Ungdom
om skole
Hva gir motivasjon?
Ungdomshøringen 2013

Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Skrevet av Souhail Mahdi og Odrun Misje
2 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013

Innhold
Forord
Ungdomshøringen 2013: En oversikt.
Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

4
7
10

Metode
Program for dagen
Refleksjoner om metode og rapporten
Representativitet
Rekruttering og deltakere

12
12
14
15
16

Motivasjon
Indre og ytre faktorer
Forventninger og mestring
Oppsummering og anbefalinger

19
19
20
23

Fravær og frafall
Skulking
Et ønske om å slutte?
Erfaringer fra ungdom som selv har sluttet på skolen
Forslag til tiltak
Oppsummering og anbefalinger

24
24
27
28
30
31

Læringsmiljø
Læreren
Fag og undervisning
Mestring og nivådifferensiering
Oppsummering og anbefalinger

32
32
33
34
36

Skolemiljø
Press og bekreftelse
Mobbing
Oppsummering og anbefalinger

37
37
38
41

Elevmedvirkning
Elevene ønsker å påvirke
Oppsummering og anbefalinger

42
43
44

Kommentar fra Drop Out Teamet i Søndre Nordstrand
Etterord fra UngOrg

45
47

Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 3

Øystein Eriksen Søreide
Byråd for helse og sosiale tjenester
Ungdom under 18 år har ikke stemmerett,
men de har så absolutt en stemme. Som
byråd med politisk medansvar for at Oslo
skal være en god by å bo i er jeg opptatt av
å høre hva ungdom har å si. Særlig når det
gjelder saker som angår ungdom.
Vi har alle gått på skolen og det er derfor
lett å tro at vi kan nok om hvordan det er å være elev på godt og vondt.
Det vi ofte glemmer er at hver eneste elev, hver eneste klasse og hver
eneste lærer er forskjellige og at som alt annet i samfunnet så endrer også
skolen seg. Krav til kunnskap og utdanning, sosiale omgangsformer og
kommunikasjon endrer seg. Alle som er elever i dag mener selvsagt ikke
det samme, men et bredt utvalg av elever fra skoler i alle bydeler har
allikevel vært i stand til å komme med viktige tidsbilder fra og refleksjoner om skolen. Deltagerne på ungdomshøringen har gitt skryt og kritikk og
ikke minst kommet med forslag til tiltak som kan gjøre skoledagen bedre
for den enkelte elev, hindre at noen slutter og til hvordan skolen kan gi
hver enkelt et best mulig grunnlag for videreutdanning, arbeidsliv og et
godt liv generelt sett. Rapporten er viktig og vil derfor gi meg og de øvrige
byrådene et godt grunnlag når skolepolitikken for de kommende år skal
legges.
Den årlige avsetningen av midler til byomfattende ungdomshøringer som
ble satt i gang etter at byrådet i 2010 la fram sin «Bystyremelding «Ung
i Oslo» vil bli videreført. Jeg håper at vi i samarbeid med det sentrale
ungdomsrådet (SUR) også i år og i kommende år kan finne fram til viktige
temaer for disse høringene. De tre siste årenes temaer, Kriminalitet, Helse
og Skole, har alle vært gode temaer.
Takk til alle de unge som var med og til UngMed som ledet gjennomføringen av høringen.
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Sigurd Log Røren
Leder av Sentralt Ungdomsråd 2014 -2015
I 1989 ble barnekonvensjonen vedtatt.
Det er en konvensjon som fastsetter barns
rettigheter i 42 punkter og 193 land har
underskrevet. Et av de punktene sier at barn
har rett til å bli hørt. I Oslo bor det 129
614 barn og unge. Det er 129 614 personer
som har rett til å bli hørt, men som ikke har
stemmerett. For at så mange som mulig av
disse skal bli hørt er ungdomshøringen et viktig virkemiddel. Og husk; en
av fem av de som bor i Oslo er under 18 år, mens fem av fem som sitter i
bystyret er over 18 år.
Nesten hver tredje elev dropper ut av videregående skole. Dette er en
stor utfordring for samfunnet, men også for de ungdommene det angår. I
tillegg til dette er det svært mange som ikke ser vitsen med å møte opp på
skolen og da er spørsmålet: Hvordan løser vi dette? Det er få som vet mer
om dette problemet enn ungdommen selv og derfor er jeg veldig glad for
at Ungdomshøringa 2013 handlet om akkurat dette.
NOUen om “Ungdom, makt og medvirkning” slår klart fast at når ungdom blir spurt om sin mening er det viktig at det som sies får konsekvenser. Dersom ungdom hele tiden blir spurt uten at det får konsekvenser kan
det virke demotiverende på videre politisk medvirkning og engasjement.
Derfor er det viktig at Ungdomshøringa tas på alvor.
Denne høringen er relevant for politikere, helsesøstre, ungdomsarbeidere,
klubbledere, fritidsklubbledere, rektorer, lærere, offentlige utdanningsetater, elevråd og andre som jobber med at elever skal føle seg motivert på
skolen.
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Ungdomshøringen 2013

En oversikt
Den 30. oktober 2013 ble ungdomshøringen arrangert i Oslo for fjerde
gang. Vi inviterte ungdom mellom tretten og atten år fra hele Oslo til
samtale om skole. Vi har spurt om hvordan det er å gå på skolen i 2013:
Hva motiverer og hva demotiverer? Hvordan kan vi forhindre frafall og
hvordan kan vi få en enda bedre offentlig skole? Over 70 ungdommer fra
de fleste bydelene i Oslo kom til Chateau Neuf for å snakke om temaet
og komme med innspill.

Hva er en ungdomshøring?
Ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser
om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig
høring med tema som er byomfattende for ungdom i Oslo. Slik sikrer
Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens
artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter
kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.  Det er
viktig at uttalelsene fra ungdommene blir fulgt opp fra politisk hold, slik
at ikke ungdomshøringen blir et «skinndemokrati», uten betydning utover
selve dagen. Tema for ungdomshøringen settes i samarbeid med Sentralt
Ungdomsråd i Oslo og byrådsavdelingene i Oslo kommune, og endrer
seg fra år til år. I 2010 handlet ungdomshøringen om inkludering,
i 2011 diskuterte de kriminalitet og trygghet, mens i 2012 handlet den
om helsetilbud for ungdom.
Artikkel 12 i barnekonvensjonen understreker barns rett til å gi uttrykk for
sin mening og at «barns synpunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» Videre står det at «barnet særlig gis
anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling
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som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et
egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i
nasjonal rett.» Bystyremelding 2/2010 «Ung i Oslo» fremhevet at «Byrådet ser positivt på ungdomshøringer og vil vurdere å bruke byomfattende
høringer i særlig viktige saker som berører ungdom i Oslo som helhet
(...) Byrådet vil (...) legge til rette for ungdomshøringer i regi av BURO».
(BURO har nå skiftet navn til UngOrg).

Hvorfor en ungdomshøring om Skole?
I 2013 valgte ungdommene i Sentralt Ungdomsråd temaet «Skole», fordi
de mente de hadde mye å bidra med på temaet - det er tross alt skolen
og skolearbeid de tilbringer aller mest tid på, hver eneste ukedag. «Ung
i Oslo» undersøkelsen viser at det store flertallet av elevene trives «svært
godt» eller «nokså godt» på skolen 1. Men, en av tre velger likevel å slutte
på videregående og ikke fullføre på normert tid. Det er mange grunner til
at ungdom slutter på videregående skole og det er kun noen av årsakene
som er relatert til skoledagen. For å vite litt om hvorfor ungdommer slutter
på skolen valgte vi dette året å spørre: Hva gir motivasjon for skole og hva
hindrer denne motivasjonen? Temaene omhandlet hva som gir motivasjon
generelt, fokus på læringsmiljø, det sosiale miljøet på skolen og mulighetene for å kunne påvirke egen hverdag, altså elevmedvirkning.

Hvem sa sin mening?
73 deltakere mellom tretten og atten år kom på dagen. Et overtall av
deltakerne var mellom femten og seksten år gammel. Kjønnsbalansen var
jevn, med et lite overtall av jenter. Fjorten av femten bydeler var representert, kun Stovner bydel deltok ikke. De aller fleste ungdommene ble
rekruttert fra skolene, uten tilknytning til organisasjoner, ungdomsråd eller
lignende. I tillegg til ungdomshøringen har vi fått ungdoms innspill fra en
kontakt i oppfølgingstjenesten, etter et møte med ungdommer som valgte
å slutte på videregående skole. Dette er innspill som kan brukes til å
forstå hvorfor noen velger å slutte på skolen og hvilke tiltak de etterlyser.

1 Tormod Øia Ung i Oslo 2012 (Oslo: NOVA, 2012) , 20.
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Dette ønsket
ungdommene
Prioriterte saker fra gruppene
Punktene under er utvalgt på bakgrunn av antall grupper som hadde
dem på sin «topp fem» liste. På
toppen er dem som flest har plassert
på sin topp 5 liste, deretter kommer punkter som flere grupper har
nevnt, deretter dem en gruppe har
nevnt. Det har vært litt ulike ønsker
under de ulike temaene, og vi har
valgt å ta med alle forslagene.

1. Bedre skolehelsetjeneste
De fleste gruppene hadde bedre
skolehelsetjeneste på sin topp 5
liste. De ønsker en tilgjengelig
skolehelsetjeneste som elevene
vet om. Skolehelsetjenesten bør
kunne yte psykisk støtte og det bør
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derfor være psykologer på skolene.
Elevene ønsker bedre rådgivning i
stressmestring, slik at elevene bedre
kan takle press. Flere menn i skolehelsetjenesten er også et ønske.

2. Lærere
Flere grupper har også «bedre lærere» på sin topp fem liste. De ønsker
mer motiverte lærere som er mer
engasjert i fag og elever. En gruppe
mener man bør øke respekten for
læreryrket, en annen at lærerne
bør ha bedre muligheter videre i
jobbmarkedet, høyere lønn og mer
tilbud om etterutdanning. Elevene ønsker mer personlig forhold
mellom lærer og elever. De ønsker
at både lærere og vikarer har sterk
faglig kompetanse og forberedte opplegg klare. Elevene bør på sin side
respektere lærerne og se dem som
hele mennesker, ikke kun i en rolle.

3.Flere valgfag og praktiske fag
To av gruppene ønsket flere valgfrie
praktiske fag og flere timer med
praktiske fag på ungdomsskolen.
En gruppe mente det bør være
lettere å bytte valgfag dersom man
merker det ikke passer og generelt
ønsket gruppene variert, tilpasset
undervisning.

4. Elevmedvirkning
Flere av gruppene satte ulike
former for elevmedvirkning på sin
«topp fem»- liste. En gruppe ønsket
bedre system for lærervurdering,
gjerne anonymt. Andre grupper
fremholdt at elevene bør være med
å velge læringsmetode, i samarbeid
med lærerne. Flere mente at skolene bør lytte mer til elevene. Politikerne bør også lytte til elevene på
en skole, ikke kun skoleledelsen.
Gruppene satte respekt og åpen
kommunikasjon med elevene høyt.

5. Sosialt miljø
Et bedret sosialt miljø på skolen var
også på topplisten til flere grupper.
En gruppe ønsket flere miljøterapeuter, to grupper ønsket sterkere
innsats mot mobbing og fokus på
bedret sosialt miljø på skolene.

annen gruppe fokuserte mer på at
det ikke bør gis lekser i helgene.
En gruppe satte fokus på at forventningspresset fra hjem, skole,
sosiale medier og politikere skaper
stress, mens en siste gruppe mente
det burde være færre obligatoriske
nasjonale prøver.

7. Fravær
En gruppe mente skolene bør ta
tidligere tak i elever som holder på
å slutte på skolen. En annen gruppe
fremholdt at det burde innføres en
«fem minutters regel» som sier at
dersom man bor langt unna skolen
bør det ikke være anmerkning dersom man kommer mindre enn fem
minutt for sent.

8.Skolevalg
En gruppe hadde som et av sine
topp fem punkter at Oslo og Akershus bør slås sammen ved valg av
videregående skole, slik at elever
fra Akershus også kan søke seg til
skoler i Oslo på like vilkår.

6. Lekser og prøver
Lekser ble debattert på to av
gruppene. En gruppe ønsket økt
tilgjengelighet til leksehjelp, der
faglærere sto for leksehjelpen. En
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Metode

Dagen startet med at ungdommene kom, og hørte innledninger fra sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide og bystyrerepresentant Julianne Ferskaug.
Ungdommene ble så litt kjent gjennom noen øvelser og fikk varmet opp
med å si sine meninger gjennom øvelsen «meningsstreken». Deretter ble
ungdommene delt inn i mindre grupper på omlag ti personer. Gruppene
var ledet av to tilretteleggere, som alle fikk en felles spørsmålsmal til å
lede samtalene i gruppene. De semistrukturerte intervjuene kretset rundt
temaene «Motivasjon», «Læringsmiljø», «Sosialt miljø» og «Elevmedvirkning». Underveis ble samtale i gruppene brutt opp av teambuildingøvelser og leker, for å holde fokuset oppe gjennom dagen og skape
trygghet innad i gruppene.

Program for dagen
08.30

Velkommen

08.45

Felles opplegg for å bli kjent, aktiviteter og varme opp til en dag med meningsutveksling

09.15

Inndeling i gruppene, bli kjent, hva er en god gruppe?

10.00

Øvelse: Hva er motivasjon egentlig? Utgangspunkt for samtale i gruppene
om motivasjon og læringsmiljø

11.30

Lunsj

12.00

Teambuilding gruppe mot gruppe

12.15

Samtale i gruppene om læringsmiljø og sosialt miljø

13.30

Pause, energiøvelse

13.50

Samtale i gruppene om elevmedvirkning

14.30

Sum Up. Hva er de viktigste temaene, utfordringene og tiltakene dere har
snakket om i dag?  Fem forslag til prioriterte tiltak

15:00

Presentasjon for hverandre

15:30

Avslutning
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Refleksjoner om metode og rapporten
Under ungdomshøringen var personer fra Sentralt Ungdomsråd, Elevombudet, Redd Barna, Barneombudet og UngOrg tilretteleggere. Det vil si
at de var kontaktpersoner og samtaleledere for de forskjellige gruppene
ungdommen ble delt inn i. Alle tilretteleggerne hadde gjennomgått en
kompetansehevingsdag om temaet og rollen som tilrettelegger før høringen.
Etter innledninger og felles opplegg ble ungdommene delt inn i mindre
grupper. De mindre gruppene ga ungdommene en tilhørighet og gruppefølelse, deltakerne ga selv inntrykk av å ha tillit til de andre på gruppen.
Etter en forsiktig start, ble ungdommene tryggere på seg selv og tema. De
kom med gode refleksjoner og delte egne opplevelser. Dette er positivt,
fordi det tilsier at ungdomshøringa klarte å skape en atmosfære av trygghet for ungdommene som var til stede. Flere åpnet seg om egen skolegang og venners opplevelse og erfaring med skolesystemet, og hvordan
skolen kan bedres. Det var altså rom for ungdommene å si det de hadde
på hjertet og det oppstod en «teamspirit» som gjorde at de som lyttet
responderte konstruktivt og videreutviklet diskusjonen. Det så ut til at
ungdommene som arbeidet i gruppene sammen, hadde glede av å kunne
dele sine refleksjoner med likesinnede og jevnaldrende. Selv om ikke alle
hadde samme erfaring med skolen, skapte erfaringsutvekslingen en god
dynamikk i de ulike gruppene.
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Denne rapporten er i størst mulig grad en deskriptiv fremstilling av diskusjonene ungdommene hadde på sine grupper. Diskusjonene ble tilrettelagt
av voksne, men deres meninger er ikke med i rapporten. Gruppene vektla
litt ulikt hvor mye tid de ønsket å bruke på de ulike fokusområdene. Noen
grupper brukte mest tid på «motivasjon», mens andre brukte mest tid
på «sosialt miljø». Likevel er det viktig å understreke at undertemaene
henger sammen og går inn i hverandre. Det viktige var å se hva som fremmet motivasjon i skolehverdagen, gjennom også å snakke om læringsmiljø og sosialt miljø. I tillegg mente vi det var viktig hvordan elevene opplever de kan påvirke skolehverdagen; kan de selv komme med innspill
til hvordan motivasjonen kan øke?  Dialogen i gruppene bestemte hvilke
tema som ble mest diskutert, og hvilke tema som etterfulgte hverandre.  

Representativitet
I ungdomshøringene er et ønsket scenario at et lite utvalg kan uttale seg
på vegne av en langt større gruppe. Ungdommen som er med i utvalget
blir på den måten et talerør – ikke bare på vegne av seg selv, men også
på vegne av andre ungdommer. Det finnes flere måter å gå frem på for å
sette sammen et utvalg som skal gi uttrykk for hva «ungdom flest» i Oslo
mener. Om en kun vektlegger å ha et utvalg som gjenspeiler befolkningen, vil enkel tilfeldig trekking (ETT) sannsynligvis være den beste måten
å sikre statistisk representativitet på. Forskjeller mellom utvalg og (definert) befolkning vil dermed skyldes tilfeldigheter siden alle i befolkningen
har like stor sannsynlighet til å bli plukket ut. Vi har dessverre ikke den
muligheten til å trekke ut et tilfeldig utvalg av ungdommer som samtykker
til å være med på ungdomshøringa i skoletiden.
UngOrgs oppgave er dermed å rekruttere målbevisst og strategisk for å
søke det utvalget vi ønsker oss. Et utvalg hvor begge kjønn er noenlunde
likt fordelt og hvor minoritets- og majoritetsbefolkning og alle bydeler er
representert. Ungdomshøringen er dermed ikke i stand til å gjengi statistisk representativt hva ungdom i Oslo generelt mener. Ungdomshøringen
kan derimot ses på som en temperaturmåler hvor uttalelser, fokus og
perspektiv rapporterer om trender, strømninger og ønsker som ungdom i
Oslo er opptatt av.  
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Siden vi i denne rapporten er interessert i informantenes subjektive
betraktninger og refleksjoner benyttet vi oss av gruppesamtaler. Det er
imidlertid noen hensyn en må ta under en metode som gruppesamtale
representerer. Et slikt moment kan være at man er interessert i å ha med
folk i utvalget som er motiverte til å uttale seg. Et annet kan være ønsket
om å ha en så sammensatt gruppe som mulig, hvor folk med forskjellige
karakteristika kan gi et bredest mulig bilde av situasjonen (i for eksempel
Osloskolen). Fordelen med en slik metode er at den kan gi informasjon
om erfaringer, opplevelser og at ungdommene sammen ser sammenhenger en ikke hadde tenkt ut på forhånd.

Rekruttering og deltakere
Som det ble nevnt, har vi hatt et ønske om å rekruttere en så bred og sammensatt gruppe som mulig. Det var derfor viktig for oss å være aktive på
mange forskjellige arenaer. Gjennom kontakt med rådgivere, OT kontakter 2 , utekontakter, ungdomstjenesten, organisasjoner, ungdomsrådene
og fritidsklubbene, ble 73 deltakere mellom tretten og atten år rekruttert,
med et overtall av deltakere i femten-seksten års alderen. Kjønnsbalansen
var jevn, med et lite overtall av jenter.
14 av 15 bydeler var representert på ungdomshøringa, kun Stovner bydel
var ikke representert.  De aller fleste ungdommene ble rekruttert fra
skolene og ca. ti av dem oppga at de satt i elevrådet på skolen. Ti stykker
sa de satt i et ungdomsråd og seks stykker oppgav at de var aktive i en
organisasjon. I underkant av ti stykker ble rekruttert fra fritidsklubber og
andre sosialfaglige kontakter.  En rekrutteringsutfordring til ungdomshøringen er at dette er en frivillig medvirkningsdag, der de som dukker
opp aktivt må velge å delta. Vi hadde heller ikke anledning til å betale ungdom for deltakelse, som dermed var frivillig. Ungdommene som kom var
derfor i all hovedsak ungdom som ønsket å bidra. Dersom opplysningene
stemmer, er det 25 av deltakerne som satt i elevråd, ungdomsråd og organisasjoner. Resten var stort sett rekruttert fra skoler og kan antas ikke å
ha andre fora der de vanligvis uttrykker sine meninger om skolehverdagen.

16 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013

I tillegg til ungdomshøringen har vi fått notater fra en kontakt i oppfølgingstjenesten, etter et av hennes møter med ungdommer som valgte å
slutte på videregående skole. Dette er innspill som kan brukes til å forstå
hvorfor noen velger å slutte på skolen og hvilke tiltak de etterlyser.
2 OT-kontakt er forkortelse for oppfølgingstjenesten, som støtter ungdom som holder på å falle ut av
skolen eller som allerede har sluttet på skolen.
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Motivasjon
Motivasjon er, ifølge deltakerne på ungdomshøringen, helt essensielt
for elevers skolehverdag; både når det gjelder innsats og holdninger til
skolen, læring og kontinuitet i utdannelsen. For at elevene skal ha effekt
av læring, er det vesentlig at de kan og er villige til å yte en innsats. Det
hevdes at uten motivasjon for læring reduseres innsatsen og arbeidsevnen
som kreves. Elevenes motivasjon for læring er altså helt avgjørende for
deres læringsutbytte.
Motivasjon er ikke statisk, mener flere av ungdommene, det kan økes og
svekkes. Styrking eller svekkelse av motivasjon skjer gradvis og utvikler
seg over tid. Ser vi dette i sammenheng med at flere på ungdomshøringen
mener at motivasjon er situasjons- eller miljøbestemt, gir det samfunnet
en mulighet til å bedre skolehverdagen og prestasjonene til elevene.
Motivasjonssvekkelse hos en elev over tid kan resultere i at eleven
dropper ut av skolen. En deltaker påpekte at: «Å miste motivasjonen kan
sammenliknes med at luften går ut av ballongen».

Indre og ytre faktorer
Gjennom gruppesamtalene ble vi opplyst om at det finnes svært mange
faktorer som har innvirkning på elevenes motivasjon for læring.  De indre
faktorene kan være bekreftelse/validering, mestringsfølelse, fremtidshåp
eller ønsker, det psykiske osv., mens de ytre faktorene kan være lærernes
formidlingsevne, foreldrenes forventninger, det sosiale, fag og undervisning.
Omgivelsens holdning til læring er viktig for motivasjonen til den enkelte
elev. De fleste deltakerne mente at skolene fremholder viktigheten av
læring og utdannelse. Mange elever vet imidlertid selv hvor viktig utdannelse er for fremtiden, de har høye forventninger til seg selv og presser
seg selv til å yte. Når skolen da øker dette presset og forventningene, og
nærmest skremmer elevene med at fremtiden ser mørk ut uten utdannelse,
kan dette svekke motivasjonen for skolen. En mente at skolen gir mye
prestasjonspress, samtidig som en ikke lærer å håndtere stress. En annen
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mente «(…) man er sliten fordi det er mye stress, lange dager osv. Dette
kan slite ut en og gjøre deg demotivert».  

Forventninger og mestring
Forventninger er et viktig tema som ble diskutert under ungdomshøringen, både fordi det er noe som kan motivere og demotiverer elevene
på skolen. Deltakerne oppgir at det er mange forventninger som møter
elevene i norsk skole, både faglige og sosiale forventinger. Problemet
slik ungdommene ser det, er hvis det er et for stort gap mellom de høye
forventningene ungdommene og omverdenen hadde, og realiteten. Dette
forklares med at det utvikler seg en dårlig selvtillit hos dem som ikke
klarer å få disse to til å samsvare. Da kan motivasjonen svekkes. For at
elevene skal velge å yte sitt beste, er det utslagsgivende at de har tro på at
egen innsats vil gi resultater og gode karakterer.
Det er derfor vesentlig at de opplever en mestring og faglig fremgang
som holder noenlunde tritt med forventingene. Opplevelse av nederlag
etter nederlag påvirker elevenes videre forventinger, og det er vanskelig
å opprettholde motivasjonen hvis de forventer nok et nederlag. For de
elevene som forventer nederlag, kan indifferens, passivitet og apati bli en
forsvarsmekanisme. Innsats blir noe risikabelt, noe utfordrende. For de
fleste ungdommene er redde for å feile. Men hvis en ikke prøver engang,
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kan en lett skylde på mangel på innsats eller giddeløshet. En av deltakerne på ungdomshøringen opplever dette når; «(…) du gjør ditt beste,
men at det ikke holder». Det er lettere å skylde på manglende innsats,
enn manglende kunnskap. I noen kretser kan det være kult å ikke bry seg
om skolen. Syn på kunnskap og faglige egenskaper kan ha betydning for
forventninger. De elevene som ikke opplever å mestre skolearbeidet, som
opplever et gap mellom forventninger og realitet og som samtidig ser på
kunnskap som noe stabilt, kan føle det ikke er noe vits i å presse seg.
De elevene som derimot ser på faglig kompetanse som noe en tilegner
seg, noe som økes gradvis, vil kunne være interessert i å øke egen mestring. Flere på ungdomshøringen hevdet at det å føle på mestringsevnen
og tilfredsstille forventingene, ga motivasjon til å fortsette å jobbe hardt
med skolearbeidet. «Jeg gleder meg til å få tilbake en prøve jeg føler jeg
har gjort det bra på», var det en som sa på ungdomshøringen. Samsvarer
karakteren med de forventningene elevene hadde stilt seg selv, vil denne
personen føle mestring og bekreftelse på at hardt arbeid lønner seg. Det
var konsensus om at fremgang, det å overkomme faglige «hinder» ga
elever motivasjon. En bekreftet dette med at «fremgang, det å bli bedre,
forstå mer og få bedre karakterer» ga henne motivasjon.
Det er dermed viktig at skolen formidler et syn på at øvelse og hardt
arbeid vil gi resultater. For at eleven skal oppleve en mestringsfølelse er
det viktig at læreren setter mål og forventninger som eleven kan nå.
Derfor var tilpasset opplæring noe som ungdommene opplevde som
essensielt. De ønsker å oppleve lærere som har høye forventninger til
at de kan klare oppgavene som er tilpasset dem, en opplevde dette som
«når læreren ser meg og gir meg passelige utfordringer». En annen sa at
«på skolen vår har vi «Ny Giv» programmet. Da får vi ekstra oppfølging
i fag som matte og norsk. Jeg hadde matte i Ny Giv-programmet  og gikk
fra en toer til en femmer i matte!».
Foreldre har stor innvirkning på elevenes holdninger til utdanning og
læring. For de ungdommene som gjorde det bra på skolen, var foreldrenes oppmuntring og (realistiske) forventninger en kilde til motivasjon,
da de fleste på ungdomshøringen ønsket å gjøre foreldrene stolte og var
redde for å skuffe dem. «Foreldre kan motivere en til å gå på skolen.
Mamma motiverer meg!», var det en som sa. Samtidig var det bred enighet
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om at det var mye press fra foreldre til å gjøre det bra på skolen. Deltakerne mente at noen foreldre kan være overambisiøse på barnas vegne
og ha så høye forventninger at man mister motivasjonen. Dette kan føre
til et enormt gap mellom forventning og realitet, som resulterer i svekket
motivasjon hos ungdommene. «Foreldre må pushe barna sine litt, men
ikke for mye», hevdet deltakerne.  Samtidig er det viktig at både skolen og
foreldrene kommuniserer at det er en selv en skal tilfredsstille, ikke andre.
«Foreldre og skolen må bygge opp en indre motivasjon, selvtro og (faglig)
selvtillit hos barna sine».
Motivasjon kan, som diskutert, påvirkes av ytre forhold. Dette omfatter
også en sosial dimensjon, i tillegg til et godt læringsmiljø. Motivasjon kan
påvirkes av hvordan man føler seg mottatt og akseptert på skolen, og flere
av deltakerne mente at et positivt sosialt miljø er et grunnlag for læring og
trivsel. I kapitlene om læringsmiljø og skolemiljø går vi nærmere inn på
hvilke faktorer som skaper et godt miljø på skolen, og slik bedre motivasjon. I neste kapittel kommer vi inn på fravær og ønske om å slutte på
skolen.  
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Motivasjon
oppsummering og anbefalinger
• Legge til rette for at flest mulig opplever mestring og faglig
frem gang på skolen.
• Sette realistiske mål og tilpasse undervisning til den enkelte.
• Formidle et dynamisk syn på læring, at alle kan oppleve faglig
fremgang dersom de gjør en innsats.
• Formidle til foreldre at de er viktige for sine barns motivasjon
på skolen, dersom de støtter og setter realistiske forventninger
til sine unge.
• Unge trenger hjelp fra foreldre og skole til å bygge opp en
indre motivasjon, selvtro og selvtillit.
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Fravær og
frafall
Årsaker og mulige tiltak
Skulking
Vi spurte ungdommene på ungdomshøringen om det er mange som
skulker på skolen, og hva som kan være årsaker til skulk. Det varierte
fra gruppe til gruppe om de opplevde at mange skulket på sin skole eller
ikke, men på noen grupper opplevde elevene mye skulk: «Hver eneste
time er det folk som ikke er til stede, det er mange som ikke er positivt
innstilt til å være med i undervisningen. Det er et problem for meg også
at folk er borte, kommer for seint og går underveis.» Ikke alle syntes
skulking var problematisk; noen skulket selv ved å gå tidlig, komme sent,
eller ved å bli borte hele dager. De oppfattet ikke det som noe problem å
være borte fra skolen innimellom.
Sosialt miljø, samt manglende mestring og motivasjon, var momenter
som kom frem da vi spurte ungdommene om årsaker til fravær. Sosialt
press fra venner var for mange viktigste årsak til fravær, mente flere av
ungdommene. Det er lettere å skulke dersom man har mange venner
som skulker, og dersom noen har skulket før er det lettere å skulke igjen.
Det var også varierende fra skole til skole hvor sosialt akseptert skulking
er. På noen skoler var det et sosialt stigma forbundet med mye skulking:
«På min skole blir man sett ned på når man skulker», «Det er ingen som
synes det er kult at folk sitter hjemme og spiller». En annen konsekvens
av skulking er at man er mindre til stede i det sosiale miljøet på skolen
og det er vanskeligere å etablere og opprettholde vennskap. Som en av
deltakerne uttalte: «Når man skulker mister man venner». Det kan se ut til
å være sosiale push og pull faktorer når det gjelder fravær, slik at ettersom
fraværet øker kan det bli enda vanskeligere å kjenne sosial tilknytning til
klassekameratene på skolen.
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Manglende mestring ble trukket frem av andre ungdommer. I noen klasser
er det ikke mange som skulker, men en fast gjeng som går igjen. En trakk
inn språkvansker som mulig grunn til skulk: «Ikke mange som skulker,
men et par stykker. De har ikke norsk som morsmål og merker at skolen
ikke satser på dem.» En annen grunn til skulking er forestående prøver,
som noen ikke møter til for å kunne få utsatt prøve. Dette kan henge
sammen med manglende tid til å forberede seg fordi det er mange prøver
på samme uke, eller kanskje opplevd press på å gjøre det bra. På andre
skoler er ikke dette aktuelt: «Det er få som skulker prøver; da skjønner
folk hvorfor de ikke er der.»
Foreldre kan påvirke skulking, mente ungdommene. Det å ha foreldre
som er engasjert i skolen er essensielt for mange, og det kan hjelpe å ha
foreldre som er strenge med fraværet. Flere etterlyste tettere oppfølging
av foreldre som mangler ressurser eller kunnskap til å følge opp barna i
utdanningen. «Man kan bli dratt mellom flere. Venner, foreldre og lærere.
Venner vil du skal skulke og de føler du lojalitet mot. Foreldrene dine er
stolte av deg og er en god kilde til motivasjon. Og læreren gir deg skyldfølelse.»
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På spørsmål om hvilke tiltak som kan hjelpe mot høyt fravær, nevnte
flere tiltak på deres skole. Noen hadde ordninger der foreldre må signere
fravær. På en skole måtte man ha samtale med assisterende rektor og rådgiver for å finne en løsning på problemet. Politistudenter ble også brukt
på en skole, for å snakke med elevene som ikke var i timene og motivere
dem til ikke å skulke. «Etter å ha snakket med dem har du nesten lyst å gå
tilbake igjen til timen» sa en deltaker. Andre «anti skulk»-tiltak som ble
foreslått var belønningssystem for å møte opp på skolen, mer alternativ
undervisning, samt senere start på skoledagen. I tillegg mente deltakerne
at et godt samarbeid mellom lærere og foreldre var viktig for å hindre
skulking.
Anmerkninger er ikke et sterkt virkemiddel mot at folk skulker, mente
deltakerne. De unge opplever at skolene har få sanksjonsmuligheter mot
skulk og at disse ikke er særlig virkningsfulle: «Man får anmerkning og
fravær hvis man skulker. Det skal skremme elevene.»  På den annen side
opplevde flere at lærerne var for strenge med hva som ble registrert som
fravær: Å komme fem minutter for sent til time kunne føre til at man ikke
slapp inn og dermed fikk en times fravær. Flere deltakere mente det burde
være mulig å komme opptil fem minutter for sent med t-bane og buss om
morgenen.

Et ønske om å slutte?
De færreste på ungdomshøringen hadde opplevd at folk hadde sluttet på
skolen, verken blant dem som gikk på ungdomsskolen eller videregående.  
Flere av deltakerne hadde imidlertid opplevd perioder med lav motivasjon eller perioder der de hadde lyst å slutte på skolen. Frafall kan oppstå
hvis en har en kombinasjon av problemer som ikke løser seg over tid,
mente deltakerne. Dette kan være problemer hjemme eller psykiske
problemer, det kan være dårlig mestringsfølelse og ønske om bekreftelse,
samtidig som man opplever at andre medelever rykker i fra faglig. I tillegg
kan man være i et miljø hvor skole ikke er sett på som viktig. Denne
kombinasjonen mente flere førte til at folk slutter på skolen.
Å ha det bra psykisk er essensielt for å kunne konsentrere seg om skolearbeid, mente ungdommene. Da er det viktig med et godt og lett tilgjengelig
hjelpeapparat både for psykisk og fysisk helse. Helsestasjon for ungdom
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har vært en slik instans for noen ungdommer, et sted der de har satt ord
på problemer, opplevd støtte og fått start til videre hjelp. Når det skjer
noe drastisk i livet er det større sjanse for at en person vil slutte på skolen,
mente noen deltakere. Skolen burde derfor få mer informasjon, slik at de
kan tilpasse seg til dem som har problemer. Det ble fremhevet at det for
eksempel kan være viktig med et møte med både elever og foreldre for å
snakke om det som skjer.

Erfaringer fra ungdom som selv har sluttet
på skolen
For å supplere synspunktene fra ungdomshøringen har vi valgt å ta med
synspunkter fra eldre ungdommer og unge voksne som allerede har sluttet
på videregående skole og stått utenfor arbeidslivet. En kontakt fra oppfølgingstjenesten har intervjuet eldre ungdommer og unge voksne fra fire ulike
bydeler i Oslo. Hun spurte hva de tror fører til at ungdommer slutter på
skolen og hvilke tiltak som kan fungere.
Tilstrekkelig oppfølging og veiledning i overgangsfasen til videregående
skole var et sentralt moment for flere av ungdommene. De opplever at
unge med dårlige karakterer blir «sendt» på yrkesfag, uten at det egentlig
er rett valg for dem. Når dette kombineres med at mange opplever at de
er for unge til å velge linje på videregående skole, er det et dårlig utgangspunkt. Ungdom med lave karakterer kommer også bakerst i køen ved
fritt skolevalg. Flere får dermed lang reisevei til skolen, noe som kan bidra
til mindre motivasjon for mange ungdommer. Ungdommene opplever
selv en delt by, med «gode» og «dårlige» skoler: «De med dårlige karakterer kommer på de dårlige skolene. De burde heller blitt sendt på de
beste skolene.»
Noen opplever også at overgangen fra ungdomsskole til videregående
blir for stor, at det blir en for brå overgang med større krav til ansvar og
selvstendighet. I tillegg er det nytt, ukjent miljø når man starter på videregående og dette kan bidra til sosial usikkerhet og dermed mindre
motivasjon. Motivasjon er for mange en utfordring; flere er drittlei skole
etter 10 år. De opplever at skole er kjedelig, og noen trekker frem at de
slutter fordi videregående skole er frivillig. De oppgir de heller vil slappe
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av eller tjene penger ved å få en jobb. Noen trekker frem dårlig økonomi
som bidragende faktor; de fikk lite i studiestøtte på videregående og syntes
det var flaut å spørre foreldrene om penger.
Flere oppgir manglende mestring og dårlige karakterer som årsak til
frafall, noe som er et hinder for motivasjon. Noen mener det tidlig burde
være mer fokus på konsekvensene av å stryke i fag på videregående.
Andre faktorer som kan minske motivasjonen er å oppleve manglende
støtte fra foreldrene til utdanningen. Flere etterlyser også lærere som ser
«hele mennesker» og som bryr seg om hvordan folk har det utenfor klasserommet.
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Forslag til tiltak
På spørsmål om hva ungdommer som er i ferd med å droppe ut trenger å
høre fra rådgivere, oppfølgingstjenesten og andre voksenpersoner, trekker
unge frem behov for oppmuntring og at noen tror på dem. Veilederen
må bli kjent med dem og finne ut mer om personen, før de gir noen råd.
Ungdommene trenger å høre noe som er positivt og motiverende; at man
er god nok og kan få til ting dersom man virkelig går inn for det. Det å
snakke om noe man liker å gjøre og å vite at man har en sjanse til, er
viktig. Ungdommene opplever et større behov for informasjon. De trenger
å vite hva de har å velge mellom og hva man kan bruke de ulike valgene
til. Den som gir råd må forklare mer om de forskjellige valgene, slik at
alle forstår hva de innebærer. Ungdommene trenger uansett å høre at de
fortsatt har en sjanse til å finne ut hva de liker å gjøre.
Ungdommene som selv har sluttet på skolen trekker også frem det sosiale
miljøet som viktig for motivasjon til å møte opp på skolen. De mener
derfor det bør være flere videregående skoler i nærmiljøet slik at man kan
møte mennesker man kjenner godt. På ungdomsskolen hadde en av ungdommene ikke fravær i det hele tatt, fordi alle kjente var der. Ungdommene etterlyser også at skolen kan brukes til andre ting enn kun å lære
fag. For eksempel kan det finnes gratistilbud som gir meningsfull aktivitet
i fritiden, noe som kan gi unge en bedre følelse for skolen generelt.
Når noen først detter ut av skolesystemet mener ungdommene det hadde
vært bra å kunne prøve ut forskjellige ting. De trenger gjerne hjelp til å
finne en praksisplass som kan gi en vei videre, eller de trenger hjelp til å
få en jobb. Det bør også finnes flere arbeidsplasser som gir muligheter til
ungdom som er skoleleie. På den annen side opplever mange et vanskelig
system når de etterhvert er klare for å lære mer på skolen. Det er mange
som trenger å ta opp fag, men som ikke klarer å gjøre det på egenhånd
slik privatisteksamensordningen legger opp til. Ungdommene peker på at
det er dyrt å ta opp fag på privatskoler og mange derfor ikke har råd til å
ta opp fag før de blir 25 år og kanskje får mulighet til voksenopplæring.
Dette er en propp i systemet for unge som har falt ut av skolesystemet,
men som ønsker å fullføre og komme tilbake igjen.
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Fravær og frafall
oppsummering og anbefalinger
• Et godt sosialt miljø på skolen kan forhindre frafall
• Foreldre som er engasjert i skolegangen og streng med fravæ•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ret til sine unge er viktig. Oppfølging av foreldre, for å gjøre
dem i stand til å støtte sine unge, kan være et godt tiltak
Alternativ undervisning kan styrke motivasjonen til utsatte
ungdommer.
Lavterskeltilbud med psykisk støtte og tilgjengelige helsesøstre
på alle skoler kan hjelpe unge i krise.
God informasjon og veiledning før valg skal tas, fokus på
muligheter og konsekvenser.
Mer veiledning og oppfølging i overgang mellom ungdoms
skole og videregående skole.
Gjøre overgangen fra ungdomsskole til videregående mykere,
særlig for utsatte elever.
Lærere som ser «hele mennesker» og som bryr seg om hvordan folk har det utenfor klasserommet.
Legge til rette for mestring på skolen, både faglig og gjennom
andre aktiviteter.
Møte voksne som har tro på ungdommene, som formidler et
dynamisk syn på læring.
Hjelp til å skaffe praksisplass eller jobb for dem som slutter på
skolen.
Sikre flere gode alternativer til skoleleie ungdommer.
Lette mulighetene til å ta opp fag og motta undervisning der
som du ikke har fullført videregående. Svak økonomi bør ikke
stoppe unge fra å fullføre videregående dersom de er motivert
for det, selv om de er under 25 år.
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Læringsmiljø
Læreren

Av de faktorene som er viktigst for læringsmiljøet på skolen, ble læreren
ofte trukket frem på ungdomshøringen. «Den gode læreren» blir ofte
diskutert i mediene, men kanskje mest relevant er å vite hva «den gode
læreren» er for skoleelevene. Læreren er formidleren av kunnskap og
lederen i klasserommet. Læreren bør også være en trygg person elevene
skal kunne henvende seg til hvis noe er vanskelig på skolen, det være seg
faglig eller sosialt. Ungdommene viste til mange forskjellige trekk på hva
som beskriver en god lærer. Det er enighet om at det gode læringsmiljøet
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starter med en lærer som er trygg på seg selv og sin rolle, som setter seg i
respekt fra første time og ser alle elvene i klassen.
En god lærer kan gi motivasjon og holde motivasjonen oppe hvis elevene føler at læreren selv er motivert, entusiastisk og brenner for faget
sitt. Lærerens formidlingsevne henger tett sammen med hvordan elevene
oppfatter læreren, mente deltakerne. Elever ser opp til lærerne sine, og
entusiasme fra en lærer smitter over på eleven. En av ungdommene sa det
slik; «Den gode læreren hjelper meg, gjør faget morsomt og gjør at jeg
vet jeg kan få en bedre karakter». For at eleven skal kunne føle seg trygg
i læringssituasjonen på skolen, må eleven føle seg sett og forstått. En av
deltakerne sier det slik «Når læreren ser deg og vet hvordan du ligger an,
gjør det timene morsommere og engasjerende». Med å bli «sett» menes at
læreren vet hva eleven er god til faglig, hva eleven trenger mer hjelp til,
samt tilpassing til nivå, forventning og undervisning etter elevens behov.
Elevene ønsker at læreren skal si at de vet at eleven sliter med enkelte
ting faglig (og er flink i annet), men at dette er noe læreren og eleven kan
løse i fellesskap.
Ungdommene som deltok på ungdomshøringen var svært klare på at
respekt var viktig for læringsmiljøet, og at dette går begge veier. Læreren
kan ikke forlange respekt, han/hun må fortjene den. Enkelte på høringene
mente at læreren burde behandle eleven som en likeverdig person. Andre
mente at de respekterte lærere som har et personlig forhold til dem, selv
om de var strenge. En av ungdommene mente at en respektert lærer
er «streng når det er nødvendig, men også snill og avslappet, så lenge
elevene ikke utnytter det /drar fordel av at læreren er snill». Deltakerne på
ungdomshøringen mente at det var mye som kreves av læreren og viste
forståelse for at hverdagen for lærerne kunne være stressende. De mente
derfor at lærene burde få høyere lønn og mer etterutdanning.

Fag og undervisning
Fag og undervisningssituasjonen er viktig for det gode læringsmiljøet.
Svært mange på ungdomshøringen etterlyste en variert og kreativ skolehverdag, og da må undervisningen være variert og mer praktisk. Ungdommene mente de vil få bedre utbytte av læringen dersom en varierer
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læringsteknikkene, framfor å bare benytte seg av én enkelt strategi eller
teknikk. Noen av elevene jobber mer effektivt dersom de får gjøre ting
praktisk, mens andre reagerer positivt på tavleundervisning. Atter andre
igjen lærer mer gjennom å visualisere ord, ansikt og modeller. Utflukter
er for eksempel noe deltakerne mente var positivt, det var noe de kunne
glede seg til. Det bidrar til relevante «brudd» i undervisning og fører til en
annerledes forståelse av et emne eller tema, som tavleundervisning ikke
kan føre til. En av deltakerne ønsket mer debatt og diskusjon i undervisning og forklarte at: «Noen ganger setter vi frem storskjerm [i klassen]
og ser Dagsrevyen. Etterpå diskuterer vi». En variert undervisning skaper
motivasjon og entusiasme hos elevene, man kan knapt ense at timen er
over. En av ungdommene forklarte det med dette: «De beste timene er de
timene hvor du ser på klokka og tenker «Wow, friminutt allerede!»
Flere valgfag på skolen var noe deltakerne synes var positivt. Flere valgfag
gir større valgfrihet for den enkelte elev, og dermed flere fag eleven liker.
Dette virker motiverende for eleven, det skaper en interessant og variert
skolehverdag. «Interessante hverdager og variasjon er viktig. Ønsker ikke
så mange A4 uker, ikke det samme om og om igjen.», forklarer en av
deltakerne. Andre etterlyste muligheten for å bytte valgfag dersom man
opplever at valgt valgfag er feil.  Noen liker perioder i løpet av året med
overordnet tema slik at man kan fokusere på en ting om gangen. Dette
kan også styrke ønsket enkelte hadde om å se mer sammenhenger mellom fagene, at lærere knytter fagene opp mot hverandre.
En av gruppene ønsket et tydeligere fokus på kompetansemål og mente
dette kunne gjøre fagene og undervisningen mer forståelig. En fra denne
gruppa la også til: «Læringsplaner bør brukes og kommuniseres slik at
elevene vet hvilke mål de jobber mot». På den måten vil en lett kunne
se hva en må lære seg i hvert fag (og hvert tema), og samtidig hva slags
undervisning eller læringsteknikk en eventuelt kunne brukt.

Mestring og nivådifferensiering
Flere av ungdommene på ungdomshøringen var opptatt av faglig mestring. Ungdommene mente de hadde et ønske om ikke bare å gjengi,
men faktisk forstå de fagene de holdt på med. De ønsket å forstå sam-
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menhengen mellom de ulike emnene i faget, og henge stoffet på flere
«knagger». Uten denne mestringen var det lett å falle av, da de forskjellige
emnene innenfor faget bygger på hverandre. Dette vil igjen svekke selvtilliten, da ungdommene ofte vurderer seg selv og sin faglige utvikling.
Det å ikke greie og prestere faglig eller i skolesammenheng kan påvirke
selvfølelsen i negativ retning. Elevene var opptatte av å vite med seg selv
at dette er noe jeg kan forstå hvis jeg jobber med det. En av deltakerne
svarte dette på spørsmål om hva en god time er: «Det er en time der man
tenker man virkelig har lært noe [nytt], eller «nå har jeg endelig klart det»
om noe man ikke forstod tidligere».
For mange av deltakerne ville en dårlig karakter på en prøve bekrefte
en følelse av å ikke mestre et emne, og dette svekker motivasjonen hos
elevene. Særlig svekker mindre gode karakterer motivasjonen dersom det
ikke også kommer en konkret tilbakemelding: «Elevene ønsker å vite hva
de kan gjøre bedre og, hvis noe er bra, hva de skal fortsette å gjøre slik at
de kan få en bedre karakter på neste prøve». På denne måten kan «bekreftelsen» på at en ikke mestrer noe vris over til en tro på at det er mulig
å gjøre det bedre, at karakteren ikke er sementert. Det ble derfor etterlyst
mer oppfølging fra lærerne, personlige tilbakemeldinger og annerkjennelse av innsats.  Det var også viktig for dem at disse kommentarene ikke
kom foran resten av klassen, fordi det er viktig for mange ungdommer
hvordan andre oppfatter en. En negativ tilbakemelding fra en lærer offentlig i klasserommet kan være negativt for selvtilliten til eleven og læringsmiljøet.
Deltakerne på ungdomshøringen snakket også om hvordan mengden
prøver, eksamener og presentasjoner stresser elevene. Spesielt i overgangene mellom barneskole, ungdomsskole og videregående er dette merkbart. Ungdommene mener at det er mer stress blant elever nå enn før og
at dette fører til en svekket psykisk helse. Noen av ungdommene sier at
stresset stammer fra forventingene man stiller til seg selv og forventninger
fra andre, mer enn mengden prøver. Det handler om at man føler at man
kan mislykkes i forhold til egne og andres forventninger. Deltakerne hadde et ønske om at lærerne sprer prøver utover i større grad enn i dag, da
der er svært stressende og angstfylt å ha mange prøver i ulike fag tett opp
mot hverandre.
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Oppfatningen om nivådifferensiering og hvordan dette påvirker mestringsfølelsen for elevene var delte. I en gruppe var nivådifferensiering
sett på som noe positivt. De mente at det var bra med nivådifferensiering
i noen fag noen ganger: «Noen trenger mer tid til å forstå noe, andre tar
ting lett», var det en som uttalte. Det kan være godt å få undervisning
tilpasset sitt nivå og frihet til å velge læretempo, samtidig som man vet
at alle andre i gruppen er på samme nivå. Enkelte elever hadde gode
erfaringer fra midlertidig undervisning etter nivå i matte, uten at denne
delingen var permanent. Flere har også gode erfaringer fra forsert løp og
mener dette tilbudet bør styrkes.
Gruppen var derimot enige om at det kunne være negativt for motivasjonen å befinne seg i det laveste nivået i alle fagene. Varig nivådifferensiering var de sterkt imot: «det skaper kun tapere og ikke motivasjon».  

Læringsmiljø
oppsummering og anbefalinger
• Læreren er den viktigste personen for læringsmiljøet. Læreren bør være trygg, motivert for fag og formidling, se og forstå
sine elever, møte dem med respekt og tilpasse forventninger
og undervisning til den enkeltes ferdigheter.
• Variert undervisning, gjerne praktisk og med utflukter er viktig.
• Konkret, faglig utviklende tilbakemelding.
• Anerkjenne innsats.
• Ikke å kommentere elevers prestasjoner offentlig i klassen.
• Økt fokus på å se sammenheng mellom fagene.
• Nivådifferensiering i noen fag, noen ganger.
• Flere valgfag, mulighet til å bytte valgfag dersom det ikke passet.
• Mer fokus på å lære elevene stresshåndtering og selvvalidering.
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Skolemiljø
Et godt sosialt miljø på skolen, og fremfor alt et trygt klassemiljø, fremhever deltakerne på ungdomshøringen som særlig viktig. Det gir motivasjon at man gleder seg til å gå på skolen fordi man har venner der og
trives sosialt. I tillegg er det viktig for læringsutbyttet at klasserommet er
en trygg sone for læring. «Det sosiale miljøet i klassen er viktig. Dersom
man er trygg på klassen tør man rekke opp hånden og delta i timene,
ta initiativ. Derfor bør det være fokus på teambuilding i klassen, gjerne
med utflukter.» Et dårlig eller utrygt klassemiljø er gjerne ødeleggende for
læringsmiljøet. En av deltakerne på ungdomshøringen beskrev sin klasse
slik: «Det er utrygt å stille spørsmål, man blir fort dritet ut av andre elever
om man spør om noe dumt». Det er viktig at skolen skaper felles arenaer
der man blir kjent på tvers av klikker og klasser, mente flere av deltakerne.

Press og bekreftelse
På ungdomshøringen snakket deltakerne om sterkt sosialt press, særlig
på ungdomsskolen, men også på videregående skoler. Det er viktig å
være populær og godt likt og flere av deltakere opplever et stort motepress, både på øst og vestkanten av Oslo. Utsagn som «Klær viser hvilket
inntrykk du vil gi til andre» og «Alle har Smartphone, alle vil ha Mac»
viser at det gjelder både klær og gjenstander. På enkelte skoler rapporterte deltakerne om mye tyveri, noe som kanskje kan ses i sammenheng
med dette presset?  Når det gjelder alkohol kunne det også være et sosialt
press på å bli inkludert i miljøet og bli invitert til fester. Hvor mye press
elevene opplever kommer an på miljøet på den enkelte skole. I tillegg er
det en forskjell mellom ungdomsskole og videregående skole.
I en gruppe opplevde deltakerne at mange unge har et stort behov for
bekreftelse og aktivt søker dette fra lærere og medelever. Det er også
tydelig på sosiale medier, for eksempel på Facebook der en «like» er
en bekreftelse. Deltakerne opplever at de trenger hjelp fra skolen til å
bygge opp selvtillit både faglig og sosialt. Kanskje man kan arrangere
kurs i stressmestring, selvbekreftelse og selvvalidering? Lettere tilgang til
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helsesøstre, rådgivere og skolepsykologer kan være viktig for å arbeide
med å mestre sosialt og faglig press eller stress som elevene opplever.
Ungdommene rapporterer om store forskjeller mellom skolene når det
gjelder tilgjengelighet til gode rådgivere, helsesøstre og skolepsykologer.
Elevene etterlyser helsesøstre som er tilgjengelig oftere, og mener skoler
bør ha skolepsykologer.

Mobbing
Mobbing var et hett tema på ungdomshøringen og dette er et problem
elevene selv kan ta mye tak i, mente flere deltakere: «Elevene må inkludere alle. En lærer kan stå og snakke om at vi må inkludere, men de kan
ikke faktisk gjøre det. Til slutt blir det opp til elevene.» En elev trakk frem
ansvaret til de elevene som vet om mobbingen: «Alle har ansvar for å
stoppe mobbing. Alle som vet om mobbing og ser mobbing rundt seg. Vi
må ignorere mobberne, for mobbing står ikke sterkt uten et publikum.»
Samtidig bør lærerne alltid ha et våkent øye med hva som skjer mellom
elevene. Viktigst er det med lærere som ser etter forandringer hos sine
elever, fordi det kan bety at eleven blir mobbet eller kanskje holder på
å slutte på skolen. Deltakerne mener utdannelsen bør gjøre lærerne mer
rustet til å kunne se hva som skjer sosialt, og få praktisk kunnskap om hva
de kan gjøre for å stoppe mobbing.
Gode relasjoner mellom elevene i en klasse kan motvirke mobbing.
Læreren må jobbe med hele klassemiljøet, snakke med elever som ikke er
en del av mobbingen, men som blir respektert, og bruke dem som støtte.
Men, det kan også være vanskelig å være «den normale» dersom man får
for stort ansvar. Lærerne bør beskytte dem som sier i fra om mobbing, fordi det ofte er vanskelig å være den som varsler. Flere mente at mobbesaker ikke bør behandles i plenum, fordi klassen da kan vende seg mot den
som sa i fra. En annen har opplevd å være offer i mobbesak der saken ble
tatt opp i plenum, uten mobberen til stede. Saken endte positivt og folk
var vennlige. «De hjalp meg å si ifra, for det turte jeg ikke å gjøre. Det var
fint at læreren kunne ta det opp i klassen, men hun kunne avtalt det med
meg på forhånd, for det kunne gått motsatt vei.»
Foreldrene må også involveres mer, både foreldre til mobbere og mobbe-
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ofre. Årsak til hvorfor man mobber kan være på hjemmefronten og kanskje kan situasjonen bedres? Flere deltakere mener de som mobber gjør
det fordi de selv har det vanskelig. Derfor bør hovedfokus være på å støtte
elever som har det vanskelig, samt hindre dem i å mobbe andre. Samtidig
etterlyser deltakerne større konsekvenser for mobberne: «Man må slå
hardere ned på det som skjer og det er ofte ganske usynlig. Mye skjer
ikke fysisk, det skjer i timene der folk kommer med spydige kommentarer. Da må læreren slå ned på det.» Noe av mobbingen er rasistisk og
diskriminerende med kommentarer som «jævla homo» og «jævla jøde».
Dette bør slås ned på, ellers blir rasisme en del av hverdagen. Det bør
heller ikke være mobbeoffer som må bytte skole, mente deltakerne, for da
vinner mobberne.
Flere av deltakerne som hadde mottaksklasser på sin skole, mente det var
stor grad av segregering mellom mottaksklassene og de andre elevene.
Dette tenkte de var svært negativt for integrering og at det måtte være
vanskeligere for elevene i mottaksklassene å lære norsk når de ikke blir
kjent med andre elever på skolen.
Vi spurte også gruppene om hvordan digitale medier påvirker de sosiale
forholdene på skolen. Deltakerne mente ikke at sosiale medier forsterket
mobbing, men på sosiale medier blir grupperinger mer uttalt: «Facebook
gir offisielle definisjoner på hvem som er venner og ikke», sa en deltaker.
Ettersom bruken av Facebook går over fra å være offentlig til å bli mer
privat er det også nye muligheter for å bli utestengt. Vennegjengen lager
egne grupper, og det er leit å oppdage at du ikke er lagt til. En deltaker
sa det slik: «Du vet ikke om at du ikke er med i en gruppe på Facebook,
men så ser du på mobilen til en venn at alle vennene dine er med i en
gruppe...».
Er man på sosiale medier risikerer man stygge kommentarer på Facebook,
eller særlig på Ask.  Spørsmålene på Ask.fm heller klart mot mobbing og
hets, mente deltakerne. På Facebook, Instagram og Twitter finnes også
egne «gossip girl» sider som bidrar til at folk blir uthengt og mobbet.
Sosiale medier er altså steder der man både kan bli utestengt og mobbet,
men det er kun en liten del av bruken. Sosiale medier er kun en plattform
der relasjoner og grupper blir mer eksplisitte enn de kunne vært ellers.
3 Ask.fm er en spørretjeneste der man kan svare på spørsmål fra anonyme.

40 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013

Skolemiljø
oppsummering og anbefalinger
• Fokus på å skape et trygt klassemiljø, gjennom felles arenaer
og teambuilding.
• Klassene kan være mer sammen på utflukter og turer. Det gir
tid til å bli kjent med hverandre og øker fellesskapsfølelsen
• Lavterskeltilbud, som helsesøstre og skolepsykologer er essensielt for å styrke elevenes psykiske helse.
• Fokus på, samt kurs i å håndtere press og å kunne gi selvbekreftelse og selvvalidering.
• Mobbing er et ansvar elevene bør ta mer tak i selv. Lærerne
kan påvirke elevene. Man kan starte prosjekt hvor elever kan
arbeide med å stoppe mobbesituasjon.
• Lærere bør være oppmerksom på forandringer hos sine elever,
slik at elever som sliter kan bli sett og fanget opp.
• Lærere bør gjerne slå ned på kommenterer som skjer i klasse
rommet, og være oppmerksom på den skjulte mobbingen som
kan ligge i slike kommentarer.
• Foreldre bør involveres ved konfliktsituasjoner eller mobbesituasjoner på skolene.
• Arbeide for å integrere mottaksklasser med de andre elevene
på skolen.
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Elevmedvirkning
For deltakerne dreide elevmedvirkning seg mest om elevrådet på de enkelte skoler. Flere deltakere på ungdomshøringen var med i et elevråd. De
mente det varierer fra skole til skole hvor attraktivt det er å sitte i elevrådet.
Ved noen skoler er det kamp om plassene, mens på andre skoler må
elevene nærmest tvinges til å sitte i elevrådet. Deltakerne rapporterer om
at bakgrunn og motivasjon for dem som sitter i elevrådet er ulik; noen
klasser velger de mest populære, andre den flinkeste taleren. Elevene
opplever at det er attraktivt å sitte i et velfungerende elevråd som har
makt og reell innflytelse.
Hvor stor innflytelse elevrådsrepresentantene opplever å ha er svært ulikt,
men elevene tror innflytelsen er bedre på videregående enn på ungdomsskolen. Deltakerne tenker dette kan henge sammen med at de på
videregående er flinkere til å argumentere, er eldre og har mer tillit. Flere
deltakere fra elevråd rapporterer om at det er vanskelig å få gjennomslag
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for ideene og ønskene de har: «I teorien skal vi ha innvirkning, men i
praksis har vi ingen». Andre opplever at skolen hører på dem og at de
ikke blir tilsidesatt. «Elevrådet sender referat til rektor som tar det videre
(...) Vi har et sterkt elevråd og får gjennom mye». Samtidig ønsker mange
elevråd mer innflytelse. Blant ønskene som ble nevnt er mulighet til
innflytelse på å avsette eller forflytte lærere de mener gjør en dårlig jobb
eller utviser dårlig oppførsel. Først og fremst legger elevene vekt på god
kommunikasjon mellom elevråd og rektor for å kunne få innflytelse. Når
denne kommunikasjonen ikke fungerer, slår det negativt ut for elevrådets
arbeid.
Noen elevråd må også jobbe med å bedre kontakten til resten av elevene.
Elevene bør vite om elevrådets gjennomslag og kunne bruke organet til å
ta opp saker. Det er viktig at elever har kunnskap om elevrådets arbeid:
«Før jeg satt i elevrådet så jeg ikke på elevrådet som noe seriøst. Men nå
når jeg sitter der er det annerledes». Et godt elevråd bør brukes aktivt av
de andre elevene, men hvordan kan vi få dette til?

Elevene ønsker å påvirke
Ikke bare elevrådet ønsker større påvirkningsmulighet, dette gjelder også
innflytelse i klasserommet. Elevene oppgir at de i noen grad kan påvirke
egen skolehverdag, men sier de sjelden kan vurdere prosjekter og gi
tilbakemeldinger til lærerne. De ønsker i større grad å kunne si hva de
synes fungerte bra og hva som ikke fungerte med en undervisningssituasjon eller et prosjekt. Elevene på ungdomsskolen ønsker også å kunne
vurdere lærerne sine, men erkjenner at noen elever er useriøse når det
er elevundersøkelser og lærervurderinger. Ungdommene ønsker å være
med på å lage mål for undervisningen og å kunne påvirke hvilke vurderingssituasjoner de har. Elevsamtaler og klassens time synes de er viktige.
God kommunikasjon mellom elevene og lærerne, samt mellom elevene
og ledelsen er viktig for å kunne ha innflytelse. «En god lærer lar oss være
med på å bestemme.»
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Elevmedvirkning
oppsummering og anbefalinger
• Mange elevråd ønsker mer innflytelse på beslutninger.
• God kommunikasjon mellom elevråd og rektor er viktig for å
kunne ha innflytelse.
• Sikre bedre kontakt mellom elevråd og resten av elevene på
skolen. Informasjon om mulighet til å ta saker videre.
• Elever ønsker større mulighet for å kunne vurdere prosjekter
og gi tilbakemeldinger til lærerne på en undervisningssituasjon eller et prosjekt.
• Elevrådet ønsker økt innflytelse, for eksempel når det gjelder
å avsette eller forflytte lærere de mener gjør en dårlig jobb
eller utviser dårlig oppførsel.
• Elevene ønsker å kunne være med på å velge læringsmetode,
lage mål for undervisningen og påvirke hvilken type vurderingssituasjon de har.
• Elevsamtaler og klassens time er viktige arenaer for elevmedvirkning.
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Kommentar

Drop out teamet i Søndre Nordstrand
Vi i  Drop Out Teamet (bydelens oppfølgingstjeneste i Søndre Nordstrand)
var så heldige å få være tilstede under « Ungdomshøringa 2013», hvor
temaet var: Hvordan er det å gå på skolen i 2013? I den forbindelse har vi
lyst til å reise noen spørsmål rundt ungdom og videregående opplæring.
Utdanningsetaten har de senere årene hatt mye fokus på å «fullføre og
bestå videregående skole», og det er lagt ned mye ressurser og godt
arbeid i å hjelpe elevene. Dette tenker vi er et viktig arbeid for å styrke
ungdommer som sliter faglig. Statistikken viser at bortimot en tredjedel av
de som begynner på videregående enten dropper ut eller stryker i ett eller
flere fag. Samfunnet og politikere legger stor vekt på at alle skal gjennom
videregående skole, og undersøkelser tyder på at ungdom som mangler
videregående oftere havner i NAV sine systemer, og da ofte som unge
uføre.
Men, kan det tenkes at det høye frafallet skyldes at forventningene fra
samfunnet ikke samsvarer med de unges ønsker og behov? Blir ungdommene spurt om de faktisk ønsker å gå på videregående skole, eller tar
samfunnet det som en selvfølge? Hvor reelt er egentlig valget om å gå på
videregående? Kan det tenkes at noen ungdom kunne / burde ha alternative veier til kompetanse? Sett at det var akseptert å gå ut i arbeidslivet
og tilegne seg kunnskap og kompetanse der – ville mange ha valgt dette
da? Hvorfor er det sånn at elever må mislykkes før man tenker alternative utdanningsveier? Kunne man forhindret frafall ved å tilby dette ved
oppstart?
Gjennom vårt arbeid møter vi ungdom som står i fare for å droppe ut av
videregående skole, eller allerede har droppet ut. Mange av disse ungdommene utrykker at de føler ett enormt press i forhold til å «komme
seg gjennom skolen». Dette presset tenker vi er samfunnsskapt, og ved å
bryte ut av dette havner ungdommene i et « ikke akseptert utenforskap».
Vi møter svært sjelden ungdom som velger å slutte på skolen fordi de ikke
ønsker å gjøre noe.  Ungdom vi møter vil i all hovedsak være en del av
samfunnet, men av ulike årsaker er de ikke i stand til å gå et «standard»
løp. De faller da utenfor det som anses å være normalt, og blir møtt
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av samfunnet deretter. Hva er konsekvensene av å forvente at alle skal
igjennom samme løp, når vi i realiteten vet at en stor andel ikke kommer
seg gjennom eller ender med karakterer som er så svake at de ikke kan
brukes videre? Ville det ikke vært bedre samfunnsøkonomi å tilrettelegge
for planlagte alternative løp; alternative løp som er anerkjente og like
aksepterte som et normalt videregående løp?
Tilsynelatende kan det se ut som det er en sammenheng mellom å være
ung ufør og det å mangle videregående skole. Det kan tenkes at grunnene
til dette kan være kombinert med et lite tilpasset skoleløp med tanke på
alternative, kompetansehevende veier inn i arbeidslivet. Hvorfor tillegges
videregående skole så stor vekt for å få seg inntektsbringende arbeid? Vil
det ikke alltid være behov for arbeidskraft innen yrker som ikke krever høy
utdanning? Hvorfor er det slik at folk flest aksepterer ufaglærte håndverkere fra for eksempel Øst-Europa, mens ungdom uten videregående utdannelse blir sett på som utskudd og uten fremtid? Kanskje et alternativ løp
vil øke ungdommens motivasjon og styrke deres mestringsopplevelser, noe
som igjen gir en samfunnsøkonomisk gevinst.
Og til slutt – kunne utdanningsløpet vært mer fleksibelt med tanke på den
tidsperioden retten til skolegang tas ut? Kanskje flere ungdom med fordel
kunne satt skolegang på vent til de var mer modne, motiverte, bevisste og
så hensikten med å ta utdannelse? Vi håper vi med dette har belyst noen
av utfordringene vi mener å se hos ungdom vi møter som har droppet
ut av skolen. Vi tenker at ved å legge til rette for alternative kompetansegivende løp, vil mange av dem vi møter kunne mestre utdanning og arbeid
på en utmerket måte. De vil få vist sitt potensiale og være en ressurs på
lik linje med andre.
Marianne Rogneby og Bea Messel
Drop Out Teamet
Bydel Søndre Nordstrand
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Kommentar
UngOrg

Ungdomshøringen som gjennomføres i Oslo er et eksempel på en uformell arena, hvor ungdom fra hele Oslo kan komme med sine synspunkter.
Ungdomshøringen skiller seg fra mer formelle arenaer ved at ungdommene som kommer kun prater på vegne av seg selv. Det er en god
metode for å sikre at ungdom blir hørt i saker som angår dem, som supplement til mer representative strukturer. Gjennom et tilrettelagt opplegg
kan ungdom formidle synspunkter som er viktige for dem.  Summerer vi
det opp blir det mange stemmer som sammen tegner et mangfoldig bilde
av hvordan det er å gå på skole i Oslo. Vi håper rapporten kan brukes
både av politikere, skoleledere, lærere, helsesøstre, foreldre og andre
som er involvert i ungdomsarbeid. Innspill fra ungdommene kan kanskje
igangsette initiativ for å gjøre skolehverdagen enda bedre? Det er et av
målene med rapporten fra ungdomshøringen 2013.
Odrun Misje og Souhail Mahdi
UngOrg
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