulike delene i systemet. Det kan være både 

indirekte og direkte virkninger, både positive og negative. Bronfenbrenner organiserer de 

mangfoldige sosiokulturelle faktorer i et mikro-, meso-, ekso- og makrosystemer (Bø & 

Schiefloe 2007). 
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2.2.1 Makro- individnivå, et dynamisk samspill  

Bronfenbrenner har gjennom sine konsentriske sirkler beskrevet hvordan man starter med 

individet og via mikro til et makrosystem er i en utvikling som skjer innenfra og ut. Endrerud 

stiller spørsmålet i sin rapport om atferdsvansker- eller samspillsvansker, om det ikke i […] et 

moderne samfunn skjer like mye påvirkning og utvikling utenfra og inn og at det er rimelig å 

tenke at det er et dynamisk samspill begge veier” (Endrerud 2003:22). Jeg deler denne opp-

fatningen om at vi påvirkes av ytre faktorer og at det som skjer i barne- og ungdomskulturen 

kan ha innvirkning på individnivå. Jeg er inspirert av Endreruds visualisering av det økologis-

ke systemperspektiv i form av en trakt, der det som skjer høyt oppe i trakten kan ha konse-

kvenser nedover i systemet, men da i en dynamisk påvirkning begge veier.  I figur 1. blir dette 

systemet vist på en slik måte.  

 

Figur 1. Det økologiske systemperspektivet. (Modell etter Endrerud 2003:22)  

 

 

 

 

 

 

Makrosystemet 

Grunnleggende normer. politikk, økonomi, strøminger via media. Verdier, 
ideologier. Barne- og ungdomskulturen 

Eksosystemet 
Skolestrukturelle forhold: Kunnskapsløftet.  

Politiske føringer/satsninger. Rammefaktorer legges.  

Mesosystemet 

Skolenivå: organisering og struktur.  

samspill mellom ulike mikrosysmtener 

Mikrosystemet 

familie, fritidarenaer, 
skoleklasse, vennegjengen.  

 

Individnivå 
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2.2.2 Makrosystemet 

I makrosystemet befinner den kulturelle helhet som vi beveger oss i. Her finner vi samfunnets 

mønstre av verdier, ideologier, religiøs påvirkning, tradisjoner, klassestrukturer, økonomiske 

forhold, strømninger via media, kjønnsrollemønstre, barne- og ungdomskulturen m.m. Strøm-

ninger fra makrosystemet påvirker via de andre nivåene og ned til individnivå i større eller 

mindre grad (Bø & Schiefloe 2007). 

  

Barne- og ungdomskulturen kan påvirke ungdommens holdninger til skole, til hva som er 

populært å velge av utdanningsprogram, om man bør skape seg en karriere, og hva man bør 

ha i livet som voksen. I det moderne samfunnet ligger det et markedsbudskap om at individu-

ell selvrealisering er mulig dersom man har penger nok. På den andre siden ser man […] at 

mennesket også er et åndsvesen som søker mot det som kan gi livet mening og verdi “ (Karl-

sen 2006:144). Hva gjør disse strømningene fra makronivået for valget av utdanning? Karlsen 

skiller mellom våre roller som forbrukere og samfunnsborgere. En samfunnsborger har også 

en politisk rolle, der man skal være opptatt av det som er det felles beste. De valg og hand-

linger man skal gjøre hever seg dermed over egeninteressene (Karlsen 2006). Dette står i sterk 

kontrast til en rådgivers hverdag der vi læres opp til at elevene skal gjøre valg basert på egen-

interesse, ikke styre, men opplyse om de muligheter som finnes, og at elevene selv skal gjøre 

sitt individuelle valg basert på kunnskap og refleksjon. Valg av utdanningsprogram vil for en 

elev være som forbruker, der han velger ut i fra egne verdier og prioriteringer.  

 

Frafall i videregående opplæring, er som nevnt tidligere et samfunnsproblem. Verdier som 

likeverd og menneskeverd, som ligger på makrosystemet, er med på å føre til bekjempelsen 

for blant annet fattigdom og kriminalitet. Når man ser på individnivå at manglende utdanning 

er en av årsakene til sosial ulikhet, kan man igjen se hvordan dette påvirker samfunnet og de 

regler og tiltak som blir utarbeidet. Disse føringene finner vi i det såkalte eksosystemet.  
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2.2.3 Eksosystemet 

I eksosystemet er det både formelle og uformelle strukturer, instanser og systemer som påvir-

ker mesosystemet til elevene. Eksosystemet er elevene sjelden eller aldri i direkte kontakt 

med. Politiske besluttende organ befinner seg her og ulike rammefaktorer kan legges på blant 

annet fylkeskommunalt og kommunalt plan. I systemet ligger mor og fars arbeidssted som 

indirekte kan påvirke eleven ut i fra hvordan foresatte har det på arbeidsplassen (Endrerud 

2003). Beslutninger om innholdet i Kunnskapsløftet og hvilke utdanningsprogrammer som 

elevene kan velge er gjort på eksosnivå.   

 

Det tilbys 12 utdanningsprogrammer på Vg1, derav 8 yrkesfaglige og 4 studieforberedende. 

Hvordan utdanningsstrukturen
7
er bygget opp er bestemt av departementet, men Norges ut-

danningspolitikk er igjen påvirket av føringer fra internasjonalt hold der særlig EU spiller en 

sentral rolle. Selv om Norge ikke er medlem av EU har den innvirkning på en del av de poli-

tiske føringene her i landet. Da Norge underskrev EØS- avtalen 1. januar 1994, ble vi tilknyt-

tet EU på flere punkter, blant annet vårt forhold til utdanning og forskning.  “Jeg vil hevde at 

EU som overnasjonalt politisk og økonomiske system trolig er den institusjon som mest direk-

te har innvirkning på viktige deler av vår utdanning” (Karlsen 2006:214). Ved inngåelse av 

denne avtalen forpliktet Norge seg til å arbeide for en del felles mål innen blant annet utdan-

ning. I 2000 ble det gjennom Lisboa-prosessen vedtatt en strategi i EU for å gjøre EU til […] 

verdens mest kunnskapsbaserte, dynamiske og konkurransedyktige økonomi innen 2010” 

(Karlsen 2006:229). Utdanning har og er fortsatt et av de sentrale satsningsområdene for å få 

til dette. Norge fører fortsatt i stor grad sin egen nasjonale skolepolitikk, men samarbeidet 

med EU fører til en tilpasning og internasjonalisering av utdanningssystemene. Utdannings-

systemet i Norge har gjennom ulike reformer de siste 20 årene, vist en økende tilpasning og 

standardisering til internasjonale trender og standarder. “I et reformperspektiv kan Kunnskaps-

løftet (2006) sees som en tilpasningsreform ovenfra i forhold til krav fra høyere utdanning og 

i neste omgang den konkurranseorienterte internasjonale økonomien” (Karlsen 2006:27). Det 

er utarbeidet en europeisk referanseramme for nøkkelkompetanser for livslang læring.
8
 Her er 

ulike ferdigheter og kompetanser vektlagt for at hver og en i samfunnet skal kunne utnytte sitt 

personlige potensial og aktivt kunne delta i samfunnet de lever i. For å gjennomføre målene i 

henhold til nøkkelkompetansene er føringene i forhold til utdanning helt sentral. Individer 

som utvikler økte ferdigheter og kompetanse har igjen mulighet til å lykkes på arbeidsmarke-
                                                   
7 Se vedlegg 8 
8 Nyckelkompetenser för livslångt lärande. En Europeisk referansram 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf
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det. Et samfunn der individene har høy kompetanse, ferdigheter og kunnskap, kan igjen bidra 

til økonomisk vekst i samfunnet og et konkurransedyktig Europa. Kunnskapsløftets innhold 

ligger på eksonivået som føringer og retningslinjer for hva elevene skal lære og hvilken kom-

petanse de skal oppnå etter endt utdanning. Disse føringene påvirker elevene både på meso, 

mikro og individnivå. Videre er det bestemt på eksonivået hvilke utdanningsprogrammer ele-

vene kan velge mellom når de går fra ungdomsskolen og inn den videregående skoles opplæ-

ring.  

 

Det viser seg at det er viktig å komme inn på sitt førsteønske når det gjelder valg av utdan-

ningsprogram (Markussen 2008). I St.mld.30 Kultur for læring, refererer departementet til en 

statistikk som peker på nettopp dette punktet om hvor viktig førsteønsket er. Samtidig ligger 

det en del hindringer i forhold til gitte rammer som er satt fra departementet. Man kan ikke 

velge fritt, men innenfor de rammer som er satt. “Mot dette kan det innvendes at en rett for 

alle til å få oppfylt førstevalget kan gjøre det vanskeligere å styre de utdanningssøkende til fag 

der det finnes nok læreplasser, slik at arbeidslivets behov blir dekket” (St.mld 30. 2003-

04:80). Her ser vi hvordan man i eksosystemet lager føringer for hva et individ kan velge ut i 

fra et økonomisk samfunnsperspektiv og hvilke behov arbeidsmarkedet har. Vi tenker at vi 

kan velge fritt, at vi kan gjøre selvstendige valg, men det er innenfor rammer som er satt. 

Rammene har både nasjonale og internasjonale politiske mål i forhold til utdanning og kunn-

skapsnivået i et samfunn, som igjen skal gi grunnlaget for et konkurransedyktig samfunn.   

 

Frafallsproblematikken i den videregående skolen reduserer muligheten til å gi elevene økt 

kompetanse, til å bli attraktive på arbeidsmarkedet og til å gjøre samfunnet konkurransedyk-

tig. Ufullstendig eller ingen utdanning kan føre til at individet får et lavt selvbilde, mindre 

sosialt nettverk og fare for fattigdomsproblematikk øker. Tiltak for å hjelpe ungdom til å full-

føre skolen er mange. Forskning på frafall har eksistert i flere år. Her er det sett på faktorer 

som gjør at ungdom velger bort utdanning, eller ikke klarer å bestå fag.  I Buskerud fylkes-

kommune er praksisdager et av flere tiltak som skal gjøre valg av utdanning lettere og kanskje 

føre til at ungdom velger på et bedre og sikrere grunnlag, som igjen fører til mindre fra-

fall/omvalg i videregående skole. Tiltaket praksisdager ligger også på eksonivå og har direkte 

påvirkning på elevens skolehverdag, og kanskje på eleven som individ når det skal gjøre et 

selvstendig valg. Et valg som i et komplekst bilde skjer både på individ, mikro og mesonivå.   
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2.2.4 Mesosystemet 

Mesosystemet er forholdet og forbindelsen mellom to mikrosystemer et individ deltar i. I me-

sosystemet utveksles kunnskap og man kommuniserer og påvirker hverandre. Prosessene kan 

føre til fellesskapsopplevelser og et kulturelt verdimessig grunnlag, men også til konflikter. 

Den styrke og kvalitet som utspiller seg her har grunnleggende betydning for individets utvik-

ling og atferd, samt støtte og trivsel (Bø & Schiefloe 2007). I mesosystemet blir ulike tiltak 

presentert og gjennomført. Hvordan dette gjennomføres, kan ha noe å si for hvordan ungdom 

tar det i mot. Kanskje blir det noe som gir status, som motiverer, som ryktes som noe bra. Det-

te kan igjen forplante seg i barne- og ungdomskulturen og igjen føre til at flere ungdommer 

velger utdanninger som gir dem mer kunnskap om det som er ønskelig fra et eksoperspektiv. 

På den andre siden kan det slå feil ut og føre til at man på nytt må gjøre tiltak i eksosystemet 

som lar seg gjennomføre i mesosystemet (Endrerud 2003).  

 

Hvordan vi oppfatter vår livsverden dannes i hovedsak på individ, mikro og mesonivå. Vår 

sosialisering skjer i felleskap og samhandling med andre og i møte med medie- og symbol-

verden. Vår personlighet og identitet er dynamisk ved at vi erfarer og utvikler oss gjennom 

hele livsløpet. Det er stort sett i våre nettverk vi sosialiseres, lærer ulike holdninger, hvor våre 

meninger påvirkes og hvor vi får vår identitetsdanning (Bø & Schiefloe 2007). 

 

2.2.5 Mikrosystemet og individnivået.  

“Bronfenbrenner definerer mikrosystemet slik: Et mikrosystem er et mønster av aktiviteter, 

roller og interpersonlige relasjoner som erfares av den utviklende person i en gitt setting med 

særegne fysiske og materielle karakteristika” (Endrerud 2003:29). Mikrosystemet er det sys-

temet hvor individet er aktør og er til stede i møte med andre. Et mikrosystem kan være fami-

lien eller vennegjengen. På dette nivået er det modellæring og utveksling av følelser finner 

sted (Bø & Schiefloe 2007). Hvorvidt man er deltagende i et mikrosystem vil avhenge av ak-

tiviteter, relasjoner og roller. Hvordan et individ opplever å lykkes eller ei i de ulike delene vil 

kunne påvirke utviklingen og selvbildet til personen. En skoleklasse vil være et viktig mikro-

system for barn og ungdom, det samme vil familien være. Begge arenaene kan påvirke eleve-

nes holdninger og ulike valg en må ta gjennom livet. Det er mikrosystemet som står elevene 

nærmest og en kan anta at det er her elevene opplever at de gjør sine valg. De ulike mikrosys-

temene elevene beveger seg imellom og samspillet mellom disse, vil trolig være med å påvir-

ke elevenes utdanningsvalg. Et slikt mesosystemet kan være mikrosystemene skole-hjem.  
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2.2.6 Økologiske overganger  

Det finnes en rekke økologiske overganger i et menneskes liv. Dette kan være overgangene 

mellom et mikrosystem til et annet, som igjen bidrar til at det oppstår et mesosystem. Over-

ganger kan være når man går fra barnehagen til skolen, fra barnetrinnet til ungdomstrinnet og 

når de går fra grunnskole til videregående skole. En kan si at overgangen skjer i det man fy-

sisk er i den videregående skolen, men prosessen starter før med at man må gjøre et valg av 

utdanningsprogram.  Overgangene gir ingen garanti for at de vil mestre eller komme godt ut 

av de valgene de har gjort og elevene vil være midlertidig marginale og sårbare. Klefbeck og 

Ogden peker på flere faktorer som er avgjørende for hvordan overganger forløper. Hva som 

definerer en myk overgang for mindre barn (skolestartalder) kan være om eleven opplever en 

positiv mottakelse, om det er små forskjeller mellom hjem og skole i forhold til grensesetting, 

belønning, språkkoder og metoder (Klefbeck & Ogden 2003). Det samme kan en si gjelder for 

ungdommer i forhold til deres opplevelse av en positiv mottakelse og at forskjellene mellom 

hjem og skole er små. I St.mld 22 er det fokus på at overgangene mellom skoleslagene er vik-

tige faser i opplæringsløpet. Overgangene kan føre til at elevene må flytte, at de splittes fra 

vennegjengen og at skolen de begynner på er mye større enn de er vant til. Enkelte kan opple-

ve overgangen som spennende, mens andre kan forbinde den med usikkerhet og angst. Videre 

vises det til i stortingsmeldingen at hjemmet og støtten elevene får herfra, er ekstra viktig i 

overgangsfasene (St.mld 22. 2010-11).  

 

2.3 Frafall - ulike definisjoner  

Det har opp igjennom årene vært brukt ulike begreper i diskusjonene om frafallsproblematik-

ken i Norge. Bortvalg, sluttere, frafall, drop-outs er noen begreper. Andre engelske uttrykk, 

som man også kan finne i europeisk forskning er push-outs (elever som slutter fordi de føler 

skolen/personalet som fiendtlig) fade outs (et ubevisst valg og uklart sluttpunkt), samt ease 

out (elever som slutter på oppfordring fra skolen) Markussen har gjort et bevisst begrepsvalg i 

rapporten Bortvalg og kompetanse (2008) “Vi har i dette prosjektet introdusert og brukt be-

grepet bortvalg og ikke de tradisjonelle begrepene frafall eller drop-out. Slik vi ser det, signa-

liserer de tradisjonelle begrepene at det å slutte i skolen er noe viljeløst, det er noe som skjer 

ut av videregående opplæring” (Markussen 2008:9-10). Han peker på at det er flere faktorer 

som spiller inn når en elev velger å slutte skolen. Hvorvidt valget er rasjonelt eller ikke, hva 

som påvirker elevene i prosessen og at det kan ligge føringer bak valget, er noen av faktorene 

Markussen viser til. Det er også verdt å nevne at enkelte elever kan velge å slutte for å gå sine 

egne veier og som av ulike grunner ikke går i den fylkeskommunale videregående opplæring.  



25 
 

 

Når jeg slår opp i ordboka på ordet frafall er betydningen av ordet hentet fra norrønt. “Frafall: 

fra|fall, av frafalle. jf. norr. fràfall`død” (Bokmålsordboka). Ordet har en negativ ladet betyd-

ning etter gammel terminologi, død. Ordboken gav ikke en god nok eller dekkende begreps-

forklaring i forhold til det jeg som rådgiver legger i ordet frafall. Derimot i en rapport utarbei-

det av Wiborg og Rønning (2004-05) for Nordland fylkeskommune defineres begrepet frafall 

som et begrep knyttet til elevenes bevegelser i det videregående opplæringssystemet. Frafall 

blir en måte å kategorisere elevenes bevegelser innenfor og ut av opplæringen sett fra et sys-

temperspektiv. De har også fokus på at gjennomføring er noe annet enn frafall og refererer til 

at gjennomføring er at man har fullført videregående skole med eller uten bestått i alle fag. 

Frafall er også et begrep som er godt innarbeidet i Norden. I forordet i rapporten Frafall i ut-

danning for 16-20.åringer i Norden skriver Halldór Ásgrímsson, generalsekretær i Nordisk 

Ministerråd at “Frafald betyder i daglig tale at afbryde eller opgive at gennemføre en uddan-

nelse” (Markussen 2010:7). Dette er slik jeg har oppfattet begrepet frafall og det er i denne 

betydning jeg bruker begrepet. Jeg har også valgt å bruke begrepet frafall fordi det går igjen i 

alle stortingsmeldinger og rapporter fra regjeringen og det er dette begrepet som jeg som råd-

giver bruker i det daglige. Det er for meg et godt innarbeidet begrep i skolesystemet i den 

forstand at man som elev ikke fullfører videregående skole. Elever som ikke består opplæ-

ringen med de kompetansemål som var til hensikt, regner jeg ikke inn som frafallselever. Skal 

de kategoriseres, er de er i risikosonen for å falle fra underveis, men de har gjennomført. For-

deler og ulemper rundt ulik grad av gjennomføring kommer jeg ikke inn på i denne undersø-

kelsen.   

 

Hvordan man regner ut frafallet, har de siste årene vært en debatt i Norge. Forskere har gjort 

denne utregningen på ulik måte og enkelte tall som har blitt presentert, blant annet gjennom 

aviser og andre medier, har vært urovekkende høye. Det har vist seg i etterkant at enkelte sta-

tistikker over frafall har med både elever som ikke har bestått fag og de som har gjort et om-

valg og elever som reelt har sluttet. Fra regjeringen har det gjennom Ny Giv kommet føringer 

for dette. Skal man ha noen mulighet for å se på frafallsproblematikken nasjonalt må man ha 

felles prinsipper for et felles indikatorsett. På den måten kan gjennomføring og frafall telles 

likt over hele landet. Dette vil trolig også gjenspeile forskningen i fremtiden. (Kunnskapsde-

partementet
9
).  

 

                                                   
9
 Se referanseliste Kunnskapsdepartementet – mål for Ny Giv 
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2.4 Elevens rettigheter til utdanning  

Ungdommer mellom 16-19 år har rett til tre års videregående opplæring. Dette er hjemlet i 

opplæringslova kapittel 3, Opplæringslova av 1998, og sier i § 3-1 første ledd at “ Ungdom 

som har fullført grunnskolen eller tilsvarande opplæring, har etter søknad rett til tre års heil-

tids vidaregåande opplæring” Videre er det i tredje ledd fastslått at “ Heile retten må normalt 

takast ut i løpet av ein samanhengande periode på fem år, eler seks år når opplæringa heil 

eller delvis bir gitt i lærebedrift, og innan utgangen av det året vedkommande fyller 24 år. 

Fylkekommunen kan etter søkand gje eleven […] løyve til utsetjing eller avbrot i opplæringa 

utan at retten tek slutt” (Opplæringsloven 1998). Elever i videregående opplæring har rett til 

ett omvalg og med det få et ekstra opplæringsår. “Retten til vidaregåande opplæring blir etter 

søknad om omval utvida med inntil eit opplæringsår” (Forskrift til Opplæringsloven). For å 

kunne benytte seg av dette må man fortsatt ha ungdomsrett. Det anbefales å bruke retten til 

omvalg på en slik måte at man fortsatt har igjen opplæringsrett. Dette foregår ved at man gjør 

et omvalg på det trinn man har fullført eller avbrutt. Når man får lagt til et år med rett, på 

grunn av omvalget, har man fortsatt igjen tre år til utdanningen. Hvis man velger å gjøre et 

omvalg fra et trinn til et lavere trinn, kan det føre til at man ikke får fullført utdanningen sin 

fordi man har brukt opp to år av retten. Når omvalgsåret blir lagt til er det fortsatt ikke mer 

enn to år igjen med rett og man kan risikere og ikke få fullført. For å se en oversikt over ut-

danningsstrukturen, se vedlegg 8. Eleven har det første året rett til å komme inn på et av tre 

alternative utdanningsprogram. Opplæringen han/hun begynner på skal føre til enten yrkes-

kompetanse, studiekompetanse eller grunnkompetanse. Retten til videregående skole er ikke 

en plikt og det er frivillig for elevene å begynne å slutte i videregående skole. I 2010 var det 

96,4 % av elevene som gikk direkte fra grunnskolen til videregående opplæring (St.mld 22 

2010-11). Det er ca. en av tre som ikke fullfører. Dette viser at det starter mange i videregå-

ende skole, men som av ulike årsaker faller fra (Markussen 2008). 

 

Januar 2009 ble det fastsatt en endring i forskriften til opplæringsloven kapittel 22, Retten til 

nødvendig rådgiving Med endringen kom det en tydeliggjøring og presisering av elevenes 

rett. I kommentarene til § 22-1 første ledd presiserer det at […] eleven har rett til nødvendig 

rådgivning. Det presiseres også her at retten er knyttet til både sosialpedagogisk rådgivning 

og utdannings- og yrkesrådgivning” (Forskrift til Opplæringslova). Videre presiseres det at 

tilbudet skal være kjent for elever og foresatte. “Dette skal tydeliggjøre hva rådgivning er, 

nemlig informasjon, veiledning, oppfølging og eventuelt hjelp” (Forskrift til Opplæringslova). 
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Eleven har rett til både individuell og gruppevis veiledning og hvilken form som benyttes 

avhenger av elevenes ønsker og behov.   

 

Et av tiltakene for å øke gjennomstrømning og reduserer frafallet og omvalget er faget utdan-

ningsvalg. Faget skal gi elevene økt kunnskap om seg selv og om utdannings- og yrkesmulig-

heter i fremtiden. I St. mld. 22 (2010.11) refereres det til som mulighetens fag.  

 

2.5 Faget utdanningsvalg 

Et av tiltakene som skal redusere omvalg og frafall er faget utdanningsvalg. (St. meld 30 

2003-04). Kunnskapsdepartementet fastsatte i Kunnskapsløftet en ny lærerplan i utdannings-

valg med tiltredingskraft fra høsten 08.  Faget hadde hatt en utprøvingsperiode på tre år under 

navnet programfag til valg.  Faget ble med innføringen i 2008 obligatorisk på alle ungdoms-

skoler og har fått tildelt 113 timer som skal fordeles på 8-10. trinn. Det gis ikke karakter i 

faget, men vurderes med deltatt/ikke deltatt (Utdanningsdirektoratet 2008).   

 

Under formål i læreplanen står det: “Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammen-

heng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående bedre sammen” Å få prøve ut 

interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsba-

serte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om 

kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap” (Kunnskapsløf-

tet 2006).  

 

Overgangen mellom grunnskole og videregående er viktig for å kunne tenke livslangt per-

spektiv og helhetlig grunnopplæring. Elevenes egne interesser står i fokus og refleksjon over 

evner og ferdigheter skal bidra til at man gjør et sikrere valg av utdanningsprogram. Samtidig 

er det fokus på hva arbeidslivet krever og entreprenørskap trekkes særlig frem. 

 

Utdanningsvalg skal gi elevene kjennskap og kunnskap om videregående skole og de utdan-

ningsprogram og aktuelle yrker dette kan føre til. Faget gir elevene mulighet til praktiske ak-

tiviteter og muligheter til å ta fag fra videregående skole på ungdomstrinnet. Dette er tenkt 

som et ledd i å gi elever som kan, en mulighet til å ta fag på et høyere nivå. Gjennom opplæ-

ringen skal man i faget utdanningsvalg legge til rette for at elevene skal prøve ut og reflektere 

over de valg de skal gjøre. Ulike læringsarenaer, som videregående skoler og arbeids- og næ-

ringsliv skal gi bred faglig tilnærming. Det vises også til at man gjennom faget utdannings-
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valg skal få et grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring. Hovedområdene i 

faget er vektlagt med ulik grad der 20 % skal være om videregående opplæring og arbeidsliv, 

60 % skal være utprøving av utdanningsprogram og 20 % skal være om egne valg (Kunn-

skapsløftet 2006). 

  

Utdanningsdirektoratet utarbeidet høsten 2010 en rapport om erfaringer gjort med faget. Rap-

porten omtales i St.mld. 22 (2010-11) Rapporten viser at det er forskjeller og utfordringer 

knyttet til i organisering og innhold, mens kjennskap til fagets formål og hovedområder ser ut 

til å være god. Det ser ut til at skolens utdannings- og yrkesveileder har fått ansvaret for faget 

flere steder og at skolenes rådgiveroppgaver er knyttet til faget. […] det er ikke gjort funn som 

kan påvise at faget foreløpig har gitt særlig merverdi og nyskaping til yrkes- og utdannings-

veiledningen” (St.mld 22. 2010-11:33). Rapporten peker på at det er kostnadskrevende for 

kommunene og utfordrende å skape kontakt med videregående skoler og arbeidsplasser. Det 

er ikke satt særskilte krav til fagkompetanse for å kunne undervise i utdanningsvalg og en del 

rådgivere vektlegger at de har blitt alene om faget. Rapporten viser til at det er fortsatt er et 

ungt fag og at mange har kommet langt i å utvikle samarbeid med eksterne arenaer, mens 

andre fortsatt må jobbe for å få dette på plass. “Faget er en svært viktig brikke i arbeidet med 

å bevisstgjøre elevene om valg av videre utdanning og yrke, og dermed styrke gjennomføring-

en av videregående opplæring” (St. mld 22. 2010-11:33).  

 

For å få utdanningsvalg til å bli et fag som skal fylle alle de formål skissert over, er kommu-

nene helt avhengig av et godt samarbeid med videregående skole og næringslivet. I Buskerud 

fylkeskommune har man inngått en skriftlig avtale om hvordan man i videregående kan bidra 

med utprøving av utdanningsprogram i faget. Dette vil jeg omtale i neste avsnitt.  
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2.5.1 Utdanningsvalg – utprøving av utdanningsprogram  

Buskerud fylkeskommune har i samarbeid med kommunene, utarbeidet praksisdager som et 

tiltak for å imøtekomme læreplanens mål i faget utdanningsvalg om 60 % utprøving av utdan-

ningsprogram. Dette har resultert i en skriftlig avtale mellom fylkeskommunen og kommune-

ne. I avtalen ligger det føringer for organisering av dagene og finansieringen av dette. I tillegg 

til praksisdager får elevene på 9. trinn muligheten til å besøke videregående skole på åpen 

dag. Hensikten er å gi elevene et første møte med videregående og innblikk i utdanningspro-

grammene. Arrangementet åpen dag er gratis for kommunen, med unntak av de utgifter de 

måtte ha med transport.  

 

Høsten 2009 var alle ungdomsskoler og videregående skoler i fylket involvert i tiltaket prak-

sisdager. Tiltaket gjennomføres ved at elever i 10. klasse kommer til de videregående skolene 

de sogner til. Der skal de fordype seg i to valgte utdanningsprogrammer, med en dag på hver. 

Valget av utdanningsprogram skal skje gjennom veiledning i faget utdanningsvalg. Det ligger 

forventninger om at ungdomsskoleelevene har forberedt seg til dagene, samt at videregående 

skolen har et godt og gjennomtenkt opplegg for elevene. Innholdet disse dagene knyttes ho-

vedsakelig til programfagene og ikke til fellesfagene
10

. Det er gjort slik for at elevene skal få 

bedre kjennskap til fag de ikke har på ungdomsskolen og som er spesielt for utdanningspro-

grammet. Målet er å gi elevene et realistisk innsyn i utdanningen og gi dem et bedre grunnlag 

å gjøre sitt utdanningsvalg. Praksisdagene er i hovedsak lagt til november/desember måned, 

mens en av regionene har lagt det til januar/februar. Dagene må gjennomføres i god tid før 1. 

mars, som er søknadsfristen for ordinære søkere til videregående opplæring. (1. februar er 

frist for særskiltsøkere til videregående opplæring, og det er ønskelig at man har gjennomført 

praksisdagene også før denne dato) På den måten har man mulighet til å veilede elevene på 

ungdomsskolen etter de har gjennomført praksisdager og hjelpe dem i valgprosessen.  

 

 

 

 

                                                   
10

 Fellesfag er obligatoriske fag som inngår på hvert årstrinn ved opplæring i skole, f.eks. norsk, engelsk, mate-

matikk og naturfag. Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet en vel-

ger.http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel/?ASP=35845534&Ran=49872&Niva=V&Tid=V2011&TP=31-

05-11&Bok=011424&Artikkel=012488  

 

http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel/?ASP=35845534&Ran=49872&Niva=V&Tid=V2011&TP=31-05-11&Bok=011424&Artikkel=012488
http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel/?ASP=35845534&Ran=49872&Niva=V&Tid=V2011&TP=31-05-11&Bok=011424&Artikkel=012488
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2.6 Tidligere forskning 

Jeg har i mitt arbeid med dette studiet ikke funnet noe forskning på tiltaket praksisdager, annet 

enn det nettverksrådgiverne i Buskerud har gjennomført av evalueringer. Her er det 

10.klassinger fra hele fylket som i skoleåret 09/10 og 10/11 har besvart en undersøkelse i et-

terkant av utprøvingen av to ulike utdanningsprogram i den videregående skolen.  Jeg har i 

analysen vist til evalueringen som ble gjort inneværende skoleår, 2010-11. Evalueringen er 

besvart av 1951 elever fra 10. klasse fra alle regionene i fylket. I oppgaven har jeg valgt å 

bruke et av disse funnene fra evalueringene for praksisdagene, (figur 5 avsnitt 4.2.5).  

 

I forhold til frafall og valg av utdanning er det gjennomført flere prosjekter og studier i både 

Norge og Norden. En større forskningsrapport er Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Nor-

den (Markussen 2010). Et av de større forskningsprosjektene på årsaker til frafall i videregå-

ende skole i Norge, er gjennomført via Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og 

utdanning (NIFU STEP). Her var det Markussen som i 2002 kom med den første delrapport til 

studien Valg og bortvalg. Den første fasen tok for seg overgangen fra ungdomsskolen til vide-

regående opplæring. Videre har dette prosjektet tatt for seg valg og bortvalg i overgangen fra 

grunnkurs (nå Vg1), til videregående kurs 1 (nå Vg2), samt at det er fokusert på kompetanse-

oppnåelse etter fem år. Prosjektet ble avsluttet i 2008 og ble sluttført med rapport 13/2008 

Bortvalg og kompetanse. En annen større evalueringsrapport er fra prosjektet Satsing mot fra-

fall i videregående opplæring som pågikk i 2003- 2006 i regi av Utdanningsdirektoratet. 

SINTEF har evaluert prosjektet og kom med rapporten Intet menneske er en øy (Buland 

2007). I eget forskningsarbeid har det vært nyttig å bruke de ulike forskningsrapportene for å 

få et bredere perspektiv på frafall og kunne se etter likheter og ulikheter fra disse og inn i egen 

forskning. Det har også vært nyttig å se nærmere på Karriereveiledning i overgangen mellom 

ungdomsskole og videregående opplæring, delrapport 1, (Lødding & Borgen 2008). Denne 

delevaluering av Kunnskapsløftet ser på innsatsområder som er rettet mot å styrke utdan-

nings- og yrkesveiledningen i overgangen grunnskole og videregående opplæring. Det vises 

til at en bedre yrkes- og utdanningsveiledning kan ha en stor verdi i forhold til omvalg elever 

gjør. Omvalgene, som kan være en konsekvens av feilvalg og at ungdom starter på et utdan-

ningsprogram de ikke har interesse eller kanskje ikke forutsetninger til å klare, er viktig å fo-

rebygge (Lødding & Borgen 2008). Selv om det i lovverket er lagt en mulighet for elever å 

gjøre et slikt omvalg, er det en samfunnsøkonomisk utgift man ønsker å få ned. På den andre 

siden så viser Lødding og Borgen til Markussens forskning (2008) at omlag 1500 ungdommer 

hvert årskull får muligheten til å returnere til skolen etter først å ha sluttet, nettopp fordi det 
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ligger muligheter for det i regelverket. Dette kan være en faktor som gjør at ungdommene 

klarer å fullføre utdanningen.  

 

I forhold til ungdommenes valg av utdanningsprogram er det interessant å se hvor sammensatt 

selve valget kan være. “Ungdom kan med andre ord være sikre på hvilken utdanning de vil 

velge, samtidig som beslutningen er basert på misforståelser eller vage forestillinger om hva 

utdanningsvalget innebærer.” (Lødding & Borgen 2008:29). For å kunne teste ut om det de 

vurderer å velge er riktig, vises det til at utprøving av forventninger og om oppfatningen av 

utdanningsvalget passet med deres interesser, evner og forutsetninger er viktig (Lødding & 

Borgen 2008). Et av hovedmålene for praksisdager er å kunne teste ut et mulig utdannings-

program for å kunne gjøre et sikrere valg. 
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3. Metode  

Når man skal gjennomføre en empirisk undersøkelse kan det oppstå muligheter for at man får 

en undersøkelseseffekt i den form at resultatene er skapt av undersøkelsen. For å unngå slike 

effekter trenger vi metodekunnskap for å skille mellom metodologiske forklaringer (resultat 

som skyldes metode) og substansielle forklaringer (resultater som skyldes virkelighet) (Jacob-

sen 2005). Hensikten ved å bruke en metode er at man skal få bedre innsikt og oversikt i plan-

leggingsarbeidet og gjennomføringen av forskningsarbeidet. Den skal i tillegg gi et grunnlag 

for å gjøre en kritisk vurdering av tilgjengelig forskning. Forskningen skal kunne repeteres av 

andre og resultatene man komme frem til skal kunne kontrollers og reproduseres. Hensikten 

med dette er at undersøkelsen skal ha en prøvbar konklusjonsvaliditet (Befring 2007).  

 

3.1 Valg av metode 

Gjennom problemstillingen og forskningsspørsmålene har jeg hatt til hensikt at elevene på 

Vg1 skal se tilbake på hvordan det var å velge utdanningsprogram da de gikk i 10. klasse, og 

om praksisdagene har hatt noen innvirkning på dette valget. Det blir gjennom et retroperspek-

tiv jeg prøver å trekke frem minner og opplevelser fra fortiden. Jeg har valgt å bruke både en 

kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode for å undersøke oppgavens problemformulering.  

 

Den kvantitative metoden er relevant […for å beskrive omfanget eller hyppigheten av et fe-

nomen […] og for å undersøke mange enheter for å generalisere til en større populasjon” ( 

Jacobsen 2005:124). Den kvalitative metoden er relevant når vi ønsker nyanserte beskrivelser 

av hvordan mennesker forstår og fortolker en situasjon” (Jacobsen 2005:124). Årsaken til at 

jeg har valgt å bruke begge metodene er at jeg synes de utfyller hverandre og gir et komple-

mentært perspektiv på arbeidet. Det er en større fare for at […] den undersøkte oppfatter fors-

kerens fortolkning av virkeligheten, ikke på hvordan den undersøkte selv fortolker verden. 

Relevanskravet må være sikret før en undersøkelse settes i gang” (Jacobsen 2005:36-37). Det-

te har jeg prøvd å være meg bevisst, men har ønsket å gå lengre inn i resultatene ved å in-

tervjue elever i tillegg.  

 

En kvalitativ tilnærming gjør at man kan komme nærmere den undersøktes fortolkning og 

dermed noe nærmere en beskrivelse av virkeligheten. Den kvantitative tilnærmingen gir en 

oversikt og avstand slik at man kan se det i et bredere perspektiv (Jacobsen 2005.) Metoden 

har gjort at jeg kunne se nærmere på elevbesvarelser i generalisert form, mens jeg gjennom 

den kvantitative metoden har kunnet gå mer i dybden på elevbesvarelsene. Det har derfor vært 
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til hjelp for meg å se problemformuleringen gjennom begge metodene for å se om resultatene 

fra den kvalitative undersøkelsen bygger oppunder de funn jeg har gjort gjennom den kvanti-

tative undersøkelsen. Metodene måler mye av det samme, som for eksempel hvordan elevene 

opplever ulike fenomener, men de skiller seg fra hverandre i måten å samle inn data på. I un-

dersøkelsen har jeg opplevd at metodene har utfylt hverandre, ikke konkurrert.  

 

3.1.1 Kvantitativ spørreundersøkelse  

Hensikten med å bruke en kvantitativ undersøkelse er for eksempel å beskrive hyppigheten 

eller omfanget av et fenomen og at en ønsker å generalisere til en større populasjon (Jacobsen 

2005).  Jeg har i dette forskningsarbeidet valgt å innhente empiren i form av et spørreskjema.   

 

Før man starter å samle inn informasjon må man kategorisere, tenke gjennom hvilke variabler 

og verdier en skal bruke for å kunne tilordne dette til et tall senere. Det er derfor kvantitative 

tilnærminger blir en mer lukket tilnærming enn kvalitative. En må også bestemme seg for 

hvordan man skal innhente informasjonen, for eksempel via telefon, e-post, eller internett. 

Ved å bruke et spørreskjema har man muligheten til å nå mange flere enheter, nettopp fordi 

man får et materiale som er lettere å håndtere enn hvis man fikk tilbake svarene i ord.  

 

Når man skal gjennomføre en kvantitativ spørreundersøkelse, er det en fordel å ha en ganske 

god forhåndskunnskap om temaet som undersøkes. Dette kan man til fordel bruke når man 

skal lage spørsmål som er relevante for det man skal undersøke. Utfordringen ligger i å lage 

spørsmål som oppleves relevante for de som skal svare. Hvilke enheter som er målgruppen for 

spørreskjemaet er relevant for hvordan man formulerer spørsmålene Det er derfor en utford-

ring å utarbeide spørsmålsformuleringene slik at man konkretiserer de begrepene en skal bru-

ke, samt lage spørsmålene så korrekte som mulig slik at man ikke får uønskede resultater. 

Faren er at man definerer på forhånd hva som er relevant å svare på. I forhold til begrepsbruk, 

kan man gå inn i andres forskning som er relatert til samme område som vi selv er interessert 

i. Er det en pålitelig kilde, kan man få tips eller bruke de samme begrepene som andre har 

benyttet. Når man har laget et spørreskjema, må man som nevnt se på hvordan man formule-

rer spørsmålene, men også på hvordan svaralternativene utformes. Man kan velge mellom 

kategorisk/nominal, rangordning/ordinal og metrisk/forholdstall og jeg har brukt alle tre me-

todene i spørreskjemaet, samt et åpent spørsmål. Kategorisk/nominal brukes ofte til å stille 

respondenten ovenfor et klart valg mellom alternativer som for eksempel ja/nei/vet ikke. 

Rangordnede svar brukes for å måle visse nyanser i svarene og intensiteten i enkelte forhold. 
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Det kan være hyppigheten eller frekvensen av hvor mange ganger enhetene har gjort noe og 

hvorvidt de vurderer et fenomen som bra eller dårlig. Metriske spørsmål dreier seg om svar 

som oppgis i tall. Her kan man velge å sette opp tallene på forhånd eller la respondentene set-

te inn tallene selv (Jacobsen 2005). En spørreundersøkelse kan gjerne bestå av alle de tre må-

tene å kategorisere spørsmål på, samt at man kan sette inn et eller flere åpne spørsmål. Dette 

gjøres for å gi respondenten muligheten til å uttrykke seg med egne ord. Et åpent spørsmål 

kan gi mye interessant informasjon. Oppbyggingen av spørreskjemaet bør være at man starter 

med noen få ufarlige spørsmål, slik at respondentene ikke reagerer med mistro og heller av-

slutte med de mer følsomme spørsmålene som ber dem om å ta stilling til om noe er positivt 

eller negativt (Jacobsen 2005).  

 

3.1.2 Kvalitativt forskningsintervju  

Innenfor fenomenologiske studier er intervju vanligvis den eneste datainnsamlingsstrategien 

(Postholm 2005). Et intervju kan ha ulik grad av åpenhet og struktur. Dette kan variere fra 

faste svaralternativer i en bestemt rekkefølge til en samtale uten intervjuguide og sekvens. Det 

kvalitative intervjuet bør ikke være helt ustrukturert. Det kan i så måte være hensiktsmessig å 

bruke en intervjuguide. Denne kan også variere fra lite strukturert til sterkt strukturert (Jacob-

sen 2005). Det kvalitative forskningsintervjuet forsøker å forstå verden ut ifra intervjuperso-

nens synsvinkel. Den har en unik mulighet til å beskrive hverdagsverden, livsverden. Livsver-

den er verden slik den påtreffes i hverdagslivet og hvordan den oppleves direkte og umiddel-

bart.  

 

I intervjuet søker man ikke bare å beskrive, men å forstå meningen i sentrale temaer i interv-

jupersonens livsverden og hvordan personen opplever sin situasjon.  Den som intervjuer regi-

strerer og tolker det som blir sagt og hvilken måte det blir sagt på. Intervjueren må ha kunn-

skap om emnet og være observant på kroppsspråk og tonefall. Et kvalitativt forskningsintervju 

forsøker å håndtere både et faktaplan og et meningsplan. Det er derfor viktig å lytte til de eks-

plisitte beskrivelser og til hva som blir sagt mellom linjene (Kvale & Brinkman 2009). Et 

forskningsintervju er ikke en vanlig, åpen hverdagslig samtale som er jevnbyrdig mellom to 

parter. Den som intervjuer har en kompetanse og kunnskap med seg om temaet som tas opp. 

Intervjueren innleder og definerer intervjusituasjonen, bestemmer temaet, stiller spørsmål og 

avslutter samtalen. Samtidig er det intervjueren som tolker og analyserer hva intervjupersonen 

mener. Som en motpol til maktsymmetrien kan intervjuobjektet holde tilbake informasjon, 

snakke rundt emnet eller si det hun eller han tror intervjueren ønsker å høre. “Om det finnes 
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en inneboende makt i mänskliga samtal och relationer är poengen inte att makten 

nödvändigtvis ska elimineras från forskningsintervjun, utan snarare att intervjuaren bör 

reflektera över den roll som makten spelar i produktionen av intervjukunskap” (Kvale & 

Brinkman 2009:50). Her er det som intervjuer viktig å være bevisst på konsekvensene dette 

får for den kunnskap som produseres og for hvordan man på en ansvarsfull måte håndterer 

denne maktsymmetrien.  

 

Et aspekt som er viktig å tenke gjennom før man starter på et forskningsarbeid og i prosessen 

med å planlegge å gjennomføre intervjuer, er den førforståelsen man har med seg. Dette blir 

omhandlet i neste avsnitt.  

 

3.1.3 Førforståelsen  

Man kan tenke seg at tolkningsarbeidet begynner med datainnsamlingen, men i praksis så 

ligger førforståelsen der som et utgangspunkt. Førforståelsen styrer hva vi ønsker å forske 

nærmere på og vekker vår interesse for det aktuelle fenomen (Gustavsson nr. 4. 2000). Alle 

mennesker har med seg en førforståelse før man starter på et forskningsarbeid. Dette er anta-

gelser vi har om hvordan verden ser ut. Gjennom vår egen oppvekst og livslange sosialisering 

har vi lært å se på verden gjennom egne “briller” Denne sosialiseringen har ført til at vi kan se 

noe og overse andre ting, bevisst eller ubevisst (Jacobsen 2005). Selv om en livsverden har 

noen personlige innslag er de i høyest grad sosiale. Vi kan bedre forstå personer som til en 

viss grad deler vår egen livsverden. Når man skal tolke andres utsagn eller handlinger blir det 

som å oversette det til et språk som snakkes i de livsverdener vi er fortrolige med (Gustavsson 

nr. 3. 2000).   

 

I mitt arbeid som rådgiver i den videregående skolen er jeg ofte i kontakt med elever i forhold 

til valg av utdanning. Dette sammen med den kunnskap og erfaring jeg har fått gjennom ar-

beidet som nettverksrådgiver i Buskerud fylkeskommune er med å prege min førforståelse. 

Disse erfaringene kan være til hjelp i innhentingen av forskningsmateriale og i møte med in-

formantene, samt i selve tolkningsprosessen. På den andre siden er det viktig at jeg reflekterer 

over ulempen min førforståelse kan ha for studiet. Jeg kan begynne å lete etter bekreftelser på 

de antagelser jeg har gjort. Ved å være utrygg i intervjusituasjonen eller ha manglende over-

blikk kan dette føre til at man blir overinvolvert (Fog 2004). Det er viktig at man forbereder 

seg godt til intervjuene slik man gjør i resten av forskningsarbeidets planlegging og gjennom-

føring. Gjennom refleksjon og bevissthet i forhold til egen førforståelse av tema, både inn i 
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intervjuene og i tolkningen av materialet, kan man i noen grad påvirke førforståelsen i forhold 

til forskningsarbeidet. Helt bevisst sin førforståelse blir man trolig ikke, men desto viktigere 

er det å reflektere over den.  

 

3.1.4 Informasjon og samtykkeerklæring  

For å komme i kontakt med respondentene til intervjuene tok jeg kontakt med rådgiver ved 

skolene. De har vært behjelpelig med å spørre elever om de ønsket å stille opp på intervju ut i 

fra noen kriterier satt fra meg. I prosessen med å finne respondenter utformet jeg ett informa-

sjonsskriv til elevene og ett til foresatte, (vedlegg 2 og 3). I informasjonsskrivet fortalte jeg litt 

om hvem jeg var, hva slags studie jeg arbeidet med og hva hensikten med intervjuet var. Det 

kom også frem av skrivet at det ville bli brukt båndopptaker og hvordan datamaterialet ville 

håndteres i etterkant, samt garanti for deres anonymitet. Selv om elevene var over 15 år og jeg 

i utgangspunktet ikke hadde trengt å involvere foresatte, ønsket jeg sende ut et skriv der de 

fikk muligheten til å kontakte meg for mer informasjon. De fikk også muligheten til å si i fra 

hvis de ikke ønsket at deres ungdommer skulle være med på intervjuet.  

 

For å kunne gjennomføre intervjuene, snakket rådgiver med rektor på den enkelte skole om 

det var greit at jeg kom for å gjennomføre intervjuene. I tillegg sendte jeg et informasjons-

skriv via e-post til rektorene for å få en bekreftelse på at avtalen var i orden. For ordens skyld, 

og for å følge de etiske retningslinjer i forhold til samtykke av intervju, startet jeg hvert in-

tervju med å spørre elevene om de syntes det var greit å stille opp og om de var innforstått 

med at dette var frivillig å være med på. Dette gjorde jeg fordi jeg i forkant ikke hadde sendt 

ut et eget samtykkeskjema, men kun et informasjonsskriv til elevene, og tok for gitt at rådgi-

ver og elev hadde snakket om frivilligheten i å stille opp i intervjuet.  

 

I forhold til den kvantitative undersøkelsen, sendte jeg ut et informasjonsbrev til rektorene og 

til rådgiverne ved alle de videregående skolene i Buskerud. Hensikten var å orientere rektore-

ne om formålet med undersøkelsen og at de som leder ved skolen skulle avgjøre hvorvidt ele-

vene ved skolen kunne besvare den eller ikke. To skoler gav tilbakemelding på at de ikke 

hadde mulighet til å delta da de hadde en del andre undersøkelser de måtte ta i samme tids-

rom, mens en skole meldte avbud da de var med i et større forskningsprosjekt som involverte 

elever og lærere. Tre skoler bekreftet at de ville legge ut undersøkelsen til sine elever, mens 

resterende åtte skoler hørte jeg ikke fra. Jeg så i ettertid at jeg ikke hadde spesifisert at jeg 

ønsket tilbakemelding fra skolene på at de la ut undersøkelsen. Det kan derfor være at det er 
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flere skoler som har lagt den ut til sine elever uten at jeg har fått informasjon tilbake om dette. 

I selve undersøkelsen innledning var det informasjon til elevene om undersøkelsen hensikt og 

en garanti for deres anonymitet hvis de besvarte spørsmålene. Det var valgfritt å svare på un-

dersøkelsen.  

 

3.2 Datainnsamling  

Både teoretisk og empirisk viten er vurderinger en må ta hensyn til i utvelgelsen av respon-

denter (Fog 1996). Jeg vil i dette kapittelet ta for meg prosessen med å velge ut respondenter, 

utarbeidelse av intervjuguide, samt gjennomføringen av intervjuet.   

 

3.2.1 Utvalg av respondenter  

I de fleste forskningsarbeider og undersøkelser er det en utfordring å velge ut informanter og i 

hvilken skala en skal bruke disse. En kan ikke studere alt og alle fordi det er både tid og kost-

nadskrevende. Når man foretar et utvalg er det et snitt av tema og variabler og kontekst som 

utgjør det arbeidet vi fortar med problemstillingen, mens tid, personer og hendelser kommer i 

neste utvalgsfase. Utvalget av enheter vil ha betydning for hvor pålitelig undersøkelsen blir 

(Jacobsen 2005).   

 

Utvalget til den kvantitative spørreundersøkelsen ble elever fra Vg1 i Buskerud fylkeskom-

mune. De har en nærhet i tid i forhold til overgang ungdomsskole til videregående skole, har 

hatt faget utdanningsvalg på skolen og deltatt på praksisdager. Det er 14 videregående skoler 

totalt og alle fikk undersøkelsen tilsendt. Utvalget har deretter vært tilfeldig ut fra hvilke sko-

ler som har valgt å bli med og ut i fra hvilke elever som har valgt å besvare undersøkelsen.  

Undersøker vi hele populasjoner faller problematikken om utvalg bort. Med dette menes at 

det blir et tilfeldig utvalg av deltagere i en populasjon. “Det er liten sammenheng mellom stør-

relsen på populasjon og størrelsen på utvalget” (Jacobsen 2005:291). Det er mer interessant 

med størrelsen av variansen. Det er her det størrelsen spiller en rolle, da en større populasjon 

ofte utviser større varians enn små. Undersøkelsen ble sendt alle de videregående skolene i 

Buskerud og jeg fikk inn 399 besvarelser. 01.03. 2011 var det 3003 ungdommer som var re-

gistret som elever på Vg1 i Buskerud fylke
11

. Svarprosenten utgjør dermed 13,2 % av elev-

massen på Vg1 i fylket.  

 

                                                   
11

 Elevantall er innhentet fra Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.  
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Jeg har brukt selvutvalgsmetoden ved at elevene selv valgte om de ville besvare undersøkel-

sen eller ikke. Det ble også begrensinger i utvalget ved at rektorene kunne velge og ikke ha 

med deres skole. Ulempen ved en selvutvalgsmetode er at det kan føre til systematiske skjev-

heter. På den andre siden så er utvalget begrenset til en spesifikk gruppe i samfunnet, Vg1 -

elevene. Ved at jeg har 399 besvarelser ble det en overkommelig oppgave å analysere materia-

let. På den måten er jeg tilfreds med at ikke alle elevene som i utgangspunktet hadde mulighe-

ten til å svare deltok. I ettertid ser jeg at utvelgelsen av respondenter til den kvantitative un-

dersøkelsen kunne vært mer styrt. For eksempel kunne jeg valgt ut noen få skoler der vi gjor-

de avtaler om at elevene gjennomførte undersøkelsen. Jeg kunne da valgt ut skoler som lå i 

både by og bygd for å få spredning i gruppen som besvarte. Jeg har nå ikke noen oversikt over 

hvilke skoler som har deltatt og hvor i fylket de holder til. Jeg hadde ikke ønsket og hatt sær-

lig flere respondenter enn jeg har i denne undersøkelsen, men måten jeg gjorde det på ble 

mindre forpliktende for skolene. Ved det risikerte jeg å ende opp med et for lite resultat til å 

dra noen generaliseringer ut av. På den andre siden kunne jeg også endt opp med meget stort 

datamateriale som ville vært for tidkrevende i forhold til masternivå. “Et utvalg mellom 400-

600 enheter er som regel tilstrekkelig både for å oppnå en rimelig god presisjon for å kunne 

behandle informasjonen på en fornuftig måte” (Jacobsen 2005:291). Spørreundersøkelsen ble 

sendt ut både til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og en til de studieforberedende ut-

danningsprogrammene. Ved å gjøre det slik hadde jeg kontroll på hvilke elevgrupper som 

svarte hva. Jeg ønsket derfor i den kvalitative undersøkelsen å fortsette denne todelingen ved 

å hente respondenter fra en skole som var yrkesfaglig rettet og fra to studieforberedende sko-

ler.  

 

I tillegg til den kvantitative undersøkelsen var målet hele tiden å gjennomføre intervjuer av 

elever på Vg1 for å få en dypere innsikt i materialet. Forskningsintervjuene er basert på fire 

elevers besvarelser. To av elevene var fra en yrkesfaglig skole og to elever var fra to ulike 

studieforberedende skoler. Skolene ligger geografisk både i by og mindre tettbebygde strøk og 

dekker på den måten et større geografisk område av Buskerud fylke. Jeg har valgt å ha fire 

elever, to av hvert kjønn. Valg av utdanningsprogram er gjort etter å ha sett svarprosenten i 

den kvantitative undersøkelsen. Det var flest elever fra helse og sosialfag og bygg- og an-

leggsfag, som hadde besvart, og jeg valgte derfor en jente og en gutt fra disse utdanningspro-

grammene, (vedlegg 7, tabell 1). På de studieforberedende utdannings- programmene var det 

høyeste svarprosent fra studiespesialiserende med realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. 

Jeg har derfor valgt ut en gutt og en jente herfra. Grunnen til at jeg har valgt ut i fra den høy-
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este svarprosenten er for å se om svarene de elevene jeg dybdeintervjuer samsvarer med hva 

majoriteten fra den kvantitative undersøkelsen har svart. Elevene går på Vg1 og det er første 

året de er i videregående skole. Det betyr at de ikke har gått Vg1 før og for eksempel gjort et 

omvalg
12

. De kommer alle rett fra ungdomsskolen og inn i videregående. Samtlige deltagere 

måtte ha deltatt på praksisdager i sine regioner da dette var ett av hoved-

forskningsspørsmålene i studiet.  Ingen av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn. Dette var 

et bevisst valg, da jeg i studiet ikke trekker inn eventuelle tilleggsfaktorer som minoritets-

språklige kan ha i forhold til utdanningsvalg.  

 

3.2.2 Utarbeidelse og bruk av intervjuguide  

Etter å ha tenkt igjennom hva det var jeg ville spørre om i forhold til problemstillingen og 

tema, utarbeidet jeg en intervjuguide. Denne lagde jeg for å ha en bedre oversikt over hvilke 

temaer jeg skulle innom i løpet av intervjuet.  

 

Intervjuene hadde en ramme i forhold til den utformede intervjuguiden som ble brukt for å 

innlede temaene. Struktureringsgraden kan sies å være av middels grad, da guiden besto av et 

hovedspørsmål for å innlede temaet, samt noen hjelpespørsmål for å sette i gang tankeproses-

sen hvis det var nødvendig. Samtidig brukte jeg guiden til å styre intervjuet noe. Dette i form 

av at hvis eleven selv ikke kom inn på temaene jeg ønsket skulle berøres, så ble disse tatt opp 

av meg. Jeg ønsket at elevene skulle fortelle mest mulig fritt i forhold til sine opplevelser til 

hvert tema. Derfor ble det en balanse mellom å styre samtalen samtidig som elevens fortel-

linger var i fokus. Det var ulikt hvor lang tid vi brukte på de ulike temaene alt etter som hva 

intervjupersonene hadde å fortelle. Noen av spørsmålene i intervjuguiden stilte jeg til alle de 

fire respondentene fordi det var viktig i forhold til undersøkelsen formål, mens andre spørs-

mål ble i varierende grad snakket om. Det var på sistnevnte punkt opp til respondentene hvor 

mye de hadde å fortelle om hvert spørsmål. Respondentene var også ulike på hvor mye de 

hadde på hjertet og hva de var interessert i å fortelle mest om ut i fra tema. Jeg opplevde in-

tervjuguiden som et hjelpemiddel i å strukturere samtalen, men også til hjelp i å huske hva jeg 

ønsket å vektlegge i samtalene. Det er fort gjort at man styres ut av tema, men intervjuguiden 

holdt rammene for samtalen på plass samtidig som det var viktig at elevene kunne fortelle fritt 

i forhold til spørsmålene.  

 

 

                                                   
12 Omvalg blir omhandlet under avsnitt 2.4  
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3.2.3 Gjennomføring av intervju 

Jeg valgte å gjennomføre intervjuene på den skolen elevene går på. Dette ble gjort av praktis-

ke hensyn, men også i forhold til å dempe maktforholdet. Skolen er en naturlig arena der ele-

ven er kjent og mest sannsynlig føler seg tryggere enn på mitt kontor. Valg av sted for interv-

juet er viktig da [… forskning har vist at den sammenhengen- ofte kalt konteksten- intervjuet 

foregår i, som regel påvirker innholdet i intervjuet” (Jacobsen 2005:147). Det pekes her på at 

kunstige omgivelse gir kunstige svar. Rådgiver reserverte rom for intervjuet. Intervjulokalet 

inne på skolen var et møterom der elevene vanligvis ikke er i skoletiden, så på den måten ble 

det en noe nøytral grunn innenfor elevens naturlige kontekst. Det gikk greit å få tak i respon-

denter til intervjuene. Jeg tok kontakt med rådgiver ved skolene og de fant elever som de 

spurte om ville være med. Elevene fikk utdelt informasjonsskrivet om undersøkelsen og skul-

le lese dette før de sa om de ville være med eller ikke. Tre av elevene gjorde jeg avtale med 

pr. telefon for å avklare tid og sted for intervjuet, mens den fjerde eleven gjorde jeg avtale 

med via rådgiver. Alle elevene møtte til intervjuene.  

 

Jeg hadde utarbeidet et fellesskriv som jeg gikk gjennom før intervjuene startet. Her sa jeg 

noe om hvem jeg var og formålet med intervjuet. Jeg unnlot å nevne praksisdagene, da dette 

var et av temaene jeg var ekstra interessert i. “Et forhold kan være at informasjonen som gis, 

kan påvirke det som skjer, slik at det påvirker forskningen” (Postholm 2005:146). Jeg prøvde 

derfor å være bevisst på at ikke praksisdagene skulle stå i fokus før intervjuet slik at det la 

noen føringer for hva elevene sa om dette tiltaket. Alle intervjuene ble gjennomført i løpet av 

tre dager i samme uke. Det ble brukt lydopptaker under intervjuene. Jeg valgte og transskribe-

re det første intervjuet før jeg gjennomførte de neste for å se om det var noe jeg ønsket å endre 

på, eller vektlegge mer. Jeg valgte å fortsette med samme intervjuguide og gjorde ingen end-

ringer.  

 

Det jeg ble mer bevisst på etter å ha transkribert første intervju var at jeg skulle dempe min 

egen rolle og ikke stille spørsmålene så utdypende. Med dette mener jeg at jeg i blant kom 

med for mange opplysninger i forhold til spørsmålene som jeg i ettertid så kunne være føren-

de for hva eleven svarte. Min egen rolle som intervjuer ble utviklet gjennom de fire samtalene 

jeg hadde med elevene. Refleksjoner før og etter intervjuene var derfor viktig i forhold til min 

egen intervjusituasjon. Det krever en erfaring å bli en god intervjuer og jeg ser i etterkant at 

det kunne vært en fordel og gjennomført prøveintervjuer i forkant for å øve meg. I følge Da-

len (2004), er holdningene en intervjuer har ovenfor sine respondenter det viktigste og deres 
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opplevelser skal stå i fokus. Det er viktig å ha en genuin interesse for respondentens fortel-

linger og være aktivt lyttende. Gjennom intervjuene prøvde jeg å være bevisst Rogers klient-

sentrerte samtaleholdninger. Han vektlegger kongruens, empati og positiv aktelse. Gjennom 

kongruens vektlegges ekthet, positiv aktelse vektlegger respekt og være anerkjennende, mens 

empati er evnen til å vise forståelse for personens indre verden (Rogers 1990). Dette er erfa-

ringer jeg har fått gjennom mange samtaler med elever som rådgiver og som gjorde det mulig 

for meg å gjennomføre intervjuene. Jeg vektla i intervjuene at jeg var interessert i elevenes 

erfaringer og opplevelser fra ungdomsskolen og valgprosessen over til videregående skole. 

Når intervjuene var ferdig gjorde jeg meg noen notater i forhold til stemning, ting jeg hadde 

lagt merke til i forhold til kroppsspråk eller annet, (vedlegg 6).   

 

3.3 Analysemetode  

Jeg vil videre ta for meg hvilke analysemetoder jeg har anvendt i arbeidet med intervjuene og 

med den kvantitative spørreundersøkelsen. 

 

3.3.1 Analyse av intervjuene  

Når man skal analysere en tekst kan man som forsker innta en fortolkende lesemetode. Når en 

forsker bruker en slik metode arbeider han med å vise hva han tror teksten betyr og represen-

terer, eller hvilke konklusjoner han kan slutte fra data. “En fortolkende lesning innebærer å 

forsøke å forstå hvordan informantene fortolker og forstår det fenomenet forskeren studerer 

eller informantenes versjon av hvordan de finner mening i sosiale fenomener” (Johannessen 

2009:95). Jeg har i analysene prøvd å møte teksten med en fortolkende lesning, samt være 

bevisst min egen fortolkning av fenomenet. For å systematisere teksten har jeg valgt å bruke 

Grounded Theory som blir beskrevet under 3.3.2.  

 
Da intervjuene var gjennomført, startet prosessen med å transkribere lydfilene. Dette var en 

lang og tidkrevende prosess. Når en forsker selv gjennomfører transkriberingen, blir han 

bedre kjent med sine egne data (Dalen 2004). Prosessen førte til at jeg kom dypere ned i mate-

rialet, samt at jeg begynte å se likheter og ulikheter i elevens fortellinger. Jeg kunne få tak i 

alle ordene som ble sagt, men ikke kroppsspråket og mimikken som de ble uttalt med. Tone-

fall og pauser i ordlyden kan være med på å indikere ulike sider ved det som blir sagt, men 

man mister en del av samtalens dynamikk ved å lytte på lydbåndene. På den andre siden så 

oppstår det bilder og minner fra intervjuene og man opplever de på nytt når man jobber med 



42 
 

materialet. Det er sikkert deler man nå husker annerledes, men å se deler på en ny måte er 

ikke udelt negativt. Ved å oppleve intervjuene på nytt, ved å stanse opp og høre en setning bli 

sagt flere ganger, får man flere opplysninger med seg, nye detaljer man overså under intervju-

ene. Jeg valgte å lytte gjennom en gang før jeg transkriberte dem, men det var først da jeg 

skrev det ned at jeg fikk en enda nærere forhold til materialet. Jeg brukte punkter for å under-

streke tenkepauser i teksten, og ellers har jeg skrevet av så nært jeg kunne opp mot det som 

ble sagt. Intervjuene var på mellom 25-45 min og det ble til mellom 8-10 sider tekst pr interv-

ju. Jeg hadde da linjeskift mellom respondentens utsagn og intervjueres spørsmål.  

 

Jeg valgte å bruke en deskriptiv, manuell metode for å analysere den transkriberte teksten og 

har benyttet meg av prinsippene til Grounded Theory. En rendyrket Grounded Theory vil et-

terstrebe å være fullstendig induktiv. Dette fører til at forskeren legger vekk egne subjektive 

og individuelle teorier, slik at datamaterialet kan tale for seg. Det krever at en betrakter ting på 

en måte at vi ser materialet slik det er og holder våre egne fordommer tilbake og ser fenome-

net med åpent sinn (Postholm 2005). Jeg har vært åpen for at det ikke kan bli hundre prosent 

induktivt, men prinsippene har hjulpet meg i å bli mer bevisst egne fordommer og synspunk-

ter i forhold til fenomenet jeg har forsket på. Jeg har fulgt teoriens kodingsfaser som er åpen 

koding, aksial koding og selektiv koding.  

 

3.3.2 Grounded theory – kodingsfaser  

I analyseprosessen av intervjuene var det nyttig å bruke kodingsfasene til Grounded Theory 

som mal. Det er viktig å understreke at dette ikke er en steg for steg analyse, men at er til 

hjelp å håndtere datamaterialet på. De ulike analysestegene kan gå over i hverandre. Analy-

semåten er en ramme, men Postholm (2005) refererer til at forskeren må vise selvstendighet, 

kreativitet og systematikk på samme tid når han anvender teorien. En slik form for analyse 

kan også kalles en deskriptiv analyse, der man reduserer datamaterialet for å gjøre det mer 

oversiktlig, deler det inn i ulike deler ved å kategorisere det.  

 

Første fase i Grounded Theory er åpen koding. Her deles datamaterialet opp i mindre deler og 

gitt et navn eller en kode. Ved å dele materialet fra hverandre kunne jeg sammenlikne de ulike 

delene fra intervjuene, på den måten er det også til hjelp i å lage konkrete begreper som besk-

river de ulike elementene. Har man fått mange ulike begreper og enheter, er neste steg i den 

åpne kodingen å kategorisere disse til enheter som ser ut til å høre sammen. Dette kan man 

endre underveis (Postholm 2005).   
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Jeg valgte å se dokumentene av transkriberingen som en helhet for så å trekke ut de svar som 

omhandlet de samme spørsmålene. Jeg hadde bevisst valgt å spørre noen like spørsmål fra 

intervjuguiden for og lettere kunne sammenlikne resultatene. Jeg startet med å lese igjennom 

de fire intervjuene. Dette gjorde at jeg fikk et overblikk, gjorde meg noen tanker om felles-

trekk og ulikheter ved intervjuene. Jeg satte en markør på setninger som jeg la ekstra merke til 

og som jeg mente var av betydning for problemstillingen. Videre tok jeg for meg et og et in-

tervju. Jeg startet med å dele opp intervjuene inn etter spørsmålene som var stilt. Jeg gav hver 

respondent en fargekode som jeg markerte teksten med. Jeg gjorde det slik fordi jeg ønsket å 

ha kontroll på hvilken respondent som sa hva. Særlig var dette viktig i forhold til om de gikk 

på yrkesfaglig utdanningsprogram eller på studieforberedende.  Alt ble samlet i et dokument.  

 

Neste steg i analysen er aksial koding. Her blir kategoriene relatert til sine subkategorier og på 

den måte kan man forklare fenomenet mer presist. Dataen blir satt sammen på en ny måte ved 

at forskeren går bak ordene og organiserer tekstdelene i et bestemt forhold til hverandre. Må-

let er å komme frem til en forståelse av respondentens oppfatninger, vurderinger, handlinger 

og strategier som er begrepssatt (Befring 2007). Jeg tok for meg det nye dokumentet med 

tekst og spørsmål som var av ulik variant ble kategorisert for seg. Det transkriberte materialet 

ble nå redusert til 10 sider som var kategorisert i flere temaer. De 10 sidene med tekst ble ført 

inn i en ny fase med koding. Jeg valgte å bruke en tabell der jeg systematiserte studieforbere-

dende og yrkesfaglig utdanningsprogram ved siden av hverandre. Ved å sette det opp ved si-

den av hverandre ble det også lettere å se likheter og ulikheter i elevens utsagn. Jeg valgte nå 

å endre bruken av fargekoder i forhold til hvilket utdanningsprogram elevene gikk på. En del 

av teksten ble nå tatt bort, da det ikke var vesentlig for analysen videre. Jeg hadde også en 

egen kategori som jeg foreløpig kalte for “diverse”. Dette var informasjon jeg var usikker på 

hvordan jeg skulle kategorisere, men som jeg foreløpig tenkte kunne få betydning for analy-

sen. 

 

Siste steget i analysen er selektiv koding. Her prøver forskeren […] å finne kjernekategorien 

og systematisk relatere den til de andre kategoriene. Kjernekategorien representerer forsk-

ningens hovedtema” (Postholm 2005:90). Tilslutt sammenfatter forskeren analysen til en fort-

elling eller tekst som representerer forskningsfeltet. Jeg hadde i tabellen laget overskrifter til 

hvert tema med fortløpende kommentarer fra elevene. Kategoriseringen fra andre fase ble nå 

enda mer snevret inn. Noen ble slått sammen, mens andre fikk nye “navn” for at det skulle 

passe inn med elevenes utsagn. En del av disse kategoriene utgjorde nå hovedtemaene i for-
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hold til problemstillingen og forskningsspørsmålene. Jeg valgte å beholde de kategorier som 

ikke var hovedtema, men som forteller mer perifere forhold rundt elevene. Tekst fra kategori-

ene “diverse” ble nå enten tatt bort, eller satt inn i de kategorier jeg i min tolkning mente de 

passet i. Jeg valgte å la teksten bli i tabellen, da det ble mest oversiktlig for meg å kunne ana-

lysere og sammenlikne resultatet med statistikken fra den kvantitative analysen. Teksten var 

nå på totalt 4 sider. Disse skrev jeg ut for kunne se hele teksten under ett.  

 

3.3.3 Kvantitativ analysemetode  

I forhold til mitt fenomenologiske kunnskapssyn, har det vært interessant å se nærmere på hva 

resultatene i spørreundersøkelsen ble. […]det finnes situasjoner der flere individer oppfatter 

samme fenomen på samme måte. I dette ligger det at jo flere som er enige om hvordan et fe-

nomen ser ut eller kan forklares, desto større sannsynlighet er det for at det dette er “sann” 

beskrivelse. Intersubjektivitet setter altså enighet mellom mennesker i stedet for begrepet 

sannhet” (Jacobsen 2005:33). Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 4 og 5.  

 

Spørreskjemaundersøkelsen er laget i elevenes egen læringsplattform It`s Learning (ITSL). 

Jeg valgte å lage den i ITSL for å bruke et verktøy elevene allerede er kjent med og for å nå 

elevene på en enkel måte. Resultatene hentet jeg ut i prosenter. Jeg sendte den samme under-

søkelsen ut to ganger. Den ene ble lagt ut til elever på studieforberedende utdanningspro-

grammer og den andre til elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Jeg har valgt å skille 

dem fra hverandre på denne måten, da forskning (Markussen 2008) viser at det er størst frafall 

på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det har derfor vært av interesse å se hva de to 

ulike gruppene svarer og sammenlikne resultatene. Faren ved å bruke en spørreundersøkelse 

som er internettbasert er at de kan tendere til å få en lav svarprosent. Ved å bruke elevens egen 

læringsplattform der de skal være innom daglig, var målet at dette skulle hjelpe til for å få en 

noe høyere svarprosent. Utvalget ble ikke så høyt med tanke på at ca. 3000 elever kunne hatt 

muligheten til å besvare. Ulike årsaker som nevnt i avsnittet 3.2.1 viser noen av grunnene til 

at det ikke ble slik. I tillegg kan det være at elever har valgt og ikke besvare, da det var frivil-

lig å gå inn på skjemaet.  Resultatene fra de standardiserte (lukkede) spørsmålene kom i ITSL 

opp i prosent. Det vil si at prosentene angav hvor mange av elevene som hadde besvart 

spørsmålet og hva de mente om de ulike svaralternativene. Resultatene førte jeg over til sta-

tistikk via søylediagram, slik at jeg kunne sammenlikne svarene fra yrkesfag og studieforbe-

redende elever,( vedlegg 7).   
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Det åpne spørsmålet i undersøkelsen har vært av ekstra interesse, da elevene her har kunnet 

svare fritt i forhold til hva de mener skal til for at elever skal kunne gjøre et sikrere utdan-

ningsvalg. Her kunne de begrunne hva de savnet på ungdomsskolen i forhold til utdannings- 

og yrkesveiledningen og hva de ønsket mer eller mindre av basert på sine egne erfaringer. Jeg 

har i analysen av det åpne spørsmålet brukt Grounded Theory metoden. Jeg har kategorisert 

yrkesfag og studieforberedende elevers svar hver for seg. Dette har jeg gjort for å se om det 

var noen likheter eller ulikheter i elevenes meninger.  

 

3.4. Etiske hensyn  

I et forskningsarbeid er det viktig å ivareta kvaliteten i forskningen. Det etiske perspektivet er 

avgjørende for å kunne ivareta personene som deltar og gir informasjon i forskningen. Det er 

utarbeidet lovverk, normer og retningslinjer for hvordan man skal oppfylle kravene om validi-

tet, kvalitet og redelighet. Loven om personopplysninger (Lov-2000-04-14-31)
13

 definerer 

nærmere hva som er følsomme opplysninger, i henhold til rase, religion, politisk overbevis-

ning, helseforhold, seksuelle forhold og medlemskap i foreninger. Er informasjonen følsom er 

det viktig å iverksette tiltak for å sikre privatlivet til den som deltar i undersøkelsen (Jacobsen 

2005). Opplysninger om personlige forhold skal anonymiseres. I undersøkelser med få re-

spondenter er det vanskeligere å ivareta anonymiteten og det er derfor ekstra viktig å være 

påpasselig. I den kvalitative empirien har jeg kun fire respondenter og det har derfor vært vik-

tig for meg å være ekstra oppmerksom på dette.  

 

Lov om personregister som kom 9.juni 1978, gav normer og regler med hensikt å verne om 

forsøkspersoners personlige integritet. Det er gjennom denne loven stilt krav om blant annet 

informert samtykke, anonymisering, oppbevaring av innhenta opplysninger og taushetsplikt. 

Videre er det utarbeidet normer gjennom dem nasjonale forskningsetiske komiteen for sam-

funnsvitenskap og humaniora, NESH, som ble opprettet i 1990.  I 2005 kom det i alt 47 nor-

mer som skulle ivareta ulike sider av personvern og forskningsetiske hensyn (Befring 2002). 

“Alt i alt handler dette om normer for god forskningsskikk som kan ivareta både forsknings-

kvalitet og omsynet til kollegialitet og samtidig bidra til å styrke respekten for ei grupper og 

tenester som forskinga skal tene” (Befring 2007: 67).  Punktene som er nevnt før i avsnittet er 

en del av disse normene.  

 

                                                   
13 http://lovdata.no/all/nl-20000414-031.html  

http://lovdata.no/all/nl-20000414-031.html
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I starten av prosessen fikk elevene et informasjonsskriv både til seg og foresatte der de fikk 

vite om undersøkelsens formål og litt om hvem jeg er, (vedlegg 2 og 3). Elevene kunne ut ifra 

dette velge om de ville være med på et intervju eller ikke. Samtykke ble gitt muntlig til rådgi-

ver ved skolen eleven gikk på. De tre elevene jeg snakket med på telefon fikk på nytt spørs-

målet av meg om de selv ønsket å delta på intervjuet. Samtlige ble spurt før intervjuet startet 

om de var der av egen vilje. Før intervjuet startet minnet jeg dem på at de når som helst kunne 

avbryte intervjuet. Personopplysninger om elevene er slettet fra de transkriberte notatene, 

samt stedsnavn, navn på skoler og navn på steder foresatte arbeider. Lydopptakene ble over-

ført til min PC og slettet fra minnekortene på båndopptaker.  Etter transkriberingen var fullført 

og analysen var gjort ble lydfilene slettet.  

 

3.5 Validitet og reliabilitet  

Validitet handler om å vurdere hvor gyldig måleresultatene er og om man har fått et målere-

sultat for det fenomenet en ønsker å måle (Befring 2007). I hvilken grad man klarer å avdekke 

virkeligheten man har til hensikt å undersøke er spørsmålet valideringen bringer opp. I følge 

Befring (2007) kan man skille på teoretisk og empirisk validitet. Teoretisk validitet omfatter 

begrepsdefinisjonen og hvordan man oppfatter de fagbegrepene som skal måles. En ser på om 

det er samsvar mellom den formelle og den operasjonelle definisjonen. Gyldigheten kommer 

til uttrykk gjennom graden av overlappingen mellom de to. Empirisk validitet har et mer 

pragmatisk utgangspunkt. En kan også se på det som en deskriptiv validitet. I hvor stor grad 

vi klarer å beskrive den faktiske situasjonen på en troverdig og sannferdig måte er avgjørende 

for den empiriske validiteten. Har vi klart å måle det vi ønsket å måle? Har vi fått undersøkt 

det vi ønsket å undersøke? Dette er spørsmål en må ha med seg inn i arbeidet med validering. 

En kan også gjennomføre sammenlikninger med andre målingsmetoder for se på gyldigheten 

(Befring 2007).   

 

Med reliabilitet ser man på graden av målepresisjon og målefeil. Forekomsten av feil bør i all 

forskningssammenheng reduseres. Det er viktig å se på om måleresultatene er stabile og pre-

sise. Reliabiliteten medfører ofte at det er ønskelig å ha mest mulig strukturerte, fastlagte 

svarkategorier under datainnsamling. På den andre siden kan det oppstå en motsetning av ny-

anserte og innholdsvalid informasjon og objektive, reliable data. Det er derfor vanlig å ha en 

kombinasjon av ulike tilnærminger med både frie og standardiserte svarkategorier. En triangu-

lering vil kunne øke troverdigheten til data og konklusjoner. Ved å kombinere ulike metoder 

kan man triangulere og det kan være en måte å kontrollere og se om det en forsker kommer 
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frem til kan oppnås av en annen forsker (Jacobsen 2005). Det er mange som er tilhengere av 

den kvalitative metoden som er kritiske til denne måte å vurdere troverdighet. Refleksivitet er 

en annen måte å vurdere funnene opp mot. Jamfør Jacobsen er det Hammersley og Atkinson 

som har utviklet denne tilnærmingen. De mener at hver kvalitative metode er kontekstavheng-

ig og at resultatene vil være påvirket av den relasjon som er mellom intervjuer og den som 

intervjues. Faktorer som sted, tid og relasjon er umulig å gjenskape og man kan ikke kopiere 

denne settingen (Jacobsen 2005).  

 

I spørreundersøkelsen har jeg hatt stort sett standardiserte alternativer, men valgt å ha med et 

åpent spørsmål der elevene kunne svare med egne ord. Intervjuene har vært formalisert gjen-

nom intervjuguiden, men samtidig hatt fokus på elevens fortellinger og åpenhet for å følge 

nye tråder som skulle dukke opp. Ved å bruke både en kvantitativ og en kvalitativ metode har 

man muligheten til å bruke dem som kritiske tester av hverandre. Er konklusjonene veldig 

sprikende når man studerer samme fenomen er dette en varsko. Gir metodene samme konklu-

sjon har vi sterkere resultater. “Vi sier vi bruker de to metodene til å validere, å teste gyldighe-

tens funn” (Jacobsen 2005:137). I den kvalitative forskningsprosessen er det viktig å se på 

hvert ledd i prosessen og vurdere gyldigheten i denne prosessen. Dette må sees i sammenheng 

med hele forskningsarbeidets prosess (Holter 1996).  Hele prosessen og hvordan alt i forsk-

ningsarbeidet er gjennomført, må være en del av det helhetlige bildet når man skal vurdere 

dataens gyldighet og kobling til validitet.  

 

3.5.1 Forskerrollen  

I en kvalitativ forskning kan man knytte troverdighetsaspektet til refleksivitet. Dette innebæ-

rer at forskeren bruker sin kunnskap om hva som kan oppstå i en intervjusituasjon og ulike 

aspekter som kan påvirke situasjonen. Forskeren må klargjøre for de som leser undersøkelsen 

hva hans rolle er i forskningssituasjonen. […undersøkelsens troverdighet knyttes tett til unde-

søkers troverdighet, hans/hennes kompetanse, erfaring, evner, rykte som forsker osv” (Jacob-

sen 2005:230). Begrepet åpenhet avgjørende er for hvorvidt en undersøkelse kan gi mulighe-

ten for andre å kritisere resultatene. Det er sentralt med åpenhet slik at andre kan vurdere om 

de stoler på metodene som er brukt (Jacobsen 2005). Jeg har både før, etter og under intervju-

rundene prøvd å være bevisst på min egen rolle i situasjonen. Samtalene vi hadde kan aldri fås 

tilbake i den form som de oppstod. Åpenhet rundt positive og negative hendelser i forhold til 

min egen rolle har vært avgjørende for tolkningsarbeidet og analysen av intervjuene. Mine 

fordommer og erfaringer, kunnskap om syn på virkeligheten er aspekter som er viktige å re-
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flektere over. Hvordan har det påvirket intervjuene og har det påvirket elevenes svar på noen 

måte? Mine antagelser og verdenssyn vil være med å styre min forskning og forskerolle. Både 

i den kvantitative spørreundersøkelsen i forhold til hvilke spørsmål som ble stilt og på hvilken 

måte de ble stilt på, og ikke minst i intervjuprosessens alle faser.   

 

Jeg har i forskerollen hatt både et ontologisk og epistemologisk syn.  Det ontologiske synet er 

hentet fra Karl Popper der han hevder at […man i sosiale systemer vil observere regelmessig-

heter, hendelser som gjentar seg med en viss grad av regularitet” (Jacobsen 200:33). Dette har 

jeg prøvd å belyse gjennom den kvantitative undersøkelsen. Begrepet sannsynlighet innføres. 

Epistemologisk syn peker på at man ikke kun kan ha en objektiv kunnskap om samfunnet. 

Hva vi ser og ikke ser vil avhenge av vår livslange sosialisering. “I nyere vitenskapsteori er 

det en ganske bred enighet om at vi bare kan få en delvis og subjektiv forståelse av sosiale 

fenomener” (Jacobsen 200:33). Det er viktig å være bevisst dette jamfør førforståelsen man 

har når man går inn i et forskningsarbeid.  
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4. Presentasjon og drøfting av funn  

I dette kapittelet vil jeg presentere de beskrivelser og funn som ble gjort under prosessen med 

å analysere intervjuene. Jeg innleder med et sammendrag av de mer generelle kategoriene for 

så å gå inn på hvert av hovedtemaene. Hovedtemaene er delt inn i valget, praksisdager og 

tiltak. Underveis knytter jeg funnene til det økologiske systemperspektivet og annen forskning 

jeg finner relevant. Jeg har valgt å knytte noen av de kvantitative funnene inn i presentasjonen 

ved at jeg ser på likheter og ulikheter mellom resultatene fra spørreundersøkelsen og intervju-

ene. Tilslutt avslutter jeg med å se praksisdager inn i det økologiske systemperspektivet og 

knytter inn deler av funnene fra valget og forslag på tiltak for 10. klassinger. Utsagnene fra 

elevene inneholder enkelte tenkepauser og disse er markert med pausetegn som utgjør tre 

punktumer.  

 

4.1 Presentasjon av underkategorier  

Kategoriene under er delt inn i elevens bakgrunn, forhold til ungdomsskolen, erfaringer fra 

skolens rådgiving og elevens erfaringer med faget utdanningsvalg. For bedre å forstå elevenes 

valg, har jeg sett dette i et økologisk systemperspektiv.  For å få et helhetlig bilde av funnene, 

mener jeg det er nødvending å se på underkategoriene. Jeg har valgt å ta med dette i analysen, 

da den viser en del av respondentenes livsverden i forhold til de valg de har gjort. Underkate-

goriene omhandler elevens bakgrunn, forhold til ungdomsskolen, erfaring fra rådgivingen, 

erfaringer fra faget utdanningsvalg og valg knyttet til identitet.  

 

4.1.1 Elevenes bakgrunn  

Alle fire respondentene i intervjuene er 16 år og går sitt første år på Vg1. De er alle etnisk 

norske og bor hjemme hos sine foresatte. Alle elevene har kommet inn på sitt førsteønske. En 

jente og en gutt går på studiespesialisering med realfag, språk/samfunnsfag/økonomi, mens ei 

går på helse og sosial og en på byggfag. De har ulike interesser på fritiden, som fotball, tre-

ning på et helsestudio, mopedkjøring, turn og arbeide i avis. En av respondentene har ikke 

noen spesiell hobby utover å være med venner. Alle fire er opptatt av at venner er viktige og 

bruker en del tid sammen med dem.  

 

Ut ifra det elevene forteller, synes det noe uklart hvilken utdanning foresatte har. Jenta på hel-

se og sosial fortalte at mor arbeidet med regnskap, mens far arbeidet i et liftselskap. Eleven 

trodde mor hadde videregående opplæring, men visste ikke hvilken utdanning faren hadde. 
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Eleven på byggfag hadde ikke kjennskap til foreldrenes utdanning. Mor arbeidet på gamle-

hjem og far arbeidet i NSB (Norges statsbaner). Gutten på studiespesialiserende fortalte at 

mor, som var rådgiver ved en videregående skole, hadde høgskoleutdanning, men var usikker 

på hva far som er togfører hadde av utdannelse. Jenta på studiespesialiserende fortalte at mor 

jobbet i bank og hadde gått videregående skole. Utover dette trodde hun at mor var selvlært. 

Hun visste ikke hvilken utdanning far hadde, som arbeidet på lager.   

 

I forhold til det økologiske systemperspektivet er eksosystemet det nivået elevene sjelden 

eller aldri deltar i, men som ofte påvirker deres liv. Mor og fars arbeidssted befinner seg på 

eksonivået. Respondentene viser at arbeidsplassene til foreldrene er et sted de ikke har så god 

kjennskap til. De hadde ikke et omfattende innblikk i yrkene til sine foreldre, men kjente i 

større eller mindre grad til hva de gjorde. Utdanningsnivået til foreldrene er i følge Markussen 

ikke det som ene og alene styrer hvorvidt elevene velger studieforberedende retning eller yr-

kesfag. “Analysene viser at sosiale forskjeller som stammer fra foreldrenes utdanningsnivå i 

stedet er formidlet gjennom barnas holdninger, ambisjoner, egenvurdering, skoletilpasning, 

interesser og prestasjoner” (Markussen 2008:11).  

 

De aktiviteter og hobbyer ungdommene forteller de er med på ligger i mikrosystemet. Dette er 

en arena mange ungdommer er kjent med, og dette gjenspeiler det faktum at […] nesten 9 av 

10 norske ungdommer har erfaring fra organisert idrett” (Endrerud 2003:29). Klasserommet 

og vennegjengen er eksempler på andre mikrosystem der eleven er deltagende aktører. Disse 

mikrosystemene er viktige for elevene da det står dem nært og de selv i større eller mindre 

grad har en aktiv rolle i systemet.  

 

4.1.2 Elevenes forhold til ungdomsskolen- betydning for trivsel.  

Elevene hadde ulike fortellinger fra hvordan det var å være elev på ungdomsskolen. Begge 

elevene fra studiespesialisering hadde ganske sammenfallende fortellinger, mens elevene fra 

yrkesfag hadde likehetstrekk i sine. I avsnittet kommer det frem hvordan elevene har trivdes 

på skolen, både i forhold til venner, lærere og det sosiale miljøet. Elevene kommer også inn 

på faglige prestasjoner og knytter dette til trivselen på skolen.  På spørsmålet, Hvordan var det 

å være elev på ungdomsskolen? Svarte elevene i undersøkelsen følgende:  
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Utsagn studiespesialiserende.  

“Jeg følte det gikk veldig greit … lærere har mye å si. Jeg merka at i min klasse så var alle 

veldig fornøyd med læreren, alle lærerne. Vi ente opp med å være en ressurssterk klasse. Både 

når det gjaldt karakterer, venner, alt sånt. Det var liksom den klassen som blomstra mest. 

Mange gikk ut med over 6 i snitt, en endte på NTG (Norges toppidrettsgymnas) og i tillegg 

hadde vi et godt miljø”.  

 

Utsagn studiespesialisering: “Jeg trivdes veldig godt der. Jeg synes det var veldig bra og alt 

med skolefag gikk veldig greit for min del egentlig… så lærene var… det er alltid noen lærere 

som man liker litt mindre enn andre da, men jeg synes vi var veldig heldige og at det gikk vel-

dig fint” -Hvordan var klassen du gikk i? Den var litt blanda egentlig. Det var noen som var 

sånn… litt skulk og slapp av… mens andre jobbet veldig hardt da. Så vi var egentlig litt blan-

da, men det var godt veldig godt miljø og vi passa godt sammen.. jeg trivdes veldig godt i den 

klassen”.  

 

Det ser ut til at begge elevene fra studiespesialiserende har trivdes på ungdomsskolen og at de 

opplevde fagene som greie. Begge trekker frem klassemiljøet og trivsel som faktorer for dette 

og at lærene har vært viktige for hvordan de har opplevd skolegangen. Lærere er en viktig 

faktor for at elevene skal trives og lykkes på skolen (Befring 2004). Dette vises gjennom at 

elevene raskt trekker frem lærerne når de forteller om hvordan de har hatt på skolen. Elevene 

som går på yrkesfag hadde en annen opplevelse fra ungdomsskolen.  

 

Utsagn yrkesfag: Nei, jeg likte ikke ungdomsskolen så mye… for da satt jeg bare… på en pult 

og skreiv og skreiv og skreiv. Men her er jeg aktiv og gjør ting. Er det viktig for deg å være 

aktiv? Ja, jeg blir fort urolig. -Hvordan likte du fagene på ungdomsskolen. “Det gikk helt 

greit. Jeg hadde snitt på 2,9” -Hvor motivert var du til å jobbe i fagene på skolen? Nei, jeg var 

litt skolelei da”.  

 

Utsagn yrkesfag: “Man har på en måte kommet i puberteten og sånn. Så det er veldig mye på 

en gang, hele tide også får du nye venner. Vi ble spleisa med en annen skole også… så da… 

du må sette deg inn i noe hele tiden da på ungdomsskolen til du kommer til 10. klasse”. --

Hvordan syntes du det var med fagene på ungdomsskolen… hvordan trivdes du med det? “De 

var helt greie, det er noen fag du kan bedre enn andre.” -Vil du karakterisere deg selv som ei 

jente som liker å gå på skolen? “Nei, jeg er veldig skolelei. Jeg har lyst å gjøre meg ferdig for 
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å få meg en utdannelse”. -Når ble du skolelei? “Det blei jeg i 9. klasse”. Var det noen spesiell 

grunn til det? “Jeg har alltid vært veldig guttejente og jeg har alltid blitt mobbet for det. Så da 

blei det veldig… du blir veldig skolelei når du får høre mye rart rundt deg hele tiden”. 

Elevene fra yrkesfag sier begge noe om at de har vært skoletrøtte. En forteller ikke om sin 

egen trivsel, men trekker frem at det ble for mye ensformig læringsmetoder og stillesitting. 

Sistnevnte trekker fram at den sosiale settingen ikke har vært optimal, da hun knytter noe av 

årsaken til skoletrøttheten opp mot mobbingen hun har opplevd. Jeg gikk ikke videre inn på 

hva eleven har opplevd i forhold til dette. Jeg kjenner heller ikke til om eleven kan defineres 

som et mobbeoffer. Uansett viser utsagnet at eleven har opplevelser knyttet til mobbing. I føl-

get analyser av grunnskolen og videregående opplæring i rapporten Utdanningspeilet, pekes 

det på at elever som mobbes generelt har høyere nivå av sosial disintegrasjon. Med dette me-

nes at de ikke kjenner seg likt av andre elever (Utdanningsdirektoratet 2006). Heggen og Øias 

presentasjon av en omfattende empirisk analyse av ungdoms forhold til blant annet skolen, 

viser til at elevens akademiske selvbilde
14

 gjenspeiler deres sosiale trygghet og selvtillit. 

Hvorvidt de gjør det bra på skolen, er en sentral verdi og et av kriteriene på å være vellykket i 

ungdomsmiljøet. Dette er et interessant punkt i forhold til ungdomskulturen på makronivå, 

hvilket syn elevene har på hverandre i forhold til om de velger yrkesfag eller studieforbere-

dende, (Heggen & Øia 2005).  

 

I utsagnene over knytter elevene klassemiljø, venner og relasjoner til lærere som faktorer som 

spiller en rolle i forhold til deres positive eller negative opplevelse av skolehverdagen. Rela-

sjoner er i et mikrosystem bånd som skapes mellom enkeltdeltakere […] gjennom aktiviteter 

og samhandling. Slike bånd kan være sterke og svake, ha en negativ, nøytral eller positiv 

grunntone, men vil ofte veksle mellom tid, sted og aktivitet” (Endrerud 2003:30). Eleven som 

fortale om mobbingen på skolen, sa også at karakterene var lave og at det var så vidt de holdt 

til å komme inn på valgt utdanningsprogram. Eleven fortale videre at “ Jeg kjenner at jeg liker 

å gå på skolen nå. Nå som vi har kommet hit.. Du har på en måte valgt ei linje der folk er like 

som deg da. Det er ganske.. jeg begynner å like skolen igjen”. I forhold til frafallsproblema-

tikken, er trivsel en viktig faktor for å lykkes. “Faglig mestring kan føre til større grad av 

trivsel og sosial mestring, noe som igjen kan bety redusert sannsynlighet for å slutte i videre-

gående opplæring” (Markussen 2008:139-140).  

 

                                                   
14

 Akademisk selvbilde oversatt og tillempet “ The self-Perception Profile for Adolescents” til norske forhold 

(SPPA) ved Wichstrøm(1995). Knytte til utsagn som “ jeg er like smart som andre på min alder” og “ jeg gjør det 

svært godt på skolen” (Heggen & Øia 2005:146).   
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4.1.3 Elevens erfaringer fra rådgivingen knyttet til utdanningsvalget 

Under intervjuene kom vi inn på elevenes erfaringer fra rådgivingen de hadde fått på ung-

domsskolen. Jeg har hatt fokus på den rådgivingen som gjaldt utdannings- og yrkesveiled-

ningen. Elevene har ulike erfaringer fra dette, men flertallet gir utrykk for at de har opplevde 

en mangelfull rådgiving og en rådgiving de ikke har hatt så stor nytte av. En av elevene har 

derimot en positiv erfaring knyttet til rådgivingen og utdanningsvalget. På spørsmålet om de 

kunne fortelle om de fikk noen form for hjelp i prosessen med å gjøre et utdanningsvalg når 

de gikk på ungdomsskolen, var svaret følgende:  

Utsagn studiespesialisering: “Ja, vi hadde jo faktisk… eh... noen rådgivertimer, eller der råd-

giver kom i klassen og gav oss noen ark og sa at nå må dere huske å tenke på stipendet selv, 

søknadsfristen er 1. mars og lykke til. Vi kunne hele tiden gå til rådgiver. For å spørre hvis det 

var noe. Men det var mange som følte at de ikke fikk hjelp så veldig. … jeg hadde mamma. 

Jeg kunne spørre om det som gjaldt (navn på skole), men hvis jeg skulle gått på (navn på sko-

le) så hadde jeg hatt et større problem”. 

Utsagn studiespesialisering: “Altså... vi hadde noen timer der vi fikk noen sånne brosjyrer og 

litt sånn… ja så hadde vi praksisdagene, men jeg syns egentlig ikke det var sånn… sånn jeg 

klarer å huske nå… at det var så veldig hjelp eller sånn, men jeg var ikke så veldig usikker 

heller så det kan jo være det.”. -Var du inne hos rådgiver til noen veiledningssamtale noen 

gang? “Nei, jeg var ikke det altså. Vi hadde bare de internett greiene og så fikk vi noen ark 

som vi kunne se på. Men ellers så var det ikke så veldig mye vi gjorde i de timene. Vi hadde 

det ikke så veldig ofte”.  

 

Ingen av respondentene på studiespesialisering har noen særlig formening om at den rådgi-

vingen de fikk var til noen nytte. De virker noe usikre på hva de har hatt og hva dette har gitt 

dem. Elevene på yrkesfag er noe mer delt i svarene. Den ene forteller om rådgiver har hjulpet 

til med søknad, stilt spørsmål og snakket med eleven. Dette opplevdes som bra. Den andre 

respondenten har tilsvarende opplevelser som respondentene fra studiespesialiserende. I etter-

tid ser jeg at jeg kunne brukt mer tid på å stille oppfølgingsspørsmål om hvordan rådgivingen 

ved skolene hadde vært. Det kan være at respondentene et år etter har problemer med å huske 

hva som ble gitt av veiledning og at jeg hadde kunne fått flere utdypende svar med flere opp-

følgingsspørsmål. På den andre siden er dette et lite utsnitt av hva elevene nå sitter igjen med 

av tanker om rådgivingen fra ungdomsskolen. I stedet for å gå videre inn i dette spørsmålet 

tok jeg for meg faget utdanningsvalg. Det blir en annen vinkling inn i forhold til rådgivingen 
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som blir gitt ved skolene elevene kommer fra. På den måten kunne jeg se om respondentene 

husket andre sider ved veiledningen som de hadde fått, men som ikke kom frem ved foregå-

ende spørsmål.  

 

Ut ifra de svar respondentene gir over forteller 3 av 4 at de har hatt noe veiledning i forhold til 

sitt utdanningsvalg, men at de ikke har hatt særlig utbytte av det. Den ene respondenten var 

fornøyd med veiledningen han hadde fått. Respondentene fra studiespesialisering trekker frem 

at de ikke har hatt så mye brukt for veiledning. Den ene knytter dette til at moren var rådgiver 

i en videregående skole og kunne gi hjelp hjemme, mens den andre sier noe om at utdan-

ningsvalget ikke var knyttet til så stor usikkerhet og det ikke på grunnlag av det trolig ikke var 

behov for veiledning eller praksisdager. Det virker som alle fire kjenner til rådgivingstjenesten 

og at det er mulighet for å få hjelp der. Dette er i tråd med forskrift § 22 Retten til nødvendig 

rådgiving, (Forskrift til Opplæringslova). Hvorvidt forskriften er oppfylt i forhold til innhold 

har jeg ikke grunnlag for å si noe om, men de fleste av utsagnene i intervjuene peker på muli-

ge faktorer om en mangelfull veiledning.  

 

 I forhold til hvor elevene fikk vite mest om videregående opplæring trekker den ene respon-

denten fra yrkesfag frem rådgiver. “Jeg fikk vite mest gjennom rådgiver og foreldrene. De kan 

mer enn meg. Rådgiver er god til å fortelle og forklare”. Den andre eleven fra yrkesfag nevner 

praksisdager som nyttige, mens den ene fra studiespesialisering trekker frem broren og ven-

ner, samt fagpersoner og lærere som ressurser. Et utsagn fra elev på studiespesialisering er 

“Jeg snakka med venner og sånn, eller folk jeg følte stod sterkere enn meg på det feltet. Jeg 

fikk litt råd fra alle kanter, egentlig”. 

 

Samtlige nevner at foreldrene har vært viktige. I den kvantitative undersøkelsen svarte 48 % 

av elevene på studieforberedende utdanningsprogram og 35,5 % av elevene på de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene at foreldrene var mest nyttige, (vedlegg 7, tabell nr. 2). Foreldrene 

fikk det høyeste skåret i undersøkelsen. Markussen vektlegger at foreldrene er viktige for å 

ruste egne barn i møte med utdanningssituasjonene og foreta gode valg i forhold til utdan-

ningen (Markussen 2010). I henhold til et økologisk systemperspektiv er samarbeidet mellom 

mikrosystemene, som utgjør mesosystemet viktig. Skole- hjem samarbeid er et eksempel på 

dette. I forhold til elevenes utsagn om at foresatte er mest nyttige når de skal gjøre et utdan-

ningsvalg er det viktig å ha et godt mesosystem mellom skole og hjemmet. Utdannings- og 

yrkesveiledningen respondentene har hatt på skolen huskes som lite nyttig og mangelfull i 
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forhold til de behov de har hatt. Det forsterker bilde av at foresatte blir ekstra viktige for dem 

og at dette mikrosystemet er en sterk faktor valgprosessen.  

 

4.1.4 Elevenes erfaringer og brister fra faget utdanningsvalg  

Faget utdanningsvalg ble beskrevet under kapittel 2.4.og er en del av den nasjonale lærepla-

nen. Det er totalt 113 timer som skal fordeles på de tre ungdomstrinnene. Faget ble innført i 

2008 og respondentene skal ha hatt to år med dette på ungdomsskolene i henholdsvis 9. og 10. 

klasse. Da faget ble innført i 2008, gikk respondentene i 9. klasse. Jeg har ikke funnet noe 

skriv på at implementeringen skulle tas gradvis etter at faget ble innført i 2008, da det har 

vært en 3-årig prøveperiode med faget under navnet programfag til valg. (Borgen & Lødding 

2009). Dette betyr i så fall at alle trinn fra 8.- 10. skulle hatt faget fra 2008. Resultatet fra res-

pondentene viser at elevene har liten eller ingen kjennskap til utdanningsvalg.  

 

Utsagn studiespesialisering: “Egentlig så hadde vi ikke det faget så veldig mye... egent-

lig…eller jeg da, synes det var litt sånne rotetimer. At det ble veldig sånn… vi var på noen 

nettsider og sånn… og satt og skrev ned interessene våre og sånn.., men jeg syntes ikke det 

var så veldig nyttig… fordi de nettsiden fortalte oss på en måte hva vi var gode til, men det 

visste jeg på en måte fra før…så jeg syntes ikke… jeg brukte ikke det så mye da”.   

 

Utsagn yrkesfag: “Jeg tror det. Vi hadde noen mapper på pc og sånn. Det var noen spørsmål 

om hva som passet for deg. […] eh… det.. det var vel det… hvis det var det vi gjorde på pc, 

eller noen ark vi skulle besvare… Det blei ganske rotete… for du får aldri… det var noen 

ganger de gadd å gjøre det, og noen ganger en ikke gadd å gjøre det. Så skulle vi plutselig 

gjøre alt og så gikk de flere måneder før vi gjorde noe. Så du glemte hvordan man skulle gjøre 

det”.  

 

Den ene respondenten fra yrkesfag hadde ingenting å si om faget, da han ikke visste hva faget 

utdanningsvalg var. Det er nærliggende å tro at alle respondentene har liten kjennskap til faget 

og innholdet slik det er beskrevet i læreplanen. Det de forteller om er en ustrukturert organise-

ring av faget og at de opplever det som rotete. Det var interessant å se i analysen at ingen 

nevner praksisdagene som en del av faget. Praksisdager er noe elevene kjenner til, men som 

de ikke knytter til faget utdanningsvalg. Et annet tiltak i ungdomsskolene er åpen dag, som er 

et besøk på videregående i 9. klasse. Dette blir heller ikke nevnt. Tiltaket har eksistert i en 

årrekke og er godt innarbeidet både på ungdomsskolene og i de videregående skolene i Bus-
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kerud fylke. Det kan være at elevene ikke er kjent med at de tiltak som gjøres er en del av 

faget utdanningsvalg. En bevisstgjøring i forhold til hva som faktisk gjøres ved skolene av 

utdannings- og yrkesveiledning og som ligger i utdanningsvalg kunne i så fall vært til nytte. I 

St.mld 22 refereres det til at faget er i en svært tidlig fase. “Elevene forteller også om ulik 

praksis og ulik organisering av utdanningsvalg, og de bekrefter det inntrykket som departe-

mentet har fått gjennom rapporten fra Utdanningsdirektoratet, nemlig at mange skoler og 

kommuner har en del arbeid igjen før faget utdanningsvalg kan sies å fylle den rollen det er 

tiltenkt i læreplanen” (St. mld 22:33). Dette gjenspeiler de utsagn respondentene har i forhold 

til faget utdanningsvalg.  

 

4.1.5 Valget – en identitetsskapende funksjon?  

På makronivået ligger blant annet kulturelle strømninger deriblant ungdomskulturen. De kul-

turelle strømningene kan påvirke ungdommers holdninger. Det har vært av interesse å se ut-

danningsvalget opp mot hva respondentene tenker om de som begynner på studieforberedende 

og de som begynner på yrkesfag. Jeg har valgt å ta med et større utdrag av intervjuet her for å 

vise mer fortløpende det bildet respondentene tegner om ungdomskulturen. Jeg har tatt med 

utsagn fra alle de fire respondentene. Følgende spørsmål ble stilt: - Opplever du at det noen 

forskjell på elever på som søker yrkesfag og elever om søker studieforberedende? 

  

Utsagn studiespesialisering: “Ja… de aller fleste i min klasse valgte studieforberedende. Det 

var bare en 4-5 som valgte å gå yrkesforberedende. Så…de som valgte yrkesfag alltid.. det 

var de som var mest skolelei. Jeg skal ikke si at yrkesfag blir sett ned på…De blir ikke sett ned 

på, men de blir sett ned på…på godt og vondt”. -Klarer du å utdype det på noen måte? “Jeg 

vet ikke... det er sånn “ åh… du går yrkesfag, så da er du en…en sånn en” eller “ du går 

bygg, ja hva er det du vil med livet ditt” det er den holdningen du møter her”.  

 

Utsagn studiespesialisering “Ja… det er litt forskjellige typer da. Eller. .. de som begynte på 

elektro fra min klasse da, det var de som var litt slappe.. det var litt lavere snitt å komme inn 

på og litt sånn da, men det var også noen som ville gå det fordi de ville gå den veien da. .. 

men det er noen som vet litt mer hva de vil.. eller som har lyst å kjappe seg og komme fort ut i 

jobb, og ikke har lyst å gå mange år.. føler jeg at det er”  

 

Begge elevene fra studiespesialisering har en tanke om at elevene som begynner på yrkesfag 

er mer slappe og at de har dårligere karakterer. Den ene respondenten forteller om en holdning 
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der yrkesfagelevene blir sett ned på av elever på studieforberedende utdanningsprogrammer. 

Frønes viser til at identitet og utdanningsvalg flyter sammen. Det samme gjør det syn andre 

har på deg som individ og hva som gir sosial status i ungdomskulturen. Ut i fra utsagnene 

over ser det ut at det kan ligge et negativ syn på det å velge yrkesfag og at dette gir lavere 

sosial status i ungdomskulturen (Frønes 2006). 

 

Utsagn yrkesfag: “Det som er mest er at de som velger studieforberedende er mer sosser da..  

-På hvilken måte da? eh… det blir mer sånn derre…dem er litt mer sånn at de skal ha en høy 

utdannelse og tjene mer penger og sånn. Og vi som går på yrkesfag er de som har bestemt seg 

allerede for hva vi har lyst til å bli. Vi går her for å bli det vi har lyst til å bli og så komme fort 

ut å jobbe. De pleier ikke å være så gode venner da…de som går på yrke og de som går på 

studieforberedende. jeg veit ikke hvorfor det er sånn, det har alltid vært sånn. Jeg har lært at 

det bare er sånn...Begge brødrene mine har vært der. Så jeg har fått opplevd det litt da. Du 

ser at de som går på studieforberedende de går med de som går der,  og de som går her er 

med de som går her. - Men er ikke det naturlig at når man går på hver sin skole sånn.. at man 

går med de som er rundt en? “Jo, men noen av dem jeg kjenner som har begynt på andre sko-

ler var venner litt og så var de ikke venner lengre…så jeg synes det er litt rart opplegg. Du 

har bestemt det selv å gå på den linja en vil. Men jeg tror de ser litt ned på oss fordi vi har det 

litt enklere en dem, tror dem da…at vi bare har valgt ei linje...og går her. Jeg fikk sjokk da jeg 

så noen av dem som var flinke på skolen hadde valgt yrkesfag. Trodde de skulle velge studie-

forberedende å bli enda flinkere”.  

 

Utsagn yrkesfag: “Nei.. eller det er litt forskjell på dem…det er de som er litt slappe... kan 

man kalle dem. Dem velger sånn bygg og sånn. Jeg tror ikke de som er slappe og skoletrøtte 

velgerstudieforberedende. Det er mye mer lekser og innleveringer og sånn. .. her på bygg har 

vi nesten ikke noe lekser eller noe. - Hvorfor er det sånn? Jeg veit ikke… Jeg har mange ven-

ner på allmenn og de kan man kalle sosser og sånn. Og det er ikke mye sosser her… her kler 

en seg helt vanlig…man kan kle seg pent å sånn da”.  

 

Yrkesfagelevene har en oppfatning om at studieforberedende elever er mer ambisiøse og at de 

ikke er skoletrøtte. Den ene respondenten fra yrkesfag sier at hun ble sjokkert da hun så en 

elev hun forventet skulle begynne på studieforberedende. De identifiserer elevene som be-

gynner på studieforberedende som elever som skal bli enda flinkere og som kan nå langt. Det-

te viser noe om at trolig ligger en forventning om skoleflinke elever skal ta høyere utdanning. 
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På den måten er de med å undergrave sin egen status som yrkesfagelever. Det virker som om 

respondentene har en felles oppfatning om hvem som begynner på yrkesfag og hvem som 

begynner på studieforberedende utdanningsprogrammer. Betegnelsen sosser
15

 går igjen på 

elevene som velger studieforberedende og at det er elever som vil gå lenge på skolen og tjene 

mer penger. Den ene fra studiespesialisering sier noe om at yrkesfagelevene blir sett ned på av 

elever fra studieforberedende, og den ene fra yrkesfag påpeker også dette. Det samme gjør de 

i forhold til å si at skoletrøtte elever ofte starter på yrkesfag og er mer slappe. Det var interes-

sant å høre respondentene bruke ordet slappe og sosser om hverandre. Dette viser til at ordene 

kan være en del av ungdomskulturens måte å betegne hverandre på og være identitet skapen-

de. Det kan føre til at det blir vanskeligere for elever å velge yrkesfag hvis det gir negativ 

identitet. Eleven fra yrkesfag påpekte også at det lå en misoppfatning blant studieforbereden-

de elever. “Jeg tror de ser litt ned på oss fordi vi har det litt enklere en dem, tror dem da.. at vi 

bare har valgt ei linje… og går her”. Det var derfor interessant å høre respondenten fra stu-

diespesialisering si “men det var også noen som ville gå det fordi de ville gå den veien 

da….,men det er noen som vet litt mer hva de vil…”. Her ser vi to ulike oppfatninger fra ele-

vene. En positiv som forteller at yrkesfagelever gjør et valg og vet mer hva de vil bli og et 

negativt der valg av utdanningsprogrammet ikke er gjennomtenkt. Dette kan tolkes som om 

yrkesfagelevene mener det ligger en holdning blant studieforberedende elever om at det er lite 

gjennomtenkte valg som ligger til grunn hos dem. Utsagnet fra eleven på studiespesialisering 

viser at det ikke nødvendigvis er slik.  

 

Hva som gir sosial status i ungdomskulturen er i følge Frønes kulturelt bestemt. Ungdomskul-

turens verdimønstre avgjør hva som er kult og interessant. Han viser til at ungdomskulturens 

dagsinnhold og tidens tema legger føringer for valgene ungdommene gjør for fremtiden. I 

dette ligger også hvordan de blir sett på av andre og hvordan de identifiserer seg med dette 

(Frønes 2006). Jeg spurte den ene eleven på studiespesialisering om følgende: - Ville det gjort 

noe med valget ditt, hvis du var en elev som ble forventet skulle gå på en studieforberedende 

utdanning, men at du egentlig inni deg ville gått på byggfag. Hadde det vært vanskelig for deg 

å gjøre det valget da? “Ja, helt klart. Særlig hvis jeg skulle det. Det er en veldig autistisk 

holdning blant elever som går på studieforberedende fag. Veldig, ja, vi … vi skal styre over 

dere i fremtiden holdning. Jeg er ikke så veldig fan av det egentlig”.  

 

 

                                                   
15

 En soss er en type ungdom som kjennetegnes bl a ved at de går med dyre kvalitetsklær. (Bokmålsordboka)  
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Det settes noen premisser i ungdomskulturen (makrosystemet) som får ringvirkninger nedover 

til individet. Hvis holdningen i ungdomskulturen er at man er slapp og ikke så flink hvis man 

velger yrkesfag, men flink og ambisiøs hvis man velger studieforberedende, så vil dette være 

med å påvirke valgene ungdommene gjør. Særlig kan dette påvirke elever som har et høyere 

karaktergrunnlag til å komme inn på ulike studieretninger. Påvirkninger fra makronivået kan 

være store og kraftige og som rådgiver er det viktig å være bevisst disse kreftene i arbeidet 

med ungdom og foresatte. Det kan by på utfordringer å gjøre et valg utenom forventninger og 

eventuelt tradisjoner i en familie. “Det vil derfor viktig for pedagogisk virksomhet å skaffe 

rede på hva som rører seg i den barne- og ungdomskulturelle sfæren, men denne er også un-

der hurtig endring”(Endrerud 2003:23). Disse kulturelle føringene kan være sterke i noen 

mikro og mesosystemer og respondenten refererer til holdninger som setter yrkesfag og stu-

dieforberedende elever noe i bås. 

 

I dette studiet har jeg vært interessert i å se nærmere på hva som ligger i det å gjøre et valg, og 

dette fører oss videre inn til hovedkategoriene i forskningsarbeidet.  

 

4.2 Hovedkategoriene- valget, praksisdager, tiltak 

I dette avsnittet skal jeg presentere hovedkategoriene fra forskningsintervjuene. Disse omfat-

ter valget, praksisdagene og hvilke tiltak elevene mener at 10. klassinger og/eller hva eventu-

elt ungdomsskole elever generelt bør få. Valget er sett i forhold til venner og foreldre,  

 

4.2.1 Valget - knyttet til familie   

Den kvantitative undersøkelsen, (vedlegg 7, tabell 2), viser at majoriteten av elevene, uav-

hengig om de går på yrkesfag eller studieforberedende, mener at foreldrene er mest nyttige i 

forhold til å få hjelp til å gjøre et utdanningsvalg. Markussen viser til at elever snakker med 

sine foreldre, får informasjon av dem og at de påvirkes av foreldrenes holdning til utdanning 

(Markussen 2003). Foreldre har stor innvirkningskraft på sine ungdommer når de skal gjøre et 

valg. Når elever skal gjøre et utdanningsvalg er det foreldrene som er den viktigste samtale-

partneren, men foreldrene kan ha usikre og begrensede kunnskaper om yrker og utdannings-

systemet (Andreassen 2009). I et økologisk systemperspektiv er det mikrosystemet som står 

eleven nærmest. Familien er for de fleste elevens primærmikrosystem. Relasjoner de har til 

sine foreldre vil for majoriteten være sterke og følelsesmessig knyttede bånd. Her vil det alltid 

være en gruppe elever som opplever avvik i forhold til gode relasjoner til foreldre og familie, 

men jeg går ikke spesifikt inn på denne gruppen elever her. Familien vil i de fleste tilfeller 
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være det mikrosystemet elevene føler de kan få råd, veiledning og hjelp i prosessen med å 

gjøre et valg. Den ene respondenten sier at det var hjemme valget skjedde og ikke på skolen. 

Dette forsterker bildet av hjemmets rolle i valgprosessen. En av respondentene knytter valget 

mot de muligheter far hadde mot de muligheter han selv kan få i fremtiden.  “Faren min full-

førte ikke vgs, så tenkte jeg: Ja, ja. Sånn gjorde han det, men sånn vil ikke jeg. Sitte igjen å ha 

… eh. Hvis han slutter jobben sin, så har ikke han noe annet å gjøre egentlig. Han hadde 

egentlig veldig flaks. Og det var sånn på den tida. Han kom inn på jernbaneskolen, og fikk 

arbeid. Han blir nok værende der til han blir sånn 60… og tanken på det. på at jeg ikke skal 

ha no valg… det liker jeg ikke. Hvis jeg blir lei, så vil jeg kunne si at, nei, nå gidder jeg ikke 

mer. Og så tar jeg den studiekompetansen jeg har og starter på noe nytt. Hvis jeg ville blitt 

helsefagarbeider så hadde de støttet meg i det. Eh…selv om mamma alltid har vært litt sånn 

at du bør velge studieforberedende. Men jeg vet de hadde støttet meg. De mener det er mitt 

valg” 

 

Respondenten forteller senere i intervjuet at han har stor respekt for sin far og en god relasjon 

til sine foreldre. Utsagnet over går på en form for frykt for å bli fast i et yrke som han kanskje 

ikke vil trives i. Det å ha valgmuligheter er viktig, og som igjen gir en frihet til å velge og en 

frihet til å styre sitt liv. Frønes peker på at søkefasen på det individuelle plan på mange måter 

er rasjonell, og at man vil bruke tid på søke seg frem til rett hylle i livet. Dette fører til et 

lengre utdanningsløp eller forsinkelser i utdanningsløpet som er kostbare for samfunnet. Han 

viser til at i norsk sammenheng er innovasjonsgevinsten uklar og det kan diskuteres hvor be-

kymringsfullt det lange utdanningsløpet er (Frønes 2006). Respondenten i utsagnet over viser 

til en selvrealiseringskultur som man kan se i det moderne samfunnet. Valgfriheten ved å få 

studiekompetanse kan knyttes til det Frønes mener er selvrealiseringens tidskonsum der […] 

store deler av befolkningen kan fokusere på hva som gir mening for meg i mitt liv […] (Frønes 

2006:56). Respondenten har gjort noen erfaringer i forhold til fars muligheter i den tiden han 

vokste opp og hadde sine valg, og ser med en studiekompetanse mulighetene til å gjøre en 

endring i forhold til å ha mange valg senere i livet.  

 

Respondenten fra yrkesfag har en annen tilnærming til sitt yrkesvalg knyttet til familien. Hun 

forteller om at hun kommer fra en familie der mange av familiemedlemmene har falt bort. 

Valget blir knyttet til de erfaringer hun har fra familiens opplevelser i forhold til måten de 

eldre har blitt behandlet på. “Jeg valgte å ta helse og sosial for å få en forandring i livet da. 

Fordi jeg har ganske mange i familien som har vært på eldresenter… og da skal jeg bli helse-
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fagarbeider… for liksom å gjøre en forandring da… fordi de som har vært rundt meg har blitt 

behandlet ganske dårlig på eldresenteret… så … da har jeg lyst å gjøre det” Videre forteller 

hun at mor har hatt en ganske sterk innvirkning på at hun ikke skulle velge restaurant- og mat-

fag. “Mamma sa: - du kan ikke jobbe som det, du blir så stressa. Jeg blir sur når jeg ikke får 

til ting. Ønsker et yrke der jeg kan ta ting med ro, ta meg tid til å gjøre det jeg skal. Foreldre-

ne mine sa: velg noe du klarer å fullføre. De sa jeg måtte bestemme selv. Velge noe jeg hadde 

lyst til som jeg kunne jobbe med til jeg ble pensjonist. Vi ble enige om hva jeg skulle velge. 

Foreldrene kjenner deg best, mamma sier hva som er bra for meg og hva jeg kunne passe til”.  

 

Familien her har andre tanker enn forrige respondent i forhold til hva som lønner seg når man 

skal velge et yrke. De har fokus på at valget er mer endelig og at man velger et yrke som man 

skal være i lenge. De har vært tydeligere på hva som passer til sin ungdom og sagt klart i fra 

hva de mener om enkelte valg. Senere i intervjuet forteller respondenten at hun også tenker på 

sykepleie, men at valget fra 10. klasse var basert på de forutsetninger hun hadde får gjennom-

føre skolen, da hun var ganske skoletrøtt på det tidspunktet. Det er interessant å se at det er 

store forskjeller innen to familier og hva respondentene velger som en følge av dette. Dette er 

noen av de ulikheter lærere og rådgivere møter i sin hverdag når de skal veilede og undervise i 

faget utdanningsvalg.  

4.2.2 Valget – i forhold til venner  

Å gjøre et valg er både komplekst og kan for mange oppleves som vanskelig. Når man er 15 

år og skal gjøre et valg som vil påvirke utdanningsløpet og fremtiden kan det virke både 

skremmende og frustrerende å gjøre dette valget. Det har vært ekstra interessant for meg i 

dette arbeidet å se på hva elevene mener om utdanningsvalget de gjorde for litt over et år si-

den og videre se det i sammenheng med praksisdager som tiltak for å gjøre sikrere valg.  

 

Sammendrag utsagn studiespesialisering: “Jeg tenkte på medier og kommunikasjon for mange 

venner skulle det, men valgte studieforberedende for da har jeg flere valg. Hadde en del ven-

ner som begynte på studieforberedende. Hvis alle hadde begynt på medier og kommunikasjon 

ville jeg og trolig gjort det. Jeg snakka med venner og sånn, eller folk jeg følte stod sterkere 

enn meg på det feltet. Jeg fikk litt råd fra alle kanter egentlig.  
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Venner er viktige for valget. Vi snakket litt, og så har man jo venner og eldre søsken og ven-

ners søsken. Mange av vennene mine går her. Men jeg hadde ikke valgt elektro selv om venn-

inna mi hadde gjort det. Broren min gikk her så jeg valgte det litt pga det”.  

 

Ingen av respondentene på yrkesfag nevnte venner som en del av valgprosessen, mens begge 

på studiespesialisering trekker dem frem som personer de har snakket med om valget. Jeg har 

videre tatt med resultatet fra den kvantitative undersøkelsen for å se hva majoriteten av Vg1 -

elevene mener om hva som har vært mest nyttig når de skulle velge utdanning. 

 

Figur2. Hva har vært mest nyttig for deg når du skulle velge utdanning i videregående skole? 

 
 

Undersøkelsen viser at 24,3 % av de spurte yrkesfagelevene sier at venner har vært nyttig i 

valg av utdanningsprogram, mens 19,4 % på studieforberedende hevder det samme. I forhold 

til forskningsintervjuene er det elevene på studiespesialisering som trekker frem at venner har 

vært nyttige, mens yrkesfagelevene ikke nevner dette med et ord. Dette viser de ulikheter som 

kommer frem i hva som man anser som nyttig i et valg hos det enkelte individ. Det at de ikke 

nevner venner med et ord i forhold til utdanningsvalg, samsvarer ikke helt med den kvantita-

tive undersøkelsen der det er en overvekt av yrkesfagelever som mener venner er viktige i 

valgprosessen. De blir rangerte som tredje viktigst for valget for yrkesfagelever og på fjerde-

plass hos studieforberedende elever. Funnene viser ulikheter og at man ikke basert alene på 

disse to utsagnene kan dra noen slutninger. Den kvantitative undersøkelsen viser at yrkesfag-

elevene synes at venner er nyttige for dem i valget av utdanningsprogrammer. Dette vekker en 
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nysgjerrighet i å se nærmere på hva ungdommer legger i begrepet nyttig og hvorfor noen ikke 

vektlegger venner like mye som andre. Rådgivere bør være oppmerksom på de ulikheter som 

foreligger i forhold til hva elevene mener er til nytte i sitt utdanningsvalg og sammen med 

elevene reflektere over dette. I forhold til at venner er en viktig del av mikrosystemene til 

ungdom, er det interessant å se i den kvantitative undersøkelsen, at ungdommene ikke har 

venner øverst på listen over hva som har vært viktig for dem i valget av utdanningsprogram. I 

intervjuene kommer det frem at venner er gode diskusjonspartnere. Den ene sier at valget tro-

lig ville vært annerledes hvis alle hadde valgt medier og kommunikasjon, mens den andre sier 

at vennene ikke styrer valget i så stor grad. Dette er trolig veldig individuelt og i forhold til 

hvor sterke bånd og føringer det ligger i mikrosystemet, venner. 

 

4.2.3 Valget- fremtidsperspektiv og yrkesvalg  

Underveis i intervjuene kom det frem noen ulike betraktninger respondentene hadde i forhold 

til sitt utdanningsvalg. Valget knyttes til fremtidens muligheter og til å ha kompetansen til å 

møte disse mulighetene, men også til valg av konkrete yrker og nærere fremtidsutsikter.  

 

En av respondentene fra studiespesialisering har brukt internett og kikket på hva slag kompe-

tanse man måtte ha for å kunne velge mange ulike utdanninger. “Jeg leste om utdanninger på 

høyere nivå og så at mange hadde generell studiekompetanse som inntakskrav. Jeg tenkte det 

var lurest å velge et som gav meg generell studiekompetanse lettest. Jeg ønsker å ha mange 

valgmuligheter. Det er en vifte med valgmuligheter, en evig vifte”.  

 

Respondenten er på ny tilbake til å ha mange valgmuligheter, men det er interessant å se 

hvordan det også knyttes til arbeidsmarkedet og hvordan man kan bruke ulik kompetanse inn i 

ulike yrker. “Altså hvis jeg utdanner meg til psykolog så må jeg ikke jobbe som psykolog. Jeg 

må ikke jobbe på sykehus… eller på et kontor. Det finnes veldig mange muligheter. Jeg kan 

jobbe som journalist og være utdannet psykolog”. Respondenten har et bilde av et arbeids-

marked der man kan bruke sin utdanning og kompetanse på flere felt. Det virker som han har 

et dynamisk bilde av yrkene, der flere arbeidssteder er interessert i å bruke samfunnsborger-

nes utdanninger inn i yrker. Han har selv erfaring fra arbeid i avis og har trolig gjort seg noen 

tanker i forhold til at man kan kombinere en psykologutdanning med et journalistyrke. 

 

Begge respondentene fra studiespesialisering forteller at de ikke vet hva de skal bli.  En fortel-

ler: “ Det er vanskeligere å gjøre et valg nå.  Det snevres inn. Jeg valgte den lette måten ved å 
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gå her. Om 2 år må jeg definitivt velge på en måte. Den andre sier: “ når jeg skulle velge fag 

nå til neste år, så valgte jeg det jeg trodde var morsomt og hva jeg kom til å klare da... for jeg 

har ingen anelse for hva jeg skal gjøre videre. Jeg velger studiekompetanse fordi da får jeg.. 

eller da har jeg flere valg senere da. Siden jeg ikke vet hva jeg skal, så har jeg flere sjanser 

senere”.  

 

Det kommer frem at valget fra ungdomsskolen ikke var så vanskelig fordi de ikke vet hva de 

vil bli og av den grunn har valgt studiespesialisering. Muligheten for å ha mange valg i frem-

tiden er viktig. Den ene påpeker at en utdanning gjerne kan brukes til andre yrker og at man 

ikke trenger å låse seg til et yrke selv om man velger en utdanning. Valg av yrke kommer 

nærmere når de skal velge fag på videregående og ikke minst når de skal søke seg videre til 

høyere utdanning. Frustrasjonen som andre elever har kjent på ungdomsskolen i forhold til å 

gjøre et yrkesvalg er for respondentene en realitet som nærmer seg. Jeg har etter intervjuene 

tenkt, at dette kanskje er en elevgruppe som ikke har fått så mye veiledning i ungdomsskolen 

fordi valget over til videregående er gjort. De har valgt studiespesialiserende, men aner ikke 

hva de vil bli. De virker trygge på at de vil til dette utdanningsprogrammet når de er i 10. 

klasse, men skal vi være tilfredsstilt med det når de går over til videregående skole? Bør den-

ne elevgruppen reflektere desto mer over sitt valg og hva det kan føre eller ikke føre til? Jeg 

har ikke noe entydig svar på dette her, men ser at dette kunne vært interessant å se nærmere på 

ved en senere anledning.  

 

Respondentene fra yrkesfag har andre betraktninger i forhold til sine utdanningsvalg. Frustra-

sjonen som respondenten viser over at de i fremtiden må gjøre det valget de har utsatt fra 

ungdomsskolen virker ikke så sterk hos de to yrkesfagelevene. “Det kjennes godt ut å ha gjort 

et valg, for da slipper jeg å tenke mer på det”. Respondenten forteller her om en følelse knyt-

tet til det å ha gjort et valg, det å bestemme seg for noe. Valget blir også sett opp mot en inter-

esse eleven har hatt fra han var liten. “Da jeg var liten så dreiv jeg og kompisene mine og 

bygde hytter og sånn. Det syntes jeg var så morsomt så.. jeg starta på bygg da.  Jeg skal søke 

tømrer neste år. Tømrer er ute og setter opp alt ute… vi har jo en del valg her også da... en 

kan bli brannmann ved å gå på bygg”. - Når man har tatt fagbrev vet du om man kan ta mer 

utdanning etterpå? “Ja, mmm… en kan ta sånn malemester.. man kan bli mye mester i for-

skjellige ting.. og så kan starte sitt eget firma.. så det er bra”.  
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Hvilke ambisjoner eleven har for fremtiden vet jeg ikke, men han har innsikt i noen av de 

muligheter som foreligger. Det er interessant å sammenlikne respondentene noe på dette. Når 

respondentene ser inn i fremtiden vet de ikke hva de skal utdanne seg til, men vil ha mange 

valg og muligheter. Yrkesfagelevene jeg har intervjuet har et mer kortsiktig mål om å komme 

ut i jobb som helsefagarbeider og tømrer. De ser begge også mulighetene i fremtiden som 

eventuelt sykepleier, være mester i et firma, eller selv starte et firma.  

 

En av respondentene fra yrkesfag forteller: “Hvis jeg kunne blitt politi uten og bare sitte på 

skolen hadde jeg blitt det. Men det er akkurat det at jeg ikke kan sitte lenge på rompa veit du. 

Jeg blir fort urolig. Jeg vil være aktiv i jobben, jeg vil ikke sitte på et kontor og sånn” 

Den andre har en tilsvarende fortelling: “Jeg skal bli helsefagarbeider. Tenkte på sykepleier, 

men var skolelei og da var jeg redd jeg ikke ville klare å fullføre og få en halvferdig utdan-

ning. Jeg kan bygge videre senere kanskje. Nei, jeg bare elsker å være ute med mennesker. Jeg 

liker å ha noe å gjøre hele tiden. Ikke bare sitte foran en pult med dataen”.  

 

Begge knytter valget sitt opp mot sine fritidsinteresser og refleksjoner i forhold til noen av 

sine begrensninger ved at de knytter egen urolighet opp mot at de ikke kan være lenge på sko-

lebenken.   

 

Det er ulike grunner til at elever gjør sine valg. På veien, er det fra departement og videre ned 

i fylker og kommuner, gjort tiltak for å hjelpe elevene på denne veien. Praksisdager er et ek-

sempel på et tiltak gjort på fylkeskommunalt og kommunalt nivå i Buskerud fylke for å opp-

fylle noen av målene i læreplanen i faget utdanningsvalg.  

 

4.2.4 Valget – praksisdager, tiltak for et sikrere utdanningsvalg? 

Praksisdagene har vært av interesse å se nærmere på da dette er et relativt nytt tiltak i Buske-

rud fylkeskommune. I tillegg til intervju og spørreundersøkelsen vil jeg her knytte evalue-

ringen gjort av nettverksrådgiverne i Buskerud inn som en del av analysen. Alle respondente-

ne har deltatt på praksisdager. De kunne derfor fortelle noe om sine erfaringer fra disse dage-

ne og på hvilken måte de opplevde at det var relevant for valget. Alle har begynt på et av ut-

danningsprogrammene de besøkte under praksisdagene og de har kommet inn på sitt førsteøn-

ske. Et av intervjuene jeg gjorde førte til at analysen i etterkant ble noe vanskelig å tolke. Jeg 

har allikevel valgt å ta det med her for å vise at ikke alle respondentene er like fornøyd med 

tiltaket.  
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Sammendrag utsagn studiespesialisering: “Jeg besøket studie med språk, samfunnsfag og 

realfag. Og så var det elektro og MK. Mange i min familie er elektrikere. Så da tenkte jeg… 

det er jo et ganske stødig yrkesvalg, blir jo bare mer og mer teknologi. Så… ja…så er det et 

ganske spennende yrkesvalg”. -Hvordan opplevde du praksisdagene? “Jeg synes det var 

ganske greit. Å se hvordan det var”. - På hvilken måte da? “Asså… hvis jeg tenkte på å gå 

elektro så fikk jeg lissom slått fra meg den ideen, da jeg så hvordan de jobbet. For det syntes 

jeg så litt kipt ut. . og så var jeg her, å så tenkte jeg at ja, ja, jeg kan jo like gjerne velge det 

her”.  

 

Videre spør jeg: - Det er et helt nytt tiltak, og grunnen til at man har praksisdager er for at 

man håper at ungdom skal gjøre et bedre valg, men vi vet ikke helt om det fungerer sånn. Det 

jeg er nysgjerrig å høre hva du tenker om … spilte det ikke noen rolle om praksisdagene var 

der, hadde du uansett valgt det du går på nå, eller var det med på å hjelpe deg noe? “Det var jo 

med å hjelpe meg litt da, fordi jeg ble mer bestemt på å gå her. Det hjalp å ha noen timer med 

lærer…vi fikk mer info. Det var veldig greit. Vi fikk mer informasjon enn det vi hadde fått, 

men på den andre siden så kunne det vært gjort mer ut av det”.  

 

Videre i intervjuet da jeg stiller spørsmål om hva annet vi kunne gjort i stedet for å ha prak-

sisdager, da det koster penger for kommunene svarer respondenten:  “ Nå skal det sies at når 

vi var her så var det en allmenn oppfatning at dette her var bare helt bortkasta. Men når jeg 

ser tilbake på det så synes jeg det var greit, men når vi var her så var det mer.. hvorfor er vi 

her.. kunne vi ikke bare vært på skolen. Vi skal ha… eksamen… eller no sånt. Jeg tror de fles-

te var ganske sikre på hva de skulle velge og da syntes man det var litt rart å få en dag med 

det man skulle gjøre til neste år.  Så det at vi måtte få en forsmak på det var litt… hvorfor? 

Selv om det var greit nok, det var en fridag fra skolen, der vi slapp å tenke på lekser til den 

dagen”.  

 

Det har vært noe vanskelig å tolke svarene ut i fra disse utsagnene i etterkant. Spørsmålsfor-

muleringene burde muligens vært mer konkrete og ikke inneholdt så mye informasjon. Det 

kan være at respondenten svarer ut i fra at spørsmålene kan være noe ledende, så validiteten 

her er ikke like sterk.  På den andre siden synes jeg det er viktig å presentere disse funnene, da 

det muligens viser at ikke alle elever er like fornøyd med dette tiltaket. Senere i intervjuet 

kommer det også frem at eleven synes forarbeidet i forhold til praksisdager burde vært bedre. 

“Hvis det skal fortsette å være så bør man forberede elevene som skal dit på en bedre måte”.   
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Dette kommenterer også en av respondentene fra yrkesfag: “Vi fikk ikke veiledning før dage-

ne. Bare satte opp 1 og 2 ønske og fikk det”. Det kan derfor være en sammenheng mellom 

forarbeidet som blir gjort på ungdomsskolene og hvorvidt elevene opplever det som relevant 

for seg. Her vil også faktorer som innholdet på praksisdagene og hvorvidt de lever opp til for-

ventningene være viktige.  

 

Den andre respondenten fra studiespesialisering hadde en annen erfaring fra dagene. “Jeg var 

på studiespesialisering og så var jeg på medier og kommunikasjon, og på helse og sosial. Jeg 

synes det var mye mer lærerikt enn det der utdanninga vi hadde på den vanlige skolen, for vi 

fikk forskjellige timer og vi fikk se mer hvordan det var på skolene. Så det synes jeg var mer 

nyttig egentlig. Jeg synes det egentlig var veldig bra, da fikk vi se mer hva det var”.   

 

Det er interessant å se dette svaret opp mot et svar respondenten gav tidligere i intervjuet i 

forhold til hvilken rådgiving eller hjelp de hadde fått på ungdomsskolen når de skulle gjøre et 

valg. “Altså…vi hadde noen timer der vi fikk noen sånne brosjyrer og litt sånn… ja så hadde 

vi praksisdagene, men jeg syns egentlig ikke det var sånn… sånn jeg klarer å huske nå… at 

det var så veldig hjelp eller sånn, men jeg var ikke så veldig usikker heller så det kan jo være 

det”.  

 

Dette viser to ulike svar fra samme respondent der praksisdager blir sett på som både nyttige 

og ikke så nyttige. På spørsmålet som dreier seg direkte om praksisdager er respondenten po-

sitiv, mens på et mer generelt spørsmål om rådgiving trekkes det frem som ikke så nyttig. Det 

er derfor vanskelig å vite hva respondenten egentlig mener om dagene. Videre spør jeg om 

praksisdagene noen betydning i forhold til valget. “Ja, det hadde egentlig det. Men jeg hadde 

egentlig bestemt meg for å begynne på (Navn på skole), men jeg var jo ikke helt sikker. Så det 

hjalp å få vært her.. få sett rundt. For da fant jeg ut at jeg ikke ville på (navn på skole) og at 

jeg ville gå her”.  Dette forsterker muligens bildet av at praksisdagene har gitt respondenten 

en økt forståelse av hva som lå i utdanningsvalget, og at dette var til hjelp når valget skulle 

tas.  

 

Resultatene fra yrkesfag viser at elevene er fornøyd med dagene og har hatt nytte av å være 

tilstede. “Man har en tanke om hva man vil bli, så velger man hva man har lyst til å se. Dage-

ne var nyttige. Lærer mer av å se og høre hva mennesker gjør og forteller. Følte jeg fikk be-
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stemt meg ordentlig. Blir mer konkret… det er viktig å komme og se den skolen du skal be-

gynne på, så du blir mer kjent med den”.  

“Det var kjempebra. For da fikk jeg prøvd ut det jeg ville så da blei jeg fast bestemt på at det 

var dette jeg ville. Og at dette ville jeg gå på”.  

 

Begge elevene på yrkesfag sier at praksisdagene førte til at nå fikk de bestemt seg skikkelig 

for hva de skulle velge. Den siste respondenten forteller at bygg var førstevalget og at det var 

nyttig å være på praksisdagene for å få prøvd det ut. Den andre dagen var eleven på elektro. 

Det virker som om dette ikke var et så gjennomtenkt valg, men at eleven tok det da det måtte 

velges to utdanningsprogrammer. Senere i intervjuet spør jeg begge elevene på yrkesfag om 

de kunne tenkt seg flere praksisdager og det kunne de tenkt seg, men de kunne ikke tenkt seg 

flere dager på henholdsvis elektrofag og restaurant- og matfag. Dette andreønsket virket ikke 

elevene så interessert i. De ekstra dagene de kunne tenkt seg ville de ha på helse og sosial og 

byggfag som var førsteønsket. Jeg undersøkte ikke hva elevene hadde på andreønsket da de 

søkte videregående skole, men interessen elevene viser for valg nummer 2 sier noe om moti-

vasjonen og energien elevene møter dette ønsket med.  

 

I henhold til regelverket skal elever som begynner i videregående ha tre ulike utdanningspro-

gram i prioritert rekkefølge når de søker videregående opplæring. Markussen peker på at noe 

av frafallet i videregående skole er fordi elever ikke kommer inn på det utdanningsprogram-

met de ønsker. I forhold til yrkesfag knyttes målingene opp mot oppnådd kompetanse i for-

hold til fullført og bestått læretid. “Andelen som hadde oppnådd kompetanse var høyere blant 

de som fikk innfridd førsteønsket” (Markussen 2008:125). St. mld 30 sier noe om denne 

problematikken. Her vises det til at elever som får oppfylt sitt førsteønske har færre avbrudd 

og bedre progresjon. De som ikke får oppfylt førsteønsket har oftere dårligere karakterer fra 

10. klasse og er mindre skolemotiverte.  Selv om forskning viser at førsteønske er viktig er det 

videre i St.mld. 30 en innvending mot at alle skal få oppfylt førsteønske. Årsaken til dette er 

blant annet at det blir vanskeligere å styre valgene til fag der det finnes nok læreplasser og på 

det denne måte dekke arbeidslivets behov (St. mld 30. 2003-04). 

Jeg har valgt å ta med resultatene fra den kvantitative undersøkelsen som tar for seg praksis-

dager. Dette har jeg gjort for å se hva majoriteten av Vg1- elevene mener om dagene. Det har 

vært en støtte å ha disse dataene da de kvalitative intervjuene har vært noe vanskelige å trekke 

konkrete slutninger fra.  
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4.2.5 Kvantitative funn – elevene ønsker praksisdager   

I dette avsnittet presenterer jeg funnen fra spørreundersøkelsen som omfatter praksisdager. 

Jeg har i tillegg valgt å ta med resultater fra en evaluering av praksisdager gjort av nettverks-

rådgiverne i Buskerud for skoleåret 09/10, (figur 5 i dette avsnitt).   

 

Resultater fra spørreundersøkelsen viser at 70,7 % fra yrkesfag og 70,7 % fra studieforbere-

dende svarte at de gikk på det utdanningsprogrammet de hadde besøkt under praksisdagene. 

22,5 % fra yrkesfag og 20,3 % fra studieforberedende gikk på andre utdanningsprogrammer 

enn der de hadde hatt praksisdager. Resterende elever hadde enten ikke vært til stede på dage-

ne, var usikre på om de gikk på det samme utdanningsprogrammet, eller valgt å ikke besvare, 

(se vedlegg 7, tabell 3). På spørsmålet om elevene følte at de var på rett utdanningsprogram 

svarte 70,7 % på yrkesfag og 87 % fra studieforberedende ja, (se vedlegg 7, tabell 4). Resulta-

tene viser at majoriteten av elevene går på det det utdanningsprogrammet de besøkte under 

praksisdagene. Hvorvidt dette skyldes tiltaket trengs det mer forskning til for å kartlegge.  

 

Den kvantitative undersøkelsen jeg gjennomførte viser at elevene på yrkesfag er den gruppen 

som har flest elever som er usikre på valget, sammenliknet med elever på studieforberedende. 

Hvis vi ser på tallene her er det på yrkesfag en gruppe på ca. 29 % som ikke er sikre på om de 

er på rett utdanningsprogram, mens på studieforberedende er denne gruppen på 13 %. Her 

kommer det et klart skille frem mellom elevgruppene. På den andre siden så har jeg ikke 

oversikt over hvordan frafall og gjennomføringsstatistikken er når elevene på studieforbere-

dende går fra videregående til høgskole. Respondentene fra studiespesialisering svarer under 

intervjuene at de ikke vet hva de vil utdanne seg til, at de har utsatt valget og derfor har be-

gynt på et studieforberedende utdanningsprogram. Dette kan tyde på at elevene er sikre fra 10. 

klasse til videregående, men utsetter det valget elevene på yrkesfag må ta stilling til på et tid-

ligere tidspunkt. I forhold til hva Vg1-elevene svarte på hva de har søkt neste år svarer 83,3 av 

yrkesfagelevene og 90,2 % av studieforberedende elever at de skal videre på Vg2 innen sam-

me utdanningsprogram. Dette viser at majoriteten av elevene har som mål å fortsette innen det 

utdanningsprogrammet de har valgt.  

 

I forhold til hvorvidt praksisdager har vært nyttig for utdanningsvalget, svarer 25,7 av yrkes-

fagelevene og 14,6 % på studieforberedende at det har vært nyttig. Yrkesfagelevene har rang-

ert det som nr. 2 etter foreldrene. Elevene på studieforberedende har rangert det som nr. 5 etter 

foreldre, rådgiver, internett og venner. Dette gjenspeiler muligens det respondentene på stu-
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diespesialisering forteller i forhold til at de har bestemt seg for hva de skal velge. En sier sam-

tidig at elektrofag ble valg bort etter å ha vært på praksisdagene og de fikk bestemt seg for 

hvilken skole de ønsket å gå på. En av elevene forteller senere i intervjuet at det kunne vært 

nyttig og fått reist på Norges Idrettsgymnas i tillegg til de andre to utdanningsprogrammene, 

da eleven var interessert i fotball og idrett generelt. I forhold til dette er det interessant å se 

hva elevene i spørreundersøkelsen svarer på følgende påstand vist i figur 3 under.  

 

Figur 3. For å kunne gjøre et sikrere utdanningsvalg fra ungdomsskolen og inn i videregående 

skole bør elever få: 

 

 
 

 

Både yrkesfag og studieforberedende elever mener at 10. klassingene bør få mer enn to prak-

sisdager når man går på ungdomsskolen. Dette viser at elevene tenker at praksisdager er et 

tiltak som kan være til nytte for elever når de skal gjøre et valg. En markant forskjell mellom 

elevgruppene er besøk i bedrift. Her svarer 20,3 % fra yrkesfag at dette bør være et tiltak, 

mens kun 2,4 % fra studieforberedende synes dette er med på å skape et sikrere utdannings-

valg. Det kan være at elever på yrkesfag har begynt å tenke seg inn i et yrke og ser en verdi i å 

besøke bedrifter. Hva som er grunnen til at de studieforberedende elevene ikke ser dette som 

nyttig kan være at de utsetter valget, eller tenker på bedrift som yrker som er knyttet opp til 

yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Det kan være at resultatet hadde blitt annerledes dersom 

det var med et alternativ formulert slik at besøket gjaldt yrker som lettere kunne forbindes 

med høyere utdanninger.  
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I undersøkelsen ble også elevene spurt hvorvidt praksisdagene gjorde dem sikrere på utdan-

ningsvalget. De ble bedt om å rangere påstanden på en skala fra 1-6 der 1 = helt uenig og 6 = 

helt enig.  

Figur 4. På en skala fra 1-6 hvor enig/uenig er du i følgende påstand: - Praksisdagene gjorde 

meg sikrere på mitt utdanningsvalg. Der 1 = helt uenig og  6= helt enig.  

 

 

Resultatet fra egen undersøkelse har jeg sammenliknet med nettverksrådgivernes evaluering 

av praksisdager som ble gjort for skoleåret 09/10 for 10. klassinger. Min undersøkelse er be-

svart av elever som mest sannsynligvis besvarte undersøkelsen gjort av nettverksrådgiverne i i 

09/10, da disse 10.klassingene nå har blitt Vg1-elever. Jeg har valgt å ta ut resultatet for 

Drammensregionen, da dette er den regionen i Buskerud som har flest elever. Undersøkelsen 

er besvart av 1171 elever. Både yrkesfag og studieforberedende elever har besvart denne un-

dersøkelsen. Den samme graderingen fra 1- 6 er benyttet her.  
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Figur.5. Resultat fra evalueringen gjort av nettverksrådgiverne i Buskerud skoleåret 09/10.  

- Praksisdager har gjort meg sikrere på hvilket utdanningsprogram jeg skal søke på (innen 

1.mars).  

 

Resultatet fra figur 5 viser at majoriteten av elevene i 10. klasse 09/10 syntes praksisdager 

gjorde dem sikrere på utdanningsvalget. Et år etter praksisdagene svarer et mindre utvalg av 

elevene i min undersøkelse noe mer delt. På yrkesfag er det like mange som ligger fra 1- 3 

(41,2 %) på skalaen som det er fra 4-6 (41,2 %) mens hele 17,6 % har valgt å ikke besvare. 

Hva som er årsaken til at de ikke har svart er ukjent, men det kan være at de synes det er 

vanskelig å tenke tilbake på om Praksisdagene gjorde dem sikrere på valget. På studieforbere-

dende graderer 54,4 % svarene fra 4- 6 på skalaen. Resultatet her viser at majoriteten fortsatt 

mener at praksisdager gjorde dem sikrere på utdanningsvalget, men funnene er noe lavere enn 

da de gikk i 10. klasse. Totalt sett viser resultatene fra yrkesfag og studieforberedende at de et 

år etter fortsatt synes at praksisdager har vært nyttige for å gjøre et sikrere valg.  
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4.2.6 Forslag til tiltak for 10. klassinger  

Resultatet fra det åpne spørsmålene fra den kvantitative spørreundersøkelsen var omfattende 

og jeg presenterer en sammenfatning av resultatet nedenfor. Noen av elevene har kommet 

med flere innspill og dette er delt inn i kategoriene vist under tiltak i tabell 1. Jeg tar videre 

for meg praksisdager, informasjon og utdanning- og yrkesveiledning når jeg nå presenterer 

disse funnene i avsnittet.  

 

Tabell 1. Antall forslag på tiltak fra Vg1-elevene.  

Tiltak  Antall:  

yrkesfagelever  

Antall:  

Studieforberedende 

elever 

2 praksisdager  18 18 

Flere praksisdager 54 17 

Bedrift  12 1 

Rådgiving (bedre 

kompetanse hos 

rådgiver, bedre tid, 

mer veiledning)  

21 20  

Ulike former for 

Informasjon 

42 45  

  

Fornøyd slik det er 7  0  

Annet  11 18 

 

Praksisdager 

Det er 107 ulike utsagn fra Vg1-elevene som i tabell 1 omhandlet at 10. klassinger bør ha to 

praksisdager eller mer som tiltak for å gjøre et sikrere utdanningsvalg. De ser det som nyttig å 

snakke med ungdommer som går i videregående skole, avkrefte/bekrefte ryktene som går om 

skolen, bli kjent med skolene og utdanningsprogrammene og oppleve vanlige skoledager i 

videregående. De at mener det er bedre å se og oppleve utdanningsprogrammene enn å lese 

om dem og at det blir lettere å velge utdanning. Flere mener at de blir tryggere når de skal 

velge utdanningsprogram. Et interessant utsagn kom fra en elev som sier: “Jeg synes det skul-

le vært mer av praksisdagene slik at ungdomsskole elevene ikke velger studiespesialisering 

fordi dem er usikre på hva de har lyst til å jobbe videre med”. Dette oppsummerer noe av det 

elevene på studiespesialisering fortalte under intervjuene. De vektla at de hadde valgt dette 
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utdanningsprogrammet fordi de ikke visste hva de ville bli. Det de var sikre på var at de skulle 

studere i en lengre periode og at de ønsket å ha mange valg i fremtiden.  

 

Nedenfor presenteres tre begrunnelser fra elevene på hvorfor de ønsker flere praksisdager:  

“Jeg svarte at de må få flere enn 2 praksisdager fordi jeg tror at jo mer tid de får på videre-

gående skolen, jo sikrere blir de på om de vil gå utdanningsvalget sitt”.  

 

“At man har muligheten til å utforske flere muligheter sånn at man er sikker på at man gjør 

det riktige og at man kanskje har muligheten til å besøke ett av utdanningsprogrammene to 

ganger for å være på den sikre siden”.  

 

“Jeg synes også man skal få mer en 2 praksisdager fordi å besøke 2 forskjellige linjer er ikke 

alltid til like mye hjelp. Når man går i 10.klasse, er det veldig vanskelig å tenke seg hva man 

vi bli og derfor ville jeg heller fått 4 praksisdager, minst”.  

 

Samtidig som elevene ønsker mer praksisdager sier de også at dagene bør være bedre forbe-

redt og at videregående skole viser et mer virkelig og reelt bilde av utdanningsprogrammet. 

Dette gjenspeiler noen av utsagnene fra elevintervjuene. De fortalte at dagene var greie, men 

at de savnet bedre opplegg i den videregående skolen og bedre forberedelser på ungdomssko-

len. Dette var det også en del av elevene i spørreundersøkelsen som vektla. De mente det var 

viktig med et så reelt bilde av videregående skole som mulig for å gjøre et riktig valg.  

 

Respondentene fra intervjuene tok frem praksisdager som et tiltak som burde opprettholdes. 

Begge yrkesfagelevene mener at dette er bra fordi da får man prøvd ut det man har tenkt på og 

at det gjør dem sikrere på valget. Den ene fra studiespesialisering trekker frem at man burde 

få en ekstra dag hvis man var veldig usikker. En annen foreslår at man burde fått 2-3 praksis-

dager. Ikke så mange at man ble godt kjent, men ikke så lite at det kun ble en kort introduk-

sjon. Hjelp til å velge før praksisdagene blir også vektlagt. “Kunne kanskje filma alle utdan-

ningsprogrammene og fått hjem en DVD, så kunne man sett den og så valgt en eller to av 

dem”.  
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Informasjon 

Noe elevene ønsket mer av var informasjon. Det står i kontrast til OECD som i 2000 startet en 

gjennomgang av rådgivingen og yrkesveiledningen i flere land. I 2002 ble også Norge en del 

av denne studien. Rapporten viser at Norge er gode på å gi informasjon, men at dette også er 

en svakhet ved det norske systemet. Dette fordi man fant tendenser til at man fokuserte mer på 

informasjon enn på veiledning (Buland 2008). Elevene i spørreundersøkelsen etterlyser bedre 

og mer korrekt informasjon. Utsagnene nedenfor viser dette.  

 

“Hvis eleven skal føle seg trygg på det utdanningsprogrammet personen vil gå på, så er det 

best å få all informasjon om den linja, slik at eleven kan føle seg bestemt på at han/hun velger 

den riktige linjen som passer for dem. Nå sitter jeg her på en linje jeg ønsker jeg aldri valgte. 

Jeg har valgt samme linje pga. jeg ikke ønsker å hoppe ut av utdanningen. Jeg vil derfor velge 

en ny linje når jeg er ferdig” 

 

“Mer informasjon og oppfølgning når det gjelder utdanningsønsker. Få hjelp til å vite hva 

man skal igjennom, hva pensum er og hvordan det kommer til være. Er veldig mange som 

hopper av fordi de ikke forestilte seg det som kom” 

 

“Da jeg kom på denne skolen fant jeg ut av mange utdanningsvalg som jeg ikke visste om i 

det hele tatt! Linjer som vi ikke hadde fått høre om en gang! Vi visste rett og slett ikke om alle 

utdanningsvalgene vi kunne velge. Tenk om det er mange som kunne ha valgt annerledes hvis 

de visste om de utdanningsvalgene de faktisk har RETT til å velge!”.  

 

“Vi fikk lite informasjon på ungdomsskolen om videre valg på studiespesialiserende. Men de 

yrkesfaglige linjene fikk vi mer info om. Med mer informasjon hadde jeg visst mer eksakt hva 

jeg kom inn på” 

 

Utsagnene over viser at elevene ser tilbake på hva de vet nå og ikke visste da de gikk i ung-

domsskolen. Det er interessant å se hva Vg1-elevene tenker om hvilken informasjon de opp-

dager at de burde hatt når de gikk i ungdomsskolen. Det kan vise oss hva de mener er viktig 

for å kunne gjøre et sikrere valg. Det er omfattende hva elevene mener de trenger av informa-

sjon. I forhold til alle valgmuligheter, og raskt skiftende arbeidsmarked, er det en utfordring å 

gi hvert enkelt individ den informasjonen han eller hun trenger.  
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Utdannings- og yrkesveiledning                                                                                          

Flere av elevene hadde bemerkninger i forhold til hvilken type veiledning de har hatt på ung-

domsskolen. Det var en del positive tilbakemeldinger, men også en del negative responser på 

dette.  Noen av utsagnene under gjenspeiler dette.  

 

“På veldig mange skoler er det slik at hvis du har bra karakterer så sier alltid rådgiver at 

man burde gå på allmenn påbygging og da føler man seg ganske presset, og hvis du har for 

dårlig får man bare beskjed om å jobbe mer, uten spesifikke råd eller veiledning på hvordan 

dette kan foregå og da mister man all interesse”.  

 

“Jeg syntes også at det er viktig at alle elevene får en samtale med rådgiveren på skolen på 

tomannshånd”.                                                                                                                  

 

“Jeg var selv veldig usikker på hva jeg skulle velge når jeg skulle ha utdanningsvalg. Men 

foreldrene mine hjalp meg mye, og ga meg info og støtte på hva jeg burde velge. Jeg savnet å 

ha en rådgiver jeg kunne snakke med og som kunne ha hjulpet meg til å bli sikrere på valget 

jeg skulle ta”.                                                                      

 

“Rådgivere ga meg god informasjon om hvor jeg skulle gå for å kunne komme meg videre 

som jeg ville. Jeg fikk veldig mye ut av rådgiverhjelp”.  

 

“Jeg mener at rådgiveren på ungdomsskolen burde være mere tilgjengelig. Fordi vi hadde 

kun en halv time med rådgiveren våres da. Det burde følges opp mye mere”.  

 

I 2009 kom forskriften som skal ivareta elevenes rettigheter i forhold til rådgiving, Retten til 

nødvendig rådgiving. I denne forskriften til opplæringslova kapittel 22 står det blant annet: 

“Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar og verdiar, og få kunnskap, 

sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om yrkes- og utdanningsval. Rådgivinga skal 

også utvikle eleven sine evner til å vurdere moglege konsekvensar av val og førebyggje feilval. 

Frå 8. - 13. årstrinn skal rådgivinga leggjast opp som ein prosess” (Forskrift til opplærings-

lova § 22-3).  
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Rådgiverressursen er et tema i norsk skoledebatt. “Basert på våre intervjuer, kan det se ut som 

om mange rådgivere opplever at det er lite samsvar mellom uttalt teori, slik det kommer til 

uttrykk i offentlige dokumenter og lov og forskrift, og praksisteori, blant annet uttrykt gjen-

nom en uendret rådgiverressurs” (Buland 2011:92). Dette forteller noe om situasjonen som 

mange rådgivere trolig kjenner på i skolehverdagen.  

 

En del av elevene i spørreundersøkelsen, forteller om at de opplever rådgivingen de har fått 

som mangelfull og at de savner mer veiledning fra rådgiver. Flere påpeker at de ønsker mer 

tid med rådgiver og flere samtaler. Dette sier også respondentene fra intervjuene. - Et stikkord 

er å bruke tid, var det en fra studiespesialisering som sa. En del av utsagnene fra spørreunder-

søkelsen viser at elevene savner mer tid hos rådgiver, flere samtaler og mer veiledning. Dette 

er funn som gjenspeiler sitatet fra Buland som det refereres til over. Utsagnene over gjenspei-

ler noen av utsagnene fra intervjuene. Tre av de fire respondentene var misfornøyd med råd-

givingen de har fått. På de spørsmålene de fikk, som omhandlet tiltak for 10. klassingene, 

kunne jeg finne igjen en del av de samme svarene. Respondentene viser til at man bør ha flere 

praksisdager, være mer hos rådgiver og ha tid til elevene. Det et par av respondentene trekker 

frem er foreldrene og at de bør få økt kunnskap om videregående skole for bedre å kunne 

hjelpe ungdommene hjemme.  

 

4.3 Drøfting av funn i et økologisk systemperspektiv                                   

Under kapittel 2.2 ble det økologiske systemperspektivet gjort rede for. For å se deler av ana-

lysen i et helhetlig bilde har jeg valgt å se det gjennom et slikt perspektiv. Jeg har valgt å drøf-

te tiltaket praksisdager og knytter dette til faget utdanningsvalg. Da jeg ser tiltaket opp mot 

det økologiske systemperspektivet, blir ungdomskulturen og politiske føringer også del av 

drøftingen i dette avsnittet.  

 

4.3.1. Praksisdager som en del av det økologiske systemperspektivet. 

 I makrosystemet ligger barne- og ungdomskulturen. Den er noe som ungdommene lever og 

beveger seg i uten at de nødvendigvis reflekterer over dette. Den er med å påvirke utfor-

mingen til elevens holdninger, tanker og handlinger. Dette blir på lik linje med andre kulturel-

le føringer som påvirker alle individer i større og mindre grad. Ungdomskulturen kan være i 

rask endring og den kan påvirke elevenes motivasjonsgrunnlag de møter skole og voksenlivet 

med. “Det er lite skolen kan gjøre med disse universale endringene i ungdomskulturen. […] 

Jeg mener heller ikke at skolen skal legge seg flat for flyktige strømninger i barne- og ung-
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domskulturer, men det vil være lite strategisk ut fra et interaksjonsperspektiv ikke å ta det med 

som et element i den pedagogiske planleggingen” (Endrerud 2003: 23).  

 

I forhold til de funn jeg har gjort i dette arbeidet, er det interessant å se elevenes holdninger 

opp mot utdanningsvalget og ungdomskulturen. Elevene kategoriserer valgene som gjøres ut i 

fra hvor flinke, slappe, ambisiøse og skoletrøtte de er. Valgene i forhold til studieforberedende 

og yrkesfag blir av respondentene i intervjuene forbundet med dette. Dersom en del elever 

baserer valget sitt på de holdninger som ligger i ungdomskulturen, kan dette føre til at man 

ikke velger det man egentlig kunne tenkt seg. Det kan også være at motivasjonen for å reflek-

tere over yrkesfaglige utdanninger blir lavere da høyere utdanning er det som gir status. Tall 

fra Utdanningsdirektoratet 
16

 viser at det er en øking i antall elever som søker Vg3-påbygg
17

 

til generell studiekompetanse fra ca. 10500 i 2008 til ca. 11500 elever i 2010. Dette utgjør ca. 

25 % av søkertallet til Vg3. Dette viser at mange yrkesfagelever ønsker muligheten til å stude-

re videre til høyere utdanninger i stedet for å ta fagbrevet. Debatten om manglende lærling-

plasser i en del av yrkesfagene skal jeg ikke ta her, men viser til at dette kan være en faktor 

som gjør at elevene velger påbyggingsåret.  

 

Det ligger politiske føringer for at man ønsker et konkurransedyktig og økonomisk sterkt sam-

funn i makrosystemet. Dette er igjen knyttet til utdanning og gjerne høyere utdanning. EUs 

utdanningspolitikk viser noe av disse tendensene, (se 2.2.2). Høyere utdanning er for mange 

ungdommer det som gir status, penger, frihet og mange valgmuligheter. Eleven på yrkesfag 

sa: “De som velger allmenn kan bli alt mulig, politi og alt”. Her ligger det en påstand om at 

valgmulighetene er ubegrenset. En av respondentene fra studiespesialisering hadde en be-

traktning som var interessant. “Det er en veldig autistisk holdning blant elever som går på 

studieforberedende fag. Veldig, ja .. “vi skal styre over dere i fremtiden” holdning”.  Her ble 

det referert til yrkesfagelevene. Det er verdt å nevne at eleven også sa: “ jeg er ikke så veldig 

fan av dette egentlig”. Men det kan vise noe av de holdninger som ligger i ungdomskulturen. 

En tanke om at det ligger ubegrenset med valgmuligheter for elever som tar høyere utdanning 

er også en holdning som har kommet frem gjennom undersøkelsene i dette studiet. Det kan 

være at holdningen skissert påvirker elevene når de skal velge utdanningsprogrammer til 

praksisdagene og at man bør være bevisst dette i utdannings- og yrkesveiledningen.  

 

                                                   
16

 http://www.udir.no/Artikler/_Statistikk/Sokere-til-videregaende-opplaring-2010-2011/ Søkere til videregående 

opplæring 2010-11 
17 Se utdanningsstrukturen i vedlegg 8.  

http://www.udir.no/Artikler/_Statistikk/Sokere-til-videregaende-opplaring-2010-2011/
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Reformene i forhold til skole og utdanning blir gjort med blant annet tanke på å utvikle sam-

funnet, få enda bedre samfunnsborgere, øke kunnskapen hos individene og å gjøre landet 

konkurransedyktig internasjonalt. […]Kunnskapsløftet sees som en tilpasningsreform ovenfra, 

i forhold til krav fra høyere utdanning og i neste omgang den konkurranseorienterte interna-

sjonale økonomi” (Karlsen 2006:27). Politiske avgjørelser i Norge fører til for eksempel end-

ringer i forskrifter og læreplaner, som igjen har blitt påvirket av internasjonale føringer og 

avgjørelser.  I dette studiet har jeg tatt for meg forskriften Retten til nødvendig rådgiving og 

endringer i Kunnskapsløftet med faget utdanningsvalg. Disse planene ligger på eksonivået, 

som er et sted hvor ungdom sjelden eller aldri deltar, men der rammefaktorene legges for de-

res skolehverdag. Forskriften har trolig gjort det lettere for rådgivere, særlig i videregående, å 

få tid fra de andre fagene til utdannings- og yrkesveiledning. På ungdomsskolen er det gjen-

nom faget utdanningsvalg fastsatte timer som gjør det enklere å få oppfylt forskriften. Ledelse 

på den enkelte skole er forpliktet til å gi elevene den nødvendige rådgivingen som er fastlagt. 

Her ser vi hvordan rammefaktorene som blir lagt i eksosystemet fører til ringvirkninger ned til 

meso- mikro og individnivå. Hvis forskriften blir håndhevet slik den er tenkt, vil dette kunne 

få positive effekter på individnivå og være med å gjøre utdanningsvalget lettere og sikrere.  

 

Faget utdanningsvalg er et forsøk på å gjøre noe med utdannings- og yrkesveiledningen i 

Norge, og i Buskerud fylkeskommune har man satset på praksisdager som en del av dette. 

Begge disse tiltakene ligger i eksosystemet. Formålet med faget er både rettet mot individet 

og mot skole og samfunnsliv. Dette blir på et mikro og makronivå og viser hvordan vi ikke 

kan se de uavhengig av hverandre. For å klare å gjennomføre utdanningsvalg er man nødt til å 

ha samarbeid med eksterne instanser som næringsliv og videregående skole. Dette samarbei-

det ligger på mesonivå. Det som er noe av utfordringen i dette samarbeidet er at videregående 

skole ligger på fylkeskommunalt nivå og ungdomsskolene ligger på kommunalt nivå. Dette 

blir et tiltak som skal gjennomføres på to ulike forvaltningsnivåer. Kommunene har ulik øko-

nomi og ulike politiske saker de må ta hensyn til og prioritere. Gjennom utdanningsvalg er 

skolene forpliktet til å gjennomføre læreplanmålene etter de kriterier som er fastsatt av depar-

tementet. Det er ikke for alle kommuner like lett å gjennomføre dette og særlig er forskjeller i 

kommuneøkonomien med å skape ulikt tilbud. Innholdet elevene får vil variere fra hvilke 

kommune de bor i og hvor mye fokus kommunene har på det relativt nye faget. Praksisdager 

er i Buskerud et tiltak som koster kommunene penger. Dette skal dekke de utgifter videregå-

ende har med å planlegge, kjøpe inn utstyr og gjennomføre dagene. Utgiftene fører til at en-

kelte kommuner med trang økonomi er skeptiske til tiltaket. Det kan føre til at elevene ikke 
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får mulighet til å komme til videregående og prøve ut utdanningsprogrammene. Her ser vi 

hvordan andre rammefaktorer kan sette begrensninger for individene. 

 

I et økologisk perspektiv er faget utdanningsvalg et tiltak som er kommet fra makro til meso 

og mikrosystemet, og som ikke eies av individene på samme måte som når det kommer fra 

mikro og mesonivåene og oppover. Faget kom uten at lærere som skulle undervise i det hadde 

formell kompetanse til utdannings- og yrkesveiledning og rådgiver har i mange tilfeller fått 

ansvaret for undervisningen. Begrepet hele skolens ansvar 
18

 faller noe bort ved denne organi-

seringsformen, hvis man ikke er bevisst på å knytte utdannings- og yrkesveiledningen til hele 

skolen på et annet vis. “Flere har påpekt at yrkes- og utdanningsrådgivningen ikke må være 

en isolert satellitt i skolens verden. Valg må ikke skje som en følge av et skippertak av en en-

som rådgiver sent i 10.klasse, men derimot bli en integrert del av skolens kjerneaktivitet” 

(Buland 2008:24). Med faget utdanningsvalg, har man en mulighet til å gjøre noe med dette.  

Respondentene forteller de har liten eller ingen kjennskap til faget. Det er store forskjeller på 

hvordan faget organiseres og gjennomføres. Det vektlegges at personalet må ha tilstrekkelig 

kompetanse i faget slik at fagets formål og intensjoner blir realisert i større grad. Hvis dette 

ikke gjøres, kan det føre til skolen velger å arbeide med de minst krevende delene av lære-

planmålene og fokus ligger på informasjon og ikke reel utprøving (Andreassen 2008).  

 

I Buskerud har alle elever på Vg1 praksisdager som en del av utprøving av utdanningspro-

grammer, men ingen av respondentene knytter dette til faget utdanningsvalg. Det viser hvor-

dan faget ikke har fått rotfeste i mikrosystemet, men fortsatt ligger i eksosystemet som et til-

tak. Praksisdager har ført til at mesosystemene har fått enda et område å samarbeide om og 

som kan føre til enda tettere samarbeid mellom skoleslagene. Overgangen mellom ungdoms-

skole og videregående skole er et satsingsfelt fra departementets side med tanke på at frafallet 

i videregående skole skal reduseres. Videre sier majoriteten av Vg1-elevene i spørreundersø-

kelsen at de har nytte av praksisdagene og at de ble tryggere på sitt utdanningsvalg. For å vise 

helheten i et økologisk systemperspektiv, tar jeg utgangspunkt i tidligere vist figur 1. avsnitt 

2.2.1. Figur 6 viser at et tiltak ikke kan sees alene, men må sees i sammenheng med andre 

faktorer som spiller inn. Først da kan man se om tiltakene er til nytte og hvilke endringer man 

eventuelt må gjøre for best mulig å møte elevenes livsverdener.   

                                                   
18

 “Det er også et mål at utdannings- og yrkesveiledningen skal være et tverrfaglig tema og hele skolens ansvar” 

(St. mld 32. 1998-99:111).  I dette ligger det at ikke rådgiver alene skal ha ansvaret for dette.  
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Figur.6: Praksisdager som en del av det økologiske systemperspektivet for å gjøre et utdan-

ningsvalg.

 

Mikrosystemet er det systemet som står ungdommene nærmest. Her diskuterer de utdannings-

valget sitt med familie og venner, rådgivere, lærer og andre voksne. Kompetansen hos den 

enkelte samtalepartner elevene møter og benytter, vil påvirke den kunnskap de selv baserer 

sitt valg på. For å kunne best mulig hjelpe ungdommene til et selvstendig valg basert på så rett 

kunnskap som mulig er det viktig at disse mikrosystemene samarbeider. Kunnskapsdeling blir 

et nøkkelord og forståelsen av denne kunnskapen blir viktig. Elevens livsverden som gjen-

speiler dens sosiale bakgrunn og tilhørighet, selvbilde, kunnskap, faglige prestasjoner osv. er 

med å påvirke valget. Fra makro og til individnivå er det ringvirkninger og det er det som gjør 

hele valgprosessen og utdannings- og yrkesveiledningen for det enkelte individ så komplekst.  

 

 

 

 

 

Makrosystemet 

Politikk, økonomi, Barne- og ungdomskulturen 

Eksosystemet 

Skolestrukturelle forhold: Kunnskapsløftet- Utdanningsvalg. 
Praksisdager  

Mesosystemet 

Skolenivå: Organisering og struktur av  
utdanning- og yrkesveil, faget utdanningsvalg 
og praksisdager. Samarbeid ungdomsskolen- 
vgs. Skole-hjem 

Mikrosystemet 

familie, skoleklassen, 
vennegjengen.  

 

Individnivå:  

livsverden, habitus-holdninger, 
selvbilde,selvtillit, kunnskap, 

virkelighetsbilde    

 

Gjøre et utdanningsvalg 
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5. Konklusjoner og refleksjoner 

Dette kapittelet tar for seg en konkluderende presentasjon av det empiriske materialet jeg har 

drøftet i det foregående kapittelet. Jeg vil her se på problemstillingen og forskningsspørsmå-

lene og knytte dem til de funn jeg har gjort. Jeg vil i dette kapittelet gjøre en selvvurdering av 

mitt forskningsarbeid og se på fortrinn og mangler i studiet. Jeg vil ta for meg resultatet, me-

tode og fremtid og reflektere over forskningsarbeidet i forhold til om det har tilført noe nytt, 

eller forsterket tidligere forskning.  

 

5.1 Konklusjon av forskningsspørsmålene 

I henhold til studiets problemstilling har jeg forsøkt å se nærmere på hvordan elevene erfarer 

det å gjøre et utdanningsvalg basert på de tiltak som foreligger og i forhold til sin egen livs-

verden. Problemstillingen var utdypet i følgende forskningsspørsmål:  

 

- Hvordan opplever elevene utdanningsvalget knyttet til ungdomskulturen, foreldre og 

venner?  

- Hvordan ser elevene på praksisdager som tiltak for å gjøre et utdanningsvalg? 

- Hvilke tiltak foreslår Vg1-elevene for kommende 10. klassinger i forhold til å gjøre et 

sikrere utdanningsvalg?  

 

For å finne svar på forskningsspørsmålene har jeg vektlagt hovedtemaene i intervjuene ut i fra 

dette. Det første forskningsspørsmålet er tredelt og jeg har knyttet det til de ulike kategoriene 

gjennom fenomenet valget. Hovedfaktoren som elevene har opplyst er viktigst for dem når de 

gjør et valg er foreldrene. Dette gjaldt både yrkesfag og studieforberedende elever. Det kom 

frem at foreldrene er de som kjenner sine barn best og har mer kunnskap. I et økologisk per-

spektiv vil foreldrene i de aller fleste tilfeller være de som står elevene nærmest i et mikros-

system. Venner er også viktige, men er viktigere for yrkesfagelevene enn for elever på studie-

forberedende. Her kom det frem en forskjell mellom elevgruppene. Det var andre faktorer 

som rådgiver og internett, som ble kategorisert som mer nyttige enn venner for studieforbere-

dende enn for yrkesfagelevene. Dette viser at de muligens bruker forskjellige metoder for å 

innhente informasjon og kunnskap om utdanningene og valgmuligheter.  

 

Elevenes erfaringer med ungdomskulturen viser at det ligger holdninger her som kan påvirke 

utdanningsvalget. Holdninger som at yrkesfagutdanninger ikke gir like god status som mål om 

høyere utdanning i ungdomskulturen, er til stede. Hvordan dette igjen former et bilde av hvil-
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ke egenskaper elevene har og hvorvidt de har lykkes på ungdomsskolen eller ikke, er også 

faktorer som vises.  Holdningene som kom frem under intervjuene kan oppsummeres i føl-

gende punkter:   

 

 Studieforberedende elever vet ikke hva de vil utdanne seg til og utsetter valget 

 Studieforberedende elever er skoleflinke, mer sossete 

 Yrkesfagelever er mer slappe, skoletrøtte og mindre motiverte  

 Mange yrkesfagelever har gjort et valg og vet hva de vil utdanne seg til  

 Generell studiekompetanse gir status, mange yrkesmuligheter og frihet til å velge  

 

Hvor sterke eller i hvor stor grad punktene er avgjørende for valget er uvisst, men funnene 

viser at de har en påvirkningskraft i forhold til utdanningsvalget.  

 

Forskningsspørsmål to tok for seg hvorvidt praksisdager var tiltak som elevene mente hadde 

noe nytte i valgprosessen. Det viste seg å være forskjeller i funnene i forhold til de to tiltake-

ne. Faget utdanningsvalg var for respondentene ikke særlig kjent. Praksisdager var for majori-

teten et tiltak som de mente var nyttig og som gjorde dem sikrere i valgprosessen. Særlig var 

det yrkesfagelevene som trakk dette frem. I den kvantitative undersøkelsen rangerer yrkesfag-

elevene praksisdager som nummer to, rett foran venner, mens studieforberedende elever rang-

erer det som nummer fem, etter foreldre, rådgiver, internett og venner. For å gjøre dette til et 

tiltak som favner både yrkesfag og studieforberedende elever vil utdanningsvalg være avgjø-

rende for hvorvidt man lykkes med dette. I tillegg er det viktig hvordan videregående legger 

opp innholdet disse dagene slik at de oppleves som mest mulig relevant for elevene. Et tett 

samarbeid mellom skoleslagene er absolutt på sin plass. Studieforberedende elever trekker 

frem to ulike faktorer når det gjelder praksisdager. Det ene er at de har valgt at de vil gå på 

studieforberedende og derfor ikke i like stor grad opplever at de trenger praksisdager. På den 

andre siden trekker de frem at de ikke vet hva de vil senere i livet, men har valgt studieforbe-

redende nettopp av den grunn. De har også fokus på at de vil ha mange valg senere i livet. 

Dette tenker jeg er viktige faktorer å ta med inn i faget utdanningsvalg når man legger opp 

utdannings- og yrkesveiledningen. Til tross for at de sier at de ikke helt ser nytten av praksis-

dager fordi de har bestemt seg, så sier majoriteten av studieforberedende elever at de ønsker å 

ha praksisdager som tiltak. Ingen av funnene i dette studiet viser at majoriteten av elevene på 

yrkesfag er skeptiske til yrkesfag, tvert i mot. Det at yrkesfagelever er det gruppen som står 

for det største frafallet i videregående skole mener jeg praksisdager kan være med å redusere. 
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Årsaken til det er at elevene vektlegger at de blir sikrere på valget sitt. Dette kan igjen føre til 

en ekstra innsats siste halvdel av 10. klasse for å nå målet om å komme inn på førsteønske sitt, 

samt at valgene blir gjort på et enda mer individuelt plan.  

 

Siste forskningsspørsmål tok for seg hvilke forslag Vg1- elevene hadde til kommende 10. 

klassinger basert på de erfaringer de selv har gjort seg gjennom ungdomsskolen og i egen 

valgprosess. Det var mange forslag som kom, men majoriteten vektla følgende punkter:  

 

 Bedre utdannings- og yrkesveiledning  

 Mer tid hos rådgiver  

 Bedre informasjon om utdanningsmuligheter og fremtidsmuligheter  

 Praksisdager, minimum to- helst flere  

 

Punktene er omtalt i kapittel fire og jeg vil derfor ikke gå dypere inn på dem her. Det som jeg 

mener er viktig å løfte frem, er at elevers behov er forskjellige og individuelle. Faget utdan-

ningsvalg og praksisdager gir muligheten til å gi elevene en bedre og jevnere utdannings- og 

yrkesveiledning og se dette i forhold til det 13-årige skoleløpet. En strukturering og koordine-

ring av faget og en plan som bygger på progresjon i veiledningen, er viktig for å kunne hjelpe 

elevene i å gjøre et utdanningsvalg. Nytteverdien praksisdagene har hatt for respondentene i 

intervjuene har vært noe variert, men majoriteten av ungdommene i spørreundersøkelsen er 

positive til tiltaket og mener at det gir dem et bedre grunnlag til å gjøre et individuelt utdan-

ningsvalg. Praksisdager er i seg selv et tiltak som elevene ønsker videre, men det alene er ikke 

nok til å gi alle elever den støtte og veiledning på veien som de trenger. Elevene forteller at de 

ønsker mer veiledning, mer tid til å lære om de muligheter som de kan ha. De trenger økt 

kunnskap om hvordan de selv kan orientere seg i informasjonshavet som har oppstått i et sam-

funn med mange valg. Kunnskap om hvordan man selv kan gjøre et reflektert og begrunnet 

valg. Funnene viser at praksisdager kan være et bidrag til å nå disse målene.  

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

5.2 Egenvurdering av studiet  

Jeg vil i dette avsnittet løfte frem og diskutere resultatet og om hvorvidt forskningsarbeidet 

har gitt ny kunnskap. Videre vil jeg drøfte valg av metode og se på andre mulige teorier inn i 

studiet. Jeg vil tilslutt reflektere over videre forskning i fremtiden i henhold til noen av de 

resultater jeg har kommet frem til i dette studiet.  

 

5.2.1 Resultat av studiet  

Resultatene som er drøftet i kapittel fem og som sammenfattes til en konklusjon i avsnittet 

over, har gitt meg en dypere innsikt i hvordan elever tenker i forhold til å gjøre et utdannings-

valg. For min del har det vært lærerikt å snakke med ungdommene i intervjuene. Jeg mener at 

det vil være er en fordel å gjøre mer kvalitativ forskning som involverer ungdommene, særlig 

der ungdom er forbrukerne. En ting er å gjøre en kvantitativ undersøkelse for lettere å kunne 

generalisere hva en populasjon mener om et fenomen, men en annen side er å høre enkeltindi-

videnes historier. Når jeg har lest forskningsrapporter, så er mye av dette basert på empirisk 

tallmateriale. Det oppsummerer hva majoriteten mener om noe, men mister allikevel det nære 

aspektet. Resultatene fra dette studiet er ikke nødvendigvis revolusjonerende og jeg tror 

mange rådgivere og andre som arbeider med ungdom i forhold til utdannings- og yrkesvalg 

vil kjenne igjen mange av funnene her. Annen forskning viser også til mange av de funnene 

jeg har kommet frem til her.  

 

Det jeg allikevel mener at dette studiet har gjort, er å trekke frem praksisdager som tiltak og 

knyttet det til faget utdanningsvalg og vise at helheten mellom de ulike økologiske system-

perspektivene ikke må glemmes i arbeidet med enkelttiltak. Gjennom arbeidet har jeg fått 

belyst et tiltak og løftet frem både fordeler og utfordringer med praksisdagene. Det har ikke 

tidligere vært gjort et forskningsarbeid på dette tiltaket og på den måten er deler av denne 

masteren et pilotstudium. Jeg ser i etterkant at jeg kunne snevret det enda mer mot praksisda-

ger og gått enda dypere inn i dette ene forskningsspørsmålet for og fått belyst tiltaket bedre. 

På den andre siden har problemstillingen og forskningsspørsmålene laget et videre perspektiv 

på hvordan praksisdager må sees inn i helheten av andre tiltak og utfordringer som ligger på 

veien mot å redusere frafallet i videregående skole. Jeg opplever derfor at det har vært nyttig å 

se elevenes utdanningsvalg i et større bilde og knytte praksisdager inn i dette.  
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5.2.2 Refleksjon - bruk av metode 

Det har for meg vært lærerik og interessant å se det empiriske materialet gjennom et økolo-

gisk systemperspektiv. Det har gitt meg en bedre forståelse av helheten og vist hvordan alle 

deler henger sammen i en helhet og er i interaksjon med hverandre. Man kan ikke bare se 

praksisdager isolert og tenke at dette er et bra tiltak uten å se det opp mot både den livsverden 

elevene er i og hvordan de ulike systemene påvirker hverandre. Ved å se delene i en helhet og 

hvordan de utgjør helheten sammen kan man lettere sette inn forsterkninger der dette måtte 

trenges, eller lettere forstå virkeligheten.  

 

Jeg har i dette studiet savnet å kunne knytte egen forskning til forskning gjort på et narrativt 

plan med historien og fortellingen som tilnærming til ungdommens livsverden. Det viste seg 

at jo dypere jeg kom i intervjuene, jo mer ville jeg hatt av dette. I den kvantitative undersøkel-

sen ble det åpne spørsmålet viktigst, mens de andre resultatene ble brukt for å se hva majorite-

ten av ungdom mente kontra respondentene i intervjuene. Jeg synes at denne kombinasjonen 

var til hjelp for å kunne analysere resultatene bedre, og dermed få resultater som kan gjenspei-

le deler av virkeligheten. Jeg har vært noe inne på den narrative metoden ved å se på hva ele-

vene forteller i intervjuet og i det åpne spørsmålet. Da jeg skulle velge teori, var jeg nær ved å 

gå for den metoden, men valgte det bort av tidsbegrensende faktorer.  

 

Den narrative metoden er forlokkende fordi man kommer tett på individet og jeg er nok ekstra 

interessert i menneskets fortellinger. Menneskers historier kan fortelle oss mye om hva som 

fungerer og ikke fungerer i et samfunn. “Livet er något vi lever og berättelser något vi 

berättar. […] Via berättelserna tolkar vi och förstår våra liv og därigenom våra handlingar 

(Skott 2004:15). Jamfør Skott, mener Bruner at vi gjennom våre livsfortellingene kan beskri-

ve en kultur. Gjennom de kulturelt skapende kognitive og lingvistiske prosesser, guider livs-

fortellingene oss i å strukturere våre erfaringer, organisere minnet og bidra til å formulere en 

slags mening i alle de hendelser et liv kan bestå av (Skott 2004). Jeg ville da kun brukt en 

kvalitativ metode og valgt ut flere respondenter fra ulike deler av fylket for å undersøke 

forskningsspørsmålene.  

 

En annen teori som jeg også har vært inne på i dette studiet, er Gottfredssons teori om be-

grensninger og kompromisser. Gottfredsons kompromissteori har fokus på at”Compromise 

may occur because of anticipated external barriers or because of barriers already encoun-

tered” Minor compromise relates to choice among acceptable alternatives whereas major 
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compromise involves choosing an unacceptable occupation” (Patton & McMahon 2006:72). 

Særlig kunne dette vært interessant å bruke i forhold til yrkesfagelevene, men også i forhold 

til elever som velger studieforberedende utdanningsprogram. Årsaken til at jeg trekker frem 

yrkesfagelevene, er at frafallet er størst her og det er nærliggende å tro at det er her det blir 

inngått flest kompromisser i forhold til utdanningsvalget. Yrkesfagelever har lavere karakter-

snitt og ikke like stor muligheter til å komme inn på et førsteønske hvis karaktersnittet for å 

komme inn er høyt (Markussen 2008). Men det kunne også vært interessant i forhold til stu-

dieforberedende elever, da jeg lurer på om det ikke inngås en del kompromisser der i forhold 

til hvilke føringer som ligger i ungdomskulturen. For Gottfredson er karrierevalget sett i 

sammenheng med hva individet tenker er sosialt akseptert, i det hun refererer til som det sosi-

ale rommet. De handler ut i fra kjønn, sin sosiale tilhørighet og ut fra sine interesser. Indivi-

dets handlingshorisont begrenses av sosialt reproduserte ideer og oppfatninger som igjen sty-

rer individets valg. Det kunne vært nyttig å gått inn i studiet med denne teorien som grund for 

på hvilken måte elevene velger utdanning ut i fra disse faktorene.  

 

Super er en teoretiker som Gottfredson bygger deler av sin teori på, men Super er interessant 

for han tar […] utgangspunkt i en interaksjonsmodell der individets forutsetninger og de rol-

ler det skal spille i samfunnet er avgjørende for yrkesvalg” (Birkemo 2004:25). Yrkesvalget 

kan sees i forhold til hvor stor grad en lykkes i rollene. Utviklingen av selvbildet er viktig i 

Supers teori og livsrommet til individet sentralt. Individene skaper roller i sine liv for å skape 

mening i sin eksistens. I forhold til dette studiet ville det vært av interesse og sett det opp mot 

Supers teori om roller og livsrom. I hvilken grad er elevens ulike roller med på å påvirke ut-

danningsvalget. Her ville jeg nok også brukt det økologiske perspektivet for å se hvordan de 

ulike roller og livsrom er og påvirkes gjennom systemene.  

 

Jeg er allikevel fornøyd med valg av metode i dette studiet og har hatt nytte av både en kvan-

titativ og kvalitativmetode. Særlig fordi jeg ikke har hatt muligheten til å intervjue flere enn 

fire elever. Metodene har utfylt hverandre og gitt et større grunnlag for å trekke slutninger. 

Den kvantitative undersøkelsen la et grunnlag for hvordan jeg skulle arbeide videre, og selv 

om flere av punktene ikke ble brukt videre inn i analysen har den gitt et bilde av hva Vg1- 

elevene tenker om praksisdager og hva som er nyttig for dem i et utdanningsvalg. Videre har 

jeg gjennom intervjuene kunne gå mer i dybden og utforsket deler av elevenes livsverden sett 

opp i mot det å gjøre et valg og de tiltak som foreligger.  
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5.2.3 Fremtidsrefleksjoner som følge av studiet 

Praksisdager er et tiltak majoriteten av elevene er fornøyd med, men det er ingen tvil om at 

tiltaket fortsatt må jobbes med, utvikles og satses på for å få en høy kvalitet. Jeg ser at det i 

forhold til frafall må gjøres mer forskning for å se om praksisdager bidrar til å redusere eller 

forebygge denne problematikken. I undersøkelsen svarte 70 % av elevene at de var på det 

utdanningsprogrammet de hadde besøkt under praksisdagene, (vedlegg 7, tabell 3). Videre 

forskning på hvordan utfallet blir for elever som har hatt praksisdager er viktig. Men hva med 

de 30 % som ikke er på det utdanningsprogrammet de besøkte? Noen kan ha valgt det bort og 

gjort et bevisst valg i forhold til det. Eller kanskje de ønsket å komme inn på det utdannings-

programmet de besøkte og ikke kom inn. Det blir viktig å se på i hvilken gruppe som frafallet 

er størst. Er det i gruppen som havner på det besøkte utdanningsprogrammet eller er det i den 

andre gruppen og hva er årsaken til frafallet. Er det andre behov enn praksisdager disse eleve-

ne trenger? Det kan være at praksisdager ikke hjelper så mye på frafallet hvis det er andre 

sterkere faktorer som spiller inn for hvorvidt elevene lykkes eller ikke i videregående skole. 

Markussen refererer til at karakterer er en meget viktig faktor for om man får bestått, ikke 

bestått eller slutter i videregående skole (Markussen 2008). Det blir derfor viktig med videre 

forskning på i hvor stor grad praksisdager kan bidra i kampen mot frafallet i videregående 

skole. Et nytt forskningsspørsmål kan derfor reises: I hvilken grad er praksisdager med å re-

dusere frafallet i videregående skole?  

 

Frafallet i videregående skole er et sammensatt og komplekst bilde. Vanskelige familiefor-

hold, oppvekstmiljøet, manglende faglige forutsetninger, samt lav motivasjon for det utdan-

ningsprogrammet de går på er faktorer som spiller inn. Sistnevnte kan muligens praksisdager 

gjøre noe med ved at elevene velger utdanningsprogram med bredere kunnskap. Elever har 

ulike behov for utdannings- og yrkesveiledning og det er som nevnt mange faktorer som på-

virker hvorvidt man fullfører videregående skole eller ikke. Jeg mener at dette studiet viser at 

samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående, men også andre eksterne aktører som 

næringsliv, må arbeide sammen for å lage en helhetlig og progresjonsrik utdannings- og yr-

kesveiledning. Faget utdanningsvalg åpner opp for et slikt samarbeid, men det bør arbeides 

mer målrettet i forhold til et system som tenker 8.-13. årstrinn, som ivaretar overganger og 

veiene etter videregående skole. Det kan også være at man burde tenke hele det 13.årige sko-

leløpet i et livslangt perspektiv.  
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I fremtiden hadde det vært nyttig å dra mer erfaring fra hverandre, dele kunnskapen vi har 

gjennom mange og ulike tiltak rundt om i landet. "Økt tilfang av individdata har gitt mye 

kunnskap om omfanget av frafall og mønstre mht. tidspunkt for frafall, geografi, programmer, 

kjønn og sosial bakgrunn, samt om årsaker knyttet til tidligere læring. Fortsatt vet man svært 

lite om hvilke tiltak i videregående opplæring som har en signifikant effekt på frafallet” (For-

delingsutvalget NOU 2009:10). Dette forsterker bilde av at man trenger mer forskning på det-

te feltet og ikke minst et system for å få spredd de gode tiltakene som ganske sikkert finnes i 

Norge og utover landegrensene. Frafallsproblematikken er ikke et særnorsk fenomen. Andre 

land i Norden og Europa strever med den samme problematikken. Det er å anta at det finnes 

mye kompetanse og kunnskap rundt i landene. Gode tiltak og opplegg som fungerer og som 

reduserer frafallet. Jeg etterlyser mer kunnskapsdeling, mer erfaringsutveksling og tid til å 

utvikle og videreføre tiltak. Ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Vi vet mye om hva som 

forårsaker frafallet, men vi trenger å gå dypere inn i selve tiltakene og passe på at alle de gode 

ideene og planene som eksisterer der ut bli eksponert for forskning. Vi trenger å snakke med 

individene som er forbrukerne av tiltakene. På den måten kan vi få ivaretatt og videreført det 

som faktisk fungerer. Praksisdager viser seg å være et tiltak som muligens kan være med å 

redusere frafallet, men som fortsatt må videreutvikles og forskes mer på.  

 

De aller fleste elever skal gjøre et utdanningsvalg ut ifra sine forutsetninger. Sitatet under er 

hentet fra artikkelen Utdanningsvalg – mulighetenes fag, og viser noen av de tankene en 10. 

klasseelev gjør seg i forhold til å gjøre et valg. “Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som 

alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men er litt redd for at det noe 

annet som jeg ikke vet om, som jeg er mer interessert i, som jeg ikke har hørt om (Andreassen 

2008). Elevene skal tilslutt gjøre et selvstendig, reflektert og kunnskapsbasert valg. En felles 

satsning og samarbeid kan være med å hjelpe dem på veien, slik at de kan gjøre et valg, men 

ikke helt alene. 
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Vedlegg 1: Skriv til rektorene  

 

Hei 

 

Jeg arbeider som rådgiver på Hønefoss videregående skole og som nettverksrådgiver i Ringe-

riksregionen.  

 

Forrige skoleår startet jeg på master i "karriereutvikling og veiledning" ved universitetet i 

Stockholm. Det er nå tid for å skrive selve masteroppgaven og jeg ønsker i den forbindelse 

hjelp av dere til å utføre en kvantitativ undersøkelse på Vg1. 

 

 

Denne undersøkelsen vil bli brukt for å kartlegge hva elevene i Buskerud tenker om sitt ut-

danningsvalg, om de er på rett utdanningsprogram og hva de mener elever bør ha av ulike 

tiltak osv for å gjøre et sikrere valg. 

 

 

Jeg skal i min master ha ekstra fokus på praksisdagene (er de nå på et av utdanningsprogram-

mene de besøkte på praksisdagen) og derfor er dette med i den kvantitative undersøkelsen. Jeg 

skal på et senere tidspunkt gjøre en kvalitativ undersøkelse for å gå mer i dybden. Denne un-

dersøkelsen jeg legger ved her er for å få et overblikk slik at jeg kan ha noen opplysninger 

med meg før jeg går i dybden. 

  

 

NB: Det er to undersøkelser som er lagt ved. En for elever på yrkesfaglige utdanningspro-

gram og en for studieforberedende utdanningsprogram. De får de samme spørsmålene, men 

for og lettere kunne sammenligne har jeg delt dem. (Naturbruk og medier- og kommunikasjon 

er som kjent innunder yrkesfaglig utdanningsprogram) 

  

Jeg håper dere har mulighet til å hjelpe meg med å få lagt denne lenken ut til alle Vg1 elevene 

ved din skole. Når elevene klikker på den så er de inne i undersøkelsen. Det burde ikke ta mer 

enn ca. 5.min å svare på undersøkelsen. 

  

 

Svarfrist fredag 25. mars. 

  

UNDERSØKELSE VG1 YRKESFAG: 

http://www.itslearning.com/test/r.aspx?XS=zsoetsyxzerym  

UNDERSØKELSE VG1 STUDIEFORBEREDENDE:  

http://www.itslearning.com/test/r.aspx?XS=zsoetsyxtrrrz 

 

(Vedlagt ligger undersøkelsen slik at dere kan se spørsmålene på forhånd) 

 

På forhånd takk for hjelpen. 

Mvh Ellen Gustavsen Simensen  tlf: 32171311/mob: 99526922 

 

http://www.itslearning.com/test/r.aspx?XS=zsoetsyxzerym
http://www.itslearning.com/test/r.aspx?XS=zsoetsyxtrrrz
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Vedlegg 2: Informasjonsbrev til elev 

 

Hønefoss. 15.04. 2011 
 

Til elever på Vg1. Orientering om intervju.  

 

Jeg heter Ellen Gustavsen Simensen og er rådgiver på Hønefoss videregående skole. Der har 

jeg arbeidet siden 2006.  

 

Høsten 2009 startet jeg på et masterstudium ved universitetet i Stockholm i karriereutvikling 

og veiledning. Avslutningsvis gjør jeg nå et forskningsarbeid der jeg ser nærmere på hva ung-

dom mener de trenger av veiledning for å kunne gjøre et godt utdanningsvalg.  

I intervjuet kommet jeg til å spørre om hvordan det var å gjøre et valg i forhold til å søke vi-

deregående skole når du gikk i 10. klasse. Hva savnet du? Hva var du fornøyd med/ ikke for-

nøyd med. Er det noe du ville hatt mer av, eller fikk du det du trengte av hjelp/veiledning når 

du skulle velge.  Alle 10. klassinger har vært på praksisdager og jeg ønsker å spørre om hva 

du mener om dette tiltaket og hva du fikk ut av disse dagene.   

Jeg skal intervjue 4 elever totalt. 2 på studiespesialiserende og 2 på yrkesfaglige utdannings-

programmer. Det vil være elever fra 3 forskjellige skoler i Buskerud. Jeg vil under intervjuet 

bruke en lydopptaker og ta notater. Dette vil bli slettet etter at forskningsarbeidet er avsluttet.  

Masteroppgaven skal etter planen leveres 1.6.2011. Alle som bidrar i forskningsarbeidet vil 

være anonymisert og alle opplysninger som kommer frem er konfidensielle. Det er ingen rett 

eller feil svar på spørsmålene jeg stiller.  Jeg er nysgjerrig på hva dere tenker og mener om det 

å gjøre et utdanningsvalg.  

 

Hensikten med forskningsarbeidet:  

Hensikten med forskningsarbeidet er å løfte frem hva ungdom mener de trenger av veiled-

ning, eller har/ville hatt nytte av når de skal gjøre et utdanningsvalg.  Resultatet kan brukes av 

Buskerud fylkeskommune for å se på hvilke tiltak man bør gjøre i forhold til dette.  Det kan 

være til nytte for andre rådgivere, både i videregående og ungdomsskolen, å se hva ungdom 

tenker rundt det å gjøre et utdanningsvalg.  

 

Jeg setter stor pris på at du stiller opp som informant og jeg ser frem til å møte deg.  

På forhånd takk.  

Med vennlig hilsen Ellen G. Simensen 
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Vedlegg 3: Brev til foresatte  

 

Dato. 15.4 2011 

Til foresatte på Vg1. Intervju av elever til masteroppgave i karriereutvikling og veiled-

ning.  (Dette brevet sendes kun med elever som er forespurt om å delta på intervju)  

 

Jeg heter Ellen G. Simensen og er rådgiver ved Hønefoss videregående skole. Jeg har arbeidet 

der som lærer og rådgiver siden høsten 2006.  

 

Høsten 2009 startet jeg på masterstudiet i karriereutvikling og veiledning ved universitetet i 

Stockholm.  Jeg er nå i avsluttende fase av studiet og skriver om valg av utdanning fra ung-

domsskolen til videregående skole. I masteroppgaven undersøker jeg hva ungdom på Vg1 

tenker om å gjøre valg av utdanningsprogram i overgangen 10.klasse til Vg1.  Jeg er ute etter 

å høre hva de synes er av nytte i forhold til f. eks veiledningen de får av rådgiver, praksisdager 

i videregående, råd fra foresatte og venner osv. Når de ser tilbake på valget de tok i 10. klasse 

hva mener de nå at de burde hatt mer av, mindre av osv. Jeg kommer til å ha hovedvekt på 

praksisdager som er et ganske nytt tilbud i Buskerud fylkeskommune til alle 10. klassinger. 

Under praksisdagene får elevene prøve ut to ulike utdanningsprogrammer i videregående sko-

le, med en dag på hver. I forkant har jeg gjort en større anonym spørreundersøkelse på Vg1 i 

Buskerud fylkeskommune der ca. 400 elever har svart. Ut i fra besvarelsene der ønsker jeg å 

gjøre intervjuer med 5 elever der jeg går noe mer i dybden på spørsmålene. Alt datamaterialet 

kan bli analysert, tolket og brukt i masteroppgaven. I den ferdige rapporten kan det bli aktuelt 

å sitere noe av samtalen mellom elev og meg.  Alle opplysninger som kommer fram er konfi-

densielle og vil bli anonymisert. Elevene som er med i undersøkelsen vil forbli anonyme i 

masteroppgaven og alle data (lydopptak, notater) vil bli slettet etter at forskningsarbeidet er 

avsluttet. Etter planen skal masteroppgaven leveres 01.06. 2011.  

 

Både som rådgiver og lærer setter jeg stor pris på et godt samarbeid med både skole, elever og 

foreldre/foresatte. Alle parter vil bli orientert om arbeidet mitt og hvilke resultater jeg har 

kommet frem til. 

Dersom noen skulle ha innvendinger til at deres ungdom blir intervjuet, eller har spørsmål i 

forhold til dette, kan dere ta kontakt med meg. Intervjuene vil starte opp i uke 17. 

 

Vennlig hilsen Ellen Gustavsen Simensen E-post: ellen.gustavsen@bfk.no Mob: 9952692 

mailto:ellen.gustavsen@bfk.no
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Vedlegg 4: Mal før intervjuet starter 

 

Felles informasjon/presentasjon før intervjuet startet:  

 

Samtykke: Det er frivillig å være med på dette intervjuet. Er dette noe du har fått beskjed om 

eller forstod da du ble spurt om å stille opp?  

 

Varighet på intervju: Vi prøver å holde det til maks en time.  

 

Om meg: Navn, arbeidsbakgrunn, om studie. Bruk av lydopptaker.  

 

Takk. Jeg setter pris på at du har takket ja til å være med på dette intervjuet. Det vil være et 

bidrag inn i masteroppgaven min som vil være til stor hjelp når jeg skal jobbe videre med 

oppgaven. Intervjuet kommer jeg til å knytte til problemstillingen jeg har i masteroppgaven. 

Alt som blir sagt under intervjuet vil bli gjort anonymt i oppgaven.  

 

Intervjuguide: Jeg har en intervjuguide med hjelpespørsmål som jeg kommer til å bruke un-

derveis, slik at vi kommer innom de temaer som jeg har tenkt å ta snakke om under intervjuet. 

(Vise frem denne) 

 

Det er ikke noe fasitsvar på de spørsmål jeg stiller. Jeg er nysgjerrig på hva du tenker om det å 

gjøre et utdanningsvalg når du gikk på ungdomsskolen, og du har opplevd som nyttig/ikke så 

nyttig i denne prosessen. Jeg ønsker at du skal fortelle mest mulig ut fra dine erfaringer slik 

du husker det.  

 

Problemstillingen: Problemstillingen i oppgaven er: hva tenker ungdom om sitt utdannings-

valg i overgangen ungdomsskole til videregående, og kan deres erfaringer hjelpe oss i arbei-

det med å denne prosessen? ( denne kommer nok til å endres)  

 

 

Da vil jeg du skal starte og fortelle litt om deg selv.  
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Vedlegg 5: Intervjuguide  

 

Intervjuguide:  

 

1. Fortell litt om deg selv:  

- Interesser.  

- Trives du, liker du fagene. Osv.  

 

2. Hva jobber foreldrene dine med:  

 

3. Fortell litt om hvordan var det å være elev på ungdomsskolen.  

 

 

4. Fortell litt om hvordan det var å velge utdanningsprogram når du gikk i 10. 

klasse?  

( hvordan husker du selve valget?)  

- Hva var vanskelig 

- Hva var greit 

- Hva savnet du 

 

5. Kan du fortelle om hva slag former for hjelp du har fått på ungdomsskolen i 

prosessen med å gjøre et utdanningsvalg? 

 

 

6. På hvilken måte fikk du vite mest om videregående opplæring? 

- Bli kjent med utdanningsprogrammene, fagene 

- Hva du kunne utdanne deg til videre.. 

-  

7. Hvem mener du var den/eller de som hjalp deg mest med utdanningsvalget 

ditt?  

 

8. Hvem var viktige for deg når du skulle velge? 

 

 

9. Var du med på praksisdagene?  

 

10. Hvordan opplevde du dagene?  

 

 

11. Hva tenker du om dette tiltaket?  

12. Hva er bra/dårlig med det…  

 

13. Gjorde praksisdagene noe for deg i forhold til ditt utdanningsvalg?  

14. hvorfor/hvorfor ikke? 

 

15. Går du på et av de utdanningsprogrammene du besøkte under praksisdagene?  
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16. Var dette ditt førsteønske?  

 

17. Nå er snart vg1 over, føler du at du er på riktig utdanningsprogram? 

 

 

18. Hvis du kunne valgt hvilket som helst utdanningsprogram/ velge hva du ville, 

uten å tenke på karakterer, om du måtte flytte. Ville du da ha byttet?  

19. Opplever du at det noen forskjell på elever på som søker yrkesfag og elever om 

søker studieforberedende? 

20. Nå har du fått et år i videregående. Hvis du tar det du vet nå, og tenker tilbake 

på da du gikk i 10.klasse. Er det noe du vet nå som du skulle ønske du visste da 

du skulle velge i 10. klasse?   

 

21. Hvis vi skulle prøve å lage det perfekte tiltaket/opplegget eller måten å hjelpe 

ungdom i utdanningsvalgprosessen hva mener du at det kunne vært?  

22. Hva bør vi huske på 

23. Hvordan kan vi bidra  

 

24. Er det noe du har på hjertet som du ønsker så si til 10. klassinger når de skal 

gjøre utdanningsvalg?   

 

Da vil jeg takke deg for at du har stilt opp.  
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Vedlegg 6: Reflesksjonsgudie etter intervjuet  

 

 

 

Refleksjoner rett etter intervjuet:  

  

Informant:  

Anonymisert  navn og skole:  

 

Dato 

 

Varighet av intervju 

 

Mulige forstyrrende faktorer 

 

Generelt inntrykk 

 

Motivasjon  

 

Konsentrasjon 

 

Ikke verbale uttrykk (mimikk, gestikk, sukking, nikking o.l) 

 

Lett/vanskelig å fortelle: 

Andre anmerkninger (unngåelse av bestemte temaer, holdninger til spørsmål)  

 

Intervjuer:  

Endring i rekkefølge av spørsmål:  

 

Ytterligere spørsmål, forklaringer:  

 

Feil i spørreteknikk eller ordvalg: 

 

 

Egen engstelse:  

Kommunikasjonssituasjon: (lett/vanskelig) 

 

Overraskende momenter:  

 

Andre anmerkninger:  
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Vedlegg 7: Statistikk- Kvantitative data  

 

Sammenlikning av Vg1, yrkesfaglige og studieforberedende elevers svar fra undersøkelsene 

gjort i It`s Learning. Yrkesfaglige elever: 276 stk. Studieforberedende elever: 123 stk  

 
Tabell 1. Hvilket utdanningsprogram går du på? 
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Tabell 2 Hva har vært mest nyttig for deg når du skulle velge utdanning i videregående skole? 

 
 
 

 

Tabell 1. Går du nå på et av de utdanningsprogrammene du besøkte under praksisdagene i 10. klasse? 
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Tabell 4. Er du på riktig utdanningsprogram? 

 
 

 

Tabell. 5. Hvis du kunne velge hvilket som helst utdanningsprogram og kommet inn, ville du byttet da? 
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Tabell. 2: Hva ville du valgt hvis du kunne velge hvilket som helst utdanningsprogram uten å tenke på 

karakternivå, bosted eller andre grunner?  

Tabell. 3 Hva har du søkt som førstevalg neste år? 
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Tabell 8.  For å kunne gjøre et sikrere utdanningsvalg fra ungdomsskolen og inn i videregående skole bør 

elever få: 

 
 

Tabell 9. På en skala fra 1-6 hvor enig/uenig er du i følgende påstand:  

Praksisdagene gjorde meg sikrere på mitt utdanningsvalg (1 = HELT UENIG 6= HELT ENIG) 
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Vedlegg 8: Oversiktskart over utdanningssystemet  
 

 

I Norge begynner man i skolen når man er 6 år og går på barneskolen fra 1-7. klasse. 8-10 

klasse utgjør ungdomsskolen, mens videregående trinn 1, (Vg1), videregående trinn 2, (Vg2) 

og videregående trinn 3, (Vg3) er årene i videregående skole.  

 

“Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det 

tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser 

hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring” (www.vilbli.no)  

(Studiespesialisering ligger innunder studieforberedende utdanningsløp)  

 
 

http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel/?ASP=35839412&Ran=62967&Niva=V&TP=30-

05-11&Bok=011424&Artikkel=012470  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel/?ASP=35839412&Ran=62967&Niva=V&TP=30-05-11&Bok=011424&Artikkel=012470
http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel/?ASP=35839412&Ran=62967&Niva=V&TP=30-05-11&Bok=011424&Artikkel=012470

