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Forord
Ungdom har lenge blitt utestengt fra
politiske prosesser, og våre meninger
blir alt for sjeldent tatt på alvor. Dette
skjer fordi unge ikke har mulighet til å
benytte seg av valgkanalen. Vi, på lik
linje med alle andre, har rett til å bli
hørt. Derfor er det desto viktigere med
god medvirkning og tilgang til andre
påvirkningskanaler. Da trenger vi flere arenaer som ungdomshøringen, der
ungdom fra hele Oslo får sagt sin mening om dagsaktuelle og framtidsrettede
temaer.
Under årets ungdomshøring samlet ungdom fra alle bydelene og fra alle
målgruppene seg, for å diskutere arbeid, et tema som er svært relevant for
ungdom. Rapporten setter særlig søkelys på det grønne skifte, og hvordan
vi skal sikre arbeidsplasser i møte med klimakrisen og digitalisering.
Det er vi som skal bygge landet og det er vi som skal forme fremtiden. For å
få til dette trenger vi et framtidsrettet arbeidsliv, som tilpasser seg samfunnets utfordringer og raske endringer. Ungdom har vokst opp med disse
utfordringene og endringene, og vet hva som trengs. Bare ungdom vet hva
ungdom trenger mest og best. Våre innspill og idéer er derfor særlig verdifulle, og jeg forventer at denne rapporten ikke går ulest.
Celine Helen Kirkeby-Garstad
Leder, Sentralt ungdomsråd i Oslo
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Forord
Å ha en jobb å gå til gir tilhørighet og mestring og ikke minst lønn. Vi trenger alle en
mening i hverdagen, opplevelse av å være
en del av samfunnet. Vi trenger å ha noe å
stå opp til, og vi trenger et sted å høre til.
Uansett alder. Og selv om jobbens innhold
sannsynligvis vil være i forandring, vil nok
følelsen av å ha gjort en arbeidsinnsats mot
betaling alltid være viktig. Arbeid til alle er et hovedsatsningsområde for
byrådet. Ungdom i Oslo vil jobbe, og de vil jobbe mer! I rapporten kommer
det fram at ungdom ønsker seg flere sommerjobber. Som byråd for arbeid
har jeg møtt mange ungdommer i sin første sommerjobb. De var veldig fornøyde over å tjene egne penger og å føle seg nyttige, kjenne på et jobbfellesskap og å få sin første jobberfaring på CV-en. Å vite hva man skal bli, eller
foreta rett utdannings - og yrkesvalg i ung alder, er ingen enkel sak. At det
er mange faktorer som påvirker dette valget, kommer godt fram i rapporten.
Arbeidserfaring gjennom en sommerjobb kan bidra til å gjøre valget enklere, fordi man får innblikk i og viktig kompetanse til arbeidslivet.
Arbeid er grunnsteinen i velferdsstaten vår og det er en nødvendig del
for å sikre mennesker frihet og makt over egne liv. Tilgang til arbeid bidrar til
å utjevne forskjeller mellom kvinner og menn, det bidrar til å opprettholde
et samfunn med små forskjeller og bidrar til integrering og inkludering. Dette er også problemstillinger som rapporten fra årets ungdomshøring berører
og diskuterer.
Arbeid angår all ungdom. Skal vi ha et arbeidsliv som evner å ta i bruk
alles ressurser er det en forutsetning å lytte til de unges tanker, ønsker
og behov for framtiden. Derfor er denne rapporten viktig. Den peker på
hva ungdom er opptatt av, bekymret over eller hva som bør endres. Deres
ytringer og meninger er samlet i denne rapporten, som gjøres tilgjengelig
for bydeler, etater og byrådsavdelingene og andre som er opptatt av barn
og unges meninger. Tusen takk til alle dere som har deltatt i Ungdomshøringen, utformet årets rapport og dermed gitt oss mer kunnskap om ungdoms
meninger om arbeid!
Tone Tellevik Dahl
Byråd for eldre, helse og arbeid
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3. Sammendrag
Gjennom Ungdomshøringen 2019 ønsker vi å bidra til at
ungdoms meninger om arbeid i dagens samfunn, og om
fremtidens arbeidsmarked, skal bli hørt.
Ungdommene vi har snakket med ønsker å være i
arbeid for å kunne ha en stabil inntekt som forsørger dem
selv og familien. I tillegg legger de vekt på at arbeid er
viktig fordi det bidrar til at vi kan finansiere velferdsstaten
vi har i dag. De er også opptatt av hvordan normer, likestilling og diskriminering utspiller seg i dagens arbeidsliv,
og har forslag til hvordan dette kan håndteres.
Disse ungdommene har nylig tatt, eller kommer snart
til å ta viktige avgjørelser for fremtiden, gjennom valg av
skole og utdanningsprogram. Derfor har de en verdifull
innsikt i hva som fungerer og ikke fungerer med dagens
ordninger. De har sine forklaringer på hvorfor flere velger
studiespesialiserende fremfor yrkesfag, i tillegg til forslag
til hvordan man kan endre dette. Ungdommene har
førstehåndserfaring med rådgivningstjenesten på skolene,
og vet hva de synes burde endres på.
Mange unge ønsker seg jobb i tidlig alder, enten en
deltidsjobb ved siden av studier eller en sommerjobb.
Ungdommene diskuterer hvilke fordeler og ulemper som
er knyttet til å ansette ungdommer i dag, og kommer med
oppfordringer til tilbud om sommerjobber.
I et samfunn som stadig preges av mer automatisering,
knyttes det usikkerhet til hvordan arbeidslivet kommer
til å se ut i fremtiden. Kommer vi til å pensjonere oss
tidligere eller senere enn det vi gjør i dag? Hvilke jobber
kommer til å bli erstattet av roboter? Ungdommene gjør
rede for hvordan de ser for seg at deres eget arbeidsliv
kommer til å bli, og hvordan de tror at arbeidslivet kommer
til å være om 50 år.
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4. Hva er en ungdomshøring?
Ung Medbestemmelse (UngMed) arrangerer hvert år en
byomfattende ungdomshøring på oppdrag fra Oslo
kommunes Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid
(EHA). Temaet for høringen blir avgjort i samarbeid
mellom EHA, Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) og
sekretariatet i UngMed. Ungdomshøringens formål er å
innhente informasjon og innspill fra ungdom i Oslo om
saker som angår dem for å kunne bruke innspillene i
utformingen av politikk.
Bakgrunnen for Ungdomshøringen kommer fra
arbeidet med bystyremelding 2/2010, Ung i Oslo. Den
første Ungdomshøringen ble avholdt i forbindelse med
bystyremeldingen og ble i etterkant videreført som et
tiltak for å innhente informasjon om temaer som berører
ungdom i Oslo. Gjennom blant annet slike høringer bidrar
Oslo kommune til at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12: Alle barn har rett til å si sin
mening, og meningen deres skal bli tatt på alvor.
Tildligere avholdte ungdomshøringer har vært: Ungdom
om digitalisering (2018), Ungdom om demokrati (2017),
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Ungdom om integrering (2016), Ungdom om byplanlegging (2015), Ungdom om mangfold (2014), Ungdom
om skole (2013), Ungdom om helse (2012) og Ungdom
om trygghet og kriminalitet (2011). Alle rapporter ligger
tilgjengelig på www.ungmed.no
4.1 Hvor kommer ungdommene fra?
UngMed har som mål at alle bydelene skal representeres
på ungdomshøringen. Under årets høring var det tre bydeler som ikke var representert: Gamle Oslo, Nordre Aker
og Nordstrand. Grunnen til at det ikke var noen deltakere
fra disse bydelene vet vi ikke, men kanskje må alternative
rekrutteringsmetoder vurderes ved fremtidige høringer,
for å sikre representasjon fra alle bydelene.
Tidligere år har høringene hatt flest deltakere fra de
østlige bydelene. Under Ungdomshøringen 2018 var
representasjonen i større grad balansert, og hadde
tilnærmet like mange deltakere fra østlige og vestlige
bydeler. I år ser vi at de østlige bydelene igjen var
betydelig høyere representert, med en prosentandel på
72% av deltakerne, mot vestlige bydelers 28%.
4.2 Metode
Ungdomshøringen er et arrangement med fokus på
ungdommenes ideer og innspill. Deltakerne fordeles på
grupper basert på alder og geografisk tilhørighet. Hver
gruppe har to voksne fasilitatorer som på forhånd har
blitt skolert i programmet og øvelsene for dagen. Ungdomshøringen skal foregå på ungdommenes premisser,
og fasilitatorene skal i minst mulig grad påvirke diskusjonene som oppstår i gruppene.
4.3 Minihøringer
Opprinnelig har Ungdomshøringen blitt arrangert én
gang hvert år. I år valgte vi å prøve ut alternative metoder
utover denne ene høringen. Vi besøkte to skoler for å
gjennomføre det vi kalte «minihøringer». Dette innebar
at vi kontaktet rådgivere fra skoler i bydeler som ikke var
representert under Ungdomshøringen 11. april, og gikk
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gjennom det samme programmet som på den opprinnelige
høringen med klasser fra disse bydelene.
Fordelene med denne metoden er først og fremst at
man får innhentet meninger fra enda flere ungdommer.
Det har vært utfordringer knyttet til å rekruttere flest mulig
ungdommer til høringene, og kanskje kan minihøringer
være en mulig løsning på denne utfordringen. I tillegg
gjør denne fremgangsmåten det mulig å i større grad
sikre representasjon fra alle bydelene i Oslo.
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4.4 Rekruttering
Rekrutteringen til Ungdomshøringen 2019 startet i
desember 2018. Vi sendte ut invitasjoner til alle skolene
i Oslo og promoterte arrangementet via sosiale medier
(primært gjennom Facebook). Arrangementet var også
en del av UngOrgs nyhetsbrev, som sendes ut til alle
våre medlemsorganisasjoner. I tillegg til invitasjonene vi
sendte på mail, kontaktet vi også skolene per telefon. I
rekrutteringsarbeidet hadde vi et mål om å få flest mulig
deltakere som ikke har tilknytning til en ungdomsorganisasjon, ungdomsråd eller elevråd.
Det var 58 påmeldte til Ungdomshøringen 11. april.
Likevel var det kun 36 av disse som møtte opp. Dagen i
forveien sendte vi ut en påminnelse til de påmeldte. Av
de som svarte at de ikke kunne komme, var de vanligste
årsakene at de hadde en tentamen eller annen viktig
vurdering, eller at de var syke. På minihøringene var det
21 deltakere på Groruddalen skole og 34 deltakere på
Nordpolen skole. Deltakerne på alle høringene utgjorde
totalt 91 ungdommer.
Påmeldte
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5. Unges syn på arbeidslivet
På Ungdomshøringen 2019 ønsket vi å finne ut hva ungdom tenker om arbeidslivet. Vi var interessert i å få svar
på hva som motiverer dem til å jobbe, og hvilken nytte de
ser at arbeid kan ha både for dem selv og for samfunnet.
Den viktigste grunnen ungdommene ser til å arbeide
er å tjene penger. Det å kunne tjene egne penger, enten
man er ungdom eller voksen, gjør at man er mer
økonomisk uavhengig. Ungdommene mener det gir
stabilitet og trygghet, mulighet til å ta vare på familien, å
kjøpe det man vil ha og å kjøpe egen bolig. I tillegg gjør
det å ha en inntekt at man har råd til å ha en innholdsrik
og meningsfull fritid.
Det er bred enighet om at arbeid er viktig for samfunnet i det store bildet. Ideen om å opprettholde velferdsstaten er viktig for ungdommene, og flere poengterer at
arbeid gir mulighet til å betale skatt, som skal komme
samfunnet til gode. De mener dette vil finansiere
velferdsgoder som de selv kan komme til å trenge en dag,
og de er positive til at velferdsordningene skal finansieres
på denne måten.
Ungdommene ser også viktigheten i det å ha noe
å gjøre i hverdagen, og at man bør bruke tiden på noe
fornuftig. På spørsmål om hvorfor man bør jobbe svarte
en av deltakerne: «For å få noe ut av dagen. Det er bra
for sjela.» I denne sammenheng nevnte flere at det er
viktig å utvikle seg selv, og at man kan lære ting fra andre
i arbeidet. I tillegg kan arbeid gi mestringsfølelse.
Ungdommene sier de ønsker å fylle hverdagen med
noe meningsfylt og å føle at de bidrar til at samfunnet
går rundt. De ønsker en jobb de trives i, hvor de kan drive
med noe de brenner for.
Enkelte nevner arbeidserfaring som en grunn til å
arbeide når man er ung, og peker på at kortsiktige jobber
man kan ha i starten av arbeidslivet generelt er nyttig
for fremtidig jobbsøking. Ungdommene oppfatter det
som vanskelig å skaffe seg en jobb ved senere anledning
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dersom de ikke har jobberfaring å vise til på CVen.
Ved siden av den økonomiske tryggheten man får av
å jobbe, er det også viktig for ungdommene at de har et
sosialt liv på jobb. Dette mener de at er sunt for deres
psykiske helse, og at det er viktig å ha et sted å dra hvor
det er andre mennesker. Dette kan blant annet forhindre
at man føler seg ensom. Følelsen av tilhørighet og at man
trengs et sted er også en grunn til å være i arbeid.
5.1 Bruke nettverk til å få jobb
Ungdommene ser både fordeler og ulemper med at man
kan få seg jobb gjennom nettverket sitt. De mener det
er bra at man kan skaffe seg erfaring, og på den måten
få noe på CVen til senere jobbsøking. I tillegg er det en
fordel at man allerede har noen man kjenner på arbeidsplassen.
Samtidig mener flere av ungdommene at denne
«ordningen» er urettferdig for de som ikke har et nettverk
som kan hjelpe dem med å få seg jobb. Det kan også
være en fare for at noen som er bedre kvalifisert til en
jobb, ender opp med å ikke få den fordi andre søkere har
kontakter på arbeidsplassen, noe de mener er uheldig.
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6. Inkludering, integrering og
likestilling
Under Ungdomshøringen ønsket vi også å kartlegge ungdommens syn på inkludering, integrering og likestilling i
dagens arbeidsliv. Deltakerne fikk utdelt skilt der det sto
«enig» og «uenig» på hver side. Formålet med disse
skiltene var å få ungdommene til å ta stilling til en
påstand om arbeidslivet uten lang betenkningstid eller
påvirkning fra hverandre. Øvelsen fungerte som en
overgang til gode diskusjoner om påstandene.

Dette er påstandene ungdommene tok stilling til:
• Vi har et likestilt arbeidsliv i Norge
• Gutter og jenter kan velge akkurat den utdanningen
og den jobben som de ønsker
• Jenter er bedre enn gutter i omsorgsyrker
som sykepleier og barnehagelærer
• Det er rettferdig at en industriarbeider tjener
mer enn en barnehagelærer
• Å kvotere kvinner er urettferdig for menn

6.1 «Vi har et likestilt arbeidsliv i Norge»:
Denne påstanden møtte mye motstand, og i nesten alle
gruppene ble det nevnt at kvinner fortsatt tjener mindre
enn menn. Utover lønnsforskjellene for samme jobb,
ble det også diskutert maktforskjeller mellom kjønnene.
Blant annet ble det nevnt at menn ofte har høyere stillinger og at kvinner er mer utsatt for seksuelle overgrep
av menn med makt enn omvendt. Videre var det noen
grupper som diskuterte diskriminering basert på etnisitet
under denne påstanden. Særlig ble det trukket frem at
navn kan påvirke mulighetene man har til å få en jobb:
«Når noen med et typisk utenlandsk navn søker jobber,
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hender det at de bytter navnet sitt, bare for at de skal
få en større sjanse.» En deltaker foreslo anonymisering
i ansettelsesprosessen for å forhindre diskriminering på
bakgrunn av navn.
6.2 «Gutter og jenter kan velge akkurat den utdanningen
og den jobben som de ønsker»:
Det virker som om denne påstanden krevde mer
betenkning enn de andre påstandene. I tillegg var det
større uenighet blant ungdommene. En del er enige i at
man i prinsippet kan velge fritt, men at det er flere ting å
ta i betraktning. Blant annet påvirker forventninger knyttet til kjønnsroller hvilket valg man tar, og det er vanskelig
å ikke bli påvirket av disse forventningene. En ungdom
poengterte at man kan velge hvilken utdanning man vil,
men at man kanskje ikke får de samme mulighetene etter
at man er ferdig utdannet.
Samtidig er mange av ungdommene enige i påstanden.
De understreker at man kan velge hva man vil uavhengig
av forventninger de opplever å blitt møtt med på bakgrunn
av kjønn.
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6.3 «Jenter er bedre enn gutter i omsorgsyrker, som sykepleier og barnehagelærer»:
Flertallet er uenige i denne påstanden, og begrunner det
med at kjønn ikke avgjør hvor egnet man er i omsorgsyrker. En ungdom besvarte påstanden slik: «Jeg føler at
man har stereotypier som sier hva kvinner og menn er
best på, men jeg tror at alle kan gjøre det like bra».
6.4 «Det er rettferdig at en industriarbeider tjener mer
enn en barnehagelærer»:
De fleste er uenige i denne påstanden, og mener at dette
også dreier seg om likestilling, siden kvinner i større grad
jobber i omsorgsyrker, og menn er mer representert i
industriyrker. Derfor mener de at det er viktig at det er
likelønn mellom disse yrkene.
Videre argumenterer de med at barnehagelærere også
gjør en viktig jobb for samfunnet, og at det kan være
psykisk krevende arbeid. Dette mener de at burde belønnes i like stor grad.
Flere argumenterer også for at dette er rettferdig.
Noen mener at lønnsforskjeller på tvers av yrkene kan
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begrunnes med risikoene som er knyttet til jobben som
utføres.
6.5 «Å kvotere kvinner er urettferdig for menn»:
Ungdommene er delt når det kommer til denne påstanden.
På den ene siden mener mange at kvotering er nødvendig
for å balansere arbeidsmarkedet. Dette mener de at kan
bidra til at kjønnsgapet reduseres. På den andre siden
oppfatter noen av ungdommene kvotering som urettferdig
overfor menn, og mener at det kun burde være kvalifikasjonene som avgjør hvem som får jobben.
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7. Å ta et valg
Under høringen 11. april spurte vi ungdommene om de
hadde valgt, eller kom til å velge yrkesfag på videregående.
25 ungdommer svarte nei, 8 svarte ja og 4 svarte at de
var usikre. Gjennom diskusjonene fra gruppene kom det
frem at ungdommene mener at studiespesialiserende er
et lurere valg enn yrkesfag, fordi det holder flere dører
åpne. Vi ønsket å finne ut av hvorfor ungdommene velger
som de gjør, og hvem det er som påvirker dem.
Ungdommene gir uttrykk for at det er flere faktorer
som kan påvirke hva de velger å studere og jobbe med.
Blant annet kan familiemedlemmer ha en formening om
hvilken utdanning man bør velge, og dette kan påvirke
avgjørelsen. I tillegg kan man velge det samme yrket som
foreldrene sine, fordi man har sett opp til dem siden man
var barn. Noen får også råd fra eldre søsken om hva de
burde gjøre. Ungdommene mener også at man blir påvirket
av hva vennene velger, siden man ofte ønsker å gå på
samme skole som dem. Ungdommene tar også med ryktet
de forskjellige skolene har i vurderingen når de skal velge
hvilken skole de skal søke på.
7.1 Rådgivere
Ungdommene har varierte opplevelser av rådgivningen
de har fått på skolen. Flere uttrykker at de ikke har hatt
det beste utbyttet av rådgivningstjenesten. Enkelte
forteller at de aldri har møtt rådgiveren på sin skole, og
én ungdom var ikke klar over at de hadde en rådgiver
på skolen.
Ungdommene oppgir flere grunner til at rådgivertjenesten ikke fungerer for dem. De opplever at rådgiverne ikke kjenner dem godt nok, og at dette påvirker
deres forutsetninger til å vite hva som kan passe for dem.
Oppfølging av den enkelte eleven er også noe de savner.
I tillegg synes de at det er vanskelig å få tak i rådgiveren
på skolen, og at tjenesten ikke er så tilgjengelig som man
skal ha det til.
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Noen har også erfaring med rådgivere som fokuserer mye
på sammenhengen mellom snitt og programvalg, fremfor
hva elevene er interessert i. Flere påpeker at noen
rådgivere mener at de med høyere snitt bør velge studiespesialisering på videregående, og at de unnlater å
informere om de andre alternativene de har. Mangel på
informasjon om alternativene kan være en av grunnene
til at færre søker yrkesfag på videregående.
Ungdommene fremhever også noen positive erfaringer med rådgivertjenesten. De beskriver rådgiverne som
flinke, jordnære og åpne. Enkelte har et så godt forhold til
sin rådgiver at de nesten ser på dem som en venn heller
enn rådgiver. At de er tilgjengelige og følger opp elevene
er noen av fellestrekkene som ungdommene trekker frem.
Denne oppfølgingen skjer via tekstmelding, hvor rådgiver
ønsker å vite hvordan det går med elevene på skolen.
Det kommer også frem at ungdommene har
forskjellige erfaringer når det kommer til hvor mye skolene

21

satser på rådgivningstjenesten. Enkelte mener at de har
for få rådgivere tilgjengelig, og at det ikke er tid nok til
at alle får tilstrekkelig med hjelp. Andre ungdommer forteller om et omfattende rådgivningsteam på opptil åtte
rådgivere, én helsesykepleier og én skolepsykolog, og at
denne satsingen har gode resultater.
7.2 Utdanningsvalg
Ungdommene har ulike erfaringer når det kommer til
hvordan faget utdanningsvalg (UDV) gjennomføres, og
dermed er det også ganske stor variasjon i hva ungdommene opplever at de får ut av disse timene.

Utdanningsvalg (UDV)
• Fag fra 8-10. årstrinn
• 110 timer i løpet av tre år
• Inneholder tre hovedområder: Utdanning og
yrker, personlige valg og arbeid
Hentet fra udir.no

For å finne ut av hvilken studieretning man skal velge,
bruker skolene forskjellige redskaper som skal gi ungdommene en pekepinn på hva som kan passe dem.
Ungdommene mener at disse hjelper i liten grad når det
gjelder å finne ut hva de har lyst til å gjøre videre. De
fleste oppgir at det er oppgaver som innebærer avkryssing, noe de oppfatter som lite effektivt og ikke særlig
hjelpsomt.
Vi i UngMeds sekretariat var selv inne på et av de
elektroniske redskapene, vilbli.no, for å sjekke hvordan et
slikt rådgivningsverktøy kunne se ut. Det første spørsmålet
man må svare på i skjemaet, er om man ønsker å gå
studieforberedende utdanningsprogram eller yrkesfaglige
utdanningsprogram. Vi stiller oss spørrende til at det tas
et slikt avgjørende spørsmål som utgangspunkt allerede i
starten av testen.
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Flere av ungdommene sier de har erfart at lærerne
bruker UDV-timene til å ta igjen timer fra andre fag, mens
andre igjen har opplevd at timene heller blir brukt til lek.
Enkelte er også av den oppfatning at lærerne ikke har fått
god nok opplæring til å undervise i faget.
På spørsmål om hva ungdommene ønsker å lære i et
fag som UDV svarer de at de vil lære om hvilke program
skolene tilbyr og hvordan miljøet er på de ulike skolene.
I tillegg ønsker de en gjennomgang av hvordan de kan
nå målene sine, steg for steg. En ungdom nevnte at de
hadde fått besøk av noen av foreldrene som snakket om
jobbene sine, og at dette var noe som fungerte godt.
Andre har hatt positive opplevelser med UDV, og sier
at faget hjalp dem med å få vite om de ulike studieretningene. En annen ungdom mente at det bidro til å gi
en pekepinn på hva som er realistisk når det kommer til
skolevalg og studier fremover.
Det er bred enighet om at det er nyttig å besøke
videregående skoler, for å se hvordan hverdagen der er.
En ungdom forteller om at de fikk besøk av elever fra en
videregående skole, og sier at det hadde vært lurt om
flere skoler gjorde det. Enkelte ungdommer hadde endret
mening etter å ha besøkt en skole, og endte opp med å
ikke søke seg til den skolen etter besøket.
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7.3 Videregående
De aller fleste av ungdommene hadde valgt, eller har
tenkt til å velge studiespesialiserende på videregående.
Flere av dem begrunnet dette med at det er et valg som
åpner for flere muligheter, særlig for de som er usikre på
hva de vil bli. Enkelte påpekte også stigmaet rundt det å
velge yrkesfag; at dette kan bli sett på som en «enklere»
studieretning. Disse fordommene er ungdommene svært
kritiske til, og de mener at det er viktig å fjerne dette
stigmaet. Som nevnt tidligere, ser flere på mangelen på
informasjon om yrkesfagene som en grunn til at valget
faller på studiespesialiserende fremfor yrkesfag. Noen
oppgir også at man kan velge studiespesialiserende for å
få jobber med høyere lønn.
Mangel på trygghet i yrkesfag er en viktig grunn til at
enkelte ikke ønsker å velge denne retningen. Eksempelvis
var usikkerheten knyttet til om et yrke kom til å være
nødvendig i fremtiden én av grunnene til at en ungdom
valgte å ikke søke yrkesfag:

«Jeg vurderte å gå yrkesfag, men endte ikke
opp med å søke det. Det er litt fordi jeg tenker på
hvordan fremtidens arbeidsliv kommer til å være.
Tenk om vi ikke trenger bilmekanikere om 20 år?»
– Gutt, 15 år, bydel Bjerke.

En annen påpekte at risikoen for at man ikke får
læreplass kan bidra til at færre ønsker å gå yrkesfag:

«Det er jo kjipt å gå to år på yrkesfag og så
ikke få læreplass»
– Jente, 14, bydel Sagene.
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Ungdommene mener at man bør fremheve de positive
sidene ved å velge yrkesfag. At man har krav på læreplass og at det er lettere å bytte mellom de forskjellige
programmene ble nevnt som tiltak for å gjøre yrkesfag
mer attraktivt.
Ungdommene peker på at de som går yrkesfag har en
tydeligere vei inn i arbeidslivet. Igjen utpekes studiespesialiserende programmer som et bedre alternativ for
de som ikke har bestemt seg helt for hva de vil bli. Et
fåtall av ungdommene sier de har valgt eller skal velge
studiespesialiserende fordi de har planer om en spesifikk
utdannelse når de er ferdige på videregående.

Anbefalinger:
• Vis fordelene med å velge yrkesfag
• Krav på læreplass for å flere til å velge yrkesfag
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8. Unge i arbeid
Ungdommene ble bedt om å liste opp fordeler og ulemper
ved at ungdommer jobber. I tillegg diskuterte de hvilke
muligheter ungdom har til å få jobb i dag, og hvem som
burde ha ansvar for at unge kan få seg en jobb.
8.1 Fordeler:
På det individuelle nivået fokuserer ungdommene mye
på det positive med å få erfaringer fra arbeidslivet. Dette
innebærer blant annet ansvarliggjøringen man opplever
som følge av arbeidsoppgaver og samarbeid med kollegaer. Flere nevner også at det er positivt å kunne vise til
jobberfaring når man skal søke fast jobb, siden de mener
det gjør dem til sterkere kandidater for å få jobben.
Særlig var det å lære mer om personlig økonomi noe
som gikk igjen i de forskjellige gruppene. Selvstendigheten som følger med å lære dette er viktig for ungdommene. De mener også at å få seg en jobb kan være en
mulighet til å lære mer om seg selv, og finne ut hva man
vil videre i arbeidslivet.

«Man finner ut hva som ikke er riktig for seg selv, og
noen ganger må man finne det ut med å gjøre ting
man ikke liker. Det er viktig å skjønne hvorfor det er
sånn.»
– Jente, 16 år, bydel Bjerke

At unge kommer ut i arbeid tidlig kan komme samfunnet
til gode gjennom at det hjelper dem med å forberede seg
til arbeidslivet generelt. Denne ansvarliggjøringen mener
de at kan ha en positiv innvirkning på dem som samfunnsborgere generelt.
Ungdommene påpeker at man betaler skatt, og bidrar
gjennom dette til fellesskapet. Arbeidet bidrar også til å
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gi dem kompetanse, som senere kan anvendes i andre
jobber. Ungdommene sier også at deres fysiske forutsetninger kan være en fordel i arbeidslivet. De understreker
at deres styrker som unge arbeidstakere er at de er
nyskapende og at de har relevante ideer og meninger.
8.2 Ulemper:
Ungdommene mener at det kan være utfordrende å
kombinere skole og jobb; særlig hvis man skal ha tid til
fritidsaktiviteter i tillegg. Det virker som at dette er et hinder for mange som kunne tenke seg å ha en inntekt ved
siden av studiet. Å ha en jobb kan også være en ekstra
kilde til stress i hverdagen.
Siden unge er uerfarne i arbeidslivet, kan dette føre til
at de er lite effektive, og at særlig i starten kan ting ta litt
tid. Samtidig understrekes det også at selv voksne har en
læringskurve i en ny jobb, men at det kanskje krever litt
mer tid for ungdommer.
Dersom man er under 18 år har man også andre regler
man må forholde seg til som arbeidstaker, noe som kan
være en ulempe når en arbeidsgiver skal ansette noen.
8.3 Sommerjobber
Ungdommene etterlyser flere sommerjobber til unge i
Oslo. De ønsker også at informasjon om sommerjobber
skal være lettere tilgjengelig. De er positive til satsingen
på sommerjobber i bydelene, men er delt når det kommer
til spørsmål om hvorvidt disse jobbene skal reserveres
de som bor i bydelen, eller om de skal være åpne for alle
som vil søke.

27

9. Forventninger til arbeidslivet
I en øvelse knyttet til forventninger til arbeidslivet, ba vi
ungdommene om å fylle ut en tidslinje over hvordan de
ser for seg at arbeidslivet deres blir. Vi prøvde å legge
minst mulig føringer for øvelsen, men ba dem om å inkludere når de får sin første jobb, eventuelle bytter av jobb
og når de vil pensjonere seg.
9.1 Når skal de begynne å jobbe?
Ungdommenes forventninger til når de kommer til å få sin
første jobb spriker. I tidslinjene som de fylte ut var den
laveste alderen som ble oppgitt 15 år, mens den høyeste
var 30 år. Snittalderen var 21 år. Det bør nevnes at det
kan ha vært uklart om de skulle fylle ut når de tenkte å
få sin første deltidsjobb, og at de kun skrev ned når de
skulle få sin første fulltidsjobb. Det var likevel mange som
oppga sin første deltidsjobb i en sen alder, så statistikken
har fortsatt tyngde.
9.2 Hvor ofte skal de bytte jobb?
Ungdommene forventer ikke hyppige jobbskifter i
arbeidslivet. Snittet for antall jobbskifter var på 1,4. Dette
betyr at ungdommene i snitt ser for seg å ha 2-3 jobber i
løpet av karrieren. Samtidig er det forståelig nok ikke så
lett å planlegge bytte av jobb så langt frem i tid. Denne
statistikken kan også ses i sammenheng med tallene for
når de tenker å få sin første jobb. En del har planlagt å få
sin første jobb etter å ha fullført studiene, og oppgir ikke
eventuelle deltidsjobber i studietiden.
9.3 Pensjon:
Hvilken alder ungdommene ser for seg at de kommer til
å gå av med pensjon varierer stort. Med 45 år som det
yngste, og 80 år som det eldste, var gjennomsnittsalderen
på 67 år. Fasilitatorene fikk på forhånd beskjed om å
informere om dagens pensjonsordning dersom noen av
ungdommene ikke var kjent med den, så det kan også ha
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hatt innvirkning på svarene vi fikk. Noen av ungdommene
begrunner en tidlig pensjonsalder med robotiseringen
i samfunnet. En ungdom argumenterte for at man ikke
burde heve pensjonsalderen fordi det går utover de
unges muligheter på arbeidsmarkedet
Argumentene for å heve pensjonsalderen dreier
seg om samfunnsmessige årsaker. En ungdom mente at
pensjonsalderen må heves dersom oljefondet tar slutt. En
annen sa at Norge ikke har kapasitet til at alle skal gå av
med pensjon når de er 62 år.
Ungdommene ble bedt om å rangere ulike rettigheter
i arbeidslivet. Hvor de plasserer pensjon, varierer stort.
En del prioriterer den høyt og begrunner det med at man
fortjener å få noe igjen for å ha jobbet så lenge. De som
rangerer den lavere mener at man kan spare penger selv
uten en statlig pensjonsordning.
9.4 Sekstimersdag
Ungdommene har delte meninger om sekstimersdag i
arbeidslivet. De som mener at det er en god idé synes
at de helsemessige fordelene som følger med kortere
arbeidsdager er viktige. Særlig blir belastende jobber
innen helse trukket frem som et eksempel på yrker som
bør benytte seg av sekstimersdager. De mener også at
man får flere arbeidsplasser dersom man korter ned på
arbeidsdagene. Enkelte mener at man nesten ikke har tid
til å jobbe åtte timer når man skal ha tid til barn og familie.
De som er uenige i kortere arbeidsdager trekker frem at
det krever mer fra samfunnet og arbeidsgivere å gjennomføre. I tillegg mener de at det vil være dyrt dersom
man skal ha like mye i lønn for mindre arbeid. Noen påpeker også at det er en lite effektiv bruk av menneskers
tid. Flere mener også at dersom de trives i jobben sin, har
de ikke noe imot å jobbe lenger dager. Fleksible arbeidsdager ble nevnt som et alternativ til sekstimersdag.
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Ungdommene fylte ut tidslinjer om hvordan de ser for seg arbeidslivet.
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10. Fremtidens arbeidsliv
På Ungdomshøringen 2019 fikk vi høre at ungdommene
har noen av de samme bekymringene som ble diskutert
på høringen i 2018. Disse bekymringene er hovedsakelig
knyttet til usikkerheten om hvilke jobber som kommer
til å bestå i fremtiden, og da særlig ungdommenes egne
drømmejobber. En annen, og kanskje mer nærliggende
bekymring, er at robotisering kan ta over småjobber som
kan passe for ungdom. De uttrykker også bekymringer
for at vi vil bli for avhengige av roboter dersom for mange
jobber blir robotisert, og at vi vil glemme hvordan vi gjør
hverdagslige oppgaver.
I tillegg ser ungdommene muligheter i hvordan arbeidsmarkedet kan utvikle seg som følge av teknologien i
fremtiden. Internett kan for eksempel bidra til fleksibilitet
i arbeidslivet, ettersom man kan utføre arbeidsoppgaver
over nettet.
På spørsmål om hvilke jobber ungdommene tror kommer til å finnes og ikke finnes om 50 år, er det flere som
går igjen. Av jobber de tror at fortsatt kommer til å finnes,
er det mange som nevner jobber innen helse- og omsorg.
Sykepleiere og hjelpepleiere er eksempler flere nevner.
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En del mener at psykologer og lærere ikke kommer til å
forsvinne. Ungdommene begrunner det med at helse- og
omsorgsyrker og psykologer ikke kan erstattes av roboter
fordi det er jobber som krever emosjonell intelligens.
Samtidig er enkelte delvis uenige, og mener at læreryrket
i stor grad vil kunne bli erstattet av digitale løsninger som
undervisning over internett. Andre yrkesgrupper ungdommene mener ikke er truet av roboter er jobber innen
sport, kultur, forskning, politikk, journalistikk, juss, fornybar energi og livreddende yrker. Et flertall mener også
at legeyrket fortsatt kommer til å finnes om 50 år, mens
andre mener at den kirurgiske delen av medisin i større
grad kan komme til å bli utført av roboter. Dette fordi
roboter kan utføre operasjoner stødigere, og menneskelige
feil kan unngås.
Av jobbene ungdommene tror kommer til å være
erstattet av digitale løsninger om 50 år, er det særlig
jobber som kassearbeidere, buss- og drosjesjåfører og
fabrikkarbeidere som går igjen. Ungdommene påpeker at
disse kan automatiseres, og at det ikke vil trengs mennesker til å gjennomføre dem lenger. Man trenger heller
ikke å betale lønn når jobben ikke utføres av mennesker.
Det er derfor attraktivt for de som tilbyr tjenestene å ta i
bruk denne teknologien.
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11. Etterord
Rapportforfatterne oppfatter ungdommenes opplevelser
av rådgivning om utdanningsvalg som utfordrende. Flere
uttrykker at de ikke får nok informasjon om hvilke muligheter de har, men i stedet blir presentert med generaliserende alternativer basert på karaktersnittet sitt.
Samtidig er det positivt at man ser resultater på de skolene
som satser på en omfattende rådgivningstjeneste.
Det virker for oss som at UDV er et fag som kan
anvendes mer effektivt enn det som tilsynelatende er
tilfellet i dag. Som nevnt tidligere virker det lite hensiktsmessig for ungdommene å fylle ut hefter og besvarelser
på internett, fremfor å få undervisning om alternativene
de har til utdanning og valg av yrke. De har også gode
erfaringer med å besøke skolene, og vi mener at dette er
noe skolene kan benytte seg mer av.
Ungdommene etterspør også muligheter for å skaffe
seg jobb i ung alder, og vi mener at deres muligheter på
arbeidsmarkedet er noe som burde prioriteres i større
grad. Det er selvsagt utfordrende å ansette mange
ungdommer, men når det er så stor etterspørsel blant de
unge, tyder det på at det kunne vært flere jobbmuligheter
enn de har i dag.
Det er også positivt at ungdommene ser ut til å være
optimistiske med tanke på fremtidens arbeidsliv. De
uttrykker at de ser flere muligheter enn bekymringer i
forbindelse med automatiseringen. Vi synes allikevel at
det er viktig å understreke poenget deres med å prioritere ungdommenes jobbmuligheter fremfor teknologiske
alternativer.
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