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Sammendrag 
 

Hver vår søker unge over hele landet seg inn på en videregående skole. Men hvorfor velger de 

som de gjør? Denne oppgaven handler om hvordan tiendeklasseelever i Oslo går fram i valg 

av videregående skole og i hvilken grad de opplever foreldrene sine som medvirkende i 

valget. Overgangen fra ungdomsskole til videregående er den første institusjonelle 

differensieringen ungdom opplever, og flere samfunnsvitere argumenterer for at det er med på 

å styrke det sosiale skillet mellom individer. Det er velkjent i utdanningssosiologi at det 

eksiterer sosial ulikhet i utdanning. Dette har dessuten lenge vært en aktuell sak i den 

offentlige debatten, også særlig det siste halvåret med lærer og forfatter Simon Malkenes sin 

kritikk om hvordan inntakssystemet til videregående skoler i Oslo fungerer som en 

sorteringsprosess, der elever med lave og høye skoleprestasjoner samles hver for seg. Målet 

med denne oppgaven er å gi et innblikk i hvorfor tiendeklasseelever i Oslo velger som de gjør 

og på den måten bidra til å tette hull i forskning på sosial ulikhet og utdanning. På samme tid 

er oppgaven et nyttig bidrag til utforming av norsk skolepolitikk.  

 

Problemstillingen i denne masteroppgaven er (todelt): (1) Hvordan går elever på tiende trinn 

i Oslo fram i valg av videregående skole? (2) I hvilken grad opplever elevene at foreldrene 

medvirker i valget? Oppgaven besvarer problemstillingen ved hjelp av fire 

forskningsspørsmål. Disse spørsmålene utforsker hvordan elevene tilegner seg informasjon, 

om de er klar over hvilke muligheter de har, hvilke ambisjoner de har, og om de velger ut ifra 

rasjonelle eller kulturelle grunnlag. 

 

Det er to teoretiske hovedposisjoner som dominerer feltet i utdanningssosiologi. På den ene 

siden argumenterer Raymond Boudon for at individer er rasjonelle aktører som velger ut ifra 

kostander og fordeler forbundet med han/hennes sosiale posisjon. På den andre siden 

argumenterer Pierre Bourdieu for at valg i utdanning er preget av kulturelle forskjeller 

mellom de sosiale klassene. Det er disse to teoriene som er oppgavens utgangspunkt, og 

problemstillingen og forskningsspørsmålene er utformet med antagelsen om at teoriene også 

er relevant for Oslo-skolen.  
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Oppgaven bruker kvalitative semistrukturerte intervjuer som forskningsmetode. Intervjuene 

ble gjennomført på én ungdomsskole i bydel Østensjø og én ungdomsskole i Vestre Aker 

bydel. Til sammen har 12 intervjuer blitt gjennomført, hvorav ti (5 jenter og 5 gutter) er elever 

og 2 er lærere på de respektive skolene. Oppgaven bruker en fenomenologisk tilnærming som 

vil si at det er informantenes subjektive opplevelser og erfaringer som blir lagt vekt på. 

Temabasert analyse har blitt brukt ved å kategorisere de empiriske funnene. Kategoriene er: 

(A) Ungdomsskolen som informasjonskilde, (B) Studieforberedende utdanningsprogram tatt 

for gitt, (C) Videregående: et valg preget av identitet og plass i hierarkiet, og (D) Foreldrene: 

en indirekte påvirkning. 

 

I samsvar med en fenomenologisk tilnærming beskrives og forstås de empiriske funnene. 

Resultatene i oppgaven viser at elvene opplever valget som en rasjonell prosess. Derimot blir 

det tydelig at de er påvirket av kulturelle forventninger og verdisettinger. Dette blir synlig 

gjennom at elevene er opptatt av å vurdere de ulike alternativene som eksisterer. Når det 

gjelder tilegnelse av informasjon erfarer elevene faget utdanningsvalg som nyttig. På den 

andre siden er de kun opptatt av én del av informasjonen, nemlig studieforberedende. Her blir 

det tydelig at de anser studieforberedende som tatt for gitt fordi det maksimerer sjansene deres 

for å lykkes, samtidig som de uttrykker en redsel for nedadgående sosial mobilitet. I valg av 

en spesifikk skole er det identitet og plass i hierarkiet som gjelder. Elevene velger enten basert 

på det store selvstendighetsprosjektet eller jevnalderfellesskapet. På samme tid velger de 

skole strategisk i forhold til karaktersnitt og hvor de kan plassere seg i et hierarki av skoler i 

Oslo. Elevene opplever ikke foreldrene sine som medvirkende i valget, til tross for at det blir 

tydelig at foreldrene påvirker gjennom uformell sosial kontroll. Et vesentlig funn i oppgaven 

er de paradoksale fortellingene som kommer til syne i elevenes fortellinger. På den ene siden 

er de opptatt av å drøfte ulike alternativer, undersøke hva de innebærer og velge deretter. På 

den andre siden vet de akkurat hva de er på utkikk etter. Samtidig er det helt påfallende 

hvordan de selv har framtidsplaner og ambisjoner som tilsvarer foreldrenes yrkesposisjon. 

Med andre ord: elevenes rasjonelle opplevelser bygger på kulturelle forventninger og 

verdisettinger.     
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Forord 
 

Et utfordrende og spennende år er over, og det er flere jeg vil takke nå som oppgaven er 

ferdig. 

 

Aller først vil jeg takke informantene som stilte opp i denne oppgaven. Det har vært både 

interessant og morsomt å få innsikt i deres verden, og jeg håper dere alle kom inn på den 

skolen dere ønsket. 

 

Stor takk til hovedveileder, Marianne Nordli Hansen, for gode innspill. Det var både slakt og 

skryt – og helt nødvendig. Takk også til biveileder, Willy Pedersen.  

 

Takk til studievenner for kaffe- og spisepauser, spillkvelder og badekvelder! 

 

Takk til mamma for de samtalene jeg trengte for å få ut litt aggresjon, etterfulgt av veldig god 

støtte! 

 

Takk til min gode venninne, Live Hunskaar, for språkvask. 

 

Takk til venner, særlig samboer Linn og hundegutten Mino, for god støtte i både oppturer og 

nedturer. Mino, takk for kaffe i morgensolen og masse god kos.  

 

Oslo, juni 2018 

Julie Hjelde Ellingsen 
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Kapittel 1.0 Innledning 
 

Denne masteroppgaven handler om utdanningsvalg og utdanningsmuligheter. Nærmere 

bestemt tar oppgaven for seg hvordan tiendeklasseelever går fram i valg av videregående 

skole og i hvilken grad deres foreldre er medvirkende i valget. Å ta valg i utdanningssystemet 

er noe enhver elev har gått igjennom og hver vår har ungdom over hele landet tatt et valg om 

hvilken videregående skole de ønsker seg inn på. Men hvorfor velger de som de gjør? Denne 

oppgaven tar utgangspunkt i tiendeklasseelevers forståelse og perspektiver på valg av 

videregående skole. 

 

I mars i år bestemte forfatter og lærer Simon Malkenes på Ulsrud videregående skole seg for å 

rette kritikk til hvordan inntakssystemet til videregående skoler i Oslo fungerer (Dagsnytt 

atten, 2018). Dette startet en offentlig debatt om hvordan inntakssystemet bidrar til en 

sorteringsprosess der elever med lave og høye skoleprestasjoner samles hver for seg. Blant 

annet argumenterer Malkenes for at problemet med inntakssystemet kommer av at elever med 

lave skoleprestasjoner som regel også kommer fra familier med lav sosioøkonomisk bakgrunn 

og det lavere sjiktet i samfunnet. Sosiolog Marianne Nordli Hansen (2018) kom med en 

oppfølging til Malkenes sine ytringer hvor hun argumenterer for at inntaksordningen vi har i 

dag, og et geografisk basert inntak slik vi hadde før, fører til segregering i skolen og fremmer 

sosial ulikhet mellom de sosiale lagdelingene i Oslo. Med andre ord forklarer både Malkenes 

og Hansen (2018) at elevers sosiale bakgrunn har betydning for begrensninger og muligheter i 

utdanningssystemet, noe som fører til ulikhet blant befolkningen. 

 

I utdanningssosiologi er nettopp hovedargumentet i forskningen at individers sosiale 

bakgrunn setter forutsetningene for deres utdanningsvalg og utdanningsmuligheter (Fekjær, 

2009). Særlig argumenteres det for at overgangen fra ungdomsskole til videregående skole er 

betydningsfullt, hvor valg av videregående skole i høy grad avgjør fremtidsmessige 

forutsetninger og muligheter (Helland, 2006). De to hovedposisjonene innenfor utdanning og 

sosial ulikhet omhandler rasjonelle valg-teorien og teorien om kulturelle ferdigheter. Teoriene 

tar ulike tilnærminger når det gjelder hvordan og hvorfor individers sosiale bakgrunn setter 

rammer for valg og muligheter i utdanningssystemet. Når det er sagt argumenterer de begge 

for at sosial ulikhet i utdanningssystemet eksisterer. Det er disse to teoriene som er oppgavens 
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utgangspunkt, og problemstillingene og forskningsspørsmålene tar utgangspunkt i at teoriene 

også er relevante for Oslo-skolen. 

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 
 

Den overordnede problemstillingen i dette forskningsprosjektet er todelt: 

(1) Hvordan går elever på tiende trinn i Oslo fram i valg av videregående skole? 

(2) I hvilken grad opplever elevene at foreldrene medvirker i valget? 

 

Oppgaven skal belyse problemstillingene ved hjelp av følgende forskningsspørsmål: 

 Hvor henter elevene informasjonen fra når de skal søke videregående skole? 

 Er elevene klar over hvilke muligheter de har i valg av videregående skole? 

 Hvilke ambisjoner har elevene når de skal velge videregående skole? 

 Velger de ut ifra rasjonelle eller kulturelle grunnlag? 

 

Det er viktig å presisere at det er elevenes erfaringer og opplevelser denne oppgaven tar 

utgangspunkt i. Problemstilling én tar utgangspunkt i de praktiske elementene som elevene 

trenger å vite når de skal velge videregående skole. Her handler det om karaktersnitt de 

forskjellige skolene krever, hva de ulike utdanningsprogrammene tilbyr og ikke tilbyr, og 

muligheter etter endt videregående. I hvilken grad elevene vet hvordan selve 

søknadsprosessen fungerer er også en stor del av denne problemstillingen. Problemstilling to 

tar utgangspunkt i hvordan elevene opplever sine egne foreldre som medvirkende i valg av 

videregående skole. På bakgrunn av teoriens hovedargument antar dette prosjektet at 

foreldrenes medvirkning vil komme til syne i elevenes subjektive oppfatninger. Her handler 

det om i hvilken grad elevene opplever foreldrene sine som veiledere, i hvilken grad elevene 

opplever at foreldrene er oppdatert på informasjon, og om elevene snakker om foreldrene sine 

som en del av valget, eller om de utelukker det. Problemstillingen belyses ved hjelp av fire 

forskningsspørsmål. Målet med forskningsspørsmålene er at de skal gi kunnskap som bedre 

kan svare på problemstillingen. Det første spørsmålet skal gi kunnskap om hvor elevene 

henter informasjonen fra. Dette vil si noe om de søker råd hos foreldrene sine, eller andre 

steder utenfor hjemmet. Det andre spørsmålet vil si noe om hva de ser på som muligheter i 

utdanningssystemet. På bakgrunn av teoriens hovedargument antas det at dette spørsmålet vil 

si noe om foreldrene har snakket med barna sine om hvilke utdanningsmuligheter de har. Det 
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tredje spørsmålet handler om ambisjonsnivå og vil si noe om elevene har ambisjoner som 

tilsvarer foreldrene sine. Det fjerde spørsmålet handler om grunnlag for valget de tar, og er 

hovedsakelig basert på det teoretiske rammeverket i oppgaven. Dette sier noe om elevene 

velger på bakgrunn av rasjonelle valg eller om valget de tar er preget av kulturelle 

forventninger og ferdigheter. De tre første forskningsspørsmålene skal virke som 

underspørsmål til spørsmål fire, der spørsmål fire i stor grad setter rammene og skal svare 

problemstillingen. 

1.2 Oppgavens relevans 
 

I 2006 ble Kunnskapsløftet innført i den norske skole. Det overordnede målet med 

Kunnskapsløftet går ut på at «alle elever skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter og den 

kompetansen de trenger for å klare seg i livet. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle 

sine evner, uansett sosial eller etnisk bakgrunn» (Utdannings- og forskningsdepartementet, 

2005, s. 3). Med andre ord skal Kunnskapsløftet gjøre at alle elever skal ha tilgang til de 

samme livssjansene, altså lik tilgang til muligheter og ressurser. Sosiologene Anders Bakken 

og Jon Ivar Elstad (2012a) kritiserer Kunnskapsløftet for å svikte reformens implisitte mål om 

å utjevne ulikheter i skolen. Men om det egentlig er skolens skyld stiller de seg spørrende til. 

Blant annet stiller de spørsmålstegn om hvorvidt Kunnskapsløftet kun passer til barn som 

kommer fra hjem med større utdanningsressurser, og da særlig middelklassefamilier.  

 

At skolen kun er tilpasset visse grupper i samfunnet er et argument flere forskningsprosjekter, 

både i internasjonal og norsk sammenheng, har argumentert for (se blant annet Ball m.fl., 

2000; Helland, 2006; Hansen, 2008). På samme tid har media bidratt til at temaet utdanning 

og sosial ulikhet har blitt synlig og velkjent for hele den norske befolkningen. Blant annet har 

overskrifter som «Oslo-skolen består ikke lakmustesten i sosial utjevning» (Hansen og 

Ljunggren, 2017) og «Bedre skoler gir mindre sosiale forskjeller» (Fasting, 2016) gjort at 

temaet ikke kun begrenser seg til samfunnsvitenskapen. Med andre ord er dette et tema som 

tilsynelatende omhandler og interesserer oss alle.  

 

Forskning og media har altså gjort oss oppmerksomme på at det finnes sosiale ulikheter i den 

norske skolen. Forskning viser oss dette særlig gjennom kvantitative undersøkelser som 

sammenligner grupper på tvers. Blant annet har det vært populært i samfunnsvitenskapen å 
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sammenligne hvordan barn av arbeiderklassen gjør det på skolen i forhold til middel- og 

overklassen (se bl.a. Thrane, 2005; Helland, 2006). Særlig har det også blitt skrevet mye om 

hvordan barn av innvandrere gjør det på skolen i forhold til barn av norskfødte (se bl.a. Bore, 

2010; Leirvik, 2010; Hermansen, 2016), og forskjeller mellom kjønnene (se bl.a. Bjerrum 

Nielsen, 2014). Derimot har det blitt gjort mindre forskning på hvordan og hvorfor unge 

velger som de gjør i utdanningssystemet, og da spesielt innenfor kvalitativ forskning. Blant 

annet argumenterer David De Wit m.fl. (2010) og Ingunn Studsrød og Edvin Bru (2011) for at 

det finnes lite forskning på elevers selvforståelse i skolen, særlig i norsk sammenheng.   

 

Oppgavens formål er å bidra til forskningen om sosial ulikhet og utdanning i Oslo nettopp 

gjennom elevers forståelse og opplevelse av valg i skolen. Dette skal den gjøre ved å 

undersøke elever fra det høyere sjiktet i samfunnet, nemlig middel- og overklassen. Å 

sammenligne disse to gruppene er bidragsnyttig fordi det har blitt forsket lite på disse to 

gruppene uten å inkludere arbeiderklassen. Middel- og overklassen blir som regel satt under 

én felles kategori og sett i forhold til grupper utenfor. På samme tid er Oslo en by som 

rommer en befolkning der mange kommer fra en høy sosial bakgrunn. Middelklassen 

representerer den største andelen av befolkningen i byen på cirka halvparten, mens 

arbeiderklassen og overklassen representerer henholdsvis rundt en tredjedel og en tiendedel 

(Ljunggren m.fl., 2017). Satt sammen representerer middel- og overklassen en langt større del 

enn arbeiderklassen. På bakgrunn av at middelklassen utgjør den største andelen i byen 

representerer denne oppgaven i høy grad den gjennomsnittlige Oslo-borgeren, samtidig som 

den inkluderer den mer privilegerte i form av overklassen. Denne oppgaven er derfor nyttig 

for å tette hull i forskningen når det gjelder å se på middel- og overklassen som to forskjellige 

grupper, samtidig som den undersøker «folk flest» i Oslo, nemlig de som kommer fra en høy 

sosial bakgrunn. På samme tid er den et nyttig bidrag i utformingen av norsk skolepolitikk. 

1.3 Hva vet vi allerede om temaet? 
 

Som nevnt tidligere er de to teoretiske hovedposisjonene innenfor sosial ulikhet og utdanning 

rasjonelle valg-teorien og teorien om kulturelle ferdigheter. Her er det hovedsakelig 

sosiologene Raymond Boudon og Pierre Bourdieu som blir brukt som hovedteoretikere. I 

rasjonelle valg-teorien er poenget at individer fungerer som rasjonelle aktører og tar valg ut 

ifra fordeler og kostander forbundet med å ta utdanning. Valget vil være betinget av 
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individenes sosiale bakgrunn fordi barn fra ulik klassebakgrunn har forskjellige begrensninger 

og ressurser. Som et eksempel vil en fra arbeiderklassen oppleve høyere utdanning mer 

kostbart, enn en fra middel- og overklassen. Kostandene det er snakk om her kan blant annet 

være sosiale og økonomiske. Teorien om kulturelle ressurser handler om at middel- og 

overklassen arver de kulturelle verdisettingene og ressursene fra foreldrene sine som gjør at 

de kjenner til de dominante kulturelle kodene for å klare seg i utdanningssystemet. Barn fra 

middel- og overklassen går gjennom en ubevisst sosialiseringsprosess (habitus) der de erfarer 

hvordan de skal møte sosiale institusjoner.  Med andre ord argumenterer teorien for at det i 

størst grad er det øvre sjiktet av samfunnet som mestrer skolesystemet, mens andre faller fra. I 

denne teorien er også et hovedpoeng at skolen utøver symbolsk vold, en slags 

sorteringsprosess der kun de som kjenner til de symbolske kodene anerkjennes og premieres i 

skolen.  

 

Begge teoriene uttrykker enighet om at sannsynligheten for å ta høyere utdanning er størst 

blant de som kommer fra middel- og overklassen og har høyt utdannede foreldre. I norsk 

sammenheng blir det argumentert for at unge velger utdanningsretninger som kvalifiserer til 

samme yrkesposisjon som sine foreldre, og at utdanning blir sett på som den sikreste måten å 

oppleve oppadgående sosial mobilitet (Helland, 2006). Dette viser at sosial bakgrunn setter 

utgangspunktet for fremtidsmessige muligheter. Posisjonen til dine foreldre er altså betydelig 

for dine livssjanser, og det blir argumentert for at foreldres oppfølging i barns skoleløp ofte er 

en forutsetning for barnas utvikling i skolen (Stefansen m.fl., 2017). Med andre ord: hvordan 

unge tar valg i utdanningsløpet påvirkes av sosial bakgrunn.  

1.4 Utvalg og innsamlingsmetode 
 

Utvalget i oppgaven er: Oslo-elever på tiende trinn som planlegger å velge et 

studieforberedende utdanningsprogram, og som er barn av norskfødte. Oppgaven tar en 

fenomenologisk tilnærming. Meningen med en slik tilnærming er å sette seg inn i elevenes 

livsverden og undersøke hvordan de forstår og erfarer sin egen situasjon. Kvalitative 

intervjuer har blitt brukt som forskningsmetode, der 5 elever på en ungdomsskole i bydel 

Østensjø og 5 elever på en ungdomsskole i Vestre Aker bydel har blitt intervjuet. To lærere, 1 

kontaktlærer på Vestre Aker og 1 kontaktlærer og rådgiver på Østensjø har også blitt 

intervjuet. Elevene kommer fra typiske middel- og overklassefamilier, og ligger i det øvre 
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sjiktet på karakterskalaen. Jeg benyttet meg av semistrukturerte intervjuer og temaliste som 

fremgangsmåte under intervjuene. 

1.5 Analysemetode 
 

Jeg har valgt å gjøre en temabasert analyse av datamaterialet. Dette er en analysemetode som 

tar for seg datamaterialets innhold og deler det i ulike kategorier. Temabasert analyse ble 

valgt fordi det passer oppgavens formål, samtidig som det fremstiller dataen på en strukturell, 

systematisk og sammenlignbar måte. Analyseprosessen foregikk stegvis i det sosiolog Tove 

Thagaard (2011) kaller for den beskrivende og tolkende fasen. Kategoriene bygger på 

oppgavens problemstilling og teoretiske rammeverk, og presenteres slik:  

 

Elevene 

(A) Ungdomsskolen som informasjonskilde 

(B) Studieforberedende utdanningsprogram tatt for gitt 

(C) Videregående: et valg preget av identitet og hierarki 

 

Foreldrene 

(D) Foreldrene – en indirekte påvirkning 

1.6 Oppgavens gang 
 

Oppgaven er organisert i 7 kapitler. Kapittel 2 tar for seg oppgavens teoretiske rammeverk. 

Her er det hovedsakelig rasjonelle valg-teorien og teorien om kulturelle ferdigheter som blir 

trukket fram, samtidig som ideen om jevnalderfellesskapet og selvstendighetsprosjektet blir 

nevnt. Kapitlet avslutter med et innsyn i tidligere forskning, både i norsk og internasjonal 

sammenheng. Kapittel 3 tar for seg de tre stegene elever må gå igjennom for å velge 

videregående skole, samt en oversikt over rangeringer av de ulike videregående skolene i 

Oslo i dag. Dette gjøres for å vise omfanget av valg og alternativer elever må tenke gjennom 

før de tar en avgjørelse, og for å gi et bilde av hvor mange skoler det er mulig å velge mellom, 

bare i Oslo. Kapittel 4 går igjennom oppgavens metodiske tilnærming. Her gjøres det rede for 

valg av forskningsmetode, utvalg og rekruttering, kvalitet og etiske overveielser, samt 

oppgavens analysemetode. Her blir det også lagt vekt på viktige faktorer når de gjelder 
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intervjuing av ungdom. Kapittel 5 beskriver de empiriske funnene. Her blir de fire 

kategoriene presentert. Kapittel 6 tar for seg analysen av empiriske funn. I dette kapitlet 

handler det om å forstå de empiriske funnene i lys av det teoretiske rammeverket. I kapittel 7 

blir problemstillingen besvart og funnene oppsummeres i form av en konklusjon. 

Undersøkelsens bidrag til det teoretiske rammeverket og forslag til videre forskning blir også 

presentert.  
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Kapittel 2.0 Teoretisk rammeverk 
 

Utdanningssosiologi har lenge hatt sin plass innenfor klassisk sosiologisk teori. Den mest 

innflytelsesrike fra tidligere tid er nok Émile Durkheim, kjent som en av grunnleggerne av 

sosiologien, som la vekt på utdanning som samfunnets fremste sosialiseringsarena, hvor 

innholdet i skolen var tilpasset samfunnets og individenes behov. Derimot viser nyere 

forskning at fokuset har skiftet fra viktigheten av utdanning som formidling av kunnskap og 

kultur, til en arena hvor prestasjon og konkurranse står sentralt. Teorien som blir presentert i 

denne oppgaven skal omhandle nettopp dette: hvordan besittelse av visse ressurser er en 

fordel i utdanningsløpet og videre fremtidig suksess. Dette skal gjøres ved å utforske de 

teoretiske hovedposisjonene innenfor sosial ulikhet og utdanning.  

 

De to hovedposisjonene som i dag dominerer feltet innenfor temaet sosial ulikhet og 

utdanning er rasjonelle valg-teorien og teorien om kulturelle ferdigheter (Fekjær, 2009). 

Denne delen av oppgaven skal derfor se på hvem og hva som preger de to teoriene, med 

særlig Raymond Boudon og Pierre Bourdieu som hovedteoretikere. Ideen om 

jevnalderfellesskapet og selvstendighetsprosjektet blir også nevnt. Avslutningsvis blir norsk 

og internasjonal empirisk forskning bli lagt frem, etterfulgt av et sammendrag av kapitlet.  

2.1 Rasjonelle valg-teorien 

 

I boken «Education, Opportunity, and Social Inequality» ser Boudon (1974, s. 3) på forholdet 

mellom inequality of educational opportunity (IEO) og inequality of social inequality (ISO). 

Det vil si at han studerer ulikhet i utdanningsmuligheter og ulikhet i sosiale muligheter, eller 

sosial mobilitet, som han hevder henger nøye sammen. Dette gjør han ved å se på empiriske 

data som tidligere har blitt presentert. Han drar frem tre teorier som særlig har utpekt seg på 

temaet: verditeorien, kulturteorien og sosial posisjon teorien. 

2.1.1 Verdi- og kulturteorien 

Boudon (1974) trekker frem verditeorien på bakgrunn av Herbert Hyman (1953) sine 

empiriske funn. Dette er en teori som tidligere har blitt brukt mye for å forklare ulikhet i 

utdanningsmuligheter. Verditeorien går ut på at utdanning- og yrkesforutsetninger blant unge 
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varierer i henhold til deres sosiale bakgrunn. «Whereas upper- and middle-class youngsters 

pay a great deal of attention to whether a job meets their deep personal interests, lower-class 

youth are more concerned with monetary rewards, job security, and similar aspects of 

employment» (Boudon, 1974, s. 22). Med andre ord: ulikhet i utdanning skjer fordi folk fra 

forskjellige klasser evaluerer verdien av utdanning forskjellig. Når Boudon (1974) trekker 

frem kulturteorien legger han vekt på at også denne teorien har dominert feltet. «We may use 

the term cultural theory to designate the notion that IEO is generated mainly by the 

differences in cultural opportunities afforded by families according to their social 

background» (Boudon, 1974, s. 23). Barn fra arbeiderklassen er ikke forberedt på de normene 

og ferdighetene som kreves for å håndtere skolegangen. Dette kommer av at deres foreldre 

heller ikke innehar de verdiene som trengs for å forberede sine barn. Her har 

middelklassebarn en fordel fordi de er født inn i en posisjon der visse forutsetninger og 

ferdigheter blir verdsatt i skolen. De sosiale og kulturelle kodene som trengs for å mestre 

utdanningsinstitusjoner er noe de lærer fra starten av livet.  

2.1.2 Sosial posisjon teorien 

Boudon (1974, s. 23) kritiserer verdi- og kulturteorien for å overse det han kaller «deviant 

cases». Her bruker han Suzanne Keller og Marisa Zavalloni (1962, 1964) sine analyser når 

han setter spørsmålstegn ved Hyman (1953) sine utredninger. Selv om Hymans (1953) data 

viser at unge fra arbeiderklassen i gjennomsnitt verdsetter høyere utdanning mindre enn unge 

blant middelklassen er det en rekke avvik fra denne presentasjonen. Flere unge fra 

arbeiderklassen ga utdanning høy verdi, og flere unge fra middelklassen ga utdanning lav 

verdi. Boudon (1974, s. 23) understreker: «We must ask why an important minority would 

deviate from the basic value pattern associated with each social class». Som et svar på sitt 

eget spørsmål trekker Boudon (1974) fram sosial posisjon teorien, inspirert av Keller og 

Zavalloni (1962, 1964). En slik teori går ut på at den sosiale statusen et individ ønsker å 

oppnå må relateres til han eller hennes utgangspunkt. Et godt eksempel Boudon (1974) 

frempeker viser én ungdom fra arbeiderklassen og én fra middelklassen som begge ønsker å 

bli advokater. Selv om begge ønsker å oppnå samme sosiale status betyr det ikke at de begge 

har samme nivå av ambisjoner. Personen fra arbeiderklassen vil ha et høyere ambisjonsnivå 

fordi den sosiale ruten han eller hun må ta er lengere enn den til personen fra middelklassen. 

På denne måten argumenterer Boudon (1974) for at antagelsen om at personer fra ulike 

klasser vektlegger utdanning ulik verdi er svak. Derimot handler det om kostnader og fordeler 
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som følger og begrenser din sosiale posisjon. Å oppnå et høyt utdanningsnivå eller sosial 

status betyr å være utsatt for kostander og fordeler som varierer i henhold til din sosiale 

posisjon. 

 

En viktig del av sosial posisjon teorien er Boudons (1974) argument for at mennesker er 

rasjonelle aktører. I følge han vil barn og deres foreldre, uavhengig av klasseposisjon, alltid 

vurdere hvilke kostander og fordeler ulike utdanningsløp vil resultere i. Dette kan 

sammenlignes med den norske ungdommens valg mellom studieforberedende og yrkesfaglig 

utdanningsløp, og kan ha betydning av både økonomisk og sosial art. Et viktig element 

Boudon (1974) trekker frem er at mennesker som rasjonelle aktører alltid ønsker å holde på 

sin sosiale posisjon og unngå nedadgående sosial mobilitet. Det er dette som blir kalt for 

relativ risikoaversjon (Goldthorpe, 2000; Fekjær, 2009). Valg av utdanning er derfor 

avgjørende for vår sosiale posisjon i samfunnet.  

 

Som en forlengelse av sosial posisjon teorien og ideen om individer som rasjonelle aktører 

presenterer Boudon (1974) en teori som kan forklare sosiale forskjeller i utdanningssystemet, 

nemlig primær- og sekundæreffekter. Primæreffekter handler om forskjeller i kultur og 

skoleprestasjon. «The lower the social status, the poorer the cultural background – hence the 

lower the school achievements...» (Boudon, 1974, s. 29). Med andre ord: individer fra høyere 

sosiale klasser oppnår bedre skoleresultater i større grad enn individer fra lavere sosiale 

klasser. Sekundæreffekter handler om valgforskjeller. Det er mer sannsynlig at individer fra 

høyere sosiale klasser velger a: «more likely to lead to higher social status» enn b: «increasing 

function of the family’s social status», enn individer fra lavere sosiale klasser, selv om begge 

parter presterer like bra på skolen (Boudon, 1974, s. 29-30). For Boudon (1974) er det 

sekundæreffektene som hovedsakelig resulterer i forskjell i utdanningsmuligheter, nettopp 

fordi individer er rasjonelle aktører og navigerer seg ut i fra hva som er mest økonomisk og 

sosial hensiktsmessig i deres posisjon.  

2.1.3 Rasjonell aktør-teorien og relativ risikoaversjon 

På bakgrunn av teoriene presentert ovenfor er det nødvendig å gå videre med sosiologene 

Richard Breen og John Goldthorpe (1997) og Goldthorpe (1996, 2000). I samsvar med 

Boudon (1974) argumenter Goldthorpe (1996, s. 481) for Rational Action Theory (RAT) som 

en forklaring på klasseforskjeller i utdanningsmuligheter. Nyere forskning viser at utdanning 
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blant unge fra lavere sosiale klasser nærmest står stille, til tross for utdanningsekspansjonen 

de siste tiårene (Breen m.fl., 2009; Andrade og Thomsen, 2017). Dette blir ofte forklart som 

kulturelle variasjoner i form av at foreldre fra høyere sosiale klasser vektlegger utdanning i 

større grad enn foreldre fra lavere sosiale klasser. Derfor er det flere unge fra de høyere 

klassene som tar utdanning. Goldthorpe (1996) ser svakheter i kulturteorien fordi kulturelle 

effekter ikke kan gi noe indikasjon på hvorfor utdanningsekspansjonen har holdt seg stabil og 

på hvilken måte kulturelle effekter kan forklare den bestående ulikheten. Breen og Goldthorpe 

(1997) anerkjenner primæreffektene, men ser på Boudons (1974) teori om sekundæreffekter 

som avgjørende for klasseforskjellene i utdanningsmuligheter, og hvordan dette handler om 

rasjonelle valg barn tar sammen med foreldrene sine. Det finnes ingen systematisk variasjon i 

ambisjonsnivå eller betydning av verdi blant sosiale klasser, heller forskjellige muligheter og 

betingelser, derfor evalueres kostnader og fordeler ulikt avhengig av individets sosiale 

posisjon (Breen og Goldthorpe 1997, Goldthorpe 2000).  

 

Rasjonell aktør-teorien er en videreutvikling av Boudons (1974) ideer. Det er særlig Breen og 

Goldthorpe (1997), Goldthorpe (2000) og Robert Erikson og Jan O. Jonsson (1996) som bidro 

til utviklingen her. Rasjonell aktør-teorien består av tre forutsetninger:  

 

1. Utdanningssystemet må fungere som en struktur der individer på gitte tidspunkt må 

kunne velge mellom mer eller mindre risikofylte alternativer (eks: valget mellom 

yrkesfaglig eller studieforberedende utdanningsprogram).  

2. Når individene skal velge må de ha et minimumsnivå for hvor mye utdanning de ser 

på som tilfredsstillende. 

3. Individene må ha en forståelse av sjansen på å lykkes med det utdanningsvalget de 

vurderer å velge. 

 (Fekjær, 2009)  

 

Punkt nummer to handler om relativ risikoaversjon og er særlig sentral i rasjonell aktør-

teorien. «Families in both classes alike seek to ensure, so far as they can, that their children 

acquire a class position at least as advantageous as that from which they originate or, in other 

words, they seek to avoid downward social mobility» (Goldthorpe, 2000, s. 189). Dette betyr 

at foreldre fører en utdanningsstrategi hvor målet er at deres barn skal kunne opprettholde 

eller forbedre den sosiale posisjonen de er født inn i. I rasjonell aktør-teorien er individer styrt 
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av autonome handlinger og tar bevisste valg ut i fra det de antar vil maksimere sjansene deres 

for å lykkes (Goldthorpe, 2000).  

 

Dette kommer også tydelig fram i sosiolog Diego Gambetta (1987) sitt bidrag.  I følge han er 

det et spørsmål som i all hovedsak handler om at individers utdanningsmuligheter forutsettes 

av krefter de ikke har kontroll over, eller om de hopper frivillig ut i det og tar valg basert på 

det de ønsker. Gambetta (1987) konkluderer med at individer hopper frivillig, men at hvor 

langt de hopper er determinert av kulturelle og økonomiske faktorer som setter betingelser og 

forutsetninger for motivasjon og muligheter (Blossfeld, 1997; Fekjær, 2009). 

2.1.4 Sosial kapital 

Innenfor rasjonelle valg-teorien er det nødvendig å nevne den amerikanske sosiologen James 

Coleman. Coleman (1982, 1990) så på individer som målrettede rasjonelle aktører som styres 

av sosiale forhold og integrasjon. Hans teori om sosial kapital er særlig relevant for denne 

oppgavens problemstilling. Coleman (1988) definerer begrepet sosial kapital ut i fra dens 

funksjon, altså ikke som én bestemt enhet, men en variasjon av flere enheter. Begrepet blir 

sett på som relativt bredt og abstrakt (Lauglo, 2009) og han definerer det på denne måten: 

«Unlike other forms of capital, social capital inheres in the structure of relations between 

actors and among actors. It is not lodged either in the actors themselves or in physical 

implements of production» (Coleman, 1988, s. 98). Begrepet kan tolkes på den måten at tette 

sosiale relasjoner utgjør en ressurs for individer på vei mot et mål. Han vektlegger viktigheten 

av tette relasjoner mellom aktører som fruktbart i situasjoner der individene skal realisere sine 

mål.  

 

Begrepet om sosial kapital er relevant i denne oppgaven på grunn av Coleman (1988) sitt 

fokus på effekten av sosial kapital på humankapital utover den neste generasjonen. «There is 

one effect of social capital that is especially important: its effect on the creation of human 

capital in the next generation» (Coleman, 1988, s. 109). Her ser han særlig på utdanning som 

en viktig faktor. Humankapital defineres av han som kunnskap og ferdigheter arvet fra 

foreldre, målt ut i fra lengde på foreldrenes utdanning.  

 

Coleman (1988) avviser ikke effekten av humankapital, men anser sosial kapital som en 

sterkere effekt på barns utvikling i skolen. Et godt eksempel han fremstiller for å påpeke dette 
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gjelder familier med asiatisk bakgrunn i USA. Disse familiene kjøpte ofte to kopier av barnas 

skolebøker, slik at moren i familien kunne lese seg opp på pensum for å hjelpe barnet med 

lekser. Mødrene i dette tilfellet hadde lav humankapital, men en høy grad av sosial kapital 

som viste seg nyttig for deres barns intellektuelle utvikling. Coleman (1988) ser på 

humankapital som irrelevant for barns utfall hvis deres foreldre ikke er tilstede eller anvender 

deres humankapital andre steder utenfor hjemmet. Hvis besittelsen av humankapital ikke 

suppleres med sosial kapital integrert i familierelasjoner er det irrelevant med enten høy eller 

lav mengde av humankapital. Det er avgjørende for barns utdanningsmuligheter å være en del 

av tette og normbærende nettverk med voksne for å oppnå gode skoleprestasjoner og 

fremtidig suksess (Coleman, 1988). Grunnen til at sosial kapital-begrepet passer under 

rasjonelle valg-teorien kommer av at Coleman (1990) vektlegger betydningen av et tett 

forhold mellom barn og foreldre som en fordel for barnas utvikling i skolen. Rasjonelle valg-

teorien handler om hvordan mennesker vurderer kostander og fordeler ved utdanning og 

ifølge Coleman (1990) ser tette relasjoner mellom foreldre og barn som en fordel for å 

oppleve mestring i utdanningsløpet.  

 

Denne delen av teorikapitlet har redegjort for hva og hvem som preger feltet innenfor 

rasjonell aktør-teorien. Boudon har blitt omtalt for å beskrive teoriens utgangspunkt, mens 

Breen og Goldthorpe, hovedsakelig, har blitt omtalt for å vise videreutviklingen av teorien. 

Hovedpoenget i teorien handler om at individer fungerer som rasjonelle aktører og velger 

utdanning ut i fra de kostander og fordeler som er forbundet med å ta utdanning. Denne 

vurderingen vil igjen være betinget av individenes sosiale bakgrunn fordi barn fra ulik 

klassebakgrunn har ulike begrensninger og ressurser (Fekjær, 2009). Coleman har blitt nevnt 

med hans begrep om sosial kapital som argumenterer for at det er sosiale relasjoner mellom 

barn og voksne som avgjør barns utdanningsvalg og utdanningsmuligheter. Neste del av 

kapitlet skal se på den andre posisjonen som dominerer feltet, nemlig ideen om at 

klasseforskjeller i utdanning er et resultat av kulturelle ferdigheter. 

2.2 Kulturell kapital og habitus 

 

Som vist ovenfor vil tilhengere av rasjonell aktør-teorien finne svakheter i ideen om at 

klasseforskjellene i utdanningsvalg kan forklares ved hjelp av kulturelle og normative 

forskjeller (Fekjær, 2009). Derimot er dette en teori som også dominerer feltet. Argumentet i 
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kulturteorien er at klasseforskjeller i utdanningsvalg preges nettopp av kulturelle forskjeller 

mellom klassene. Vi kan også kalle denne teorien for kulturell reproduksjonsteori (Bourdieu 

og Passeron, 1990; Nordahl, 2003) 

 

I denne delen vil det teoretiske rammeverket til Pierre Bourdieu vektlegges. Bourdieu var 

opptatt av utdanningens sosiale rekruttering og kulturelle holdninger i den franske skolen 

(Esmark, 2006). I «Distinksjonen» (1984) diskuterer Bourdieu hvordan samfunnets hierarki 

ikke bare bygges på hvor mye ressurser et individ har, men også på graden av kulturell 

kapital. Kulturell kapital omhandler «en fortrolighet med samfunnets dominerende og 

legitime kultur» (Flemmen, 2010, avsnitt 2). For Bourdieu (1984) er det i utdanningssystemet 

klasseforskjeller er mest tydelig. Klasseforskjeller i utdanning kan forklares med mangel på 

eller overskudd av kulturell kapital (Bourdieu og Passeron, 1990). Barn fra de øvre klassene 

arver den legitime og dominerende kulturen fra sine foreldre som fungerer som den riktige og 

naturlige kulturen i skolen, og kjenner derfor til kodene, praksisen og «rules of the game» 

(Aschaffenburg og Maas, 1997, s. 573; Lareau, 2015, s. 2). På den måten blir barn fra de øvre 

klassene favorisert i skolesammenheng og resten av livet. Barn av de lavere sosiale klassene, 

derimot, har ikke blitt sosialisert inn i den dominante kulturen og blir derfor svekket i 

utdanningsløpet. Med andre ord setter kulturene i de øvre klassene standarden for hva som er 

legitimt å lære bort i skolen og hva som blir premiert (Hansen og Mastekaasa, 2010).   

 

En viktig del av Bourdieus (1984) arbeid omhandler hans begrep habitus. Dette er et begrep 

som brukes som en forklaringsmåte på hvorfor og hvordan individer fra forskjellige sosiale 

klasser sosialiseres ulikt (Lareau, 2015). Her handler det om en sosialiseringsprosess der barn 

lærer hvordan de skal tenke og handle. Dette er en ubevisst erfaringsprosess og resulterer i 

systematiske forskjeller på hvordan individer oppfatter verden (Flemmen, 2010). For 

Bourdieu (2006) er kapital akkumulert arbeid, enten materialistisk eller kroppsliggjort. 

Habitus i den forstand handler om en kroppsliggjort sosialisering som følge av en ubevisst 

læringsprosess. Individers habitus er overførbar og kan dermed utfolde seg på ulike arenaer 

(Strandbu m. fl., 2017). Et eksempel er at barn som driver med idrett lærer seg gjennom en 

slik aktivitet å kommunisere med voksne. Dette er også relevant på skolen i kommunikasjon 

med lærere. Som nevnt ovenfor er dette en kroppslig vane, og er noe som kommer naturlig for 

barna. Individers omfang av kulturell kapital og habitus setter altså betingelser og fordeler for 

utdanningsløpet. Barn av lavere sosiale klasser behersker ikke skolen på grunn av deres 
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foreldres mangel på kulturell kapital. Barna sin habitus tilsvarer derfor ikke det skolen 

premierer og favoriserer. Derimot får barn fra de øvre sosiale klassene tilegnet den legitime 

kulturelle kapitalen, og dermed habitus, som verdsettes i utdanningssystemet. 

2.2.1 Symbolsk vold 

Bourdieus begrep symbolsk vold henger tett sammen med makt og dominans, og forklarer 

hvordan skolen fungerer som den dominerende strukturen i henhold til klasseforskjeller 

(Bourdieu og Passeron, 1990). Symboler refereres til blant annet kommunikasjon og kunnskap 

og blir brukt for å produsere aksept rundt utdanningssystemets gjeldende normer og verdier. 

Det er gjennom kraften av symbolsk vold i utdanningssystemet det skjer en slags 

sorteringsprosess, hvor kun de som forstår de symbolske kodene anerkjennes (Lareau, 2003; 

Reay, 2017).  

 

Symbolsk vold kan også diskuteres ved Henry Giroux (1983) sine teorier. Disse teoriene går 

ut på at skolen ikke anerkjenner hvordan makten skolen innehar resulterer i en reproduksjon 

av en bestemt form for sosial praksis. Denne sosiale praksisen ignorerer relasjonene og 

problematikken som presenteres av en dominerende kulturell og sosial gruppe, nemlig skolen 

og lærerne. Skolen verdsetter bestemte sosiale praksiser, slik som språk, innhold og 

ferdigheter (Giroux, 1983). «Denne implisitte sosiale og kulturelle læringen eller 

sosialiseringen omtales som skolens skjulte læreplan» (Nordahl, 2003, s. 73). På denne måten 

begrenser skolen tilgang for visse underordnede grupper, og åpner opp for den dominante. 

 

Slik Bourdieu og Giroux sine teorier blir sammenlignet er det også flere som drar paralleller 

mellom Bourdieu (1984) og sosiolog Basil Bernstein (1974) sine teorier. Bernstein (1974) 

forteller om språkkoder i utdanningssystemet, der han argumenterer for at skolen bygger på 

visse kommunikasjonskoder som premierer middelklassebarn. Han skiller mellom utvidet og 

begrenset språkkode (Bernstein, 1990). Et utvidet språk handler om å mestre abstrakte og 

teoretiske tanker, en erfaring barn av middelklassen arver av foreldrene sine, og som gir dem 

fordeler i utdanningssystemet. Et begrenset språk, derimot, beskriver et mer praktisk og 

konkret tankesett, noe arbeiderklassebarn arver av sine foreldre. Dette begrenser og gir 

arbeiderklassen utfordringer i skolen (Bernstein, 1990, 2001). Med andre ord skiller han 

mellom et vitenskapelig og hverdagslig språk, der middelklassebarn mestrer begge uavhengig 

av situasjonen de er i, mens arbeiderklassebarn kun behersker et hverdagslig eller ‘ute i gata’ 
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språkbruk. Det er lett å finne likheter mellom Bourdieu (1984) og Bernstein (1974) sine 

arbeider, og da særlig mellom symbolsk vold og språkkoder. Derimot finnes det også 

forskjeller som bør utpekes. Blant annet holder sistnevnte seg innenfor rammen av en 

strukturalistisk språkteori og ideen om at det er underliggende koder og regler som ligger til 

grunn for språklig praksis (Esmark, 2006). Habitusbegrepet til Bourdieu (1984) vil her heller 

argumentere for en «langt mer dynamisk teoretisk betraktning over sammenhengen mellom 

struktur og handling» (Esmark, 2006, s. 75 - egen oversettelse fra dansk). Det er nettopp den 

strukturalistiske tanken til Bernstein (1974) som Bourdieu (1984) avviser med sitt begrep om 

habitus. Allikevel er Bernstein (1974, 1990) relevant innenfor teorien om kulturelle 

ferdigheter på grunn av hans argumentasjoner for at skolen systematisk belønner middel- og 

overklassens språkbruk.  

2.2.2 Oppdragelsesstil og kulturelle guider 

Et slikt skille mellom arbeiderklassen og middel- og overklassen finner likhetstrekk med 

sosiolog Annette Lareau (2003, s. 1-2) sine begreper concerted cultivation og accomplishment 

of natural growth. Begge disse begrepene viser til en form for oppdragelsesstil, hvor resultatet 

fører til ulike fordeler hos arbeider- og middelklassebarn. Intensiv fordeling (concerted 

cultivation) handler om middelklasseforeldres kontinuerlige medvirkning i 

utdanningsmuligheter for deres barn, der målet er å sørge for at barna besitter de egenskapene 

og ferdighetene som trengs for å klare seg i skoleløpet og for å oppnå suksess i framtiden 

(Lareau, 2003; Stefansen m.fl., 2017). Foreldrene medvirker ved å investere tid i barnas små 

og store prosjekter og utvikling i aktiviteter. «This sense of entitlement plays an especially 

important role in institutional settings, where middle-class children learn to question adults 

and address them as relative equals» (Lareau, 2003, s. 2). Med andre ord er dette en 

oppdragelsesstil som gir middelklassebarn erfaring og kunnskap i hvordan de skal forholde 

seg til institusjoner, og hvordan de skal kommunisere med voksne.  

 

På den andre siden har vi begrepet om naturlig utvikling (accomplishement of natural 

growth), hvor ideen går ut på at arbeiderklasseforeldre hovedsakelig ønsker å forme et godt 

hjemmemiljø for deres barn der de kan utvikle seg på en naturlig måte. Foreldrene er mindre 

involvert i barnas aktiviteter og prosjekter, og kommuniserer generelt mindre med dem 

(Lareau, 2003; Stefansen m.fl., 2017). «For them, the crucial responsibilities of parenthood do 

not lie in eliciting their childrens’s feeling, opinions, and thoughts. Rather, they see a clear 
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boundary between adults and children» (Lareau, 2003, s. 3). Dette har konsekvenser for barna 

når det gjelder forståelse og tillit til utdanningsinstitusjoner. Dette fordi det skapes et svakt 

skille mellom hjem og skole samtidig som det skapes et større og sterkere skille. Som en 

videreutvikling av oppdragelsesstilenes kulturelle logikker trekker Lareau (2003, 2015, s. 1) 

frem viktigheten av foreldre som cultural guides. Middelklasseforeldre fungerer i stor grad 

som kulturelle guider og overfører kulturelle ferdigheter som fakta, informasjon og kjennskap 

til sosiale prosesser (særlig kjennskap til hvordan institusjoner fungerer) til deres barn 

(Lareau, 2015; Stefansen, 2006). Dette er avgjørende for hvordan barna navigerer seg i og 

mestrer sosiale institusjoner. I hennes studie på oppadgående sosial mobilitet trekker hun 

særlig frem tre kulturelle ferdigheter som er viktige i reproduksjonen av sosial ulikhet:  

 

1. Middelklassebarn har mer kunnskap om «rules of the game». Eksempel: Hvilke fag en 

ikke trenger å ta, hvilke en må ta, hvilke karakterer som er viktige, osv. 

2. Middelklassebarn har mindre terskel for å spørre om hjelp fra lærere, og andre viktige 

voksenpersoner, enn barn fra arbeiderklassen. 

3. Middelklassebarn trekker på tidligere erfaringer og kunnskap i problemer med sosiale 

institusjoner, og lykkes i større grad med å løse problemene og å få behovene sine 

dekket. 

(Lareau, 2015, s.2) 

 

Et viktig poeng Lareau (2003, 2015) trekker frem er at de svake skillene mellom hjem og 

skole hos middelklassebarn gjør at de har mer tillitt til skolen som en institusjon. Hos 

arbeiderklassebarn, derimot, fører skillet til en begrensning. Dette kommer blant annet av at 

deres foreldre opptrer mer ydmykt i forhold til skolen enn det middelklasseforeldre gjør og 

opptrer dermed ikke som aktive talspersoner for sine barn i skolesammenheng (Stefansen, 

2006).  

 

Her kan det også trekkes likheter til sosiolog Diane Reay (2017) og hennes studie på 

arbeiderklassens forhold til utdanning i England. I boken tar hun en historisk gjennomgang av 

sosiale klasser og utdanning og fokuserer på hvordan utdanning i England fortsatt er 

begrenset til én smal gruppe, nemlig middel- og overklassen. I følge Reay (2011, 2017) 

opplever arbeiderklassen at de sviktes i utdanningssystemet fordi de ikke innehar den 

selvtilliten og anerkjennelsen i forhold til skolen. De besitter ikke den kunnskapen og 
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informasjonen om skolesystemet som middel- og overklassen gjør og kan heller ikke vise til 

en familiehistorie med god utdanning og anerkjennelse. «The working classes have never had 

a fair chance in education» (Reay, 2017, s. 185). Med andre ord viser hun at arbeiderklassen 

ikke er i besittelse av de kulturelle ferdighetene som dominerer skolen og får dermed ikke en 

real sjans på den utdanningen de har krav på. Hun ser blant annet dette som et resultat av 

stigmatiseringen rundt yrkesfaglig utdanning. En slik type utdanning er mer utbredt blant 

arbeiderklassen nettopp fordi det ikke ligger innenfor den legitime kulturen til middel- og 

arbeiderklassen (Reay, 2011). «We need to reach a situation that we are still very far from, 

where tracks can be chosen on the basis of interests and inclinations, not social class and 

perceived academic ability» (Reay, 2011, s. 2).   

 

Ideen om at klasseforskjeller i utdanning kan forklares med mangel eller overskudd på 

kulturelle ferdigheter har blitt presentert ovenfor. Her er Bourdieu den mest fremtredende 

teoretikeren. Andre teoretikere, slik som Passeron, Bernstein, Lareau og Reay, har blitt 

trukket inn som teoretisk grunnlag for å visse bredden og videreutviklingen av teorien. Kort 

oppsummert handler teorien om kulturelle ferdigheter om at visse sosiale grupper arver de 

riktige og dominante kulturelle kodene, det riktige språket og befinner seg i den posisjonen 

som favoriseres og premieres i utdanningssystemet. På den måten er det kun noen som 

mestrer skoleløpet, mens andre faller fra. Dette fører til ulikheter i utdanning.  

2.3 Jevnalderfellesskapet og selvstendighetsprosjektet 

 

Dette er en oppgave som handler om hvordan ungdomsskoleelever velger videregående skole, 

og i hvilken grad de opplever at deres foreldre er medvirkende i selve prosessen. Ovenfor har 

relevant teori på temaet blitt presentert, der det understrekes at foreldres kulturelle ferdigheter 

og/eller økonomiske ressurser har en sammenheng med unges utdanningsvalg og 

utdanningsmuligheter. Allikevel er det nødvendig å nevne betydningen av jevnaldrende, altså 

venner og klassekamerater, og betydningen av identitet og selvstendighet på valg av 

utdanning. 

 

I boken «The Adolescent Society» undersøker James Coleman (1961) ungdomskulturen i 

sammenheng med skolesystemet i USA på midten av 50-tallet. Gjennom kvantitativ data 

finner han at jevnaldrende i svært liten grad påvirker hverandre når det gjelder utdanningsvalg 
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og utdanningsmuligheter. Heller er ungdom opptatt av å sammenligne seg selv med 

jevnaldrende i form av popularitet og status, utseende, og sportslige ferdigheter. Samtidig 

viste ungdommene motvilje til skolen som institusjon og normene som fulgte med.  

 

Den tiden Coleman (1961) skrev om ungdomskultur var en tid preget av endring. Blant annet 

opplevde den vestlige delen av verden en endring fra det tradisjonelle bondesamfunn til et 

mer moderne og individualistisk samfunn. Allikevel er det flere i dag som vil hevde at 

jevnaldrende i dag heller ikke har noe særlig stor betydning for skoleprestasjoner og 

utdanningsvalg (Kerckhoff, 1986; Frønes, 2006). Derimot er betydningen av jevnaldrende 

tydelig i temaer utenfor utdanningens rammer, slik som sportslige og andre kreative interesser 

(Frønes, 2006). Helene Godø (2014) trekker fram frykt for å skille seg ut, konsekvenser 

knyttet til å havne utenfor, og posisjonering i det sosiale hierarkiet som viktige faktorer i 

skolehverdagen.  Dette viser at ungdomskultur og utdanning, i form av påvirkning på 

utdanningsvalg og utdanningsmuligheter, ikke har endret seg stort siden Colemans (1961) 

omfattende forskning på 60-tallet.  

 

Samtidig er det viktig å nevne at ungdomstiden i stor grad er preget av et skifte i relasjon 

mellom ungdom og foreldre til relasjon mellom ungdom og ungdom (Frønes, 2006; Heggen 

og Øia, 2007). Dagens forskning på ungdom går ofte ut på hvordan de løsriver seg fra 

foreldrene, der antagelsen handler om at jevnaldrende spiller en viktigere rolle i ungdommens 

identitetsarbeid og utvikling av selvstendighet (Smette m.fl., 2017). Disse nøkkelordene, 

identitet og selvstendighet, handler om «å finne seg selv» og «å kjenne seg selv» (Smette 

m.fl., 2017, s. 139). Med andre ord er ungdomstiden særlig preget av en opplevelse av søken 

på egen identitet og å handle uavhengig av rådføring fra andre. Det kan derfor virke som om 

foreldrenes påvirkning utelukkes fra ungdommens identitet- og selvstendighetsprosjekt. 

Derimot viser forskning at endring i foreldrerollen de siste årene gjør at foreldre har en plass i 

dette prosjektet. Tormod Øia og Viggo Vestel (2014, s. 99) finner i sin artikkel i Tidsskrift for 

ungdomsforskning at «generasjonskløfta» har minket. Med dette menes det at unge i dag ikke 

lenger gjør opprør mot foreldregenerasjonen, men heller involverer foreldrene i form av tillit 

og nærhet. Dette kan komme av at foreldrerollen de siste tiårene har blitt mindre autoritær, og 

at ungdomsopprør slik vi så på 70 og 80-tallet ikke lenger står like sterkt (Smette m.fl., 2017; 

Øia og Vestel, 2014).      
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Ingrid Smette m.fl. (2017) trekker fram begrepene den lille og den store selvstendigheten når 

de forsøker å forklare unges selvstendighetsprosjekt. Begrepene er inspirert av det teoretiske 

rammeverket til sosiologene Stefan Timmermans og Iddo Tavory (2012) og forklarer de ulike 

dimensjonene av selvstendighetsprosjektet. Den lille selvstendigheten handler hovedsakelig 

om struktur i skolehverdagen: «det handler om å kunne strukturere seg selv – ordne leksene, 

de sosiale relasjonene, og å sette grenser for fristelser» (Smette m.fl., 2017, s. 147). Med 

andre ord handler det om å kunne organisere livet sitt, finne motivasjon og å gjennomføre 

arbeid. Det store selvstendighetsprosjektet er mer omfattende enn det lille 

selvstendighetsprosjektet, og tar utgangspunkt i ungdommens livsprosjekt. Det handler i stor 

grad om å finne sin identitet, bli trygg på seg selv og å finne ut av hvem man er. Egen 

refleksjon knyttet til framtidsplaner står også sterkt i det store selvstendighetsprosjektet. Ideen 

om selvstendighetsprosjektet er relevant til denne oppgaven fordi det trekker frem andre 

elementer ved hvorfor ungdom velger som de gjør, og utfordrer i noen grad antagelsen om 

foreldrenes påvirkning i valget.  

2.4 Tidligere forskning 

 

Blant forskere innenfor utdanningssosiologi finnes det altså en bred enighet om at det fortsatt 

eksisterer sosial ulikhet i utdanningsvalg (Fekjær, 2009). Sosiolog Gudmund Hernes (1974) 

viser sammenhengen mellom skoleprestasjoner og arvede ressurser hjemmefra, noe både 

norske og internasjonale empiriske studier også støtter opp om (se blant annet Hernes, 1974; 

Ball m.fl., 2004; Gillies, 2005; Hansen, 2008; Andersen, 2009). Den røde tråden som 

presenteres i teori om utdanning og tidligere forskning diskuterer og illustrerer 

sammenhengen mellom sosial bakgrunn og utdanning. Som en oppsummering skal den siste 

delen av dette kapitlet presentere noen relevante forskningsprosjekter på temaet, både i norsk 

og internasjonal sammenheng. 

 

2.4.1 Norsk forskning 

I norsk skolepolitikk, særlig på den sosialdemokratiske siden, står prinsippet om enhetsskolen 

sterkt (Thuen, 2010; Hansen, 2017). Et slikt prinsipp har blant annet som mål å utjevne 

sosiale forskjeller i skolen. Dette var også det implisitte målet da reformen om 

Kunnskapsløftet trådde i kraft i 2006 (Bakken og Elstad, 2012a). Til tross for dette viser 
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forskning at de sosioøkonomiske forskjellene i skoleprestasjoner har økt etter innføring av 

reformen, argumenterer Ander Bakken og Jon Ivar Elstad (2012a). Dette er en artikkel som 

hovedsakelig dekker hele Norge, men om vi kun ser på Oslo avsløres det et lignende mønster 

(Bakken og Elstad, 2012b). Forfatterne argumenterer for tre mulige forklaringer på hvorfor og 

hvordan denne utviklingen har skjedd: 

 

1. Reformen er for ambisiøs. Forutsetningene for å klare seg i skolen ganger kun 

middelklassen. 

2. Lærerne har endret sin vurderingspraksis. Skillet mellom elevenes kunnskapsnivå 

tydeliggjøres mer på karakterskalaen og kan være en forklaring på tendenser til 

økende sosial ulikhet. 

3. Endring i foreldrenes rolle. Foreldre som er opptatt av å øke kunnskapsnivået i skolen 

produserer økende sosial ulikhet. Disse kommer hovedsakelig fra middelklassen. 

 

(Bakken og Elstad, 2012b). 

 

Uansett forklaring tyder ikke deres funn på at Kunnskapsløftets mål om styrket ferdighet og 

utvikling blant alle unge er oppnådd. 

 

Det er punkt nummer tre, endring i foreldrenes rolle, som også preger Kari Stefansen m.fl. 

(2017) sin studie. Aktuelle skolepolitiske tiltak (eks. Kunnskapsløftet) beskriver en 

forventning om at foreldre skal bidra til å skape en sammenheng mellom hjem og skole der 

foreldre engasjerer seg i barnas skolearbeid. Gjennom kvalitative intervjuer med foreldre 

illustreres det forskjeller i oppdragelsesstiler. Middelklasseforeldre fører en mer kultivert 

oppdragelsstil, mens foreldre fra arbeiderklassen fokuserer på en mer naturlig 

oppdragelsesstil, som nevnt tidligere i teorikapitlet. Derav viser middelklassen mer tillit til 

skolesystemet, mens arbeiderklassen i stor grad føler avvik. Stefansen m.fl. (2017) sine funn 

viser at middelklassens tilnærming til skolen oppfyller skolens forventninger best, noe som 

fører til at barn av middelklassen mestrer og premieres i skolen mer enn barn fra lavere 

sosiale sjikt. Flere norske forskere har skrevet om effekten av foreldres engasjement på barnas 

skolegang, blant annet Helene Aarseth (2015) og Nicole Hennum (2002).  

 



22 
 

I en kvantitativ studie undersøker Øia (2011) betydningen av barns relasjon til foreldre, 

sammenhengen av foreldrebakgrunn på motivasjon i skolen, og mestring i skolen. Studien 

rommer ungdom fra hele Norge. Øia (2011) vektlegger særlig foreldrenes medvirkning i 

starten av barnas liv som avgjørende for hvordan de klarer seg senere og hvordan dette viser 

seg nettopp i skolen. Her fokuserer han på hvordan kulturelle klasseforskjeller skaper ulikhet i 

utdanning. Spesielt fokuserer han på foreldres utdanning, hvor han viser at unge med høyt 

utdannede foreldre har bedre motivasjon på skolen og presterer bedre enn unge med lavt 

utdannede foreldre. Et annet interessant funn Øia (2011, s. 73) trekker frem er foreldrenes 

føring av uformell sosial kontroll. Dette er et begrep som beskriver foreldrenes påvirkning på 

barnas adferd, og det skjer blant annet gjennom daglig sosial samvær mellom foreldre og 

deres barn. Analysen til Øia (2011) viser at jo bedre kontroll og oversikt foreldrene har, desto 

bedre er skoleprestasjonene og motivasjonen til deres barn.     

 

Studiene som er omtalt vil argumentere for at klasseforskjeller i utdanningsvalg er et resultat 

av kulturelle forskjeller mellom klassene. Studiene omtalt nedenfor har et annet perspektiv, 

nemlig at forskjeller i utdanning kommer av rasjonelle valg. Samtidig vil noen hevde at 

forskjellene skjer som et resultat av både kulturelle og rasjonelle valg.  

 

Her er blant annet artikkelen til sosiolog Marianne Nordli Hansen (2008) nødvendig å trekke 

frem. Studien hennes undersøker om økonomiske ressurser på utdanningsmuligheter har 

endret seg over tid. Her er antakelsen at foreldres økonomiske ressurser har en stor 

innvirkning på klasseforskjeller i utdanningsmuligheter fordi mer velstående familier kan 

betale for deres barns utdanning. Datamaterialet består av nordmenn født mellom 1955 og 

1984, og rommer derfor et spenn på rundt 30 år. Analysen til Hansen (2008) viser at 

økonomiske forskjeller blant foreldre varierer i henhold til den økonomiske utviklingen i 

Norge, og derfor varierer også sosiale ulikheter i utdanning. Dette støtter opp om rasjonelle 

valg-teorien da det viser at kostander og fordeler er viktige faktorer i forhold til 

klasseforskjeller i utdanningsmuligheter og at økonomiske ressurser er avgjørende for 

utdanningsvalg.      

 

Sosiolog Håvard Helland (2006) undersøker gjennom en kvantitativ studie betydningen av 

sosial bakgrunn og valg av studieretning, derav ikke lengden på studiet, men i hvilken 

utdanningsretning unge ønsker å velge, basert på sosial bakgrunn. Analysen peker på at både 
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økonomiske og kulturelle ressurser er betydningsfullt i utdanningsvalg. Sammenhengen 

mellom unges sosiale bakgrunn kan forstås som et uttrykk for å unngå nedadgående sosial 

mobilitet, samt påvirkning av kulturelle verdsettinger. Et viktig element Helland (2006) 

kommer med er at redsel for nedadgående sosial mobilitet står sterkere hos individer fra høy 

sosial bakgrunn. Funnene til Helland (2006) kan ses i lys av både rasjonelle og kulturelle 

perspektiver.  

 

At sosiale ulikheter i utdanningsvalg kan forstås som både rasjonelle og kulturelle 

forklaringer er også fokuset i artikkelen til sosiologen Christer Thrane (2005). Han trekker 

frem tre mekanismer som kan forklare sammenhengen mellom foreldre og deres barns 

utdanningsvalg:  

 

1. Foreldrenes økonomiske ressurser  

2. Tidligere skoleprestasjoner 

3. Utdanningsforventninger  

(Thrane, 2005) 

 

Analysen hans viser at foreldrenes økonomiske ressurser i liten grad påvirker unges 

utdanningsvalg. Dette støtter ikke opp om flere studier på temaet, blant annet Hansen (2008), 

og han argumenterer for at dette resultatet kan komme av at norsk skolegang generelt sett er 

gratis. Derimot viser funnene at tidligere skoleprestasjoner og forventninger om linjevalg 

(eks. valget mellom yrkesfaglig eller studieforberedende) har tydelige effekter på 

utdanningsvalg. Her argumenterer han for at prestasjoner i skolen og utdanningsvalg delvis er 

et resultat av rasjonelle faktorer (det er intuitivt og lite risikofylt å velge videre skolegang med 

gode skoleprestasjoner) og kulturelle faktorer (et delvis resultat av foreldrenes 

utdanningsressurser).  

 

Hittil har oppgaven fremstilt empiriske studier relevant for oppgavens problemstilling. Den 

gjennomgående konklusjonen er som følger: det finnes en sammenheng mellom sosial 

bakgrunn og valg av utdanning. Derimot er det noe uenighet rundt hva som kan forklare de 

sosiale forskjellene i utdanning. På den ene siden vil det argumenteres for at det er arv av 

kulturelle ressurser og verdisettinger som preger forklaringen. På den andre siden diskuteres 

individers handlinger som rasjonelle og økonomisk tilknyttet. Noen vil argumentere for at 
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sammenhengen mellom sosial bakgrunn og utdanning preges av både rasjonelle valg og 

kulturelle perspektiver. 

 

2.4.2 Internasjonal forskning 

Denne oppgaven baserer seg på norske forhold, nærmere bestemt i Oslo. Det norske 

skolesystemet er noe annerledes enn diverse skolesystemer i utlandet. Blant annet har Norge 

offentlig finansiering av skole og utdanning, og det argumenteres for at det norske 

utdanningssystemet gjør det bedre i å utjevne sosiale forskjeller enn de andre OECD-landene 

(OECD, 2017). Til tross for dette viser forskning at de teoretiske hovedposisjonene også er 

relevant for Norge, som illustrert tidligere i dette kapitlet. For å vise et bredere spekter av 

relevant forskning på temaet er det nødvendig å vise noe av det som preger forskning utenfor 

Norge også. 

 

Basert på både kvalitative og kvantitative data i England undersøker sosiolog Stephen Ball 

m.fl. (2002) effekten av sosial klasse og utdanningsvalg. Her argumenterer de for at 

utdanningsvalg må forstås i sammenheng med klasseforståelse, og at valgene spiller en viktig 

rolle i reproduksjonen av utdanningshierarkiet. De ser på dette som kulturelle forskjeller 

mellom de sosiale klassene i England. Kunnskap om og bruk av status er ujevnt fordelt og 

varierer systematisk mellom skoler og familier. Sosiale og kulturelle forskjeller underbygger 

valgprosessen og resulterer i sosial ekskludering blant ulike sosiale sjikt. Hovedargumentet 

går ut på at unge fra middelklassen føler seg hjemme i utdanningsinstitusjoner, i motsetning 

til unge fra arbeiderklassen som må forandre identitet og omgås i kontekster utenfor deres 

komfortsone. Dette er for risikofylt for arbeiderklassens identitet og resulterer i at flere fra 

middelklassen tar utdanning enn fra arbeiderklassen. 

 

På samme tid viser sosiolog Nan Dirk de Graaf m.fl. (2000) i en studie fra Nederland at 

sammenhengen mellom sosial ulikhet og utdanning kan forklares med foreldrenes kulturelle 

ressurser. Samtidig avdekker de at unge fra høy sosioøkonomisk bakgrunn gjør det bedre enn 

unge fra foreldre med større grad av kulturelle ressurser enn økonomiske ressurser. Dette 

støtter opp om antagelsen om at tilgangen på økonomiske ressurser har en påvirkning på 

utdanningsmuligheter og utdanningsvalg.  
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I en annen nederlandske studie viser sosiologene Herman Van De Werfhorst og Saskia 

Hofstede (2007) i sin analyse at både ideen om rasjonelle valg og kulturelle ressurser kan 

forklare sammenhengen mellom sosial bakgrunn og utdanning. Funnene viser at unge som 

handlende aktører kan forklare de systematiske forskjellene i aspirasjoner og 

utdanningsforventninger, mens kulturelle forskjeller heller viser seg innenfor ulikhet i 

prestasjoner og ferdigheter.  

 

De internasjonale studiene ovenfor presenterer en argumentasjon som i stor grad samsvarer 

med de norske perspektivene. Som tidligere nevnt fører Norge en annen skolepolitikk enn 

mange andre vestlige land og det er derfor interessant å se at problemstillingene og 

konklusjonene i både norske og internasjonale studier viser lignende mønster. Kanskje er 

dette bare enda en indikasjon på at likhets-Norge ikke er så likt allikevel, og at skolepolitiske 

tiltak ikke har fungert på den måten som først antatt. Dette er noe oppgaven skal utforske 

videre, med Oslo som geografisk utgangspunkt. 

 

Dette teorikapitlet har gått gjennom relevant teori på temaet med hovedfokus på Boudon og 

Bourdieu sine teorier. Boudon og hans tilhengere argumenterer for at forskjeller i 

utdanningsvalg og utdanningsmuligheter er et resultat av rasjonelle handlinger. Her handler 

det om at den sosiale posisjonen et individ ønsker å oppnå må ses i henhold til individets 

posisjon, der kostander og fordeler knyttet til den posisjonen er avgjørende. Bourdieu og 

teorien om kulturelle ferdigheter går ut på at personers grad av kulturell kapital avgjør 

mestring eller tap i skolen ettersom de kulturelle ferdighetene favoriseres i skolesammenheng 

og preger videre suksess. Teorikapitlet har illustrert at Boudon og Bourdieus teorier åpenbart 

står i motsetning til hverandre, men at teoriene også påpeker at relasjonen mellom barn og 

foreldre er avgjørende for mestring i skolen. Avslutningsvis ble eksempler på norsk og 

internasjonal empirisk forskning presentert for å frempeke at det finnes lignende mønster på 

tvers av landene, til tross for at det norske skolesystemet er lagt opp noe annerledes enn andre 

vestlige land. Påfølgende kapittel skal se på hvordan søknadsprosessen til videregående skoler 

i Norge fungerer og vise hvordan de ulike skolene i Oslo rangeres i dag.  
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Kapittel 3.0 Søknadsprosessen og 
skolerangeringer 
 

Før oppgaven dykker inn i prosjektets metodiske tilnærming er det nødvendig å legge frem 

den prosessen elevene må gjennom når de skal velge videregående skole. Dette gjøres for å gi 

et bilde av søknadsprosessens omfang. Samtidig blir rangeringer av vgs-skoler i Oslo lagt 

frem for å gi leseren en oversikt over hvilke skoler elevene snakker om i oppgaven og hva de 

krever av karaktersnitt.   

 

Med Kunnskapsløftet kom faget utdanningsvalg. Faget trådde i kraft i 2008 og ble revidert i 

2015. Faget er obligatorisk for alle ungdomsskoleelever og målet er å gi elever «kompetanse i 

å håndtere ulike valg knyttet til karriere» (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). De tre 

områdene faget fokuserer på er: personlige valg, utdanning og yrker, og arbeid. Dette er altså 

et fag som skal gi alle elever i Norge på ungdomsskolen sjansen til å mestre de valgene de 

skal ta i løpet av utdannings- og arbeidslivet. Skolene kan selv velge når de vil starte med 

faget, enten på 8. trinn eller 9. trinn. 

 

En del av faget er å gi elevene grundig opplæring i hvordan de skal søke seg inn på en 

videregående skole. Dette lærer de ved å gå gjennom hva de ulike utdanningsprogrammene 

innebærer, begrensninger og muligheter knyttet til utdanningsprogrammene, yrkesmuligheter 

knyttet til de ulike utdanningsprogrammene, og programfag og fellesfag de ulike 

utdanningsprogrammene tilbyr. På samme tid går de noe gjennom hva de ulike skolene krever 

av karaktersnitt i de ulike fylkene. Et viktig element i faget er hvordan søknadsprosessen 

foregår. 

3.1 Søknadsprosessen 

 
Steg 1: Valget mellom studieforberedende og yrkesfaglig 

Å søke seg inn på en videregående skole er en lengre prosess enn det kanskje mange tror. 

Elever på ungdomsskolen blir bedt om å tenke på hvilket utdanningsprogram de ønsker å søke 

seg inn på allerede det første året på ungdomsskolen. De forskjellige studieretningene de har å 

velge mellom er studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglig utdanningsprogram. 
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Hvis en velger studieforberedende oppnår elevene det som kalles generell studiekompetanse 

som betyr at en kan søke seg inn på universitet og høyskoler etter fullført videregående 

(vilbli.no, 2017). Hvis en velger yrkesfaglig oppnår eleven yrkeskompetanse med fag- eller 

svennebrev som gir grunnlag for videre utdanning på fagskole (ibid.). På fagskoler får eleven 

en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående utdanning (utdanning.no, 2017). Det er 

også mulig å ta påbygging til generell studiekompetanse. Det betyr at eleven fullfører 

videregående med både yrkesfag og generellstudiekompetanse og kan søke seg inn på 

universitet og høyskole. Med andre ord spiller valg av studieretning en stor rolle for videre 

utdannings- og arbeidsliv.  

  

Steg 2: Valg av retning innenfor utdanningsprogram 

Etter eleven har bestemt seg for utdanningsprogram må han/hun velge retning av 

utdanningsprogram. Hvis en har valgt studieforberedende utdanningsprogram finnes det fem 

ulike alternativer. De ulike programmene er: 

 

1. Idrettsfag  

2. Kunst, design og arkitektur  

3. Medier og kommunikasjon  

4. Musikk, dans og drama  

5. Studiespesialisering        

(vilbli.no, 2017). 

 

Om valget er yrkesfaglig utdanningsprogram finnes det åtte alternativer å velge mellom:  

 

1. Bygg og anleggsteknikk  

2. Design og håndverk  

3. Elektrofag  

4. Helse- og oppvekstfag  

5. Naturbruk  

6. Restaurant- og matfag  

7. Service og samferdsel 

8. Teknikk og industriell produksjon       

(ibid.). 
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Studieforberedende 

På studieforberedende må eleven fullføre tre års skolegang for å kunne søke opptak på 

universitet og høyskole. Det første året består av fellesfag, det andre året fortsetter med 

fellesfag i tillegg til valg av programfag, og det tredje året består av fordypning av 

programfag. På studieforberedende er fagene som regel teoretiske. Programfag er valgfrie fag 

eleven kan velge ut i fra valgt programområde (ibid.).  

 

Yrkesfaglig  

Det tar mellom tre til fem år å fullføre yrkesfaglig opplæring. Oppsettet de tre første årene er 

nokså likt som studieforberedende, hvor eleven på første året får grunnleggende opplæring ut 

i fra valgt utdanningsprogram, og andre og tredje år går på valg av og fordypning av 

programfag. Grunnen til at yrkesfaglig kan ta opptil fem år er fordi eleven kan velge å gå i 

praksis/opplæring i bedrifter (ibid.). Valg mellom studieforberedende og yrkesfaglig 

utdanningsprogram skjer alltid på høsten på tiende trinn. 

 

Steg 3: Valg av videregående skole 

Når eleven har valgt utdanningsprogram må han/hun søke seg inn på en videregående skole 

som tilbyr det valgte utdanningsprogrammet. Eleven må liste opp tre valg i prioritert 

rekkefølge og har rett til å komme inn på én av dem. Søknaden skjer gjennom vigo.no, og 

gjøres på vinteren på tiende trinn. Fristen for å søke er alltid 1. mars, med unntak av elever 

med fortrinnsrett eller individuell behandling (ibid.). På sommeren får elevene svar på hvilken 

videregående skole de har kommet inn på og det er nødt til å svare innen én uke.       

 

De tre stegene viser at elevene kontinuerlig er nødt til å forholde seg til ulike valg og 

alternativer når de skal velge videregående skole. Dette er en omfattende prosess som tar tid å 

sette seg inn i.  

3.2 Skolerangeringer 

 

I kapittel 5 og 6 snakkes det mye om de ulike videregående skolene i Oslo. Her kommer en 

oversikt over hvilke skoler som har høyest og lavest gjennomsnittlig inntakspoengsum 
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innenfor noen studieforberedende utdanningsprogram, skoleåret 2017/2018 (Oslo kommune, 

2018a). 

 

Studiespesialisering - høyest    Studiespesialisering - lavest 

1. Elvebakken vgs  53,50 poeng  1. Hellerud vgs 30,60 poeng  

2. Nydalen vgs   52,90 poeng  2. Stovner vgs  31,30 poeng  

3. Ullern vgs   51,60 poeng  3. Hersleb vgs  33,40 poeng 

4. Foss vgs   48,60 poeng  4. Bjørnholt vgs 33,50 poeng 

5. Edvard Munch vgs 48,20 poeng  5. Ulsrud vgs  34,50 poeng 

 

Studiespesialisering med toppidrett   Studiespesialisering, komprimert løp 

1. Nydalen vgs 52,00 poeng   1. Hersleb vgs  53,30 poeng 

2. Persbråten vgs 49,40 poeng 

3. Valle Hovin vgs 45,20 poeng 

 

Det er særlig disse skolene elevene snakker om i oppgaven. Hersleb vgs er den eneste skolen i 

Oslo som tilbyr studiespesialisering, komprimert løp. Det er et tilbud for elever som ønsker å 

gjennomføre studiespesialisering på to år, i motsetning til tre. I tillegg til karakterkrav holder 

skolen intervjurunde for å sikre at eleven er motivert nok til å fullføre på to år (Hvistendahl og 

Vatnøy, 2015). Det er kun Nydalen, Persbråten og Valle Hovin som tilbyr studiespesialisering 

med toppidrett i Oslo. Lambertseter, Persbråten, Bjerke og Ulsrud tilbyr studiespesialisering 

med idrettsfag. Idrettsfag tilbyr læring i fysisk aktivitet og trening, treningsledelse, og 

teoretiske fag (vilbli.no, 2018a). Toppidrett innebærer systematisk og målrettet trening for å 

øke prestasjonsnivået i en spesifikk idrett (ibid.).       

   

Etter at et rent karakterbasert inntak ble innført igjen i 2009 har det vært lite endringer i hvilke 

vgs-skoler i Oslo som ligger på topp og hvilke som ligger nederst ut ifra gjennomsnittlig 

poenggrense. Skoleåret 2011/2012 viser at Elvebakken, Ullern og Foss lå på topp fem, slik de 

også gjør i dag (Oslo Kommune, 2012). Nydalen, derimot, var en skole som lå midt på 

skalaen. Edvard Munch eksisterte ikke før i 2015 (Osloskolen, 2018). På det tidspunktet 

eksisterte det heller ikke rene utdanningsprogram som fokuserte på studiespesialisering med 

toppidrett og studiespesialisering komprimert løp på Hersleb kom i 2015 (Eriksen, 2014). 
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Dessuten har det også vært lite endringer blant skolene med lavest poenggrense (Oslo 

Kommune, 2012).  

 

Det er helt tydelig et gjennomgående mønster når det gjelder beliggenhet og poenggrense 

blant skolene. De skolene som krever et høyere karaktersnitt ligger hovedsakelig i sentrum av 

Oslo eller på vestkanten, med unntak av Hersleb komprimert løp. De skolene som ikke krever 

et godt karaktersnitt ligger utelukkende på Oslos østkant. Det har altså vært lite endringer 

over tid når det gjelder hvilke skoler som topper og ikke topper listene av høyest 

inntakspoeng blant vgs-skolene i Oslo.    
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Kapittel 4.0 Metodisk tilnærming 
 

Denne masteroppgaven tar for seg hvordan tiendeklasseelever på ungdomsskolen går fram i 

valg av videregående skole, og i hvilken grad deres foreldre er medvirkende i prosessen. 

Forskningsprosjektet baserer seg på to utvalgte ungdomsskoler og 12 intervjuer, hvorav 10 av 

dem er intervjuer av elever, og to av dem er intervjuer av lærere på de respektive 

ungdomsskolene i Oslo. Intervjuene omhandler prosessen rundt valg av videregående skole, 

hvor fokuset konsentrerer seg på elevenes subjektive tanker på temaet, samt hvordan de 

opplever foreldrenes medvirkning i selve prosessen. I dette kapitlet gjør jeg rede for 

prosjektets forskningsmetode. Først, derimot, blir problemstilling og forskningsspørsmål lagt 

fram igjen for å påminne leseren om formålet med forskningen.  

 

Den overordnede problemstillingen i dette forskningsprosjektet er todelt:  

(1) Hvordan går elever på tiende trinn i Oslo fram i valg av videregående skole? 

(2) I hvilken grad opplever elevene at foreldrene er medvirkende i valget? 

 

Oppgaven belyser problemstillingene ved hjelp av følgende forskningsspørsmål: 

 Hvor henter elevene informasjonen fra?  

 Er elevene klar over hvilke muligheter de har i valg av videregående skole? 

 Hvilke ambisjoner har elevene når de velger videregående skole?  

 Velger de ut ifra rasjonelle eller kulturelle grunnlag? 

4.1 Vitenskapsteoretisk forståelsesramme 

 

Denne oppgaven tar en fenomenologisk tilnærming. Dette er én av flere vitenskapsteoretiske 

retninger som gir grunnlag for hvordan kunnskap produseres i kvalitativ metode og som er 

nyttig i selve fortolkningen av datamaterialet (Thagaard, 2009). Med andre ord tar dette 

perspektivet en fortolkende tilnærming til dataens innhold og tar utgangspunkt i at mennesker 

danner sin egen virkelighet og gir mening til egne erfaringer og opplevelser (Dalen, 2011). 

Dette avsnittet skal beskrive hvorfor en fenomenologisk tilnærming er valg, samt vise hva det 

innebærer for oppgaven.  
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4.2 Fenomenologi 

 

Fenomenologi handler om å forstå menneskers livsverden, erfaringer og opplevelser. I et 

forskningsprosjekt er det informantenes subjektive meninger som skal komme frem og målet 

er at forskeren skal få økt forståelse og innsikt i informantenes livsverden (Johannessen m. fl., 

2004). Det handler om å kunne beskrive og forstå et fenomen sett gjennom informantenes 

subjektive oppfatninger.  

 

Oppgaven skal undersøke informantenes subjektive oppfatninger om hvordan de går fram i 

valg av videregående skole og i hvilken grad de opplever foreldrene sine som medvirkende i 

valget. En fenomenologisk tilnærming er derfor en naturlig framgangsmåte. Dette betyr at 

intervjuene har som hensikt å forstå informantenes perspektiver for å beskrive en verden slik 

elevene selv ser det. I følge pedagogikkforsker Thomas Nordahl (2003, s. 72) bør ungdom 

forstås som: «handlende og villende individer, som ønsker å skape mening i tilværelsen». For 

at denne oppgaven skal være bidragsnyttig er det nødvendig å sette seg inn i elevenes 

livsverden og undersøke hvordan de forstår og erfarer sin egen situasjon  

4.3 Valg av forskningsmetode 

 

Valg av metode krever en bevissthet rundt hvilket eller hvilke spørsmål som egentlig blir stilt 

i oppgaven. Ulike problemstillinger krever ulike metoder, det som skal undersøkes bør gi en 

indikasjon på hvilken metode som skal benyttes (Kvale og Brinkmann, 2015). I dette 

prosjektet har kvalitativ metode og kvalitative intervjuer blitt valg som forskningsmetode. 

Påfølgende del skal demonstrere og forklare hvorfor kvalitativ metode og intervju har blitt 

valg som metodisk tilnærming.  

4.3.1 Kvalitativ metode 

Hovedskillet mellom kvalitativ og kvantitativ metode omhandler de perspektivene som blir 

lagt til grunn. Nærmere bestemt kan en se på kvalitativ forskning som mer innholdssøkende, 

en type forskning som baserer seg på kvaliteten av egenskapene til det fenomenet som skal 

undersøkes. Kvantitativ metode, derimot, er mer innholdsstyrt, noe som betyr at det legges 

vekt på mengden av egenskapene til det fenomenet som blir forsket på (Widerberg, 2001). 
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Denne oppgaven har som mål å avdekke tiendeklasseelevers oppfatninger og erfaringer av 

deres situasjon og ståsted innenfor utdanningssystemet, derfor har kvalitativ metode blitt 

valgt.  

4.3.2 Kvalitative intervjuer 

Kvalitative intervjuer er én av flere måter å samle inn data på ved bruk av kvalitativ metode 

og er den mest velbrukte teknikken for datainnsamling i kvalitativ samfunnsvitenskap 

(Gubrium og Holstein, 2003). Intervjuer kan fungere som innsamlingsmetode i kombinasjon 

med andre kvalitative metoder (observasjon, fokusgrupper, osv.) eller i kombinasjon med 

kvantitativ metode (Widerberg, 2001). I denne oppgaven er det kun intervjuer alene som skal 

benyttes. Sosiolog Karin Widerberg (2001, s. 16) skriver: «intervjuer innebærer at forskeren 

benytter samtaleform for å få andres muntlige opplysninger, fortellinger og forståelse rundt et 

gitt tema». Kort fortalt vil dette si at jeg som intervjuperson fungerer som hovedverktøyet i 

samtalen. Det har som funksjon at jeg, som intervjueren, er tilstede og setter rammen rundt 

intervjuets kontekst og kan følge opp det informantene forstår rundt det aktuelle temaet. 

Samtidig er det spesielt viktig å være bevisst på hvem man skal intervjue. Steinar Kvale 

(1997) ser på kvalitative intervjuer som en samtale med en struktur og et formål. Hvordan 

strukturen legges opp i intervjuet er avgjørende for hvilken rolle man påtar seg i intervjuet og 

er avhengig av hvem informantene er. 

4.3.3 Semistrukturerte intervjuer og temaliste 

Oppgavens forskningsmetode baserer seg på semistrukturerte intervjuer. Slike intervjuer 

baserer seg som oftest på en intervjuguide der sentrale deltemaer som inngår i de overordnede 

forskningsspørsmålene blir listet opp (Johannessen m. fl., 2004). Derfor lagde jeg en såkalt 

temaliste på forhånd av intervjuene (se vedlegg 1). Temalisten er en liste med stikkord og 

relevante spørsmål, en slags huskeliste som er tilgjengelig under intervjuet. I kontrast til et 

åpent eller lukket intervju, fungerer semistrukturerte intervjuer på den måten at forskeren får 

større mulighet til å sammenligne informasjon om informantene (Thorgersen, 2012). Ut fra et 

fenomenologisk perspektiv er «semistrukturerte livsverdenintervju» et godt utgangspunkt i 

møte med informanter når det skal fokuseres på deres dagligdagse opplevelser og erfaringer 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 46). Ideen er at intervjuet skal ligge nært en hverdagslig dialog, 

men samtidig ha et profesjonelt intervju som mål. Det kan tenkes at semistrukturerte 
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intervjuer fungerer spesielt bra i møte med ungdom fordi atmosfæren og kommunikasjonen 

rundt samtalen blir mer lavterskel, samtidig som de føler at de blir tatt på alvor. Det er 

nødvendig at elevene får en følelse av alvor og seriøsitet med tanke på den informasjonen de 

blir spurt om, og i hvilken grad de ønsker å gi et ærlig og oppriktig svar. En annen fordel ved 

semistrukturerte intervjuer er at forskeren har muligheten til å bevege seg mer fritt i løpet av 

samtalen og dermed få nyansert og uttrykksfull kunnskap på temaet. Det er nettopp ny innsikt 

og forståelse på tema denne oppgaven er på utkikk etter.  

 

Å benytte seg av semistrukturerte intervjuer i denne masteroppgaven fungerte godt. Det åpnet 

opp for en kommunikasjon hvor jeg som intervjuer kunne forme nye og uventede spørsmål 

under intervjuene, samtidig som elevene følte at det ble en hyggelig og interessant samtale, og 

ikke en systematisk oppfølging av spørsmål. Samtidig egnet det seg bra i form av hvor ulike 

elevene var fra hverandre. Noen trengte en litt grundigere innledning i starten av intervjuet, 

mens andre hoppet i det uten noe særlig interesse for forhåndsinformasjon. På samme tid var 

det noen av elevene som ønsket å prate mye og lenge, og på den måten svarte på flere 

spørsmål under ett. Andre trengte at jeg var mer «på». Variasjonen i elevene gjorde også at 

det var en variasjon i språkbruk. Semistrukturerte intervjuer og temaliste gjorde at jeg kunne 

tilpasse språket med de ulike elevenes måte å prate på. Noen var mer høflig, mens andre var 

mer uformelle. Denne typen intervjuform egnet seg også særlig godt med tanke på 

oppfølgingsspørsmål. For eksempel var det flere av elevene som ga indikasjoner på hva de 

følte om et tema, men ikke kom med et ordentlig svar. På den måten hadde jeg muligheten til 

å stille oppfølgingsspørsmål som «forstår jeg det riktig at…», «hva mener du med…» og «kan 

du forklare det en gang til». Det ble derfor en naturlig samtale mellom to personer. Bruk av 

temaliste gjorde at jeg kunne fokusere mer på eleven, uten at jeg ble sittende å se ned på et 

ark.  

 

Noe av det som ikke fungerte like godt med semistrukturerte intervjuer og temaliste var at 

samtalen av og til kunne skifte tema. Flere av elevene hadde behov for å snakke mye og lenge 

om et spesifikt tema som gjerne kunne ende med en prat om serier på Netflix eller en dyp 

dialog om den idretten de drev med. Allikevel virket det ikke som om dette var noe særlig 

problematisk, og jeg som intervjuer endte med å motta tillitt fra elevene, som jeg kanskje 

ellers ikke hadde oppnådd. 
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4.4 Hvorfor ikke observasjon og fokusgruppe? 

 

Det er mange grunner til at det kun er intervju som ble brukt som metode i denne oppgaven. 

Observasjon brukes som regel for å undersøke relasjonen mellom mennesker (Thagaard, 

2011). Relasjon og forhold mellom mennesker er ikke noe denne oppgaven undersøker. Det 

er mer vanlig å velge intervju hvis det er ønskelig å få frem hvordan noen forstår noe 

(Widerberg, 2001). På en annen side kunne det vært nyttig med observasjon i et klasserom 

med utdanningsvalgfag. På den måten kunne jeg observert aktivitetene i et fag som 

hovedsakelig fokuserer på informasjon rundt valg av videregående skole. Oppgavens størrelse 

setter begrensninger for valg av forskningsmetode. Det er krevende å få samtykke fra en hel 

skoleklasse på rundt 25-30 stk, særlig fra elever i tiende klasse som er mellom 14-15 år da 

innsamling av data på unge under 15 år krever samtykke fra foreldrene (NSD, 2017).  

 

Fokusgrupper er en type gruppeintervju hvor det legges vekt på individenes samhandling i 

gruppen (Johannessen m. fl., 2004). Her var det først og fremst det tidsmessige som ble 

problematisk. Jeg intervjuet som regel elevene i storefri eller i pauser som kun varer rundt 15-

45 minutter. Å gjennomføre fokusgrupper på så liten tid ville vært krevende. Derfor måtte det 

ha blitt gjennomført utenfor skoletid, men nærmest alle elevene drev med idrett eller andre 

aktiviteter etter skolen, noe som gjorde at det ble vanskelig. Dataen som ble innsamlet er ikke 

av særlig sensitiv art, derimot er det nødvendig å bemerke seg at unge i 15-års alderen 

befinner seg i et punkt i livet med særlig mye påvirkning og press både fra seg selv og andre. 

Blant annet argumenterer Eilis Hennessy og Caroline Heary (2005, s. 240) for at «There is a 

possibility that an individual’s expressed opinion may be influenced by a desire to fit in with 

other group members». Samtale rundt blant annet skolekarakterer og foreldre kunne bli 

overdrevet eller underdrevet ved iakttakelse fra andre elever tilstede. Allikevel kunne 

fokusgrupper vært nyttig for å undersøke hva elevene var enig og uenig om når det gjelder 

hva som er viktige faktorer for dem i valg av videregående skole.  

4.5 Å intervjue ungdom 

 

Det er nødvendig av meg som forsker å tilpasse intervjuene slik at det reflekterer 

ungdommens ståsted. “Research with children is different from research with adult primarily 
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because of adults’ perception of children, and children’s marginalized position in society” 

(McTavish m. fl., 2012, s. 251). Med andre ord er barn og unges sosiale verden nokså 

forskjellig fra de voksenes verden og det er viktig i kvalitative intervjuer at voksenpersonen 

som intervjuer ikke pålegger deres synspunkt på ungdommen. Dette gjør at ungdommen får 

muligheten til å snakke fritt og uttrykke deres egne oppfatninger av levde opplevelser 

(McTavish m. fl., 2012; Tangen, 2008).  

 

Innenfor samfunnsvitenskapen har det i nyere tid skjedd et skifte i hvordan barn og unge blir 

sett på som bidragsytere i forskning. De har gått fra å bli sett på som «becomings» til 

«beings», hvor det har blitt lagt vekt på deres opplevelser, ideer, valg og forhold som 

interessante og nyttige (Tangen, 2008, s. 157-158). Særlig innenfor utdanning og 

læringsteorier har dette skiftet vist seg, hvor hovedargumentet er at barn og unges stemme i 

forskning blir «recognised as central to good practice» (Tangen, 2008, s. 158) og «meaning 

makers» (McTavish m. fl., 2012, s. 252). Det er ungdommen selv som er eksperter på eget liv 

og det kreves derfor bevissthet ved bruk av ungdom som informanter, sett i forhold til voksne 

(Sevendal, 2011).  

 

Monica Dalen (2004) vektlegger viktigheten av at den voksne intervjueren burde opptre som 

en formell intervjuer fordi det kan resultere i at ungdommen føler at han/hun blir tatt på alvor. 

På samme tid er det essensielt å bygge en kommunikasjon og atmosfære preget av 

annerkjennelse og tillitt slik at ungdommen ikke får inntrykk av et skjevt maktforhold i den 

voksenes favør (Dalen, 2004). Sheila Greene og Diane Hogan (2005) argumenterer i boken 

«Researching Children’s Experiences» at det ikke en nødvendig med en spesifikk metode i 

forskning på barn og unge. Dette fordi det kan resultere i en tendens til å se på barn og unge 

som mindre verdt enn voksne, og undertrykke dem som kompetente sosiale aktører. Med 

andre ord forsøker forfatterne å svekke voksen-barn distinksjonen som gjerne blir tatt for gitt. 

Samtidig ser de viktigheten av at forskeren må ha et åpent sinn i bruk av metoder som egner 

seg til barn og unges nivå av forståelse, kunnskap og situasjon i den sosiale verdenen. I 

samme bok diskuterer Tom Danaher og Marc Briod (2005) hvordan voksnes avtagende 

tilstedeværelse i hjemmet har gjort at fenomenologisk forskning på unge må utvides slik at 

mennesker i større grad får en forståelse av unges livsverden, samtidig som det er nødvendig 

for å få en forståelse for hva det vil si å være ung i dag.  

 



37 
 

Det er kjent at dagens norske ungdom blir omtalt som «generasjon prestasjon». De blir 

karakterisert som enda mer skoleflinke, engasjerte og vellykkede enn generasjonen før dem 

(Skaugen, 2015). Dessuten er de vokst opp i en tid med raske endringer, teknologi, og et 

bredere spekter av informasjon om den verden de lever i. Med denne tanken gikk jeg inn i 

intervjuene bevisst på at femtenåringer i dag bruker et annet språk og ter seg på en annen måte 

enn for bare ti år siden, da jeg selv var tenåring. Til tross for dette er det viktig å tenke på at 

femtenåringer er en gruppe som befinner seg i «startfasen» når det gjelder utdanning. De har 

kanskje nylig begynt å tenke på at valg og muligheter i skolen kan ha betydning for dem og 

kanskje er det kun et fåtall som kjenner til begreper og spørsmål rundt temaet. Dette gjorde at 

jeg var særlig oppmerksom på språket jeg brukte under intervjuene. Noe som faktisk ble 

utfordret under prøveintervjuet da jeg brukte noen ord eleven ikke forsto. Eksempelvis måtte 

jeg omformulere ordet «ambisjoner» til «mål» og «ønsker». Spørsmålet ble til de neste 

intervjuene dermed omformulert til «hva er målet og ønskene dine når du skal ta dette 

valget?» Det fungerte bra.   

4.6 Utvalg og rekruttering av informanter 

 

Oppgavens utvalg består av Oslo-elever på tiende trinn som planlegger å velge et 

studieforberedende utdanningsprogram, og som er barn av norskfødte. Til sammen intervjuet 

jeg 12 personer: 10 elever (5 jenter, 5 gutter) og 2 lærere (1 kontaktlærer og 1 kontaktlærer og 

rådgiver). Antallet ble valgt på bakgrunn av at gjennomføring av intervjuene og bearbeiding 

av materialet er en tidskrevende prosess. Samtidig vil et slikt antall gi tilstrekkelig med 

informasjon, hvor det kan argumenteres at et større antall ikke vil kunne gi en dyptgående 

analyse av intervjuene (Kvale og Brinkmann, 2015). Samtidig er utvalget basert på det 

Thagaard (2011) kaller strategiske utvalg. Det vil si at informantene velges på bakgrunn av at 

de har de rette kriteriene og egenskapene til oppgavens problemstilling. Elevene jeg intervjuet 

kommer enten fra bydel Østensjø eller Vestre Aker bydel og var fylt 15 år. Lærerne var i 

midten av 20-årene og midten av 40-årene. Intervjuene med elevene tok sted på de respektive 

skolene, som regel i storefri, mens noen fikk fritak fra timen. Intervjuene med kontaktlærerne 

ble gjort på skolen da de hadde fri fra undervisning. Intervjuene fant sted i tidsrommet 

08.11.17 – 09.01.18 og lengden på dem strekker seg fra 26 til 43 minutter. For å anonymisere 

informantene har de blitt gitt fiktive navn. Informantene fra bydel Østensjø har fått navn som 
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starter på H, mens informantene fra Vestre Aker har fått navn som starter på S. Dette har blitt 

gjort for å gjøre det lettere for leseren å skille informantene på de to skolene.  

4.6.1 Utvalgets avgrensninger 

Hvorfor Oslo? 

Oslo har blitt valgt som datainnsamlingsområde fordi hovedstaden i aller høyeste grad gir de 

beste mulighetene for å studere sosial ulikhet i utdanning i Norge. Ser vi på 

klassifiseringsskjemaet ORDC (Oslo Register Data Classification) rommer Oslo mennesker i 

alle sosiale klasser, fra den laveste klassen hvor velferdsoverføringer står sterkere enn 

lønnsinntekt, til overklassen som tjener over én million norske kroner i året (Hansen m. fl., 

2009; Hansen, 2017 

 

Ikke minst har Oslo blitt valgt på bakgrunn av hvor mange videregående skoler som eksisterer 

i byen. I følge Oslo Kommune (2018b) finnes det hele 29 videregående skoler i Oslo. Dette 

gjør at tiendeklasseelever har svært mye å velge mellom når de velger videregående skole. 

Samtidig resulterer antall videregående skoler i Oslo i at noen skoler er mer populære enn 

andre og har høyere snitt. På den måten er det større spenn i popularitet- og karaktersnitt på 

videregående skoler i Norge enn andre steder i landet. Dette gjør også at videregående skoler i 

Oslo på mange måter kan oppleves som et hierarki av skoler. Gitte karakterer gjør at elever 

kan søke seg inn på gitte skoler. Dette skiller seg ut fra andre kommuner i Norge. Dessuten 

kan Oslo tilby skoler innenfor alle de tretten utdanningsprogrammene, noe som gjør at elever 

i Oslo har alle muligheter i valg av videregående skole. Å undersøke hvordan Oslo-ungdom 

velger videregående skole kan derfor gi andre resultater enn henholdsvis Bergen og 

Trondheim, eller andre signifikante storbyer i Norge. På den måten er det mulig å avdekke 

mønstre i klasseforskjeller i utdanning, noe som er viktig både for ungdom i Oslo og for Oslo 

kommunes utforming av skolesystemet.    

Hvorfor bydel Østensjø og Vestre Aker bydel? 

Bydel Østensjø og Vestre Aker bydel har blitt valg på bakgrunn av bydelbefolkningens 

overrepresentasjon av henholdsvis middelklasse- og overklassebeboelse (Ljunggren m. fl., 

2017). Bydel Østensjø er en av de største bydelene i byen og ligger syd-øst i Oslo. Vestre 

Aker bydel ligger helt vest i Oslo og grenser til Nordmarka og Bærum. I følge 
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Statistikkbanken (2016, 2015) til SSB er det 64,6 prosent av befolkningen fra bydel Østensjø 

som fullfører videregående på normal tid, mens det i Vestre Aker bydel ligger på 80,6 

prosent. I bydel Østensjø er det 33,5 prosent som kun har vgs-utdanning, mens tallet ligger på 

22,3 prosent i Vestre Aker bydel. Gjennomsnittsinntekt etter endt høyere utdanning ligger på 

henholdsvis 649,000 norske kroner i bydel Østensjø, og 1,199,00 norske kroner i Vestre Aker 

bydel. I utgangspunktet var jeg ute etter å treffe elever fra middel- og overklassen da et av 

målene med oppgaven er å undersøke to grupper som ofte blir sett på som én gruppe, samtidig 

som jeg ønsket å treffe på den gjennomsnittlige Oslo-borgeren. At utvalget derfor kommer fra 

bydel Østensjø og Vestre Aker bydel samsvarer med definisjoner av middel- og overklassen 

(Ljunggren m. fl., 2017), og det kan derfor argumenteres for at de jeg «traff på» befinner seg 

innenfor den gjennomsnittlige rammen i bydelene.   

Hvorfor overgangen fra ungdomsskole til videregående skole? 

Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole er den første institusjonelle 

differensieringen ungdom går gjennom (Hegna, 2013). En slik overgang blir ofte kalt for 

turning points, et begrep som omhandler et skifte av identitet i nye skolekontekster 

(Hodkinson og Sparkes, 1997). Overgangen fungerer som et «turning point» med tanke på 

risiko tilknyttet både akademiske og sosiale forhold (Langenkamp, 2010). Disse overgangene 

og valgene ungdommene tar i forhold til videregående skole legger grunnlag for fremtidig 

lagdeling mellom ungdom fra samme kohort, og fungerer som viktige forskjellsskapende 

mekanismer, mener Kristinn Hegna (2013). De valgene hun referer til her omhandler valg av 

utdanningsprogram, valg av skole, osv. Med andre ord blir det argumentert for at 

transaksjonen fra ungdomsskole til videregående skole er med på å skape sosial ulikhet i 

utdanningssystemet og generelt i samfunnet. Ungdommene går gjennom en slags 

sorteringsprosess, der de i skolesammenheng for første gang har muligheten til å gjøre egne 

selvstendige valg for å påvirke egen framtid. Naturlig nok resulterer dette i at de «flinkeste» 

elevene ønsker å velge, og kommer inn på, de skolene som krever et høyt karaktersnitt. Altså 

drar valgene ungdommene i ulike retninger som tilsynelatende påvirker hvilken sosiale 

posisjon de kommer til å ha i framtiden.  

 

Å undersøke hvordan tiendeklasseelever velger videregående skole i Oslo er interessant 

nettopp for å kartlegge hvilke mekanismer som gjelder i deres egen forståelse av valget. På 

den måten er det interessant å se på hvordan utvalget, middel- og overklasse ungdom i Oslo, 



40 
 

velger videregående skole ved å kartlegge hva som er likt og hva som er ulikt. Målet er å 

avdekke hvorfor de velger som de gjør, og på den måten finne frem til hvordan det kan skape 

ulikhet i skolen.  

Hvorfor studieforberedende? 

Jeg valgte å snevre inn utvalget slik at det kun omhandler elever som planlegger å velge et 

studieforberedende utdanningsløp. Ved å velge et studieforberedende utdanningsprogram 

oppnår elevene generell studiekompetanse som betyr at de kvalifiserer seg til høyere 

utdanning på universitet og høyskole (vilbli.no, 2018). Det andre alternativet eleven kan velge 

er et yrkesfaglig utdanningsprogram. Yrkesfaglige utdanningsprogram har en lang historie 

preget av stigmatisering, hvor antagelsen er at det passer de «mindre flinke» elevene, gjerne 

elever som kommer fra en lav sosioøkonomisk bakgrunn (Kelly og Price, 2011; Markussen, 

2011). På samme tid er Oslo det fylket i Norge som gjør det dårligst når det gjelder å 

rekruttere elever til et yrkesfaglig utdanningsprogram, og i 2016 var det 1250 elever fra Oslo-

øst og 84 elever fra Oslo-vest som valgte å satse på et yrkesfaglig utdanningsprogram 

(Mellingsæter, 2016). Dessuten er det høyt frafall fra de ulike yrkesfaglige programmene 

(Markussen, 2011). Oppgaven ønsker ikke å sammenligne unge som ønsker å velge 

yrkesfaglig og studieforberedende, derimot skal oppgaven undersøke hvorfor noen elever ikke 

ønsker å velge yrkesfaglig. Det er kjent at ungdom fra høyere sosiale sjikt, slik som elevene i 

dette utvalget, hovedsakelig velger et studieforberedende utdanningsprogram. På denne måten 

vil oppgaven skape en forståelse rundt hvorfor akkurat studieforberedende er det de ønsker å 

velge som utdanningsprogram. De utdanningsprogrammene elevene har å velge mellom 

innenfor studieforberedende er: 

 

(1) Studiespesialisering 

(2) Idrettsfag 

(3) Musikk, dans og drama 

(4) Kunst, design og arkitektur 

(5) Medier og kommunikasjon       

(Vilbli.no, 2018c) 
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Hvorfor barn av norskfødte? 

Jeg valgte å snevre inn utvalget ved å kun se på barn av norskfødte. Det er ikke mulig å 

utelukke etnisitetsdimensjonen, det er uansett en dimensjon som vil være tilstede i form av 

påvirkning og inntrykk. Derimot har formålet vært å begrense dette omfanget ved kun å se på 

barn av norskfødte. I følge Lars Roar Frøyland og Cay Gjerustad (2012) opplever barn med 

innvandringsbakgrunn overgangen fra ungdomsskolen til videregående annerledes enn barn 

av norskfødte. Blant annet fant Mariann Leirvik (2010) at kombinasjonen mellom den sterke 

familieorienteringen og det individualistiske synet på utdanning, særlig i overgangen fra 

ungdomsskole til videregående, er utfordrende for unge med innvandringsbakgrunn.  

 

Å undersøke både barn av norskfødte og barn med innvandringsbakgrunn er en egen 

masteroppgave i seg selv. Et slikt omfang krever et større utvalg og det kan argumenteres at 

det egner seg bedre til en kvantitativ oppgave. Denne oppgaven har ikke som mål å undersøke 

likheter og forskjeller mellom etnisiteter i utdanningssystemet. Det er også verdt å nevne at 

dette allerede har blitt forsket mye på (se blant annet Leirvik, 2010; Frøyland og Gjerustad, 

2012; Hegna, 2013; Ishaq, 2015, Olsen, 2018).  

 

Se neste side for en tabelloversikt over informantene. 
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Tabell 1 

 

 
 

Kjønn Alder Intervju 
dato 

Lengde på 
intervju 

Transkriberingstid

Bydel Østensjø 

Intervju 1 Gutt 
-Henrik 

15 år 08.11.17 35:18 min 2:11 t 

Intervju 2 Jente 
-Hanne 

15 år 30.11.17 30:07 min 1:21 t 

Intervju 3 Gutt 
-Håkon 

15 år 06.12.17 30:18 min 2:05 t 

Intervju 4 Jente 
-Helene 

15 år 07.12.17 37:52 min 2:35 t 

Intervju 5 Jente 
-Heidi 

15 år 12.12.17 43:15 min 2:55 t 

Intervju 6 Mann 
-Halvor –
rådgiver og 
kontaktlærer 
 

30-40 
årene 

05.12.17 42:10 min 3:01 t 

Vestre Aker bydel 

Intervju 1 Gutt 
-Sondre 

15 år 16.11.17 26:06 min 2:05 t 

Intervju 2 Jente 
-Stine 

15 år 15.11.17 26:28 min 1:58 t 

Intervju 3 Gutt 
-Stian 

15 år 30.11.17 29:37 min 1:47 t 

Intervju 4 Gutt 
-Sebastian 

15 år 09.01.18 31:23 min 1:34 t 

Intervju 5 Jente 
-Sofie 

15 år 09.01.18 30:05 min 1:41 t 

Intervju 6 Mann 
-Svein - 
kontaktlærer 

20 årene 14.11.17 30:26 min 2:26 t 
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4.6.2 Rekruttering av informanter 

Å rekruttere informanter til prosjektet var ikke en enkel prosess og tok mer tid enn forventet. 

Jeg startet rekrutteringsprosessen tidlig i september 2017, hvor jeg begynte med å sende mail 

til rektoren ved de to skolene, henholdsvis i bydel Østensjø og Vestre Aker bydel. Mailen 

hadde emnet «Rekruttering av informanter til masteroppgave, UiO», og inneholdt et 

informasjonsskriv om oppgaven (se vedlegg 2), samt et presentasjonsskriv om meg selv. Etter 

flere uker med mailing og telefonsamtaler fikk jeg kontakt med en kontaktlærer i Vestre Aker 

bydel. Han hadde noen elever som passet beskrivelsen av utvalget og som ønsket å la seg 

intervjue. Han stilte også selv opp på intervju. Etter hvert fikk jeg også kontakt med en lærer 

på skolen i Østensjø bydel, et resultat av et bekjentskap med en venn. Læreren på skolen i 

bydel Østensjø satt meg i kontakt med en tiendeklasseelev som jeg utførte et prøveintervju 

med. Etter hvert fikk jeg 2-3 telefonnumre til elever på de respektive skolene via lærerne 

deres. Derfra bestemte jeg meg for at kontakten ikke lenger skulle gå mellom meg og lærer, 

men heller mellom meg og elevene. På den måten avtalte jeg direkte med elevene når det 

passet med intervju, samtidig som de satt meg i kontakt med flere elever. Etter noen uker med 

intervjuer stagnerte det igjen, så jeg bestemte meg for å møte opp på skolene i håp om å 

rekruttere flere. Dette funket godt og jeg fikk tilslutt intervjuet det antallet jeg hadde bestemt 

meg for.  

4.6.3 Prøveintervju 

Før jeg offisielt startet å intervjue informantene foretok jeg et prøveintervju. Dette er 

nødvendig for å teste hvordan intervjuguiden fungerer, samtidig som en selv får testet sine 

egne intervjuferdigheter (Dalen, 2004). Grunnen til at jeg valgte å foreta et prøveintervju var 

for å sjekke om intervjuguidens disposisjon fungerte og for å forsikre meg om at det var 

forståelig for informantene. Etter prøveintervjuet omrokerte jeg noe på disposisjonen, ellers 

var prøveintervjuet vellykket. Intervjuet ble foretatt med en 15 år gammel gutt på en 

ungdomsskole i bydel Østensjø. 

4.6.4 Gjennomføring av intervju 

Som nevnt tidligere ble intervjuene gjennomført på de respektive skolene i tidsrommet 

08.11.17 – 09.01.18. I begynnelsen av intervjuene var det viktig for meg å formidle til 

informantene hvem jeg var, formålet med studien og hvorfor jeg ønsket å prate med akkurat 
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han/henne. Alle informantene hadde fått tildelt et informasjonsskriv på forhånd av intervjuene 

og visste derfor temaet for masteroppgaven. Allikevel gikk jeg grundig igjennom for å 

forsikre meg om at informantene forstod studiets formål og relevans, samt for å legge 

grunnlag for en rolig og tillitsfull samtale. Det var tydelig at både elevene og lærerne forstod 

det jeg ønsket å formidle. Flere av elevene synes det var «kult» at jeg ønsket å prate med dem, 

og lærerne presiserte at oppgavens hovedanliggende, de unges subjektive forståelse på temaet, 

var et viktig bidrag til deres yrke. Det neste jeg informerte om var intervjuets gang. Her gikk 

jeg gjennom hvilke temaer jeg skulle gå igjennom og cirka varighet på intervjuet. På samme 

tid fikk de tildelt et samtykkeskriv (se vedlegg 3). Dette gikk vi også grundig igjennom, hvor 

jeg forklarte at de blir anonymisert i oppgaven, og at de når som helst kunne avbryte 

intervjuet uten å oppgi grunn. Alle informantene samtykket til dette og ingen valgte å trekke 

seg eller avbryte under intervjuet. Samtidig informerte jeg om at intervjuene ville bli tatt opp 

på lydbånd, noe alle også samtykket til. Alle informantene fikk en kopi av samtykkeskrivet 

med både min og hovedveileders kontaktinformasjon, i tilfelle de ønsket å ta kontakt senere.  

 

Intervjuene startet da jeg satte i gang lydbåndet. Her tok jeg meg tid til å stille enkle spørsmål, 

slik som alder, hvilken bydel de var fra, om de har søsken, osv., som en form for oppvarming. 

Etter hvert beveget intervjuet seg inn i spørsmål som krevde mer reflekterte og utfyllende 

svar. Her var det viktig for meg å passe på hvordan jeg stilte spørsmålene, slik at jeg ikke 

påvirket svarene jeg fikk. En strategi jeg brukte her var å ikke ta ordet de gangene det ble 

stille i samtalen. På denne måten fikk jeg også utfyllende svar. Det skal også nevnes at det var 

svært sjeldent at samtalen stod stille. Både elevene og lærerne var engasjert i spørsmålene jeg 

stilte, og det var tydelig at de hadde mye å si om temaet. Lærerne var flinke til å gi utfyllende 

svar om hvordan de forstod sine elever, og det var tydelig at elevene ikke hadde noe problem 

med å la meg få tilgang til hvordan de forstår sin egen verden. I intervju med elevene spilte 

jeg ofte «på lag» med dem, i form av at jeg uttrykte forståelse for det de sa. På den måten 

åpnet elevene seg mer opp, og ga meg grundige refleksjoner og informasjon. I intervju med 

lærerne var jeg i større grad spørrende og hadde ofte oppfølgingsspørsmål som «men hvorfor 

er det ikke slik at…» eller «hva tenker du om forskning som sier at…». Avslutningsvis i 

intervjuene spurte jeg alltid om det var noe mer informantene hadde lyst til å tilføye, eller om 

de hadde noen spørsmål angående studien. Igjen gikk jeg gjennom anonymisering og hva som 

skal skje med informasjonen om dem. På samme tid tok jeg meg god tid til å takke for 
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samtalen og for at de ønsket å stille til intervju. Flere av informantene uttrykte et ønske om å 

lese oppgaven når den er ferdig.  

4.7 Kvalitet i undersøkelsen 

 

Det er vanskelig å sikre kvalitet i kvalitativ forskning, og det er nærmest umulig å følge et 

systematisk system for å forsikre at forskningen samsvarer med virkeligheten. Derimot er 

kvalitativ forskning vesentlig for å kunne gi en detaljert beskrivelser av fenomener og 

prosesser (Maxwell, 1992).  

 

4.7.1 Validitet og reliabilitet 

Validitet handler om i hvilken grad forskningsmetoden som benyttes undersøker det den er 

ment å undersøke (Kvale og Brinkmann, 2015). Her stilles det spørsmål rundt dataens 

relevans for undersøkelsen. Dette er en viktig del av forskningen fordi det gir en indikasjon på 

om forskningen leverer det den i utgangspunktet mener å levere. Reliabilitet beskriver om 

resultatene kan ses på som pålitelige (Befring, 2007). Med andre ord handler det om hvor 

sanne resultatene er og om de kan anses som virkelighetsbeskrivende. Om dataen ikke er 

pålitelige vil den ikke kaste lys over problemstillingen på en tilstrekkelig god måte. I følge 

sosiolog W. Lawrence Neuman (2000) bygger kvalitativ forskning på ideen om å undersøke 

prosesser og fenomener som tolkes ut i fra den konteksten de befinner seg i. På den måten vil 

ikke en kvalitativ tilnærming gi et sant bilde av virkeligheten. Informantene vil heller skape 

meninger og sammenheng ut i fra erfaringer og opplevelser knyttet til deres egne 

perspektiver. For å si noe om oppgavens validitet og reliabilitet skal jeg se på styrker og 

svakheter ved dataen og utvalget. 

 

Styrker og svakheter ved de data jeg benytter er viktig å se på i forhold til oppgavens validitet, 

da dette påvirker analysen og konklusjonens innhold (Everett og Furseth, 2012). Som nevnt 

tidligere intervjuet jeg tiendeklasseelever i en tid der valg av videregående skole var et 

sentralt tema på skolens timeplan. De hadde nettopp gått grundig igjennom de ulike 

utdanningsprogrammene, og mange hadde derfor gjort seg opp meninger om hva de ønsket å 

velge og hvorfor de ønsket å velge akkurat det. Dette passet godt med ønsket utvalg i 

oppgaven med tanke på at jeg «traff» de som allerede visste at de ville velge et 



46 
 

studieforberedende utdanningsprogram. Kun én person var usikker på om hun ønsket å velge 

et studieforberedende eller et yrkesfaglig utdanningsprogram med påbygg av 

studiespesialisering. På samme tid hadde de gått igjennom de ulike vgs-skolene, noe som 

gjorde at de aller fleste av elevene jeg intervjuet hadde klare meninger om hvilken skole de 

ønsket seg inn på. På den måten mottok jeg grundige og reflekterte uttalelser om hvorfor de 

ønsket å velge et studieforberedende utdanningsprogram framfor yrkesfaglig, og hvorfor de 

ønsket seg inn på akkurat den skolen. Disse omstendighetene styrker oppgavens validitet.  

 

En annen styrke i oppgaven skjedde ved en tilfeldighet. Jeg hadde ikke gjort meg opp en 

mening rundt elevens skoleresultater som best egnet seg til utvalget mitt. Ved ren tilfeldighet 

traff jeg på elever som hovedsakelig befant seg i det øvre karaktersjiktet. Dette kan komme av 

at lærerne som fant informanter til meg ønsket å vise de mest evnerike elevene sine, rent 

karaktermessig, og at de mest skoleflinke elevene opplever en lavere terskel til å frivillig stille 

opp på aktiviteter utenfor skolens timeplan. Jeg fikk aldri noen følelse av at de stilte opp på 

intervju for å «skippe» timen, det var heller preget av engasjement og interesse. Derimot er 

dette ikke noe jeg kan være helt sikker på. Det at jeg traff på elever med hovedsakelig gode 

skoleprestasjoner gjorde at utvalget mitt ble enda mer homogent. Dette er positivt for 

oppgavens analyse og konklusjon, da resultatene vil bli mer gyldige for akkurat den gruppen.

  

Svakheter i oppgaven handler om tid og forstyrrelser. Som nevnt tidligere strekker intervjuene 

seg fra 26 til 43 minutter. Tidsmessig skulle jeg ønske at jeg hadde bedre tid i intervjuene. 

Femtenåringer er opptatte mennesker, og friminuttenes tidsrom og aktiviteter etter skolen 

gjorde det vanskelig å gjennomføre intervjuer lengere enn 30-45 minutter. Svakheten her 

ligger i at dybden på samtalen kunne vært bedre. Det kan tenkes at noen av svarene jeg fikk er 

korte forenklede svar, av tidsmessige grunner. Det skal derimot også nevnes at jeg noe bevisst 

holdt meg til denne tidsperioden. Under prøveintervjuet la jeg merke til at informanten 

begynte å se på klokken da det hadde gått 20 minutter. Det var tydelig at informanten fant det 

stressende å komme for sent til neste time, eller at han begynte å bli rastløs.  

 

På samme tid var noen av intervjuene preget av forstyrrelser. Av og til kom det enten lærere 

eller elever på det rommet jeg intervjuet informanten. På den måten ble både jeg og 

informanten avbrutt i samtalen, noe som resulterte i en forvirring rundt hvor vi slapp 
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samtalen, og ukonsentrasjon. Dette kan ha påvirket kvaliteten på svarene jeg fikk, da det er 

mulig at informanten glemte hvor han/hun var i samtalen da det ble brutt.  

 
4.7.2 Forskningsetiske hensyn 

Det er viktig å følge de etiske retningslinjene når man driver med intervjuforskning (Kvale og 

Brinkmann, 2015). Etiske spørsmål dreier seg ikke kun om spørsmål knyttet direkte til 

intervjusituasjonen, men er også en vesentlig del av oppgavens helhet. I dette tilfellet er det 

hovedsakelig bearbeidingen, oppbevaringen og framstillingen av datamaterialet den etiske 

overveielsen omhandler. 

 

Før jeg satte i gang med intervjuprosessen måtte jeg få prosjektet godkjent av NSD – Norsk 

senter for forskningsdata. Prosjektet ble godkjent av NSD den 11.10.2017 (se vedlegg 4). 

Grunnen til at prosjektet må meldes inn til NSD kommer av at det er strenge regler for 

innsamling av personopplysninger i form av navn, kontaktinformasjon og andre 

identifiserbare opplysninger. Meldeplikt til NSD er lovpålagt fordi Universitet i Oslo har 

NSD som sitt personvernombud for forskning (NSD, 2018).  

 

Informert samtykke er et av de viktigste etiske aspektene knyttet til bruk av personer i 

forskning (Kvale og Brinkmann, 2015). Det er her informantene skal få fullstendig 

informasjon om prosjektets formål og prosedyrer, samt hva det betyr å delta frivillig og 

anonymisering. For å gjøre dette mest mulig etisk riktig er det ansvarlig å informere om dette 

både før og etter intervjuet. På forhånd av intervjuene ble det levert ut et informasjonsskriv til 

informantene som forklarte studiens formål og hva det innebar å delta i prosjektet. Samtidig 

inneholdt det kontaktinformasjonen til meg og hovedveileder, i tilfelle noen ønsket å kontakte 

oss på forhånd av intervjuet. Som nevnt tidligere gikk jeg også grundig igjennom dette helt på 

starten av intervjuet. Her gikk jeg særlig inn i hvilken informasjon som skal brukes og hvor 

det skal oppbevares. Særlig viktig er også spørsmålene rundt intervju av unge mennesker. 

Hvem som bør gi samtykke når man utfører forskning på unge mennesker i institusjoner er et 

etisk spørsmål som grundig bør gjennomgås (Kvale og Brinkmann, 2015). Dette var også noe 

NSD var opptatt av da de godkjente prosjektet mitt. Hvem som skal gi samtykke er avhengig 

av prosjektets formål og omfang (NSD, 2017). Hvis prosjektet samler inn sensitive 

opplysninger kan unge mennesker mellom 16-18 år selv gi samtykke. I følge Datatilsynet 

(2018) er sensitive opplysninger «opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller 



48 
 

politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller 

dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i 

fagforeninger». Ut i fra Datatilsynets (2018) definisjon av sensitive opplysninger er ingen av 

mine informanter en del av den gruppen. Da er det vanlig at unge mennesker som har fylt 

femten selv kan gi samtykke, uten foreldrenes godkjenning (NSD, 2017). Informert samtykke 

kan gis muntlig, men jeg valgte å få det skriftlig gjennom et samtykkeskriv. Alle 

informantene signerte samtykkeskrivet.  

 

Etter intervjuet gikk jeg gjennom konfidensialitet med informantene. Konfidensialitet er en 

viktig del av de etiske spørsmålene i samfunnsvitenskap: «Ensuring the confidentiality of 

participants’ contributed data is an important part of ethical practice in social and behavioral 

research» (Laurent m.fl., 2002, s.193). I dette tilfellet handler konfidensialitet om at 

personopplysningene de oppgir ikke skal kunne identifiseres. Dette gjøres ved å anonymisere 

informantene i oppgaven. Det er kun alder og kjønn som avsløres. Navnet på skolen blir 

heller ikke avslørt, kun hvilken bydel skolen befinner seg i.  

 

Ved å signere samtykkeskrivet gir informantene meg tillatelse til å bruke deres informasjon i 

oppgaven, samtidig som det ansvarlig-gjør meg som forsker til å bearbeide og formidle 

datamaterialet på en måte som ikke kan identifisere informantene. Opplysninger og 

kontaktinformasjonen til informantene ligger bevart på en minnepinne i et låst skap på 

Universitetet i Oslo. Avtalen er at det kun kan brukes av meg eller hovedveileder. Alt av 

informasjon om informantene skal slettes når masteroppgaven leveres 02.07.2018.   

4.8 Analysen 

 

Dette avsnittet tar for seg analysens tilnærming og analyseprosessen. Det eksisterer ingen 

standardisert modell eller verktøy for hvordan analyser skal gjennomføres, derfor har jeg 

valgt å gjøre en temabasert analyse av datamaterialet. Dette fordi det passer med oppgavens 

formål og fremstiller dataen på en strukturell, systematisk og sammenlignbar måte.  
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4.8.1 Temabasert analyse 

En temabasert analyse, eller en temasentrert tilnærming, tar for seg datamaterialets innhold og 

deler det inn i kategorier (Thagaard, 2011). Kategoriene har som mål å fremstille de temaene 

som er sentrale i prosjektet. Dette gjøres ved å sammenligne informasjonen fra informantene. 

På den måten trekkes dyptgående forståelser fra datamaterialet frem, samtidig som det gir en 

systematisk fremstilling av prosjektets resultater. En viktig del av temabaserte analyser er å 

ivareta det helhetlige perspektivet (Thagaard, 2011). Det kan være utfordrende å ikke skille 

informasjon fra sin sammenheng og på den måten feile i å gi et helhetlig bilde av prosjektets 

mening. For å klare dette er det nødvendig at informasjonen fra hver enkel informant settes i 

sammenheng med utsagnets hovedpoeng. Samtidig er det viktig at kategoriene som skal 

analyseres har tilstrekkelig informasjon fra alle informanter, slik at det er sammenlignbart. 

 

4.8.2 Analyseprosessen 

Å analysere datamaterialet har vært en lang prosess. Først og fremst har det vært utfordrende 

med tanke på mengden av datamaterialet. På samme tid har det vært tidkrevende fordi jeg har 

brukt mye tid på å finne dataprogram som best mulig har egnet seg til analyseprosessen. 

Analyseprosessen begynte etter at jeg hadde transkribert alle intervjuene. Å transkribere vil si 

at jeg omgjorde lydfilene fra intervjuene om til tekst. I følge Steinar Kvale og Svend 

Brinkmann (2015) er dette en prosess som klargjør datamaterialet for tolkning og analyse. 

Transkripsjonen ble utført i NVivo, en programvare for kvalitativ forskning. Dette funket godt 

for transkribering, derimot bestemte jeg for å utføre analyseprosessen manuelt for å få bedre 

oversikt og kontroll over materialet. Videre presenterer jeg analyseprosessen stegvis: 

 

(1) Det første steget var å lese gjennom transkriberingen flere ganger. På denne måten fikk 

jeg god oversikt over datamaterialet. Det er dette Thagaard (2011) kaller for den 

beskrivende fasen, altså en orden og oversikt over materialet. Allerede her begynte jeg å 

se på sammenhenger mellom informantene. 

(2) Det andre steget bestod av å fremheve begreper som var relevant for problemstillingen 

min, samtidig som jeg utmerket meg sitater fra informantene. På den måten fikk jeg 

oversikt over hvem som hadde sagt hva, og ut i fra begrepene utpekte det seg flere 

kategorier som var relevante i forhold til problemstillingen. 
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(3) I steg tre kom jeg til den tolkende fasen (Thagaard, 2011). Det betyr at jeg arbeidet mot en 

dypere forståelse av materialet ut i fra de begrepene og kategoriene jeg utmerket meg i 

steg to. Her ble det også tydelig at kategoriene samsvarte med intervjuguidens temaer.  

(4) I det siste steget organiserte jeg kategoriene. Kategoriene kom sammen på bakgrunn av 

identifiserte mønstre og tilstrekkelig informasjon gjennom alle intervjuene. Jeg hadde i 

utgangspunktet syv kategorier, men endte opp med fire fordi tre av dem heller kunne 

flettes inn i de andre kategoriene. I det siste steget gjorde jeg meg også selvsikker på at 

kategoriene jeg kom fram til kan gi et helhetlig bilde av oppgavens formål. Tre av 

kategoriene går under elevene, mens én kategori går under foreldrene. Kategoriene jeg 

kom fram til er: 

 

Elevene 

(A) Ungdomsskolen som informasjonskilde 

(B) Studieforberedende utdanningsprogram tatt for gitt 

(C) Videregående: et valg preget av identitet og hierarki 

 

Foreldrene 

(D) Foreldrene – en indirekte påvirkning 

 

Dette er kategorier som bygger på oppgavens problemstilling og teoretiske rammeverk. Med 

andre ord ble det teoretiske rammeverket brukt som et verktøy i analysen av det empiriske 

datamaterialet. Mønstrene og begrepene som viser seg i datamaterialet tilfører en forståelse av 

det teoretiske rammeverket, hvor fokuset ligger på utdanningsvalg og utdanningsmuligheter.  

 

I dette kapitlet har jeg tydeliggjort den metodiske tilnærmingen til masteroppgaven. 

Begrunnelse for det teoretiske rammeverket og valg av metode har blitt lagt fram, samt en 

grundig gjennomgang av hvorfor akkurat intervju har blitt valgt som datainnsamlingsmetode. 

En gjennomføring av oppgavens utvalg, rekruttering av informanter og gjennomføring av 

intervju har blitt presentert. Oppgavens kvalitet og etiske hensyn har blitt gjort rede for, og 

analysens fremgangsmåte ble lagt fram avslutningsvis. 

 

Under innsamling av datamaterialet og analyseprosessen har jeg kontinuerlig tenkt over min 

rolle som forsker. Jeg har i aller høyeste grad forsøkt å holde meg nøytral og objektiv i møte 
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med informantene og under selve analyseprosessen. Dette har jeg gjort for ikke å påvirke 

resultater og oppgavens helhet. Mine metodiske valg har blitt lagt fram på bakgrunn av at 

oppgaven skal virke mest mulig forståelig for leseren og være relevant til temaet. Samtidig 

har jeg prøvd å gjøre meg bevisst hvilke fremgangsmåter jeg benytter meg av, og hvordan 

dette påvirker oppgavens helhet.  
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Kapittel 5.0 Empiriske funn 
 

Denne oppgaven har som mål å undersøke hvordan elever ved tiende klasse i Oslo velger 

videregående skole, og i hvilken grad de opplever at deres foreldre er medvirkende i valget. 

Oppgaven undersøker dette gjennom en fenomenologisk tilnærming som betyr at elevenes 

forståelse av egen livsverden, erfaringer og opplevelser blir lagt vekt på. I tråd med en slik 

tilnærming skal dette kapitlet beskrive de empiriske funnene og omhandle og systematisere de 

på klarest mulig måte.  

 

I dette kapitlet skal de empiriske funnene presenteres. Oppgaven har kommet frem til fire 

kategorier som best mulig svarer på oppgavens problemstilling, ut i fra både metodiske og 

teoretiske avgjørelser. De empiriske funnene viser at valg av videregående skole er en lang 

prosess. Elevene undersøker og drøfter lang tid i forveien på det valget de skal ta, og flere 

faktorer spiller inn i valget. Funnene er inndelt og presentert i følgende kategorier: 

 

Elevene 

(A) Ungdomsskolen som informasjonskilde 

(B) Studieforberedende utdanningsprogram tatt for gitt 

(C) Videregående: et valg preget av identitet og hierarki 

 

Foreldrene 

(D) Foreldre – en indirekte påvirkning 

5.1 Ungdomsskolen som informasjonskilde 

 

De to ungdomsskolene som har blitt undersøkt i denne oppgaven befinner seg i bydel 

Østensjø (Ø) og Vestre Aker bydel (VA). Ved spørsmål om tilegnet informasjon om valg av 

videregående skole nevner alle informantene elementer ved ungdomsskolen som en 

avgjørende informasjonskilde. Ingen av informantene visste noe særlig om hvordan 

søknadsprosessen fungerte, hva de forskjellige utdanningsprogrammene innebar eller hvilke 

skoler som tilbød hva, før skolen introduserte det for dem. Det er særlig fire faktorer som 

kontinuerlig ble nevnt.  
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Utdanningsvalgfag 

Hyppigst nevnt hva angår innlæring av informasjon gjelder faget utdanningsvalg. Dette er et 

fag som kom med Kunnskapsløftet i 2006, men trådde ikke i kraft før i 2008. I 2015 ble den 

revidert og ifølge Utdanningsdirektoratet (2015) skal faget bidra til at «elevene oppnår 

kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger. Faget 

skal bidra til å gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og 

livslang læring». Det er opp til skolene selv om de ønsker å starte faget i åttende eller niende 

klasse. Skolen på Østensjø startet med faget i åttende klasse, mens skolen på Vestre Aker 

begynte med det i niende klasse.  

 

Hospitering 

Hospitering er en del av utdanningsvalgfaget, og ble også påpekt som nyttig. Det er en 

ordning der elevene får velge to utdanningsprogram på to forskjellige videregående skoler 

som de kan besøke. «I hospiteringen skal en få være med i undervisningen og den skolen som 

en besøker skal prøve å gi elevene et mest mulig realistisk bilde av hvordan en vanlig 

skoledag er» (Lunde, 2017). 

 

YoU-messen 

Yrkes- og utdanningsmessen holdes hver høst i Oslo Spektrum. Messen tilbys elever ved 

niende og tiende trinn og foreldre (Oslo Kommune, 2018c). Her er de aller fleste 

videregående skolene i Oslo tilstede. Ungdomsskoleelever kan møte og stille spørsmål til 

elever fra flere videregående skoler. Målet med arrangementet er at elever og foresatte skal 

kunne få bred kunnskap om utdanningsprogrammene i videregående opplæring og hjelpe 

elevene til å gjøre et riktig valg» (Oslo Spektrum, 2010). 

 

Organisasjons- og bedriftsbesøk 

Å få besøk av bedrifter og organisasjoner er også en del av utdanningsvalgfaget. Elevene får 

besøk av folk fra ulike bedrifter som forklarer veien ut i arbeid og hvordan arbeidslivet 

fungerer.  

 

De fire faktorene ovenfor blir ofte nevnt som en kilde til tilegnelse av informasjon hos 

elevene. Blant annet svarer noen elever dette til spørsmålet om utdanningsvalgfaget er nyttig:  
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«Ja, for du lærer deg ting. Sånn som jeg visste ikke at man måtte velge tre forskjellige 

ting [utdanningsprogram]. For eksempel musikk, idrett og studiespes… Det visste jeg 

ikke før forrige uke, i den timen. Man får en smakebit av hva de forskjellige skolene 

tilbyr» - Henrik, 15 år, Østensjø 

 

«Jeg visste ingenting om det [utdanningsprogram] egentlig. Jeg fikk først vite om det i 

det faget [utdanningsvalgfaget]. Der fikk jeg vite at visse yrker krever visse fag. For 

eksempel krever visse yrker fysikk, R-matte, kjemi, osv.» - Stine, 15 år, Vestre Aker 

 

Det er tydelig at Henrik (Ø) og Sofie (VA) tar den informasjonen de får fra skolen seriøst, og 

at de ser på informasjonen som nyttig. Til tross for at nærmest ingen av informantene visste 

hvordan selve valgprosessen fungerte, hvilke karakterer de trengte og hva de forskjellige 

utdanningsprogrammene tilbyr, hadde de aller fleste av dem en idé om hva de ønsker å oppnå 

i framtiden, enten det gjelder et ønske om å oppnå høyere utdanning eller et spesielt yrkesfelt. 

For eksempel har Heidi (Ø) alltid visst at hun vil bli lærer og Sofie (VA) har alltid hatt lyst til 

å begynne på en Ivy League skole i USA. Det samme gjelder elevene sitert over. Henrik (Ø) 

har alltid drømt om å bli politi, mens Stine (VA) har alltid visst at hun enten skal satse på 

idretten eller jobbe med noe innenfor realfag. Med andre ord hadde nesten alle elevene en 

plan for framtiden, men nærmest ingen visste hvordan de praktisk sett skulle komme seg til 

målet, med tanke på karaktersnitt og utdanningsprogram. Elevene legger vekt på at den 

praktiske informasjonen i hvordan de skal nå målet sitt kommer fra skolen og da særlig i faget 

utdanningsvalg. 

5.2 Studieforberedende utdanningsprogram tatt for gitt 

 

Hvorfor ønsker elevene å velge studieforberedende framfor yrkesfag? Som nevnt er Oslo det 

fylket i Norge som gjør det dårligst når det gjelder å rekruttere elever til et yrkesfaglig 

utdanningsprogram. I 2016 var det 1250 elever fra Oslo-øst og 84 elever fra Oslo-vest som 

valgte å satse på et yrkesfaglig utdanningsprogram (Mellingsæter, 2016). Informantene er 

klare når det gjelder hvorfor de ønsker å velge et studieforberedende utdanningsprogram 

fremfor et yrkesfaglig. Her er muligheter og fordommer nøkkelord.  
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«Hvis jeg tar studieforberedende har jeg alle muligheter. Jeg har vært innom tanken på 

yrkesfag, men hvis jeg tar studieforberedende har jeg alle muligheter. Her er det sånn 

at man utelukker yrkesfag før man i det hele tatt har snakket om det. Jeg tror ikke 

mange vet hva det er» - Sebastian, 15 år, Vestre Aker 

 

«Jeg er glad i å lage mat, men jeg vil ikke bli kokk. Hvis jeg hadde tatt matfag får jeg 

to-fire fantastiske år, men da må jeg ta opp fag. Jeg vil jo studere, jeg vil bli noe her i 

verden» - Heidi, 15 år, Østensjø 

 

«Da mister jeg i hvertfall ikke noe. Du kan ikke bli advokat med yrkesfag. Eller du 

kan, men det er veldig vanskelig og du må mest sannsynlig ta opp masse fag og det 

koster masse penger. Også må du ha bra snitt. Yrkesfaglig er lavere, det vet jeg» 

- Sondre, 15 år, Vestre Aker 

 

«Jeg er redd for at jeg skal velge bort noe som gjør at andre kommer foran meg. Jeg 

føler at man ikke har tid til å gjøre masse feil. Også tror jeg man føler at de som tar 

yrkesfag, de er ikke så fagsterke og at det er den eneste grunnen til at man tar 

yrkesfag»  

- Sofie, 15 år, Vestre Aker 

 

Utsagnene over viser at elevene er redd for å miste muligheter hvis de velger et yrkesfaglig 

utdanningsprogram. Redselen for å miste muligheter ligger også i en fordom mot yrkesfag 

slik som Heidi (Ø) uttrykker. Heidi (Ø) kommenterer at man må ta studieforberedende for å 

oppnå noe etter endt utdanning. Det er ikke bra nok med en yrkesfaglig utdanning. Selv om 

Heidi (Ø) er glad i å lage mat ser hun ikke på restaurant- og matfag som et reelt valg som kan 

føre til en karriere. Det samme ligger i Sondre (VA) sin kommentar. Her er det mer rettet mot 

typiske statusyrker, i hans tilfelle advokatyrket. Redselen for å falle bak de andre kommer 

også til syne. Sondre (VA) ser ikke på yrkesfaglig som en god nok utdanning og hvis man 

velger det må man ta opp fag for å komme seg videre. Dette tar tid. Sofie (VA) beskriver også 

en redsel for å falle bak de andre. Studieforberedende er for henne den måten man kan følge 

de andre på. Hvis hun velger feil utdanningsprogram kan det hende at hun må begynne på nytt 

igjen. For henne er det et nederlag. Samtidig legger hun til at et yrkesfaglig 

utdanningsprogram kun blir valgt av de elevene som ikke er så fagsterke og at dette er den 
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eneste grunnen til at man velger et slikt program. Igjen kommer fordommer mot yrkesfaglig 

til syne. Utsagnene viser med andre ord at å velge et yrkesfaglig utdanningsprogram ikke blir 

sett på som den «riktige» veien for å oppnå en spesiell kompetanse innenfor er yrkesfelt som 

elevene ser på som relevant. Heller uttrykker de at yrkesfaglig er sterkt knyttet til dårlige 

karakterer og et dårlig utgangspunkt. Sebastian (VA) viser gjennom sin kommentar: «Her er 

det sånn at man utelukker yrkesfag før man i det hele tatt har snakket om det» en faktor som 

er gjennomgående hos alle elevene, nemlig at elevene tar det for gitt å velge et 

studieforberedende utdanningsprogram.  

 

Avsnittet over viser at elevene ser på ungdomsskolen som en viktig informasjonskilde. Dette 

er interessant fordi det helt tydelig kommer fram i intervjuene at det kun er ett element som er 

av betydning for dem, nemlig betydningen av studieforberedende. Ingen av elevene, bortsett 

fra én, ser på et yrkesfaglig utdanningsprogram som et alternativ. Med andre ord kommer et 

paradoks til syne i fortellingene som utdanningsprogram. På den ene siden uttrykker elevene 

at de ulike alternativene skolen viser dem er nyttig, mens på den andre siden synes de det er 

uinteressant fordi det kun fokuseres på studieforberedende som det betydningsfulle valget. 

Grunnen til at alt annet virker uinteressant er at elevene ikke opplever at et yrkesfaglig 

utdanningsprogram kan gi dem muligheten til «å bli noe her i verden», som Heidi (Ø) 

uttrykker. Yrkesfaglig blir satt til siden som et alternativ som ikke eksisterer for dem da det 

blir tatt for gitt at de skal velge et studieforberedende utdanningsprogram. I deres verden 

finnes det kun ett alternativ, nemlig det alternativet som kan sikre dem medlemskap i den 

«kategorien» eller «gruppen» de føler tilhørighet til og som de selv mener er relevant for 

deres sosiale bakgrunn. 

5.3 Videregående: et valg preget av identitet og hierarki 

 

Når det kommer til valg av en spesifikk videregående skole blir det tydelig at identitet og 

plass i hierarkiet er viktige faktorer. Når det gjelder identitet varierer det mellom elevene. 

Noen uttrykker et ønske om å komme bort fra det kjente, mens andre ønsker å være omringet 

av folk mer lik seg selv. For noen er det tilhørigheten til venner eller nærmiljøet som er det 

viktigste. Likt mellom alle elevene er hvordan de strategisk velger skole basert på hvilket 

karaktersnitt de har og hvor de da kan plassere seg i hierarkiet av skoler. Igjen kan det 

snakkes om et slags forsøk på å sikre medlemskap i en viss sosial gruppe.  
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5.3.1 Identitet 

«Jeg vil bort fra det kjente» 

Hanne (Ø) har lyst til å begynne på en skole som gjør at hun kommer seg bort fra Østensjø. 

Derfor ønsker hun å begynne på en skole i sentrum, enten Oslo handelsgymnasium eller 

Nydalen. Hvis hun skal begynne på Handels har hun lyst til å gå vanlig studiespesialisering. 

Hvis hun begynner på Nydalen blir det studieforberedende med toppidrett.  

 

«Jeg har lyst til å gå på skole i byen, da kommer jeg litt unna Østensjø. Jeg vil få meg 

nye venner, ikke bare holde meg til de samme hele tiden. Her vet jeg hvem alle er, det 

er litt kjedelig. Man føler at man vet alt om alle her» - Hanne, 15 år, Østensjø 

 

Det er altså ikke viktig for Hanne (Ø) å holde på det kjente. Hun er ikke opptatt av å føle en 

tilhørighet til den skolen hun skal begynne på, heller ønsker hun å bli kjent med nye 

mennesker og nye miljøer. Hanne (Ø) er fra Østensjø, men har lyst til å komme seg inn i 

vestkant-miljøet. Hun har også lyst til å bosette seg på vestkanten fordi hun mener at det er et 

bedre miljø der enn på østkanten. Hanne (Ø): «Det er finere hus der og det er nærmere byen. 

Og det er jo bedre miljø der». Hanne (Ø) føler seg ikke alltid trygg på Østensjø fordi det er 

mange såkalte «gjenger» der. Det er flere fra Østensjø som uttrykker at de vil bort fra det 

miljøet de er i og deres løsning på det er å begynne på en skole som ikke ligger i nærheten av 

å nabolaget sitt. 

«Jeg vil være omringet av de som er mer lik meg» 

Stine (VA) har lyst til å velge en skole der hun er omringet av andre ungdommer som er mer 

lik henne. Stine (VA) er en av de elevene med høyest karaktersnitt jeg intervjuet og hun 

uttrykker i samtalen at selv om den ungdomsskolen hun går på er en bra skole, så synes hun at 

hun trenger en ekstra utfordring. Stine (VA): «Jeg har gode karakterer. Jeg føler at når jeg har 

så gode karakterer så må jeg liksom dra nytte av dem». Stine (VA) ønsker å gå enten Nydalen 

studieforberedende med toppidrett, eller Hersleb studiespesialisering komprimert løp med 

realfag. Komprimert løp vil si at du tar studiespesialisering på to år i stedet for tre.  
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«Noen ganger føler jeg liksom at de andre i klassen henger litt bak... Det er grunnen til 

at jeg har lyst til å søke meg inn på de skolene med høyt krav. Sånn at jeg kommer inn 

på en skole med folk som er litt mer som meg» - Stine, 15 år, Vestre Aker 

 

For Stine (VA) er det altså viktig å bli utfordret på skolen. Det kan hun oppnå ved å omringe 

seg med andre elever som har samme ambisjoner. I motsetning til Hanne (Ø) handler det ikke 

om å oppsøke nye miljøer, heller er hun opptatt av å være omringet av andre elever som er 

like skoleflinke. Flere av informantene ønsker det samme som Stine (VA). Det er 

hovedsakelig jentene som uttrykker dette. 

«Fordi vennene mine skal gå der» 

Viktigheten av å velge en skole der vennene deres skal begynne ble ikke like hyppig nevnt 

som jeg først trodde. Allikevel er det en faktor som noen av informantene så på som nokså 

avgjørende. Denne tilhørigheten trenger ikke å bety at de har lyst til å velge en skole i 

nærområdet eller der mange fra egen ungdomsskole skal gå. Det er annerledes enn hva Stine 

(VA) forteller om å være omringet av folk lik seg siden hun ikke oppsøker steder der vennene 

skal gå, men et miljø hun forventer å passe inn i. Tilhørighet i denne forstand handler derfor 

om tilhørighet til venner og det kjente, men ikke nødvendigvis til nærmiljøet. 

 

«Jeg vil begynne der fordi mange av de jeg trener med går der»  

- Håkon, 15 år, Østensjø 

 

For Håkon (Ø) handler det om å velge en skole der de han trener med også går. Wang 

videregående er en skole der ungdom fra hele Østlandet begynner, der de kan gå 

studieforberedende med toppidrett. For Håkon (Ø) er det viktig med tilhørighet til 

treningsmiljøet. På fritiden sin holder han på med jiu jitsu, en brasiliansk kampsport, og Wang 

er den skolen hvor han kan holde på med idretten sin sammen med de han trener med på 

fritiden.  

 

«Broren min har venner som går der, og de sier det er bra. Også skal mange av 

vennene mine begynne der også» - Stian, 15 år, Vestre Aker 
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I motsetning til Håkon (Ø) ønsker Stian (VA) å velge en skole som er tilknyttet nærmiljøet 

hans. For han er det viktig å være omringet av mennesker han er kjent med. Han har også blitt 

tipset om både Handels og Persbråten, skoler i nærmiljøet, av venner av broren sin. 

Kontaktlærer Svein (VA) forteller at tilhørighet er viktig for mange når de velger vgs. Dette 

mener han kommer av at de ikke klarer eller ønsker å bryte ut av miljøet sitt, men legger til at 

det er noen som bryter ut av det kjente. Dette er Stine (VA) og Hanne (Ø) gode eksempler på.  

 

5.3.2 En plass i hierarkiet 
 

Ovenfor har det blitt vist at identitet er viktig når elevene skal velge hvilken skole de vil inn 

på. Samtidig blir det synlig i intervjuene at elevene velger strategisk i forhold til karakterene 

sine. Nærmest alle elevene fortalte meg hvilket karaktersnitt de hadde helt uoppfordret. Blant 

annet nevnte Hanne (Ø) at hun har rundt 5,3 i snitt og Sondre (VA) at han har rundt 5,2 i snitt. 

Andre fortalte det ikke til meg direkte, men hvordan de snakket om at de helt sikkert skulle 

inn på de ulike skolene ga antydning til hvor de lå på karakterskalaen. Blant annet vurderer 

Stine (VA) å velge toåring studiespesialisering på Hersleb vgs, et tilbud til elever som er 

ekstra motiverte og evnerike. Dette ga meg en indikasjon på at hun befinner seg i det øvre 

sjiktet på karakterskalaen.  

 

Måten elevene snakket om karakterer på viser at det tydelig eksisterer et hierarki av 

videregående skoler i Oslo. Det er tydelig at karakterene er viktig i form av hvor elevene 

ønsker å plassere seg og hvor de kan passe inn i hierarkiet. Med andre ord betyr et gitt 

karaktersnitt at du skal begynne på en gitt skole. Hanne (Ø) fra Østensjø er et godt eksempel 

på dette. Det har tidligere blitt vist at hun ønsker å velge en skole på vestkanten fordi hun vil 

bort fra miljøet på Østensjø. På grunn av hennes karaktersnitt på 5,3 er hennes alternativer 

Handels eller Nydalen. Om Hanne (Ø) ikke hadde hatt 5,3 i snitt hadde ikke de skolene vært 

et alternativ for henne. Derimot er det andre skoler på vestkanten som ikke krever 5,3 i snitt, 

som vil si at hun fortsatt kunne ha valgt en skole på vestkanten. Men siden karaktersnittet 

hennes er på 5,3 plasserer hun seg på det nivået i hierarkiet og velger skole ut ifra det. Hanne 

(Ø) er derfor et godt eksempel på hvordan elevene velger skole strategisk ut ifra karaktersnitt 

og hvor de kan plassere seg i hierarkiet av videregående skoler i Oslo. Dette kan også linkes 

til en idé om at elevene ønsker å sikre seg medlemskap i en sosial gruppe de mener er aktuell 

for dem.   
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Dette er altså de tre faktorene: 1. Ungdomsskolene som informasjonskilde, 2. 

Studieforberedende utdanningsprogram tatt for gitt, 3. Videregående: et valg preget av 

identitet og hierarki, som kjennetegner hvordan ungdom velger videregående skole. 

Informantene opplyser om at praktisk informasjon om selve søknadsprosessen, ulike 

utdanningsprogram og de forskjellige skolene det er mulig å velge mellom, blir gitt på 

ungdomsskolen. Å velge studieforberedende handler hovedsakelig om de mulighetene de får 

med det utdanningsprogrammet. Ingen av informantene ser på yrkesfaglig som en måte å 

oppnå det de ønsker ut av videregående og det som senere kan tilbys. Et paradoks viser seg 

her i fortellingene da det blir tydelig at informasjonen elevene er på utkikk etter kun 

omhandler ett element, nemlig studieforberedende. For elevene er det tatt for gitt at de skal 

velge et studieforberedende utdanningsprogram. Når det kommer til hvilken skole de vil 

begynne på er identitet og plass i hierarkiet viktige faktorer. Det er tydelig at elevene tar valg 

ut ifra hva som kan sikre dem medlemskap i en kategori eller gruppe de ser på som relevant 

og egnet for dem.  

5.5 Foreldrene: en indirekte påvirkning 
 

I dette avsnittet er det foreldrenes medvirkning i prosessen og selve valget som står i fokus. 

Som nevnt tidligere har ikke foreldrene til elevene blitt intervjuet, hvilket betyr at dette er 

funn basert på elevene og lærernes perspektiv. Interessant nok uttrykker lærerne og elevene 

forskjellige svar når det gjelder foreldrenes medvirkning. 

 

«Jeg opplever at foreldrene er veldig flinke til å tilrettelegge for barna sine og at de 

selv er oppdatert på informasjon. Foreldrene er gode støttespillere altså. Det er alltid 

godt oppmøte på foreldremøtene. Foreldrene kommer år etter år, uansett om de vet 

akkurat det jeg skal si» - Halvor, rådgiver og lærer, Østensjø 

 

«I nesten alle tilfeller er de nysgjerrige og stiller masse spørsmål. De vil være 

oppdatert på prosessen ... Jeg prøver å gjøre jobben min sånn at jeg er i forkant og at 

jeg har kontroll. Vise at jeg har oversikt og strukturene mine i orden. Også ringer de 

eller sender mail hvis de lurer på noe» - Svein, kontaktlærer, Vestre Aker 
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Lærerne Halvor (Ø) og Svein (VA) forteller at foreldrene til elevene i de aller fleste tilfeller er 

opptatt av valget barna deres skal ta. I samtalen legger de vekt på at de har mye kontakt med 

foreldre. Denne kontakten skjer som regel gjennom telefon, mail eller på foreldremøter. De to 

lærerne skaper altså et bilde av engasjerte foreldre som vil være oppdatert på valget barna 

deres skal ta.  

 

Derimot er det omtrent ingen av elevene som forteller at foreldrene deres er noe særlig med i 

prosessen eller valget. Samtidig uttrykker de at de heller prater med yngre slektninger, slik 

som eldre søsken og søskenbarn, i det valget de skal ta.   

 

«Jeg har en kusine som går på Lambertseter. Vi har pratet litt rundt det. Hva snittet 

mitt er osv., og hvordan jeg ligger an. Mamma og pappa kjenner ikke til hva slags 

snitt man må ha og sånn» - Henrik, 15 år, Østensjø 

 

«Jeg fikk informasjon fra søsknene mine, også hører man ting fra eldre elever. Men 

mest søsknene mine» - Hanne, 15 år, Østensjø 

 

«Det var egentlig søsteren min som gjorde meg oppmerksom på karaktersnitt, de 

forskjellige utdanningsprogrammene og sånn. Men jeg har snakket lite om det med 

foreldrene mine. Moren min har prøvd å sette seg inn i det, fordi hun bryr seg om 

hvilke fag jeg skal ta. Men det er jo ikke så lett å forklare» - Sebastian, 15 år, Vestre 

Aker 

 

Som vist ovenfor forteller elevene at det som regel er storesøsken eller søskenbarn som 

fungerer som guider for dem utenfor skolen. Ingen av dem synes foreldrene deres er noe 

spesielt hjelpsomme. Hos både Hanne (Ø) og Henrik (Ø) er det kusine og storesøster som har 

tatt opp enkelte faktorer ved søknadsprosessen, f. eks. ved å fortelle at man trenger et godt 

karaktersnitt for å komme inn på de beste skolene, og fortalt om de forskjellige 

utdanningsprogrammene. Sebastian (VA) forteller at hans foreldre har prøvd å sette seg inn i 

prosessen, men at dette heller frustrerer han fordi de ikke kan nok om det. Dette viser at 

elevene ikke er avhengig av at foreldrene skal guide dem gjennom valget, dette får de heller 

gjennom andre nære rundt dem.  
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Lærerne og elevene forteller tilsynelatende forskjellige historier når det kommer til 

foreldrenes medvirkning. En mulig forklaring er at kontakten mellom lærere og foreldre 

fungerer som en sikkerhet for foreldrene. De forsikrer seg om at lærerne har kontroll, slik at 

barna deres best mulig mestrer valgprosessen. På samme tid viser det at elevene ikke 

nødvendigvis trekkes mot foreldrene sine for å tilegne seg informasjon. De har mer tillitt til 

skolen og eldre søsken eller søskenbarn. Det kommer allikevel fram i intervjuene at 

foreldrene faktisk er mer involvert i valget enn barna deres tror.  

 

«De sier at det kanskje ikke er så lurt å ta musikk hvis jeg ikke er interessert i det. At 

det ikke er det beste valget» - Henrik, 15 år, Østensjø 

 

«Mamma sier: bli hva du vil, jeg skal ikke stoppe deg. Men du må tenke at du skal 

leve av det. Hvis du vil dra til Alpene i vinterferien, så må du tenke på yrket ditt og. 

Det er ikke alle yrker som gjør at du kan dra på ferie hver vinterferie»  

- Sondre, 15 år, Vestre Aker 

 

«Det var en gang han [faren] la fram hva jeg burde tenke på. Det er viktig for han 

hvilket miljø jeg kommer i etter studier og hvilke venner jeg kommer til å få» 

- Sebastian, 15 år, Vestre Aker 

 

Henrik (Ø) har lenge gått i korps og var innom tanken på å begynne på en skole der de tilbyr 

en musikklinje. Han er flink på det instrumentet han spiller, men er usikker på om han fortsatt 

er like interessert i musikk som han en gang var. Han forteller at foreldrene har rådet han til å 

ikke velge en musikklinje hvis han ikke lenger er interessert i musikk. Foreldrene til Sondre 

(VA), særlig moren, har tatt en litt annen tilnærming enn foreldrene til Henrik (Ø). Moren til 

Sondre (VA) legger opp til at han får velge helt fritt, men hinter til at han burde velge noe 

som gjør han økonomisk sterk i framtiden, slik at han har muligheten til å fortsette med sin 

skihobby senere. Det er tydelig at det er viktig for faren til Sebastian (VA) hvilket miljø 

Sebastian (VA) kommer til å omgås med. Faren til Sebastian (VA) er layoutdesigner og han 

forteller at nettverk og miljø var viktig for farens karriere.  

 

I dette avsnittet har vi sett at lærerne og elevene forteller forskjellige historier når det gjelder 

foreldrenes medvirkning. Et interessant funn er at elevene trekker frem søskenbarn eller eldre 
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søsken som hjelpsomme og nevner i liten grad foreldrene. Hvis foreldrene blir nevnt handler 

det kun om hva foreldrene ikke kan om valget, blant annet karaktersnitt. Derimot blir det 

tydelig at foreldrene har en påvirkning, uten at elevene nødvendigvis ser det selv. Neste 

kapittel behandler og analyserer de empiriske funnene.  

 

Tabell 2 viser en oversikt over elevenes ønsket skolevalg og utdanningsprogram, foreldrenes 

yrke, og elevenes framtidsplaner.  
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Tabell 2 

 Skolevalg Utdanningsprogram Yrke foreldre Framtidsplan 

Bydel Østensjø 

Henrik Lambertseter 
eller Foss 

Studiespesialisering Mor: førskolelærer 
Far: Salg 

Politi 

Hanne Nydalen 
eller Handels 
 
Nydalen 

Studiespesialisering  
 
 
studieforberedende 
m. toppidrett 

Mor og far: 
farmasøyt 

Handelshøyskolen 
i Bergen, økonom 
eller aksjemegler 

Håkon Lambertseter 
 
Wang  

Studiespesialisering 
 
Studieforberedende 
m. toppidrett 

Mor: siviløkonom 
Far: økokrim 

Politi 

Helene Nydalen Studiespesialisering 
eller helse og 
oppvekt m. 
studiekompetanse 

Mor: legeforeningen 
(bor kun med mor) 

Noe innen helse 

Heidi Katta Studiespesialisering Mor: lærer 
Far: IT-selskap  

Ungdomsskole-
lærer 

Vestre Aker bydel 

Sondre Ullern  
 
Pers  

Studiespesialisering 
 
Studieforberedende 
m. toppidrett 

Mor: shipping 
Far: logistikk 

Medisin eller 
forsvaret 
(spesialsoldat) 

Stine Nydalen 
 
 
Hersleb  

Studieforberedende 
m. toppidrett 
 
Komprimert løp (2 
år) 

Mor: 
operasjonssykepleier 
Far: shipping 

Langrennsløper 
eller noe innenfor 
realfag 

Stian Handels  
 
Pers  

Studiespesialisering 
 
Studieforberedende 
m. toppidrett 

Mor: headhunter 
Far: siviløkonom 

Siviløkonom eller 
advokat 

Sebastian Ullern Studieforberedende 
m. media og 
kommunikasjon 

Mor: kontorjobb 
Far: Layout designer

Noe innenfor 
lydteknikk 

Sofie Ullern eller 
Nydalen  
 
Nydalen  

Studiespesialisering 
 
studieforberedende 
m. toppidrett 

Mor: pressesjef 
Far: 
økonomikonsulent 

Usikker. Men vil 
inn på et Ivy 
League 
universitet (begge 
foreldrene har 
bodd i USA) 
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Kapittel 6.0 Analyse av funn 
 

Ovenfor har de empiriske funnene blitt presentert. Elevene opplever at valg av videregående 

er en viktig prosess der tilegnelse av informasjon er en betydelig del av prosessen, identitet og 

plass i hierarkiet står sterkt, men at foreldrene har liten betydning. På den andre siden blir 

paradoksale fortellinger synlig i funnene. Elevene uttrykker at alternativer er viktige i valget, 

mens de egentlig er på utkikk etter kun ett element i informasjonen, blant annet 

studieforberedende utdanningsprogram. På samme tid viser funnene at foreldrene er 

medvirkende i valget, til tross for at elevene ikke opplever dette. 

 

De empiriske funnene beskrev hva elevene forteller om det valget de skal ta. I dette kapitlet 

skal funnene analyseres i forhold til oppgavens teoretiske rammeverk. Kategoriene framstilt i 

de empiriske funnene skal analyseres videre for å forstå elevenes oppfatninger ved bruk av 

typen «hvorfor» spørsmål. Disse spørsmålene bygger videre på forskningsspørsmålene 

presentert innledningsvis i oppgaven. For å gjøre det mest mulig oversiktlig brukes 

problemstillingenes tittel som overskrift til spørsmålene. Tilslutt vil forskjeller blant elevene 

og begrensninger i form av arbeiderklassens fravær presenteres, etterfulgt av en 

oppsummering. 

6.1 Problemstilling 1: Hvordan går tiendeklasseelever i 
Oslo fram i valg av videregående skole? 

6.1.1 Hvorfor opplever elevene utdanningsvalg som nyttig når de kun ser på en 

liten del av kunnskapen som relevant? 

Hvordan elevene tilegner seg den praktiske informasjonen i hvordan de går frem i valget var 

et av de første temaene som ble tatt opp i intervjuene. Dette ble tatt opp for å undersøke i 

hvilken grad elevene satt på informasjon om prosessen før de begynte med 

utdanningsvalgfaget, hvor de i så fall hadde fått den informasjonen fra og hvor de henter 

informasjon som trengs for å velge videregående skole.  

 

Innledningsvis ble faget utdanningsvalg forklart som et resultat av Kunnskapsløftet. Dette er 

et relativt nytt fag og det har derfor blitt skrevet nokså lite om hvordan faget fungerer i 
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praksis. Derfor er det interessant at elevene erfarer dette faget som en god kilde til 

informasjon til hvordan de praktisk sett går fram i valg av videregående skole. Mange av 

elevene begrunnet sin forståelse rundt valget basert på hva de hadde fått informasjon om i 

timene med utdanningsvalg, gjennom hospitering, YoU-messen, og/eller organisasjons- og 

bedriftsbesøk. Blant annet uttrykker Sondre (VA) at: «Jeg ante ikke at man trengte snitt for å 

komme inn på vgs før vi begynte med faget [utdanningsvalg] i niende klasse» og Henrik (Ø) 

sier: «Man får en smakebit av hva de forskjellige skolene tilbyr». Med andre ord var det få 

elever som satt på informasjon om hvordan de skulle gå fram i valg av videregående skole.  

 

Det at elevene erfarer dette faget som hovedkilde til informasjon samsvarer med Boudons 

(1974) rasjonelle valg-teori og dens tre forutsetninger. Som nevnt tidligere går disse 

forutsetningene ut på at utdanningssystemet må fungere som en struktur der individer på gitte 

tidspunkt skal kunne velge mellom mer eller mindre risikofylte alternativer, der individene 

må ha et grep om hvor mye utdanning de ser på som tilfredsstillende, og der de må ha en 

forståelse av sjansen for å lykkes med det utdanningsvalget de vurderer å velge (Fekjær, 

2009). Elevenes opplevelse av utdanningsvalgfaget og andre aktiviteter som følger med 

(hospitering, YoU-messe osv.) indikerer at skolen mestrer i å gi elevene muligheten til å 

forstå og erfare de ulike alternativene, hva som følger med de ulike alternativene, og sjansen 

til å lykkes med det alternativet de vurderer å velge. Blant annet trekker flere av elevene fram 

alternativet mellom å velge realfag eller SSØ (språk, samfunnsfag og økonomi) som valgfag i 

andreklasse på videregående. For Sofie (VA) er valget mellom realfag og SSØ viktig: «Hvis 

man velger SSØ-linjene, så er det mange programfag, entreprenørskap, sosiologi osv. Mens 

på realfag er det mye biologi og kjemi og sånn. Jeg liker begge deler, men vet ikke helt hva 

jeg skal velge enda. Det kommer jo an på hva jeg skal studere». Alternativene Sofie (VA) 

lister opp her er et resultat av informasjonen hun har fått fra utdanningsvalgfaget, noe hun 

selv uttrykker gjennom intervjuet. Det at hun vurderer ulike alternativer og ser det i forhold til 

hva hun ønsker å studere videre kan tolkes som at skolen fungerer godt som hovedkilde og 

veileder for elevene. Et viktig element hos Boudon (1974) er at individer fungerer som 

rasjonelle aktører og tar valg basert på kostander og fordeler knyttet til valget. Hos Sofie (VA) 

er det tydelig at hun vurderer fordelene og ulempene med realfag og SSØ og knytter det til 

hva hun ønsker å studere videre. Her fungerer skolen på en måte der de forsøker å få elevene 

til å tenke rasjonelt over det valget de skal ta. Ifølge elevenes forståelse og erfaringer er dette 

et fag som i stor grad får dem til å tenke over de ulike alternativene som finnes. Praktisk sett 
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opplever elevene at det er skolen som gir dem informasjon om hvordan de skal gå frem i 

valget.  

 

Ovenfor har det blitt argumentert for at elevene opplever skolen som hovedkilde til 

informasjon i hvordan de går frem i valg av videregående skole og at dette oppleves rasjonelt. 

På den andre siden kan ikke denne oppgaven gi noe indikasjon på at hva slags informasjon 

elevene er ute etter kommer av en opplevelse av rasjonalitet. Her vil oppgaven heller 

argumentere for at hvilken type informasjon elevene er på utkikk etter er preget av kulturelle 

verdisettinger. Uavhengig av skolens fremstilling av informasjon kommer det tydelig fram 

gjennom intervjuene at de aller fleste av elevene har en god idé av hva de ønsker å oppnå med 

framtiden, og at de har vært klar over det lenge. Her er elevene tydelig påvirket av foreldrene 

sine. Tabell 2 viser at alle elevene ønsker å jobbe innenfor samme yrkesfelt som foreldrene 

og/eller oppsøke samme nivå av utdanning. For eksempel jobber faren til Håkon i Økokrim 

og Håkon (Ø) har lyst til å bli politi. Sebastian (VA) har lyst til å jobbe innenfor et kreativt 

yrke slik som faren sin, og Sofie ønsker å studere i USA, akkurat som moren og faren hennes 

gjorde. Bourdieu (1984) og hans tilhengere argumenterer for at unge arver de kulturelle 

ferdighetene og perspektivene til foreldrene sine, og at dette kommer til uttrykk i skolen. 

Særlig er hans begrep habitus relevant i dette avsnittet. Bourdieu (1984) bruker dette begrepet 

for å forklare ulike sosialiseringsprosesser i de ulike sosiale klassene. Denne 

sosialiseringsprosessen er en ubevisst erfaringsprosess som kan forklare hvordan individer i 

ulike sosiale klasser oppfatter verden. Det er tydelig at elevene i denne oppgaven har erfart en 

sosialisering der høyere utdanning blir sett på som et relevant og dominerende mål i livet. 

Habitus en er kroppsliggjort erfaringsprosess som i høy grad er tilstede hos elevene med tanke 

på at de allerede før de visste hvordan de skulle gå fram i valget sitt var klar over hva de 

ønsker å oppnå med framtiden. Dette kan tolkes som at elevenes ambisjonsnivå allerede er 

«satt» før de begynner på skolen.  

 

Det er interessant at elevene opplever tilegnelse av informasjon rasjonelt når det tydelig er 

kulturelle verdisettinger som veileder dem i hva slags type informasjon de er på utkikk etter. 

Med andre ord oppleves tilegnelse av informasjon som en rasjonell prosess, men som bygger 

på kulturelle forventninger og verdisettinger. Elevene er opptatt av at de skal få opplæring i de 

ulike alternativene som finnes fordi det valget de da skal ta oppleves som et valg de selv har 

tatt. Til tross for dette er det helt tydelig at valget deres er påvirket av kulturelle verdisettinger 
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og forventninger, og at det kun er én type informasjon som er relevant for dem. Ett av de 

elementene elevene er ute etter er informasjon knyttet til et studieforberedende 

utdanningsprogram, som neste avsnitt skal se på. 

6.1.2 Hvorfor opplever elevene at et studieforberedende utdanningsprogram er 

det eneste alternativet? 

Under intervjuene ble det stilt spørsmål om hvorfor elevene ønsker å velge et 

studieforberedende utdanningsprogram. Her kom det tydelig fram at muligheter og 

fordommer er nøkkelord, og at det dermed fremstår som om valget allerede er tatt for gitt. 

Elevene begrunner valg av et studieforberedende utdanningsprogram med at de ser flere 

muligheter knyttet til det. Kun én av elevene vurderer et yrkesfaglig utdanningsprogram. Det 

at muligheter er hovedgrunnen til svaret på dette spørsmålet betyr at elevene opplever sjansen 

for å oppnå høyere utdanning som større, enn om de hadde valgt et yrkesfaglig 

utdanningsprogram. Heidi (Ø) illustrerer dette godt: 

 

«Jeg er glad i å lage mat, men jeg vil ikke bli kokk. Hvis jeg hadde tatt matfag får jeg 

to-fire fantastiske år, men da må jeg ta opp fag. Jeg vil studere, jeg vil bli noe her i 

verden» 

 

For Heidi (Ø) er ikke matfag et alternativ fordi det ikke maksimerer sjansene hennes. Dette 

samsvarer med Boudons (1974) teori om sosial posisjon og sekundæreffekter. Sosial posisjon 

teorien handler om at individer er rasjonelle aktører som velger basert på de fordelene og 

begrensingene knyttet til valget, avhengig av din sosiale posisjon. Dermed kan det tolkes som 

at ettersom Heidi (Ø) befinner seg i en middelklasse-posisjon vil det å velge matfag være en 

begrensning for henne. Heidi (Ø) vurderer valg av matfag som en begrensning i hennes 

ambisjonsnivå fordi hennes sosiale posisjon gir henne mulighet til å maksimere sjansene 

hennes ytterligere i utdanningsløpet. Denne tolkningen er også knyttet til Boudons (1974) 

sekundæreffekter og Goldthorpes (2000) begrep om relativ risikoaversjon. Teorien om 

sekundæreffekter handler mer spesifikt om valg i utdanning, og handler om at det er mer 

sannsynlig at individer fra høyere sosiale klasser velger et utdanningsløp som resulterer i høy 

sosial status enn individer fra lavere sosiale klasser. Individer er rasjonelle aktører og 

navigerer seg ut i fra hva som er mest økonomisk og sosialt hensiktsmessig (Boudon, 1974). 

Dette betyr at selv om Heidi (Ø) egentlig kunne tenke seg å velge matfag tilsier hennes sosiale 
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posisjon at hun i større grad ser på høyere utdanning som sosialt og økonomisk 

hensiktsmessig. Dette kan også tolkes som en redsel for å oppleve nedadgående sosial 

mobilitet, slik som Goldthorpe (2000) hevder. Denne teorien går ut på at familien, og særlig 

foreldre, fører en utdanningsstrategi som sikrer dem at barna deres skal kunne opprettholde 

eller forbedre deres sosiale posisjon. Dette skal føre til at individer maksimerer sjansene sine 

for å lykkes. Det er tydelig at elevene erfarer en redsel for å oppleve nedadgående sosial 

mobilitet. Eksempelvis ser vi det hos Sondre (Ø): 

 

«Da mister jeg i hvertfall ikke noe. Du kan ikke bli advokat med yrkesfag. Eller du 

kan, men det er veldig vanskelig og du må mest sannsynlig ta opp masse fag og det 

koster masse penger. Også må du ha bra snitt. Yrkesfaglig er lavere, det vet jeg» 

 

Her uttrykker Sondre (VA) at han vil velge et studieforberedende utdanningsprogram for å 

maksimere sjansene sine. Sondre (VA) kommer fra overklassen på Oslo vest og ønsker å 

jobbe som spesialsoldat i forsvaret, eller studere medisin. Hvis han ikke velger et 

studieprogram som kan gi han den muligheten er hans egen forståelse at han «mister noe». 

Gjennom intervjuene brukte Sondre (VA) kontinuerlig advokatyrket som et eksempel på det 

nivået han ønsker å oppnå. Det er interessant at Sondre (VA) opplever advokatyrke som det 

som er relevant for han. Det er kjent at advokatyrket blir sett på som et høystatusyrke og det 

er tydelig at Sondre (VA) ser på slike yrker som noe han kan oppnå. Med andre ord erfarer 

Sondre (VA) et høystatusyrke som advokat som et naturlig mål tilsvarende hans 

ambisjonsnivå. Sofie (VA) opplever på samme måte som Sondre (VA) at et 

studieforberedende utdanningsprogram gjør at hun ikke mister noe. Hun er redd for at hun 

skal velge noe som gjør at andre kommer foran henne. Redselen for å «miste noe» eller «falle 

bak» kan tolkes som et resultat av deres sosiale posisjon. Om de ikke velger de mulighetene 

som kan maksimere sjansene for å lykkes kan det være at de ikke klarer å holde på den 

posisjonen de er født inn i. Helland (2006) hevder at redsel for nedadgående sosial mobilitet 

er en tendens som særlig står sterkt hos individer med høy sosial status, slik som elevene i 

denne oppgaven. At elevene er redd for å «miste noe» eller «falle bak» indikerer at elevene 

opplever en redsel for større fallhøyde enn det elever fra lavere sosial bakgrunn kanskje 

opplever. Halvor, rådgiver og lærer på Østensjø, uttrykker en ubalanse mellom dårlig tid og 

ubesluttsomhet blant elevene. På den ene siden er elevene stresset for at de føler de har dårlig 

tid, og må velge fort. På den andre siden klarer de ikke å velge, og bruker mye tid på det. 
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Denne ubesluttsomheten kan i høy grad også linkes til teorien om rasjonelle valg. Grunnen til 

at elevene finner det vanskelig å velge kommer av at de hele tiden ønsker å maksimere 

sjansene sine for å lykkes. Det er derfor vanskelig å ta et valg når en har mange 

valgalternativer, og elevene vurderer konstant alternativene ut ifra hva som kan bli det beste 

utfallet for framtiden deres.  

 

På den andre siden er det igjen ikke mulig å utelukke at valget av studieforberedende 

utdanningsvalg også er preget av kulturelle verdisettinger og forventninger. Som nevnt 

tidligere argumenterer denne oppgaven for at det er tydelig at kulturelle forventninger er 

betydningsfulle i hva slags informasjon elevene er ute etter. En viktig faktor i hva slags 

informasjon de er ute etter handler om studieforberedende. Reay (2011) argumenterer for at 

yrkesfaglige utdanningsprogram blir stigmatisert fordi det ikke ligger innenfor den legitime 

kulturen til middel- og overklassen. Det er tydelig at denne stigmatiseringen står sterkt blant 

elevene i oppgaven. Flere av elevene uttrykker fordommer mot yrkesfag fordi det passer mer 

til elever som er «mindre fagsterke» og «de som har lavere snitt». Dette indikerer at et 

yrkesfaglig utdanningsprogram ikke passer inn blant deres kultur, og at de heller sitter på 

arvede kulturelle ferdigheter som gjør at de bedre egner seg for høyere utdanning. Det er 

særlig forventningen av høyere utdanning som spiller med i valg av studieforberedende 

utdanningsvalg. Foreldrene til elevene i denne oppgaven har for det meste høyere utdanning, 

og elevenes ønsker om å oppnå høyere utdanning kan tolkes som et resultat av arvede 

kulturelle ferdigheter. Det er derfor tydelig at elevene erfarer forventninger fra sin sosiale 

posisjon om å oppnå en utdanning og yrkesposisjon på lik linje med sine foreldre. Dette er 

særlig tydelig hos Sondre (VA) som ser på høystatusyrker som et naturlig mål i framtiden. På 

samme tid opplever elevene studieforberedende som et valg tatt for gitt. Dette tolkes også 

som et resultat av kulturelle forventninger fordi andre alternativer blir utelukket og settes på 

siden fra starten av. Det er helt tydelig at elevene finner studieforberedende som eneste 

alternativ relevant for deres posisjon.  

 

På samme tid tolker denne oppgaven at et skille mellom rasjonelle og kulturelle valg blir 

tydelig i hva elevene ønsker å bli. Vi kan bruke Stian (VA) og Hanne (Ø) som eksempler. 

Stian (VA) ønsker å bli sivilingenør, akkurat som faren sin. Dette kan tolkes som et kulturelt 

valg fordi det er tydelig at Stian (VA) ønsker å sikre seg en plass innenfor en spesifikk 

statusgruppe innenfor øvre middelklasse. Dersom Stian (VA) hadde valg å bli fysioterapeut 
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hadde han i følge ORDC-skjemaet (2009) oppnådd et yrke innenfor samme sjikt som sine 

foreldre, og redselen for å oppleve nedadgående sosial mobilitet hadde ikke vært tilstede. 

Dette tolkes som et kulturelt valg fordi hensikten ikke kun er å opprettholde den sosiale 

posisjonen han er født inn i, men også et resultat av en verdisetting for akkurat det faget 

innenfor den statusgruppen. På den andre siden har vi Hanne (Ø). Det er tydelig at Hanne (Ø) 

ønsker å opprettholde den sosiale posisjonen hun er født inn i, men hun er ikke opptatt av å bli 

farmasøyt som foreldrene sine. Ved å utdanne seg som siviløkonom befinner hun seg innenfor 

samme sosiale posisjon og sikrer at hun ikke opplever nedadgående sosial mobilitet. Derimot 

tolkes ikke dette som kulturelle verdisettinger fordi hensikten ikke er å sikre medlemskap 

innenfor et spesielt fagområde på lik linje med foreldrene sine. Heller tolkes det som en 

rasjonell prosess der valget hun tar sikrer økonomiske ressurser, på lik linje som foreldrene 

sine, uten at hun påvirkes av de kulturelle verdisettingene. Det er tydelig at Stian (VA) og 

Hanne (Ø) verdsetter og rangerer ulike utdanningsretninger forskjellig, og at de tar valg basert 

på ulike områder. Begge velger et studieforberedende utdanningsprogram basert på å 

maksimere sjansene sine for å lykkes, å sikre seg medlemskap i den sosiale posisjonen de er 

født inn i, og for å ikke oppleve nedadgående sosial mobilitet. Derimot fører valget dem i 

ulike retninger, enten påvirket av rasjonelle eller kulturelle hensikter.   

 

Dette avsnittet tolker valg av et studieforberedende utdanningsprogram delvis som et resultat 

av rasjonelle valg og valg knyttet til sosial posisjon, og delvis som et resultat av kulturelle 

ferdigheter og verdisettinger. Rasjonalitetsteorien tolkes som en sterkere effekt enn 

kulturteorien ettersom elevene alle har til felles at de velger studieforberedende for å 

maksimere sjansene sine for å lykkes. Dette kommer fram i elevenes forståelse av hvilke 

muligheter de har og hvordan de skal bruke disse mulighetene for å maksimere sjansene sine. 

Samtidig argumenteres det også for at valg av studieforberedende utdanningsprogram er 

påvirket av kulturelle forventninger. De fordommene som elevene uttrykker mot yrkesfaglig 

kan tolkes som kulturelle forventninger i form av at det ikke blir sett på som en legitim og 

målrettet utdanning i deres posisjon. I avsnittet om tilegnelse av informasjon ble det nevnt at 

det kun er ett element som elevene ser på som betydelig. En del av dette elementet handler om 

valg av studieforberedende. Elevene ser på et studieforberedende utdanningsprogram som 

eneste alternativ fordi det gir dem muligheten til å maksimere sjansene sine for å lykkes, 

samtidig som de linker yrkesfaglig til elever som er mindre fagsterke. Her ser vi at grunnen til 

at elevene ser på et studieforberedende utdanningsprogram som eneste alternativ kommer av å 
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maksimere sjansene sine for å lykkes, å holde på sin egen posisjon, samt forventninger knyttet 

til deres sosiale posisjon.  

6.1.3 Hvorfor er identitet og en plass i hierarkiet viktig i valg av skole? 

Gjennom intervjuene ble det tydelig at elevene opplever betydningen av identitet og plass i 

hierarkiet som viktige faktorer når de skal velge hvilken videregående skole. Når det gjelder 

identitet skal tre underkategorier presenteres: 1. Viktigheten av å skape en ny identitet, 2. 

Viktigheten av å holde på egen identitet, og 3. Viktigheten av tilhørighet. Når det kommer til 

plass i hierarkiet skal vi se at betydningen av karakterer er viktig. 

 

I det teoretiske rammeverket blir betydningen av jevnalderfellesskapet og det lille og store 

selvstendighetsprosjektet lagt frem. I teorien om jevnalderfellesskapet blir det argumentert for 

at jevnaldrende i liten grad påvirker hverandre når det gjelder utdanningsvalg og 

utdanningsmuligheter (Coleman, 1961; Kerckhoff, 1986). Heller blir det lagt vekt på hvordan 

ungdom er opptatt av å sammenligne seg selv med andre jevnaldrende i form av popularitet 

og status, utseende, og sportslige ferdigheter, samt en frykt for å skille seg ut og å falle 

utenfor (Frønes, 2006; Godø, 2014). Samtidig blir den lille og store selvstendigheten trukket 

fram (Smette m.fl., 2017). Den lille selvstendigheten handler om struktur i skolehverdagen, 

mens den store selvstendigheten tar utgangspunkt i de unges livsprosjekt. Vi skal se i dette 

avsnittet at elevene velger hvilken skole de ønsker å komme inn på basert på enten 

jevnalderfellesskapet eller den store selvstendigheten. På samme tid er et viktig element at 

elevene velger skole strategisk i hierarkiet av skoler i Oslo basert på karaktersnitt.  

Viktigheten av å skape en ny identitet 

Hvis vi ser på Hanne (Ø) er det tydelig at hun ønsker å skape en ny identitet. Hun har lyst til å 

begynne på en skole på vestkanten fordi hun ønsker å skape en identitet i vestkantmiljøet. For 

Hanne (Ø) handler det om å løsrive seg fra det miljøet hun har på Østensjø. Dette er et 

interessant funn fordi det i noen grad går overens med det dagens ungdomsforskning legger 

vekt på, nemlig løsrivelse. Derimot handler det ikke om løsrivelse fra foreldre og annen 

familie, heller om en løsrivelse fra hele miljøet hun er vokst opp i. Dette er også interessant 

fordi Hanne (Ø) skiller seg ut i framtidsplaner fra andre elever intervjuet fra Østensjø. Hun er 

mer vestkant-orienter i hvilken skole hun ønsker å komme inn på, og i hvilken type utdanning 

hun ønsker å ta. Dette kan tolkes som et forsøk på oppadgående sosial mobilitet. I intervjuene 
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med Hanne (Ø) kom det fram at hun ønsker en framtid der hun er sterk økonomisk, og at hun 

linker god økonomi med vestkanten: Hanne (Ø) «På vestkanten har de foreldre som er litt 

strenge. Jeg tror det er fordi de vil at barna skal bli som dem, få bra jobber. Jeg har lyst til å 

tjene mye penger, og da tenker jeg å studere økonomi eller noe sånn, også vil jeg flytte til 

vestkanten». For Hanne (Ø) er det altså viktig å oppnå høy suksess, særlig økonomisk. Dette 

samsvarer i høy grad med det Boudon (1974) diskuterer om relativ risikoaversjon, altså en 

redsel for å oppleve nedadgående sosial mobilitet. Hun vil maksimere sjansene sine for å 

lykkes, og hennes egen forståelse av det er å skape en identitet i et område bestående av 

individer hovedsakelig fra overklassen. Det er i et slikt område hun opplever at hun kan finne 

seg selv og sin plass, slik som det store selvstendighetsprosjektet tilsier. 

Viktigheten av å holde på egen identitet 

Mens Hanne (Ø) ønsker å skape en ny identitet i et annet miljø, ønsker Stine (VA) å holde på 

sin egen identitet. Som nevnt tidligere er Stine (VA) en av de mest «skoleflinke» elevene jeg 

intervjuet. Det er tydelig at Stine (VA) allerede kjenner sin egen identitet. Hun ønsker å holde 

på sin egen identitet ved å omringe seg selv med andre som er like flinke som henne. Dette 

gjør hun ved å søke seg inn på en skole som kan tilby henne å holde på identiteten sin. Hun 

står mellom å velge studieforberedende med toppidrett fordi hun ønsker å bli langrennsløper, 

eller komprimert løp på Hersleb fordi hun ønsker å dra nytte av karakterene sine. Det er helt 

tydelig at det store selvstendighetsprosjektet gjelder i Stine (VA) sitt tilfelle. Stine (VA) har et 

livsprosjekt klart for seg når hun skal velge videregående skole, og hennes forståelse av egen 

identitet preger valget hennes i stor grad. På samme måte som Hanne (Ø) kan dette også 

sammenlignes med en redsel for nedadgående sosial mobilitet. Ønsket om å være omringet av 

andre som er like ambisiøse på skolefronten eller i idrett gjør at Stine (VA) i stor grad sikrer 

at hun får den beste utdanningen innenfor det feltet hun ønsker. På den måten maksimerer hun 

sjansene sine for å lykkes. 

Viktigheten av tilhørighet 

Når det gjelder tilhørighet handler det i større grad om jevnalderfellesskapet. Det er viktig å 

presisere at jevnalderfellesskapet ikke nødvendigvis handler om tilhørighet til nærmiljøet. Det 

kan også bety at elevene ønsker å velge en skole basert på tilhørighet til venner og kjente 

utenfor nærmiljøet sitt. I avsnittet om empiriske funn er det Håkon (Ø) og Stian (VA) som blir 

brukt som eksempler. Begge ønsker å velge skoler fordi de har blitt anbefalt av kjente og fordi 
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de har venner som allerede går der. Tidligere og nyere forskning på ungdomskultur (Coleman, 

1961; Kerckhoff, 1986; Frønes, 2006) hevder at jevnaldrende ikke har særlig betydning på 

utdanningsvalg. Heller handler det om faktorer utenfor utdanningens rammer, slik som 

sportslige ferdigheter og andre kreative interesser. Dette er tydelig hos Håkon (Ø). Han 

ønsker å velge en skole der han kan utfordre sine sportslige ferdigheter sammen med vennene 

sine. Det er altså tydelig at jevnalderfellesskapet har hatt en påvirkning i Håkons (Ø) valg av 

skole. For Stian (VA) er det tydelig at jevnalderfellesskapet også har betydning fordi han 

legger vekt på at han ønsker å velge en skole der vennene hans skal begynne. I motsetning til 

Stine (VA) og Hanne (Ø) velger Håkon (Ø) og Stian (VA) skole basert på venners 

anbefalinger. Her står ikke det store selvstendighetsprosjektet like sterkt med tanke på at de i 

mindre grad velger ut ifra refleksjoner basert på framtidsplaner og løsrivelse fra det kjente. 

Tilhørighet og jevnaldrende står sterkere i valget deres. 

Viktigheten av å passe inn i hierarkiet 

Som tidligere nevnt opplever elevene identitet som viktig når de skal velge videregående 

skole. På samme tid er det tydelig at elevene plasserer seg strategisk i et hierarki av skoler 

basert på sitt eget karaktersnitt. Det er altså slik at karakterene er av stor betydning når de skal 

velge skole. Som nevnt tidligere tilhører elevene i denne oppgaven det øvre sjiktet på 

karakterskalaen. I tabell 2 ser vi at alle elevene ønsker seg inn på en skole der de krever et 

nokså høyt karaktersnitt. Under intervjuene var det veldig få som sa at de valgte skole basert 

på karaktersnitt, de var heller opptatt av å snakke om miljø og tilhørighet, som vist over. Kun 

Stine (VA) snakket om at hun vil «dra nytte» av karakterene sine. Dette er derfor et 

interessant funn fordi det kan tolkes som at elevene ikke opplever vgs-skolene i Oslo som et 

hierarki, til tross for at de velger skole strategisk i forhold til karakterene sine. Her kan også 

valg av studieforberedende trekkes inn. Tabell 2 viser at det er viktig for elevene hvilken 

skole de ønsker seg inn på, hvis de kun skal gå studiespesialisering eller hvis de skal gå 

studieforberedende med idrett, fordi det har noe å si på hvor de aktuelle skolene ligger i 

hierarkiet i forhold til det utdanningsprogrammet de skal velge. Igjen kan dette tolkes som 

både et rasjonelt og kulturelt valg. På den ene siden er det et rasjonelt valg fordi de velger en 

skole som «matcher» deres karaktersnitt, der de andre elevene har tilsvarende karakterer. På 

den måten er de omringet av andre som ligger på deres nivå, og de kan hjelpe hverandre opp 

og fram. På den andre siden kan det tolkes som et kulturelt valg. Når elevene velger et 

studieforberedende utdanningsprogram anser de det som den eneste måten å komme inn på 
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høyere utdanning. Det er sant at studieforberedende er den enkleste veien for å oppnå generell 

studiekompetanse. Hvis man velger et yrkesfaglig utdanningsprogram kan det være at man 

bruker lengere tid eller må ta opp noen fag for å oppnå generell studiekompetanse (vilbli.no, 

2017). Denne delen tolkes som rasjonell. Derimot har valg av skole ingenting å si på om du 

kan ta høyere utdanning eller ikke. Alle som velger studieforberedende kan søke seg inn på 

høyskole og universitet, uavhengig av hvilken skole han eller hun har gått på. På den måten 

kan det tolkes som at det er viktig for elevene å velge visse skoler basert på kulturelle 

forventninger. For eksempel er både Handels og Nydalen skoler som har rykter for å være 

gode skoler og som rommer en viss type elev. Det kan tenkes at elevene i oppgaven ser på 

valg av skole som en måte å holde på eller plassere seg i en posisjon som reflekterer deres 

egen sosiale klasse og forventninger knyttet til den posisjonen. En annen rasjonell 

fremgangsmåte ville vært elevene kunne tenkes å velge en skole med lavere 

inntakspoengsum. Her ville de karaktermessig kunne sikre seg et bedre snitt fordi 

forventningene er lavere på skoler med lave inntakspoengsum enn på skoler med høy 

inntakspoengsum. Dette er rasjonelt fordi det ville maksimert sjansene deres. 

 

Ovenfor argumenteres det for at valg av skole preges av fremtidsmål og ambisjonsnivå på den 

ene siden og betydning av jevnalderfellesskapet på den andre. Identitets- og 

selvstendighetsprosjektet står sterkere der elevene velger basert på deres livsprosjekt, mens 

det i mindre grad er gjeldene innenfor jevnalderfellesskapet. Samtidig blir det også 

argumentert for at elevene velger skole strategisk ut ifra karakterer og hvor de kan plassere 

seg i hierarkiet av vgs-skoler i Oslo. Dette anses i noen grad som rasjonelt, men i større grad 

som en kulturell avgjørelse. Her tolkes valget som en avgjørelse for å kunne plassere seg i en 

posisjon som reflekterer elevenes sosiale klasse og de kulturelle forventningene forbundet 

med den posisjonen.  

 

I avsnittet om problemstilling én blir det argumentert for at elevene opplever tilegnelse av 

informasjon som rasjonelt, mens hva slags type informasjon de er på utkikk etter kommer av 

kulturelle forventninger og verdisettinger. Dette kobles opp mot valg av studieforberedende 

som tilsynelatende er det eneste alternativet de ønsker å undersøke på bakgrunn av redsel for 

nedadgående sosial mobilitet, for å maksimere sjansene sine for å lykkes, samt fordi der er en 

holdning om at studieforberedende er det eneste relevante for deres sosiale klasse. Identitet og 

plass i hierarkiet vises som faktorer for valg av skole. Når det gjelder identitet tolkes det som 
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at elevene enten velger på bakgrunn av det store selvstendighetsprosjektet, mens noen velger 

ut ifra tilhørighet. Felles for elevene er at de velger skole strategisk basert på karaktersnitt og 

hvor de kan plassere seg i hierarkiet av skoler i Oslo. Dette tolkes i noen grad som rasjonelt, 

men hovedsakelig som et valg preget av kulturelle forventninger og verdisettinger. Videre 

skal problemstilling to diskuteres. 

6.2 Problemstilling 2: I hvilken grad opplever elevene at 

foreldrene er medvirkende i valget? 

 

Avsnittet over tar utgangspunkt i hvordan elevene selv går fram i det valget de skal ta. I dette 

avsnittet skal det handle om elevenes forståelse av foreldrene som medvirkende, eller rettere 

sagt ikke medvirkende. Funnene viser at elevene opplever at foreldrene har liten betydning, 

men hvorfor gjør de det?   

6.2.1 Hvorfor opplever elevene at foreldrene har liten betydning? 

Under intervjuene ble det klart at elevene i liten grad opplever deres foreldre som 

medvirkende i valg av videregående skole. De legger heller vekt på eldre søsken eller 

søskenbarn som viktige personer som kan veilede dem. Her er Colemans (1988) begrep om 

sosial kapital relevant. Begrepet går ut på at tette relasjoner mellom individer utgjør en ressurs 

for individer på vei mot et mål. Disse tette relasjonene handler hovedsakelig om relasjoner 

mellom unge og voksne. Funnene i denne oppgaven viser at elevene erfarer at de har individer 

utenfor skolen som rådfører dem i valget, og at det ikke er foreldrene, men andre mer 

jevnaldrende i familien. På den måten kan det argumenteres for at elevene i denne oppgaven 

anser forholdet til eldre søsken og søskenbarn som fruktbart i valgsituasjonen. Blant annet 

beskriver elevene eldre søsken og søskenbarn som viktige når det gjelder de praktiske 

faktorene som karaktersnitt og utdanningsprogram. På den måten opplever de ikke foreldrenes 

kulturelle ressurser som relevant i valget. Det er nettopp dette Coleman (1988) også 

argumenterer for. Coleman (1988) ser sosial kapital som en sterkere effekt på barns utvikling 

i skolen enn humankapital. Det kan virke som at elevene ser på relasjoner mellom 

jevnaldrende i familien som en større ressurs i valget sitt, enn foreldrenes kulturelle 

ferdigheter, fordi de kjenner til det praktiske aspektet. Elevene opplever ikke at foreldrene 

kjenner noe særlig til det, men uttrykker at foreldrene har «prøvd å sette seg inn i det».  
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Til tross for at elevene ikke opplever at foreldrene er medvirkende i valget er det helt klart at 

de er det til en viss grad. Denne oppgaven ser på foreldrenes medvirkning i form av det som 

kalles uformell sosial kontroll (Øia, 2011). Her handler det om foreldrenes innsyn og oversikt 

på barnas adferd, hvor barna opplever en negativ eller positiv respons fra foreldrene. Det vil si 

at foreldre ikke direkte sier «du skal velge dette», heller påvirker de barna i form av positive 

og negative responser på deres valg. Dette gjør at barna ubevisst påvirkes av deres foreldre. 

 

Det er nettopp dette, en subtil medvirkning fra foreldrene, som denne oppgaven finner. For 

eksempel forklarer Sondre (VA) at moren sier: «Bli hva du vil, jeg skal ikke stoppe deg, men 

du må tenke at du skal leve av det», mens Henrik (Ø) forklarer at foreldrene hans har fått han 

til å tenke over om det egentlig er musikklinjen han burde velge. Dette er et interessant funn 

fordi elevene selv ikke opplever at foreldrene er en særlig stor del av valget. Som tidligere 

nevnt vektlegger heller elevene råd og veiledning fra eldre søsken og søskenbarn. Når det er 

sagt er det helt klart at foreldrene er med i prosessen. Dette er også tydelig i samtalene med de 

to lærerne. Begge lærerne uttrykker at de ofte er i dialog med foreldre om prosessen rundt 

valget. Dette samsvarer med idéen om uformell sosial kontroll fordi foreldrene sørger for at 

de har oversikt og innsyn i deres barns prosess gjennom skolen. På den måten kan de sikre at 

barna selv har tilegnet seg den informasjonen de trenger for å ta et valg, samtidig som de selv 

oppdateres på informasjon og prosessen rundt.  

 

Her er Lareaus (2013) begrep concerted cultivation relevant. Begrepet viser til en form for 

oppdragelsesstil der foreldrene kontinuerlig medvirker i utdanningsmuligheter for deres barn. 

Målet er å sikre at barna besitter de ferdigheter og egenskaper som trengs for å klare seg i 

skoleløpet og å oppnå framtidig suksess. I følge Lareau (2003, 2015) er dette en 

oppdragelsesstil som særlig påvirker barns forhold til institusjonelle settinger. Funnene i 

denne oppgaven oppdager samme mønster som Lareau (2003, 2015) forteller om. Det er helt 

tydelig at foreldrene medvirker i valget til barna sine. Foreldrene investerer tid i deres barns 

valgsituasjon ved å være i dialog med lærerne og barna sine slik som moren til Sondre (VA) 

og foreldrene til Henrik (Ø). En slik oppdragelsesstil fungerer på en måte der foreldrene 

overfører kulturelle ferdigheter, slik som fakta, informasjon og kjennskap til sosiale prosesser, 

og på den måten mestrer barna å navigere seg gjennom blant annet sosiale institusjoner. Det 

er fremtredende at elevene i denne oppgaven erfarer en selvstendighet i hvordan de møter 

systemet, og kjenner til hvordan de skal løse problemer som kan oppstå, og tilegne seg 
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kunnskap om hvordan systemet og prosessen fungerer. Vi ser blant annet dette hos Håkon (Ø) 

som selv tok initiativ til å kontakte Wang videregående skole i forbindelse med søknadsfrist 

og opptaksprøver. Han så på det som helt naturlig å selv kontakte skolen for å få svar på de 

spørsmålene han lurte på. 

 

Studiene til Stefansen (2017) og Øia (2011) er også relevante her. De viser hvordan 

foreldrenes medvirkning i starten av barnas liv, altså før de møter skolesystemet, er 

avgjørende for hvordan de klarer seg i skolen. Det er nettopp dette denne oppgaven 

argumenterer for. Eksempelvis kan det tenkes at Håkon (Ø) har erfart en praksis gjennom 

barndommen som har gjort at han møter sosiale institusjoner på en måte som er helt naturlig 

for han. Han tok selv kontakt med skolen han vill gå på og opplevde nok ingen hindringer på 

grunn av hans kulturelle praksis. 

 

Det blir i dette avsnittet argumenter for at foreldre fører en uformell sosial kontroll på barna 

sine. Gjennom kontakt med skolen og åpne spørsmål og råd til barna har de oversikt og 

innsyn over barnas handlemåte i skolen. Dette står i kontrast til elevenes egne erfaringer og 

forståelser, det er tydelig at elevene opplever valget deres som et selvstendig valg, til tross for 

at det helt tydelig er preget av foreldrenes kulturelle perspektiver og forventninger.  

6.3 Forskjeller og begrensninger 

 

Hittil i analysekapitlet har de empiriske funnene blitt analysert i lys av det teoretiske 

rammeverket. Her har det hovedsakelig blitt sett på sammenligninger til teorien i form av 

lignende mønstre og klargjøringer på hvorfor de ulike teoriene kan sammenlignes og ikke 

sammenlignes med de empiriske funnene. Det neste avsnittet skal se på forskjeller blant 

elevene og de to skolene, samt begrensninger i form av arbeiderklassens fravær i oppgavens 

utvalg. 

 

Det er kjent i Oslo i dag at det eksisterer forskjeller mellom ungdom på Oslo-øst og Oslo-vest 

når det gjelder skole og utdanning. Blant annet viser Hansen (2017) at karakternivået til 

elevene øker når foreldrenes inntekt øker. På Oslos østkant er foreldrenes 

gjennomsnittsinntekt lavere en gjennomsnittsinntekten til foreldre på Oslos vestkant, og i 

samsvar med dette viser skoleprestasjonene at elever på vestkanten i gjennomsnitt er høyere 
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enn elever på østkanten. Med tanke på utvalg av intervjuobjekter i denne oppgaven kan det i 

mindre grad snakkes om store forskjeller i skoleprestasjoner knyttet til foreldrenes inntekt. 

Bydel Østensjø er en av de få stedene på østkanten som blir klassifisert som middelklasse 

(Ljunggren m.fl., 2017). Samtidig befinner alle elevene i denne oppgaven seg i det høyere 

sjiktet på karakterskalaen, noe som gjør dem relativt like i skoleprestasjoner. De er også like 

når det gjelder holdninger til yrkesfaglig. Derimot finner oppgaven forskjeller i at elevene på 

Vestre Aker gjerne velger skole som befinner seg på vestkanten, slik som Handels, Ullern og 

Persbråten. Med andre ord velger de gjerne skoler som reflekterer det miljøet de kommer fra. 

På den andre siden ønsker nærmest alle elevene på Østensjø å begynne på en skole i sentrum 

eller på vestkanten. Dette kan blant annet tolkes som at elevene på Østensjø i mindre grad 

føler på en geografisk tilhørighet, og at elevene fra Vestre Aker i større grad opplever en slik 

stedstilhørighet (Ljunggren m.fl., 2017). Det at elevene på Østensjø i mindre grad føler på en 

geografisk tilhørighet kan komme av at de ikke relaterer seg til den generelle oppfatningen av 

østkanten. De kommer fra en middelklassebakgrunn med høyt utdannede foreldre, og har 

gode skoleprestasjoner. Samtlige av elevene uttrykte at de ikke passet inn i rollen som det de 

forstår som en stereotypisk østkant-elev. Det kan tyde på at elevene fra Østensjø i større grad 

opplever at de deler samme livsstil og preferanser som elevene ifra sentrum og vestkanten.  

 

Samtidig er det nødvendig å kommentere at skoler som krever et høyere karaktersnitt 

hovedsakelig ligger i sentrum eller på vestkanten. Blant disse er Foss, Elvebakken, Handels, 

Nydalen og Katta (Oslo Kommune, 2018). Kun noen få av dem ligger på østkanten, slik som 

Hersleb med studiespesialisering, komprimert løp. Det kan derfor også tenkes at elevene på 

Østensjø opplever at de burde begynne på en skole utenfor nærmiljøet sitt for å kunne dra best 

mulig nytte av de gode karakterene. 

 

Når det gjelder skole og kjønn finner denne oppgaven ingen forskjeller i skoleprestasjoner, 

ambisjonsnivå eller foreldrenes medvirkning. Derimot dukker det opp en forskjell i hvordan 

guttene i oppgaven i større grad velger skole basert på tilhørighet og jevnalderfellesskap, som 

nevnt tidligere. Dette kan tolkes som at guttene anser aktiviteter utenfor skolen som viktigere 

når de skal velge skole. Blant annet var det viktig for Håkon (Ø) å velge en skole der han følte 

tilhørighet til den sporten han driver med. Det kan derfor virke som at det store 

selvstendighetsprosjektet er viktigere enn tilhørigheten når jentene velger skole.  
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Som nevnt tidligere er arbeiderklassen ikke presentert i utvalget. Det er derfor nødvendig å 

nevne at de empiriske funnene og analysen kunne vært annerledes dersom arbeiderklassen 

hadde vært inkludert. For det første hadde funnene vist et bredere spekter av forskjeller 

mellom elevene. For det andre kunne funnene vært annerledes når det gjelder elevenes 

selvstendighet i møte med sosiale institusjoner som Lareau (2003, 2015) forklarer det. For det 

tredje kan det tenkes at funn rundt foreldrenes medvirkning hadde vist forskjeller. Lareau 

(2003, 2015) mener for eksempel at arbeiderklasseforeldre fører en helt annen 

oppdragelsesstil enn middel- og overklasseforeldre.   

 

I dette kapitlet har de empiriske funnene blitt analysert i lys av det teoretiske rammeverket. 

Dette har blitt gjort ved å tolke og forstå elevenes opplevelser i hvordan de går fram i valget 

og i hvilken grad de opplever deres foreldre som medvirkende. Oppgaven finner flere 

interessante elementer gjennom sammenlikning av empirien og teorien. Det er interessant at 

elevene opplever tilegnelse av informasjon som rasjonelt selv om det kan tolkes som kulturelt. 

Det eksisterer en redsel for nedadgående sosial mobilitet og de velger skole strategisk i 

forhold til karakterer for å kunne beholde sin sosiale posisjon. Valg av skole preges av både 

selvstendighetsprosjektet og jevnalderfelleskapet, det er kun identitet og tilhørighet som 

skiller elevene fra hverandre. Jentene velger skole basert på selvstendighet, altså fremtidsmål 

og ambisjoner, mens guttene i større grad velger ut ifra venner og søskens anbefalinger. Et 

annet interessant funn er at elevene ikke opplever foreldrene deres som medvirkende i valget 

til tross for at foreldrene er medvirkende gjennom en uformell sosial kontroll. Det blir også 

funnet at elevene har arvet en kulturell praksis som gjør dem selvstendige i møte med sosiale 

institusjoner. Når det kommer til valg av skole ut ifra geografi viser det seg at elevene fra 

Østensjø foretrekker sentrum og Oslo-vest og at elevene fra Vestre Aker foretrekker 

nærmiljøet, altså Oslo-vest. Avslutningsvis blir fraværet av arbeiderklassen nevnt som en 

faktor som kunne gjort analysen annerledes da det kunne vist seg større forskjeller blant 

elevene i ambisjonsnivå, hvordan elevene møter sosiale institusjoner og foreldres 

medvirkning. 
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Kapittel 7.0 Konklusjon 

 

Målet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan tiendeklasseelever velger 

videregående skole. Den overordnede problemstillingen er (todelt): (1) Hvordan går elevene 

fram i valg av videregående skole? (2) I hvilken grad opplever elevene at foreldrene en 

medvirkende i valget? Problemstillingene opererer med fire forskningsspørsmål som tar for 

seg hvordan elevene tilegner seg informasjon, om de er klar over hvilke muligheter de har, 

hvilke ambisjoner de har, og på hvilket grunnlag de velger. Oppgaven har tatt en 

fenomenologisk tilnærming. Det betyr at det er elevenes subjektive opplevelser og erfaringer 

som setter perspektivet for oppgaven. Meningen med en slik tilnærming har vært å sette seg 

inn i elevenes livsverden og undersøke hvordan de erfarer de valgene de tar i 

utdanningssystemet. Dette har blitt gjort ved å beskrive og forstå opplevelsene deres. 

Problemstillingene er konstruert ut av oppgavens teoretiske rammeverk og besvares ved hjelp 

av kvalitative semistrukturerte intervjuer. Resultatene i analysen viser at elevene i stor grad 

opplever valget deres som et rasjonelt valg. Derimot er det helt tydelig at valget de tar bygger 

på kulturelle forventninger og verdisettinger.  

 

Det første forskningsspørsmålet handler om hvor elevene henter informasjon fra når de skal 

velge videregående skole. Intervjuene viser at elevene opplever skolen som hovedkilde til 

informasjon, og da særlig faget utdanningsvalg. Dette stemmer overens med rasjonelle valg-

teoriens tre forutsetninger. På den ene siden erfarer elevene at skolen gir dem muligheten til å 

drøfte ulike alternativer i utdanningssystemet og at de kan velge deretter. På den andre siden 

er det åpenbart at hva slags informasjon de er på utkikk etter kommer av kulturelle 

verdisettinger. Dette blir tydelig når elevene snakker om sine framtidsplaner og ambisjoner. 

De har klare svar på hva de ønsker å bli, eller hvilket felt de har lyst til å jobbe innenfor. 

Resultatene i denne delen argumenterer derfor for at elevene opplever tilegnelse av 

informasjon som en rasjonell prosess, men som bygger på kulturelle forventninger i hva slags 

informasjon de er på utkikk etter.  

 

Dette bygger opp til det andre forskningsspørsmålet. Dette spørsmålet tar for seg muligheter i 

utdanningssystemet, særlig innenfor et studieforberedende utdanningsprogram. Her stilles det 

spørsmål rundt hvorfor elevene velger et studieforberedende utdanningsprogram framfor et 
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yrkesfaglig utdanningsprogram. Under intervjuene blir det tydelig at elevene erfarer 

studieforberedende som eneste mulighet for å maksimere sjansene sine i utdanningssystemet. 

Med andre ord opplever de det som en rasjonell prosess der valget av utdanningsprogram er 

knyttet til deres sosiale posisjon. På den ene siden knyttes resultatene til teorien om relativ 

risikoaversjon, altså redselen for å oppleve nedadgående sosial mobilitet. Flere av elevene 

begrunnet valg av studieforberedende som en måte å ikke «falle bak» og for å ikke «miste 

noe». På den andre siden viser funnene at valg av studieforberedende også er et resultat av 

kulturelle forventninger. Elevene uttrykker helt åpenbart et stigma rundt yrkesfaglig, der det 

ikke anses som relevant for deres kultur. Det er helt tydelig at en forventning om høyere 

utdanning spiller inn i valg av et studieforberedende utdanningsprogram. Igjen viser denne 

oppgaven at de rasjonelle perspektivene elevene opplever bygger på kulturelle forventninger 

og verdisettinger. 

 

Det tredje forskningsspørsmålet tar for seg ambisjoner i elevenes valg. Her er det særlig det 

store selvstendighetsprosjektet som spiller inn. Under intervjuene ble det tydelig at flere av 

elevene opplever valg av skole som et selvstendighetsprosjekt og at dette er nært knyttet til 

identitet. Flere av elevene, særlig jentene, opplever at ambisjonsnivå og fremtidsmål preger 

det valget de skal ta. Identitet spiller inn i hva de ser på som sin posisjon, og hvor de ønsker å 

plassere seg deretter. Det gjør også karaktersnittet deres. I intervjuene kom det tydelig fram at 

elevene plasserer seg strategisk i forhold til hvilket karaktersnitt de har, og hvor de kan 

plassere seg i et hierarki av skoler. Dette valget viser en kulturell avgjørelse, der elevene 

plasserer seg i et hierarki som reflekterer deres sosiale klasse, og som forbindes med de 

kulturelle forventningene knyttet til den posisjonen.    

 

Det siste forskningsspørsmålet utforsker på hvilket grunnlag elevene velger. Det er dette 

spørsmålet som setter rammene for oppgavens helhet og som svarer på problemstillingen. Det 

knyttes til foreldrenes medvirkning i valget, da det i stor grad vil fortelle om elevene velger på 

bakgrunn av rasjonelle eller kulturelle perspektiver. Et interessant element i denne delen er at 

elevene ikke opplever foreldrene som betydningsfulle i valget. Heller utrykker de at eldre 

søsken og søskenbarn er viktige veiledere når de skal navigere seg gjennom valget. Dette 

kobles opp mot sosial kapital-begrepet som ser på tette relasjoner mellom individer som en 

vesentlig ressurs i å oppnå et mål. Lærerne erfarer dette annerledes, og skaper heller et bilde 

av engasjerte og oppdaterte foreldre som de ofte er i dialog med. Dette samsvarer med 
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begrepet uformell sosial kontroll, en slags subtil påvirkning på barnas handlemåte i skolen. 

Det er tydelig at foreldrene har innsyn og oversikt i valget til barna sine gjennom dialog med 

lærerne, og uten en direkte påvirkning. Elevene uttrykker at foreldrene gir dem åpent 

spillerom i valget, derimot er det åpenbart at foreldrene snakker med og rådfører barna deres. 

På samme tid viser oppgaven at elevene har erfart en sosialiseringsprosess der de har lært seg 

å møte utdanningssystemet med en selvstendighet. De kjenner godt til hvordan de kan løse 

problemer som kan oppstå, hvem de skal ta kontakt med, og hvor de skal hente kunnskap om 

hvordan prosesser og systemet fungerer.  

 

Et vesentlig funn i oppgaven er de paradoksale fortellingene som kommer til syne i elevenes 

fortellinger. På den ene siden opplever elevene selv at de velger skole på bakgrunn av 

rasjonelle perspektiver. De er opptatt av at de drøfter ulike alternativer, undersøker hva de 

ulike alternativene innebærer, og velger deretter. På den andre siden kommer det fram at 

valgene de tar faktisk er preget av kulturelle forventninger også. De vet hva slags informasjon 

de er på utkikk etter, et yrkesfaglig utdanningsprogram er utelukket som alternativ, og de 

benytter ubevisst både identitet og hierarki som verktøy for hvordan de kan plassere seg ut 

ifra deres sosiale posisjon. Samtidig er det helt påfallende hvordan de selv har framtidsplaner 

og ambisjoner som tilsvarer foreldrenes yrkesposisjon. Det mest fremtredende funnet er 

derfor at elevene opplever valget som rasjonelt, mens det helt åpenbart spiller på kulturelle 

forventinger og verdisettinger. 

 

Resultatene i denne oppgaven har tettet hull i forskning på sosial ulikhet og utdanning i Oslo-

skolen. Oppgaven er aller mest bidragsnyttig hva angår middel- og overklasseelever i Oslo, 

og hvordan de selv opplever sin egen situasjon i utdanningssystemet. Hittil har jeg ikke 

kommet over et forskningsprosjekt som har undersøkt samme problemstilling. På samme tid 

er den nyttig i videre utforming av skolesystemet i Oslo. Oppgaven viser at det trengs å gjøre 

endringer i skolesystemet, særlig med tanke på hvordan inntakssystemet til videregående 

skoler i Oslo fungerer som en sorteringsprosess der ulike elevgrupper skilles fra andre. Denne 

oppgaven retter ikke noe særlig kritikk til ungdomsskolene undersøkt i prosjektet, og selv om 

det her argumenteres for at det er både rasjonelle prosesser og kulturelle forventninger som 

preger valget til elevene, er det tydelig at skolesystemet kan revideres ytterligere for å utjevne 

sosiale forskjeller i skolen.  
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7.1 Forslag til videre forskning 

Det er flere aspekter ved denne oppgaven som kan fungere som forlag til videre forskning, da 

det generelt eksisterer lite forskning på elevers subjektive forståelse av valg av videregående 

skole. Blant annet kan det være interessant å undersøke ytterligere hvordan faget 

utdanningsvalg fungerer i skolen. Samtidig kan det være bidragsnyttig å undersøke mer 

utfyllende hvordan identitet spiller inn i valg av skole. Et annet viktig tillegg på temaet kan 

være å gå dypere inn i hvordan søskenbarn og eldre søsken fungerer som veiledere i skolen. 

Dette er et resultat som preget store deler av denne oppgavens konklusjon, og burde forskes 

mer på. På samme tid kan en dypere forståelse av hvorfor studiespesialisering med toppidrett 

er så trendy være et godt supplement i forskningen på valg i skolen. 
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