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Sammendrag 

I Norge skal ungdom i alderen 15-16 år velge utdanningsretning i det de går fra ungdomsskole 

til videregående opplæring. Til tross for at det legges frem som et «fritt» og «selvstendig» 

utdanningsvalg, vet man at det er et valg som bidrar til sosial reproduksjon, og kan derfor sees 

på som første institusjonelle differensieringsprosess. Mange aktører kan få betydning i 

valgprosessen, og utdannings- og yrkesrådgiverne i skolen er en av dem. Innen sosiologisk 

forskning er rådgivernes rolle svært lite utforsket, også i klasse- og ulikhetsspørsmål. I denne 

studien argumenterer jeg for at rådgivernes førstehånderfaringer og kunnskaper fra å følge 

valgprosessen tett, er svært verdifulle for å bedre forstå de utdanningsvalgmønstrene som 

dokumenteres. I denne studien anvendes derfor rådgivernes perspektiv i en studie av 

utdanningsvalg på 10. trinn i Oslo. 

Oslo som geografiske kontekst er svært aktuelt ettersom det er en «ulikhetenes by», i den 

forstand at befolkningen i øst og vest skiller seg fra hverandre på en rekke sosiale og kulturelle 

indikatorer. Tidligere forskning fra Oslo finner at mønstrene i utdanningsvalg er i overens-

stemmelse med de sosiale ulikhetene ellers i byen. For eksempel er det flere elever på Oslos 

østkant som søker seg til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. I segregerte områder er det 

også avdekket at forskjeller i foreldres klassespesifikke oppdragelsesstrategier blir mer 

fremtredende. Dette vil kunne påvirke rådgivningen i skolen.   

Jeg undersøker primært to ulike forskningsspørsmål. Det første spørsmålet er deskriptivt: 

Hvilke faktorer tematiserer rådgiverne som viktigst for elevenes utdanningsvalg, og hvordan 

ser rådgiverne på sin egen rolle i dette valget? Det andre spørsmålet er analytisk, og henviser 

til en tolkning av de deskriptive funnene: Hvilken betydning får rådgiverne i sammenhengen 

mellom klasseulikhet og utdanningsvalg? Datamaterialet bygger på kvalitative forsknings-

intervju med tolv rådgivere, som alle jobber på forskjellige ungdomsskoler i Oslo. Det 

overordnede fokuset i intervjuene var rådgivernes erfaringer med, og forståelse av, ungdoms 

utdanningsvalg, samt egen rolle i valgprosessen.  

Oppgavens teoretiske rammeverk bygger i hovedsak på teorier om individers ulike sosiale og 

kulturelle forutsetninger i utdanningssystemet, særlig inspirert av Annette Lareau og Pierre 

Bourdieu. Betydning av kulturelle logikker i foreldres involvering i utdanning er spesielt 

relevant i denne sammenheng, og her ser jeg til norske studier om oppdragelsesnormer i møte 

med skolesystemet. Jeg ser også til foreliggende studier av rådgivere, gjort i et klasse- og 
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ulikhetsperspektiv, deriblant funn om rådgiveres håndtering av elever med forskjellig 

klassebakgrunn. Ikke minst inkluderer det teoretiske rammeverket tidligere forskning på 

utdanningsvalgmønstre i Oslo spesifikt.  

To faktorer blir tematisert som spesielt viktig fra rådgivernes perspektiv: foreldreinvolvering 

og yrkesfag. Temaene danner grunnlaget for studiens to analysekapitler. I første analysekapittel 

viser jeg til hvordan foreldrenes involvering i utdanningsvalg har stor betydning for hvordan 

rådgiverne går frem, noe som antyder at elevers klassebakgrunn kan farge rådgivningen som 

blir gitt. Nærmere bestemt handler det om hvilke involveringspraksiser som er hensiktsmessige 

for et godt samarbeid mellom rådgivere og foreldre. Her kan det trekkes paralleller til Lareaus 

funn om ulike kulturelle logikker i oppdragelsespraksiser hos middel- og arbeiderklassen. 

I andre analysekapittel viser jeg hvordan rådgiverne opplever og tolker eget arbeid med 

rådgivning til yrkesfaglige utdanningsprogram, som blir beskrevet som en utfordrende del av 

jobben. Her kommer det fram hvilke kjennetegn rådgiverne tillegger elever som passer til hver 

av de to utdanningsretningene. Videre handler kapittelet om forståelsesrammer av yrkesfag, 

som påvirker rådgiverne, elevene og foreldrene, og hvordan disse synes å gi forskjellig utslag 

på Oslos østkant- og vestkantskoler.  

Avslutningsvis diskuteres analysefunnene opp mot foreliggende teori og tidligere forskning, og 

i lys av samfunnsmessig relevans. Her stiller jeg spørsmål ved i hvilken grad rådgiverne blir 

påvirket av elevers klassebakgrunn, og på den måten bidrar til reprodusert ulikhet i utdanning. 

Jeg argumenterer for at middelklasseforeldres involveringspraksis og middelklasseelevers 

begrunnelser for utdanningsvalg blir anerkjent i stor grad. Til sammenligning stilles det oftere 

spørsmål ved både foreldreinvolvering og utdanningsvalg hos arbeiderklassen, og ikke minst 

hos minoriteter i skolen. Videre diskuterer jeg hvordan konstruksjonen av dikotome kategorier 

kan være en av forklaringene på hvorfor den yrkesfaglige rådgivningen oppleves som den gjør, 

og hvorfor det er lettere for rådgiverne på østkanten å rekruttere til yrkesfag. Alt i alt mener jeg 

å finne at rådgivernes forsøk på å tilrettelegge for «riktige» selvstendige utdanningsvalg 

resulterer klassetilpasset rådgivning. Samtidig understreker jeg at rådgivernes posisjon må ses 

i lys av den overordnede diskursen i samfunnet, og at det følgende ikke kan forventes at en 

rådgiver skal unngå å motta «klassede» signaler. 
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1 INNLEDNING 

 

Ved alle ungdomsskoler i Norge settes det tidlig i elevenes ungdomsskoleperiode 

i gang et arbeid for å forberede dem på å treffe det første, store valget om 

fremtidig utdanning og yrke. Mange opplever valget av videregående opplæring 

som dramatisk og avgjørende, og det er derfor ekstra viktig at skolen bidrar med 

god informasjon og veiledning i forbindelse med denne overgangen1. 

 

Utdanningssystemets plass i samfunnet markerer viktige muligheter for enkeltindivider, men 

også en sentral legitim maktposisjon. Valg av utdanning er i denne sammenheng en av flere 

prosesser som bør undersøkes, da det stadig bekreftes at ens sosiokulturelle bakgrunn blir 

avgjørende for hvilket valg som tas (Bourdieu og Passeron 1990). Når elever helt ned i 

ungdomsskolealder «fritt» tar utdanningsvalg som er i tråd med deres klasseposisjon, sier det 

seg selv at valgprosessen rommer interessante funn om sosial ulikhet mellom grupper i 

samfunnet, og må studeres ytterligere.  

Elever som tar utdanningsvalg vil være omringet av aktører som implisitt og eksplisitt påvirker 

dem. Av disse aktørene er utdannings- og yrkesrådgiveren svært lite utforsket i sosiologisk 

forskning. Rådgiverne er ansatt i skolen og har som oppgave å hjelpe elever med å komme fram 

til rett utdanningsvalg, først og fremst gjennom rådgivningssamtaler. Perspektivet deres vil 

være svært verdifullt, fordi de innehar unik og interessant informasjon om, og erfaring med, 

utdanningsvalgprosessen. Med andre ord kan rådgivernes førstehåndserfaringer og kunnskaper 

bidra med ny innsikt i utdanningsvalget – et fenomen som griper fatt i øyeblikk der kulturell og 

sosial reproduksjon forekommer (Lareau 2011: 363). 

I denne studien undersøkes derfor utdanningsvalget fra rådgivernes perspektiv, og utvalget 

består av ungdomsskolerådgivere i Oslo. Innsikt i den norske hovedstadens utdanningsmønstre 

vil være nyttig, tatt i betraktning at byen kjennetegnes av mangfoldighet, bosteds- og 

skolesegregering (Ljunggren og Andersen 2017, Wessel 2017), samt en befolkning i øst og vest 

som skiller seg fra hverandre på en rekke sosiodemografiske indikatorer (Myhre 2017: 51-56). 

Foreliggende studier viser også hvordan skolesystemet i Oslo påvirker sosial mobilitet gjennom 

                                                 
1 Utdrag fra NOU-en Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn (NOU 2016: 7, s. 133). 
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sosial lukning, og at utdanningsvalgmønstre samsvarer med de sosiale ulikhetene ellers i byen 

(Hansen 2017; Strømme 2019). Ved utdanningsvalget i 10. klasse oppstår blant annet et skille 

mellom ungdom som velger yrkesrettet utdanning og de som velger et løp som gir kompetanse 

for opptak til høyere utdanning (Hegna 2010: 89). 

Gjennom kvalitative intervju med tolv rådgivere fra ulike østkant- og vestkantskoler i Oslo, har 

målet vært å bedre forstå rådgivernes betydning for den institusjonelle overgangen som skjer 

fra siste år i grunnskolen til første år i videregående opplæring. Intervjuspørsmålene var rettet 

mot hvordan rådgiverne selv erfarer og forstår de utdanningsvalgene de er vitne til, deres egen 

rolle i prosessen, og hvordan de opplever og håndterer elevers ulike forutsetninger. To temaer 

ble spesielt fremtredende i intervjumaterialet, og disse har dannet grunnlaget for oppgavens to 

analysekapitler: involveringen fra foreldre og rådgivning til yrkesfaglig utdanning. 

1.1 Aktualisering og samfunnsmessig relevans 

Til tross for at utdanningsvalg og utdanningsatferd har vært et mye studert og omtalt forsknings-

felt i mange år, vedvarer interessen for dette feltet. Det fortsetter å fascinere hvordan skolen, 

som har som mandat å utjevne sosiale forskjeller, i stedet reproduserer dem (Hernes 1974; 

Kunnskapsdepartementet 2007a: 8). I tillegg vet man at unges utdanningsvalg blir av betydning 

i den sammenheng (Hansen og Mastekaasa 2010: 126; Hegna 2013: 51), og det er som nevnt 

lite forskning som ser på betydningen av rådgiveren. Utdanningsvalget på 10. trinn markerer 

den første institusjonelle differensieringen mellom ungdom fra samme kohort, da man finner at 

valgene legger fundamentet for den kommende sosiale og kulturelle avstanden mellom disse 

menneskene (Hegna 2013: 51). Av den grunn vil det være viktig å studere utdanningsvalg som 

tas allerede på grunnskolenivå dersom vi bedre skal forstå opphavet til sosial ulikhet.  

Historisk perspektiv 

På 1800-tallet så man for første gang tegn til fremveksten av enhetsskolen, altså ideen om et 

felles skolesystem og «utdanning for alle» (Tønnessen 2011). Rent politisk var enhetsskolen 

tenkt som en viktig bidragsyter for å minske de sosiale og økonomiske forskjellene i samfunnet 

(Froestad 1999: 77). Siden 1997 har grunnskolen vært et 10-årig løp (Kunnskapsdepartementet 

2007b: 9), og selv om videre utdanning etter det ikke er obligatorisk velger majoriteten av 15-

16 åringene å ta videregående opplæring (Tønnessen 2011: 168). I stortingsmeldingen Lærelyst 
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– tidlig innsats og kvalitet i skolen er et av de tre hovedmålene at «Flere elever og lærlinger skal 

gjennomføre videregående opplæring» (Kunnskapsdepartementet 2017: 16), og i stortings-

meldingen Muligheter for alle – Fordeling og sosial bærekraft, står det om hvordan god 

utdanning er et kraftfullt verktøy for sosial mobilitet og utjevning, fordi det gir selvstendighet 

og mulighet til å forsørge seg selv. (Finansdepartementet 2019: 15-16). Slike politiske 

målsettinger, som er tiltenkt for å unngå at ungdom skal velge videregående opplæring, forteller 

hvor sterkt utdanning, både som sosial og moralsk norm, står i Norge.  

De siste tiårene har det norske utdanningsmarkedet opplevd en kraftig ekspansjon. Høyere 

utdanning gikk fra å være noe eksklusivt, kun for de få, til å bli et gode som alle har tilgang på 

og som de fleste nordmenn benytter seg av (Danielsen og Hansen 1999: 52, Helland 2006: 35). 

Siden alle klassene har tatt del i utdanningsekspansjonen, har det også bidratt til en økt 

legitimitet av sorteringen som foregår gjennom utdanningssystemet (Danielsen og Hansen 

1999: 52). Med andre ord er det snakk om et meritokratisk syn, hvor sosial ulikhet blir akseptert 

fordi det oppfattes som at alle har de samme mulighetene og at forskjeller i oppnådd utdanning 

skyldes individuelle faktorer. Fortsatt ser man et skille mellom ulike grupper i samfunnet, der 

de fra lavere klasser tar kortere utdanning enn de fra høyere klasser, fordi den relative avstanden 

forblir. En mye brukt forklaring på dette er at de fra høyere samfunnslag kompenserer for den 

opplevde verdireduksjonen ved å velge utdanninger av høyere prestisje enn det de fra lavere 

klassebakgrunner velger (Bourdieu og Passeron 1990, Hansen 1999, Helland 2006). Følgende 

blir det viktig å forstå forskjeller mellom ulike utdanningsvalg, hvilke utdanningsvalg som 

objektivt sett står høyest på den nye verdiskalaen i norsk utdanning. Overført til denne studien 

vil det være relevant å se hvilken verdi rådgiverne tillegger det studieforberedende og det 

yrkesforberedende løpet i Oslo, da den førstnevnte gjerne forstås som forberedelse til høyere 

utdanning, mens den sistnevnte assosieres med lavere, eller kortere, utdanningsambisjoner. 

Feilvalg og frafall 

Til tross for at hele 98 prosent av elever går direkte fra ungdomsskole til videregående (NOU 

2018: 15, s. 22) er et annet aspekt ved utdanningsatferd i Norge at det er høyt frafall i 

videregående opplæring (Finansdepartementet 2019: 13). Det er ikke et uttrykt mål i denne 

studien å komme med konkrete løsninger på hvordan skolesystemet kan forbedre seg på dette 

området. Likevel ser jeg på det som aktuelt å nevne frafallsstatistikken fordi undersøkelser viser 

at utdanningsvalget er noe av det som føles utfordrende (Ipsos 2019: 20). At et valg oppleves 
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som utfordrende kan høyst sannsynlig forstås med at man «ikke treffer gode valg», og i den 

sammenheng har utdannings- og yrkesrådgivning vært av høy prioritet (NOU 2016: 7, s. 134). 

Tatt i betraktning at noen elever kommer fra familier som har mindre sosiale og kulturelle 

fellestrekk med skolen, og dermed også mindre kunnskap om utdanningssystemet (Bourdieu 

1995; Lareau 2011), kan det tenkes at disse også har større sannsynlighet for å bli en del av 

feilvalg- og frafallsstatistikken. I den forstand er det interessant å studere rådgiveren, fordi deres 

rolle kanskje blir spesielt betydningsfull for denne elevgruppen. Spesielt når man fra tidligere 

forskning vet at elever med arbeiderklassebakgrunn oftere enn andre senker sine 

utdanningsaspirasjoner etter de har fått rådgivningshjelp på skolen (Hegna 2010: 102). 

Osloskolen som forskningsfelt 

Som nevnt kan mønstre fra ungdoms utdanningsvalg i Oslo i stor grad sees i sammenheng med 

andre kjennetegn ved byens ulikheter (Hansen 2017; Strømme 2019). Den norske hovedstaden 

er bemerkelsesverdig når det kommer til rådgivning og utdanningsvalg i et ulikhetsperspektiv 

fordi byen har svært tydelige sosiale klasseskiller mellom øst og vest2 (Hansen 2005a: 4). I 

segregerte områder er det også avdekket at forskjeller i foreldres oppdragelsesstrategier, som 

kommer av ulik klassebakgrunn (Lareau 2011), blir mer fremtredende (Doepke og Zilibotti 

2019: 124), og kan derfor tenkes å få økt betydning i samarbeid med skolen.  

Osloskolen er det klareste eksemplet i Norge på markedsskole, som kjennetegnes av at det er 

konkurranse mellom skolene om de beste elevene (Hansen 2017: 260, 274). Det karakterbaserte 

inntakssystemet skal sørge for at elevene har «fritt skolevalg». Samtidig hevdes det at det i 

praksis bare er 18 prosent av elevene som har gode nok karakterer til faktisk å velge fritt 

(Karlsen og Skiphamn 2019). Kun de som har toppkarakterer i nesten alle fag vil se på det som 

realistisk å sette opp de skolene som ligger på «topp» – de som på papiret skal ha høyest kvalitet 

(Hansen 2017: 260) – i det som kan kalles for Oslos skolehierarki. Man vet også at sannsynlig-

heten for gode karakterer er mindre for elever med lav klassebakgrunn (Ekren 2014). Ved en 

slik konkurranse både forsterkes og synliggjøres skillelinjer mellom ulike sosiale grupper i den 

norske hovedstaden, og Oslos allerede etablerte klasseskiller gjenspeiles altså i utdannings-

mønsteret. Omlegging av inntakssystemet i Oslo har vært oppe til politisk debatt mange ganger, 

                                                 
2 Forskjeller mellom østkanten og vestkanten er relevant i mine studier, og jeg benytter meg av «S-skillet» i min 

forståelse, hentet fra boka Oslo – ulikhetenes by (Ljunggren og Andersen 2017: 78). Skillet er laget med 

utgangspunkt i nabolag med overrepresentasjon av henholdsvis over- og arbeiderklasse. Se vedlegg 1.  
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fordi det er et samfunnsmessig problem i Oslo at systemet, slik det er i dag, skaper ytterligere 

skiller mellom ungdommen i byen. Dette viser hvilken særskilt posisjon Oslo er i når det 

kommer til overgangen mellom ungdomsskole og videregående, og det betegner hvor 

omfattende prosessen med å ta valget kan være for elevene. 

Når det kommer til valg av utdanningsprogram viser tidligere forskning at elever fra lavere 

samfunnslag i større grad velger yrkesfag enn elever fra høyere samfunnslag, også når man tar 

høyde for karakterer. Fenomenet kan også overføres til de sosiogeografiske skillelinjene i byen, 

ettersom elever på østkanten oftere velger yrkesfag enn elever fra vestkanten (Hansen 2005b: 

150). Yrkesforberedende utdanningsprogram blir stadig ansett som mindre prestisjefylt å velge 

i Oslo (se f.eks. Hansen 2005b: 154; Mellingsæter 2016; Windfeldt 2019). Dette bekreftes blant 

annet av tall som viser at det på landsbasis er rundt 50 prosent som velger yrkesfaglige 

utdanningsprogram (Utdanningsdirektoratet 2019), mens det i Oslo bare er 26,7 prosent (Oslo 

kommune 2019a). I tillegg vet man at unge som velger yrkesfag oftere har lave karakterer og 

er lite motivert for skolen (Øia 2011: 64).  

Valg av yrkesfag i Oslo må også forstås i lys av utdanningsnivået til de som bor der. Oslo er 

det fylket med høyest gjennomsnittlig utdanningsnivå, med halvparten av innbyggerne på 

«universitets- og høyskolenivå» (SSB 2017). Men Oslo er samtidig det stedet med størst intern 

polarisering, siden det er her man også finner flest innbyggere uten høyere utdanningsnivå enn 

grunnskole (SSB 2019). For eksempel er det 63,9 prosent i bydel Vestre Aker (vestkanten) som 

har utdanning på universitets- og høyskolenivå, mens det til sammenligning er 25,2 prosent i 

bydel Stovner (østkanten) (SSB 2019). Bor du på Oslos vestkant, har foreldre med 

universitetsutdannelse, og selv ligger på et gjennomsnittlig karakternivå, er det bare 10 prosent 

sannsynlighet for at du velger et yrkesfaglig utdanningsløp (Hansen 2017: 271).  

Behovet for flere som velger yrkesfag er godt kjent i norsk utdanningspolitikk, og det er et 

«samfunnsoppdrag» rådgiverne må forholde seg til. Blant annet skrev Kunnskapsdepartementet 

(2011) i en stortingsmelding om ungdomstrinnet at det er et mål å heve interessen og statusen 

for yrkesfag, noe de begrunnet med økt mangel på faglært arbeidskraft i Norge (2011: 7). I lys 

av mønstrene som nettopp er blitt presentert er det sannsynlig å tro at dette samfunnsoppdraget 

vil gi forskjellige utfordringer for østkant- og vestkantrådgiver, fordi den sosiale bakgrunnen 

til de elevene de jobber med, og til foreldrene som står på sidelinjen, vil være ulik. 
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Foreldre i skolen 

Norske studiers dokumenterte sammenhenger mellom utdanningsatferd, foreldreinvolvering og 

klasseforskjeller (se f.eks. Stefansen 2011; Smette 2015; Drugli og Nordahl 2016; Strømme 

2019) gjør at det blir svært aktuelt å ta rådgivernes perspektiv, fordi rådgiverne får innsikt i alle 

disse forbindelsene i sitt arbeid. Ikke minst blir det påpekt at foreldreoppføling i skolen, og dens 

betydning for sosiale forskjeller i samfunnet, bør vies mer oppmerksomhet i Norge (Stefansen, 

Strandbu og Smette 2017: 113). I sine studier fra USA finner Lareau (2011) at samarbeidet 

mellom foreldre og aktører i utdanningsinstitusjoner er helt vesentlig for barnas utdannings-

utfall, grunnet klasseforskjeller. Hun kom derfor med en oppfordring som har gitt inspirasjon 

og aktualitet til dette prosjektet: «Overall, these moments of interaction between parents and 

key actors in institutions are the life blood of the stratification process and need to be examined 

more in the future” (2011: 364).  

1.2 Forskningsspørsmål og oppgavens gang 

Jeg anvender to forskningsspørsmål i denne studien. Det første er deskriptivt og vil 

hovedsakelig bli besvart i studiens to analysekapitler. Målet med dette forskningsspørsmålet er 

å beskrive utdanningsvalget og rådgiverens rolle, fra rådgivernes perspektiv. Det andre 

forskningsspørsmålet er analytisk og vil hovedsakelig blir besvart i studiens diskusjonsdel. I 

dette spørsmålet er målet å bidra til nye innfallsvinkler i forklaringen på sammenhengen mellom 

klasseulikhet og utdanningsvalg, på bakgrunn av funnene i det første forskningsspørsmålet.  

1) Hvilke faktorer tematiserer rådgiverne som viktigst for elevenes utdanningsvalg, og 

hvordan ser rådgiverne på sin egen rolle i dette valget?  

2) Hvilken betydning får rådgiverne i sammenhengen mellom klasseulikhet og 

utdanningsvalg? 

Med dette kan man si at jeg søker å både beskrive og forklare. Et godt forskningsspørsmål skal 

også være et spørsmål man ikke allerede har svaret på og som er mulig å besvare (Johannessen, 

Rafoss og Rasmussen 2018: 24-25). Det er mye vi enda ikke har svar på hva gjelder rådgiverens 

rolle i utdanningsvalgprosessen, og jeg vil argumentere for at disse spørsmålene kan bidra med 

ny kunnskap. Jeg vil samtidig vise at det er mulig å besvare forskningsspørsmålet ved bruk av 

intervju som metodisk tilnærming. I tillegg ser jeg på forskningsspørsmålene som aktuelle fordi 
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de viser til et «case» som inngår som en viktig komponent i et stort, betydningsfullt 

forskningsfelt (Ragin og Amoroso 2011: 66). 

Fra datamaterialet fremstod, som nevnt, to aspekter som spesielt interessant å gå i dybden på: 

involvering fra foreldre og rådgivning til yrkesfaglige utdanningsprogram. Årsaken var at dette 

var noe rådgiverne stadig kom tilbake til i intervjuene, og det var tydelig at det engasjerte dem, 

både på godt og vondt. I lys av det første forskningsspørsmålet kan man si at det var disse to 

faktorene som ble tematisert som viktigst i utdanningsvalgene, fra rådgivernes perspektiv. 

Derfor er oppgavens to analysekapitler dedikert til disse to temaene. Temaene favner 

rådgivningsarbeidet i sammenheng med foreldreinvolvering, kulturelle forskjeller, utdannings-

ambisjoner og skillet mellom østkanten og vestkanten, og utgjør derfor et godt grunnlag for å 

kunne diskutere studiens andre forskningsspørsmål.  

Det skal understrekes at det også var andre spennende funn jeg kunne jobbet videre med, men 

som det ikke var plass til å behandle i denne masteroppgaven. For eksempel hadde det vært 

interessant å analysere informantenes forståelse av de kjønnstypiske utdanningsvalgene, den 

økte oppmerksomheten og kompetansehevingen i rådgivningsyrket, eller gått mer i dybden på 

deres forhold til og håndtering av hierarkiet av videregående skoler i Oslo.  

I neste kapittel skal det klargjøres hvilket utdanningsvalg som skal undersøkes og hva en 

rådgivers rolle i skolen helt konkret går ut på. I kapittel 3 skal jeg ta for meg det teoretiske 

grunnlaget for analysen. Her presenteres teorier om reproduksjon av ulikhet gjennom 

utdanningssystemet, klasseforskjeller i oppdragelse, selvrefleksivitets og individualistiske 

idealer i det norske samfunnet og tidligere studier av rådgiverrollens betydning for 

utdanningsvalget. Videre, i kapittel 4, vil jeg ta for meg metode- og analysestrategi. Studien 

baserer seg på forskningsintervju med ungdomsskolerådgivere, og i dette kapittelet skal jeg 

blant annet beskrive hvilke utvalgskriterier jeg hadde og hvordan prosessen var fra 

gjennomførelse av intervju til ferdige kodede intervjuer. Etiske betraktninger og refleksjoner 

rundt metodevalg blir også redegjort for her. I første analysekapittel, kapittel 5, ser jeg på 

rådgivernes opplevelser med og forståelse av hvordan foreldrene involverer seg i deres barns 

utdanningsvalg. I andre analysekapittel, kapittel 6, handler det om rådgivning til yrkesfaglige 

utdanningsprogram. Oppgaven avrundes i kapittel 7 med en diskusjon av analysefunnene, opp 

mot teori og tidligere forskning, før jeg avrunder med en tosidig konklusjon. 
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2 OM RÅDGIVEREN OG 

UTDANNINGSVALGET 

 

I sine analyser av det moderne samfunn skriver Giddens (1991: 80) at individer blir konfrontert 

med et komplekst mangfold av valg, men at de tilbys lite hjelp i prosessen mot å ta valget. En 

slik beskrivelse passer godt til det moderne norske samfunn, der «vi» er blitt erstattet av «jeg», 

og den enkelte i større grad enn før oppfordres til å konstruere sin egen biografi (Beck og Beck-

Gernsheim 2001: 23). Spørsmål om hvem man er som individ henger ofte tett sammen med 

spørsmål om valg av yrke og utdanning, og i Norge er det selvstendige utdanningsvalget en 

rettighet som for mange markerer overgangen til det å bli voksen3. I takt med økte 

individualistiske verdier i samfunnet har utdannings- og yrkesrådgiveren i skolen gjennomgått 

kompetansehevning, og deres rolle i skolen og betydning i utdanningsvalgprosessen har blitt 

tydeligere. 

2.1 Hvilket valg? 

Utdanningsvalget som undersøkes i denne studien tas i 10. klasse, på det tidspunktet elevene er 

mellom 15 og 16 år gamle (se figur 1). I dette utdanningsvalget inngår to avgjørelser: valg av 

utdanningsprogram og valg av videregående skole. På de neste sidene skal jeg forklare nøyere 

hva de to valgene innebærer for en elev i Oslo. Deretter skal jeg redegjøre for rådgiverrollen. 

 

 

 

 

                                                 
3 «Barn som er fylt 15 år, avgjer sjølv spørsmål om val av utdanning […]» (Barnelova 1982: § 32). 

Figur 1: Utdanningsvalgprosessen som undersøkes 
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Valg av utdanningsprogram 

Skillet mellom en akademisk og praktisk vei etter grunnskolen ble etablert i Norge for rundt 50 

år siden, og er i dag kjent som studieforberedende og yrkesfaglig linje. På vilbli.no, som er 

fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring, blir studieforberedende 

opplæring beskrevet som utdanning som legger mest vekt på teoretisk kunnskap. Om 

yrkesfaglig opplæring står det at det gir yrkeskompetanse, som betyr at man utdannes til å utøve 

et yrke (vilbli.no u.å.). Et videregående løp er normalt 3-årig skole for studieforberedende 

utdanning, og 4-årig opplæring for yrkesforberedende, der de to første årene er i skolen og de 

to siste årene er i bedrift/lære (SSB 2018: 11).  

Våren 2018 bestod tilbudsstrukturen i videregående opplæring av totalt 13 utdanningsprogram. 

De studieforberedende utdanningsprogrammene var Studiespesialisering, Idrettsfag, Musikk, 

dans og drama, Kunst, design og arkitektur, og Medier og Kommunikasjon. De yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene var Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- 

og oppvekstfag, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel, og Teknikk og 

industriell produksjon. Alle søkere til videregående opplæring skal sette opp tre forskjellige 

utdanningsprogram i prioritert rekkefølge, og har rett til plass på ett av dem (Opplæringslova 

1999: § 3-1). Av de studieforberedende utdanningsprogrammene er det Studiespesialisering 

som er mest populært med hele 3 232 primærsøkere, av totalt 6 470 søkere i hele Oslo. Totalt, 

på yrkesfag, er det 1727 søkere. Blant disse er det Helse- og oppvekstfag og Elektrofag som er 

mest populært (Oslo kommune 2019a: tabell 1b). 

I tillegg til de ordinære utdanningsprogrammene tilbys spesielle opplæringsmodeller, deriblant 

yrkesfag med generell studiekompetanse, gjerne omtalt som «kombiløp». Kombiløpene finnes 

både som 3-årig og 4-årig løp, og legges opp så man jobber parallelt med yrkesfaget og fag som 

gir studiekompetanse. Det er også mulig å starte på et rent yrkesfag, for så å ta et påbyggingsårs 

for å få generell studiekompetanse. I illustrasjoner av oppbygningssystemet til videregående 

opplæring4 vises det hvordan overgangene fra yrkesfag til studieforberedende lar seg gjøre. 

Siden yrkesfag alltid plasseres nederst i slike modeller blir overgangen til studieforberedende 

som regel vist som en «oppstiging». Et viktig ledd i utdanningspolitikken har vært knyttet opp 

mot akkurat dette: utdanningsvalg i ung alder må ikke hindre for senere tilgang til generell 

studiekompetanse og høyere utdanning (Heggen, Helland og Lauglo 2013: 18). Motsatt 

                                                 
4 Se vedlegg 2 
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overgang, fra studieforberedende til yrkesfaglige program, blir ikke presentert som en mulighet 

i slike illustrasjoner5, og er også noe det snakkes lite om (ref. informantene).   

Selv om det er langt flere søkere til de studieforberedende programmene har man de siste årene 

sett en liten økning til de yrkesfaglige programmene (Oslo kommune 2019a). En forklaring på 

denne økningen er, ifølge Byråd for oppvekst og kunnskap (Thorkildsen 2018), at man i 

Osloskolen har fått på plass kombiløp som gjør at man kan velge yrkesfag, men samtidig oppnå 

studiekompetanse. Sånn sett er det vanskelig å si om det er interessen for yrkesfagene som er 

forklaringen på økningen. Byrådets langsiktige mål er at én av tre ungdom «tør» å velge 

yrkesfag (Johansen og Thorkildsen 2019).  

Valg av videregående skole 

Når elevene har valgt ut tre utdanningsprogram må de også velge videregående skoler. Helt 

konkret kan man sette opp inntil seks skoler, i prioritert rekkefølge, til hvert av de tre 

utdanningsprogrammene. For Osloungdommen er det i alt 23 ordinære offentlige skoler å velge 

mellom (Oslo kommune u.å.), og hvilke utdanningsprogram som tilbys på hver skole vil 

variere. For eksempel tilbys Studiespesialisering av nesten alle videregående skoler i Oslo, 

mens Restaurant- og matfag og Medieproduksjon, tilbys på kun én skole. Ønsker man seg til 

en av de sistnevnte er det derfor i realiteten ikke mulig å velge skole.  

Ser man på statistikk over videregående skoler og deres nedre poenggrense for inntak skoleåret 

2019/20206, kan man se hvilke skoler som krever best karakterer for å komme inn, og hvilke 

som er mulig å komme inn på uansett karaktersnitt. Generelt er det mest populært å gå 

studiespesialisering på en av skolene som ligger sentralt i Oslo, de såkalte «sentrumsskolene». 

Også enkelte skoler på Oslos vestkant krever høyt karaktersnitt for å komme inn på 

studiespesialisering, som for eksempel Ullern videregående skole som har tredje høyest 

inntaksgrense på studiespesialisering i Oslo.  Det er likevel mulig for alle som ønsker det å 

starte på studiespesialisering, fordi flere skoler har så få søkere at det ikke er en nedre 

poenggrense. Blant disse skolene finner man for eksempel østkantskolene Bjørnholt, Stovner 

og Ulsrud. På alle skoler der et yrkesfag finnes som et kombinert løp med studiekompetanse, i 

                                                 
5 En slik overgang skal imidlertid prøves ut skoleåret 2018/19 (Utdanningsdirektoratet 2018). 

6 Se vedlegg 3.  
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tillegg til å finnes som rent yrkesfaglig løp, kreves det et høyere snitt for å komme inn på det 

førstnevnte, noe som forteller oss at rene yrkesfaglige løp er mindre populært. 

I forskning på utdanningsvalg i Oslo kommer det fram hvordan elever fra ulike bydeler og ulike 

sosiale klasser ikke møtes i den videregående skolen, slik ønsket har vært med et «fritt» 

karakterbasert skolevalg (Hansen 2017: 272). Jo lavere karaktersnitt man har, jo mindre 

sannsynlig er det at man vil velge en skole med elever fra motsatt side av byen og med ulik 

klassebakgrunn. De elevene som i størst grad møtes på tvers av de sosiogeografiske «grensene» 

er de med høyest karaktersnitt, da de samles på sentrumsskolene (Hansen 2017: 273).  

2.2 Rådgiverrollen 

I den norske skolen er rådgivningstjenesten delt i to ansvarsområder: sosialpedagogisk og 

utdannings- og yrkesrådgivning (Utdanningsdirektoratet 2015a). I denne masteroppgaven er 

det utdannings- og yrkesrådgivningen som står i fokus. Men det er viktig å påpeke at det 

sosialpedagogiske området likevel anerkjennes, da de to områdene krever mye samarbeid7 

(NOU 2016: 7, s. 136). 

Yrkes- og utdanningsrådgivning i ungdomsskolen 

Alle elever har rett til nødvendig rådgivning, og det er skolen selv som står ansvarlig for å legge 

til rette for at dette håndheves (Utdanningsdirektoratet 2015a). På Utdanningsdirektoratets 

(2015a) sider heter det at: 

Utdannings- og yrkesrådgivingen skal hjelpe elevene til å bli bevisste på sine egne verdier, 

interesser og forutsetninger. Dette skal gi elevene selvinnsikt og øke deres evne til å gjøre gode 

utdannings- og yrkesvalg. Rådgiverne skal også hjelpe elevene med å vurdere konsekvenser av 

valgene de gjør og de skal forebygge feil valg av utdanning eller yrke. 

Her vektlegges altså bevissthet og selvstendighet i valgprosessen, og rådgiverens rolle figurerer 

som veiledende, pedagogisk og bærende. I lys av Giddens (1991) teori om det senmoderne 

samfunn og beskrivelser av økende krav til selvrefleksivitet (Beck og Beck-Gernsheims 2001), 

er dette en bestemmelse som passer til sin tid. Ikke minst kan man se på rådgivningsløftet i 

skolen som et grep for å bistå elever i en valgprosess man ser som stadig mer kompleks.  

                                                 
7 De to områdene utgjør ofte også én stilling, og flere av informantene i mitt utvalg var ansatt i slike stillinger. 
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Videre om utdannings- og yrkesrådgiveren står det spesifisert fire områder det er tenkt at de 

skal bidra på: (1) utjevne sosiale forskjeller, (2) integrere etniske minoriteter, (3) sikre at 

elevene gjennomfører det 13-årige utdanningsløpet og (4) ivareta et likestillingsperspektiv 

(Utdanningsdirektoratet 2015a). Disse fire områdene kan knyttes direkte til overordnede mål 

og verdier i samfunnet. At det stilles krav til at rådgiverne skal kunne bidra på disse fire 

områdene, gjennom den veiledningen de gir, er betegnende for hvilket samfunnsoppdrag 

skolerådgiverne sitter med i dag. Fra å være en lite omtalt og utnyttet stilling i skolen, fremstår 

rådgiveren i dag som en aktør som skal balansere skolens og samfunnets mest stratifiserende 

elementer, nemlig sosial ulikhet, etnisitet, utdanning og kjønn. Dette vitner om en utfordrende 

rolle, som det stilles høye forventninger til. At en rådgiver skal kunne bidra på alle disse 

områdene gjennom sin stilling sees på som svært ambisiøst (Lødding og Borgen 2008). 

Når det stilles slike krav til en rådgiverrolle følger også kompetansekrav til de som sitter i 

rådgiverstillingene. Utdanningsdirektoratet har utviklet det de kaller for anbefalte kompetanse-

krav og veiledende kompetansekriterier for personale som skal utføre rådgivningsoppgaver i 

skolen. Her er det bestemt at de som tilsettes som rådgivere skal ha utdanning på bachelornivå 

eller høyere, og minst 60 studiepoeng bør være rådgiverrelevant utdanning. Under «særskilte 

kompetansekriterier» påpekes det at rådgiveren skal kunne gi eleven tilpasset og realistisk 

veiledning basert på ønsker, forutsetninger og muligheter (Utdanningsdirektoratet 2009: 3-5). 

Dette indikerer at rådgiveren skal ta hensyn til ulikhetsvariabler hos elever, og på bakgrunn av 

det ta en avgjørelse på hva som vil være best for hver enkelt. I praksis vil dette kunne bety at 

en faglig svak elev vil få andre anbefalinger enn en faglig sterk elev, men det er også sannsynlig 

å tro at andre egenskaper hos elevene vil kunne påvirke rådgivningen som gis. 

Utdanningsvalg-faget 

For å gjøre overgangen til videregående opplæring bedre ble faget Utdanningsvalg innført på 

ungdomstrinnet skoleåret 2008/2009 (Borgen og Lødding 2009: 7). Utdanningsvalg-faget skal 

sørge for at elevene oppnår kompetanse til å ta kunnskapsbaserte karrierevalg, basert på egne 

ønsker og forutsetninger. Faget er ment som et tiltak ved siden av den veiledningen elevene får 

av rådgiveren på skolen (Utdanningsdirektoratet 2015b). Det er obligatorisk for alle skoler å 

gjennomføre faget, men hvordan faget organiseres varierer fra skole til skole. Det som blir 

formidlet til elevene i dette faget blir gjerne bygget videre på i samtale med rådgiverne (ref. 

informantene). For eksempel kan man gå rett til spørsmål om hva eleven har av interesser, når 
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man vet at eleven allerede har nødvendig informasjon om søknadsfrister, antall skoler som kan 

settes opp og lignende. Faget kan derfor sees på som en viktig, og ikke minst nødvendig, 

støttespiller i det arbeidet rådgiverne gjør. Som det fremkommer av intervjuene er det noen av 

rådgiverne som har ansvar for undervisningen i faget selv, mens det andre steder hører til 

kontaktlærerens ansvar. 

Elevenes erfaringer 

I undersøkelser fra ungdomsskolen, på spørsmål om hvor man har fått mest informasjon om 

videregående opplæring fra, skiller rådgiveren seg klart ut med å være den kilden flest elever 

oppgir8. Samtidig kommer «mor» sterkest ut på spørsmålet «Hvem har vært den viktigste for 

deg å snakke med om hvilket utdanningsprogram du skal velge?». Også «far» kommer høyt 

opp her (Lødding og Holen 2012: 40). Dette kan tyde på at rådgiveren ofte blir viktigst for 

elever når de ser etter en god informasjonskilde, mens mange foretrekker foreldrene i samtaler 

om hva man burde velge. 

Fra elevundersøkelsen i 2017 kommer det frem at 60 prosent av elevene på videregående var 

fornøyd eller svært fornøyd med den rådgivningen de hadde fått i forkant, på ungdomsskolen 

(Wendelborg, Røe og Buland 2018: 187). Ser man på resultatet i sammenheng med hvilket 

utdanningsprogram elevene i utvalget har startet på, er det gjennomgående at det er elevene 

som har startet på et yrkesfag som er mest fornøyde (2018: 188).  

I en sluttrapport om Utdanningsvalg-faget gjennomført i 2012 (Lødding og Holen 2012) 

kommer det frem at faget ikke har hatt det positive utfallet som en skulle ønske. I gjennomsnitt 

rapporterer elevene at de ikke synes faget har vært spesielt nyttig, med tanke på valg av 

utdanningsprogram, og det fremstår usikkert for mange hva faget skal bidrar med (2012: 7). Ser 

man nærmere på resultatene er det interessante forskjeller innad i utvalget, fordi: «De elevene 

hvor ingen av foreldrene hadde utdanning utover videregående, var mest fornøyde med faget 

Utdanningsvalg» (2012: 50). Ikke overraskende er det altså elever som (trolig) har minst 

kjennskap til utdanningssystemet som har mest nytte av faget. I forlengelsen av dette kommer 

det også fram at elever med ikke-vestlig bakgrunn er mer fornøyd med undervisningsmaterialet, 

synes i mindre grad at det er kjedelig, og i større grad at det har hjulpet dem i valget om 

videregående opplæring (2012: 45). Det er også en sammenheng med elevers karakter-

                                                 
8 Sammenlignet med mor, venner, søsken, lærere, bedrifter eller skriftlige kilder.  



14 

 

gjennomsnitt, fordi elevene med dårligst karakternivå synes Utdanningsvalg-faget er mer 

«nyttig og lærerikt» enn andre (2012: 51). Alt i alt kan det konkluderes med at de elevgruppene 

som har et dårligere utgangspunkt i den norske skolen, grunnet lite kjennskap til 

utdanningssystemet, svake skoleresultater eller minoritetsbakgrunn, også er de som setter mest 

pris på informasjon og oppgaver knyttet til utdanningsvalget i skolesammenheng. 

Alt i alt fremstår rådgiverrollen som viktig for elevene i forbindelse med utdanningsvalget, og 

de tillegges mange viktige funksjoner i utdanningssystemet; myndighetene har stor tiltro til at 

de kan gjøre en forskjell. Av den grunn vil jeg igjen argumentere for at rådgiverperspektivet vil 

være interessant i en studie som denne, der målet er å belyse nye sider av utdanningsvalget. 
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3 TEORI OG TIDLIGERE FORSKNING 

 

Jeg har gjennom det foregående vist hvordan rådgiverens rolle kan bli avgjørende i 

ulikhetsspørsmål. I dette teorikapittelet redegjør jeg for forståelser av ulikhet og reproduksjon 

i utdanningssystemet, med fokus på kulturelle logikker i oppdragelse og foreldreinvolvering. I 

slutten av kapittelet skal jeg vende tilbake til rådgivningen, ved å se på tidligere forskning på 

rådgiverrollen i et klasse- og ulikhetsperspektiv.  

3.1 Reproduksjon av ulikhet i utdanningssystemet  

Helt siden utdanning som samfunnsfenomen vokste fram og ble betegnet som en institusjon 

som skulle utjevne forskjeller og gi likt grunnlag for fremtiden, har sosiologer forklart hvordan 

utdanning er den mekanismen som i størst grad opprettholder og legitimerer ulikhet gjennom 

generasjoner (Atkinson 2015: 122). Felles i forklaringene er en forståelse av at sosial ulikhet i 

utdanningsvalgmønstre reproduseres som en konsekvens av menneskers ulike ressurser og 

begrensninger i den klasseposisjonen de innehar. To perspektiver har skilt seg ut i denne 

sammenheng; teorien om rasjonelle valg (Breen og Goldthorpe 1997) og teorien om kulturell 

kapital og habitus (Bourdieu og Passeron 1990). Jeg skal nå redegjøre for begge i korte trekk, 

men den sistnevnte vil vektlegges i størst grad i mine analyser. 

Rasjonelle aktører 

Hovedpoenget i rasjonell aktør-teori er at individer vurderer kostnader og fordeler, samt 

muligheter, ved de ulike alternativene i utdanningssystemet. Teorien hadde sitt utspring hos 

Boudon (1974), men teorien har i nyere tid blitt bearbeidet i blant annet Breen og Goldthorpe 

(1997) og Goldthorpe (2000). Et viktig poeng som demonstreres i teorien er at man i valg av 

utdanning først og fremst er opptatt av å unngå nedadgående sosial mobilitet; man vil sikre at 

man ikke havner i en klasse som er lavere enn sitt opphav (sosial degradering). Aktører er 

bevisst egen klasseposisjon, og ser på sannsynligheten for å lykkes i ulike utdanninger fra sitt 

ståsted (Goldthorpe 2000: 171). På aggregert nivå betyr det at til tross for en 

utdanningseksplosjon i det moderne samfunn har den relative klasseavstanden holdt seg stabil 

(Breen og Goldthorpe 1997). Elever med høy sosial opphavsposisjon vil derfor være mer 
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tilbøyelig til å sikte mot utdanninger som innebærer mange år i utdanningssystemet, fordi de i 

mindre grad enn elever fra lavere samfunnslag bekymrer seg for sosial og økonomisk 

degradering. Med andre ord må ambisjoner og valg sees i sammenheng med sosial bakgrunn, 

fordi forskjellig klassebakgrunn vil gi ulike muligheter og begrensninger, og ulike kostnader 

og belønninger.  

En mye diskutert og kritisert mangel ved rasjonell aktør-teori er fraværet av kulturelle 

komponenter, som for eksempel betydningen av foreldres påvirkning eller kjennskap til 

utdanningssystemet (Atkinson 2015: 134). Devine (1998) skriver at tiltro til rasjonell 

handlingsteori har ført til en altfor materialistisk oppfatning av hvordan enkeltpersoner og 

familier mobiliserer sine ressurser over generasjoner. Mens man i rasjonell aktør-teori først og 

fremst er opptatt av kostnad- og nyttevurdering av ulike utdanninger, er teorier som tar 

utgangspunkt i kultur opptatt av hvordan ønsker, oppfatninger og forståelser av muligheter blir 

formet gjennom sosialisering.   

Kulturell kapital og habitus 

Et av de mest innflytelsesrike kulturelle rammeverkene i utdanningssosiologien er å finne hos 

Bourdieu. I lys av hans teori om skolens legitimering av forskjellige typer kulturell kapital 

fremhever han hvordan individer tar utdanningsvalg som føles naturlige og riktige for dem, 

fordi tanker er inkarnert i oss, og er blitt til på bakgrunn av kulturelle, sosiale og materielle 

omgivelser (Bourdieu 1995: 21). Ifølge Bourdieu er det nettopp i utdanningssektoren at 

klasseforskjellene i samfunnet best demonstreres (Bourdieu 1974: 32; Bourdieu og Passeron 

1990). Han mener at samfunnets mulighetsstruktur er skjev, og at man må forstå utdannings-

aspirasjoner som en gjenspeiling av samfunnets lagdeling, og dermed også som en mekanisme 

i reproduksjonen av sosial ulikhet (Bourdieu 1973: 83). Et hovedpoeng hos Bourdieu og 

Passeron (1990) er at utdanningssystemet fremmer en dominerende kultur, og at de som besitter 

denne får privilegerte posisjoner og muligheter. Sjansen for å lykkes i utdanningssystemet 

avhenger derfor av den enkeltes klassebakgrunn. Likevel, på grunn av skolens maktposisjon i 

samfunnet og dens ideologi om at det er like muligheter for alle, oppleves urettferdigheten som 

legitim.  

Det sosiale rom er det Bourdieu (1995) kaller klassestrukturen i samfunnet, og denne strukturen 

er sentral dersom man skal forstå sammenhengen mellom foreldre og deres barns fordeler i 

utdanningssystemet. Det sosiale rom består av en hierarkisk struktur av objektive sosiale 



17 

 

posisjoner. Klassestrukturen er også relasjonell, i den forstand at en posisjon kun har den 

betydningen den har relatert til de andre posisjonene. Hvilken posisjon et samfunnsmedlem 

innehar avhenger av ens kapitalsammensetning, altså type og mengde kapital (1995: 33-34). 

Kapital er en begrenset ressurs, og det er derfor konkurranse om å besitte den, noe som igjen 

fører til at de som besitter den får makt.  Bourdieu (1995: 34) operer med tre forskjellige 

kapitaltyper: Økonomisk kapital, som for eksempel penger og eiendommer; sosial kapital, som 

innebærer tilgang til sosiale nettverk; og kulturell kapital, som består i å ha tilgang på og 

beherske de kulturelle kodene som regjerer. De tre kapitalformene kan også konverteres til 

symbolsk kapital, som hos Bourdieu (1989: 17) er navnet på egenskaper eller ting som blir gitt 

stor annerkjennelse og verdi i samfunnet, og dermed blir symboler på legitim makt. For 

eksempel har et utdanningsdiplom gjerne symbolsk makt, da det kan sikre goder på markeder 

universalt (1989: 21). 

Den kulturelle kapitalen er av størst betydning for sosial ulikhet i utdanning. Elever med lav 

klassetilhørighet opplever ulemper i skolen grunnet avstanden mellom sin hjemmekultur og 

skolens formelle og akademiske kultur (Bourdieu 1995). Elever fra øvre samfunnsklasser, 

derimot, behersker den dominerende kulturen i skolen og blir derfor lettere premiert for deres 

ferdigheter og egenskaper (Bourdieu og Passeron 1990). Kulturell kapital forekommer primært 

som internalisert og koblet til den enkelte, på en måte som gjør at den blir kroppsliggjort 

(Bourdieu 1986: 244-245). En persons kroppsliggjorte kulturell kapital er en viktig del av det 

Bourdieu kaller habitus. Habitus er et integrert system i hver enkelt menneske som regulerer 

hvordan man oppfatter verden rundt seg, vurderer den og handler i den (Bourdieu 1995: 36). 

Fordi man befinner seg i ulike sosiale posisjoner i klassesystemet har man også ulike interesser, 

livsstiler og smaker – som gjenspeiles i ens habitus (Bourdieu 1998: 8). Dette minner om 

rasjonell aktør-teori, fordi det handler om ulike verdenssyn i ulike klasseposisjoner, men 

forskjellen er at Bourdieu mener atferden til individer skjer naturlig, framfor å være et resultat 

av rasjonelle vurderinger. I stedet for å stoppe opp og gjøre nøye overveielser, for eksempel i 

et utdanningsvalg, har vi en intuitiv handlingstilbøyelighet (Bourdieu 1990). I lys av den 

dominerende kulturen i skolen er det habitusen til barn fra de øvre sosiale klassene som 

premieres og favoriseres, fordi de med sin habitus kan behersker de legitime kulturelle kodene 

(Bourdieu og Passeron 2006: 8).  
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3.2 Ulike kulturelle logikker hos foreldre 

Lareau er en av flere som engasjeres av Bourdieus arbeid, og hun har gått kvalitativt til verks 

for å forstå noen av de prosessene han illustrerer. Forskningen hennes springer ut av en interesse 

for hvordan ulik sosial bakgrunn får betydning for barns situasjon på et kortsiktig og langsiktig 

plan, med særlig interesse for utdanningsaspirasjoner. Til tross for at hun ikke aktivt benytter 

seg av Bourdieus terminologi, er hennes studier en godt demonstrert empirisk anvendelse av 

hans teoretiske modell (2011: 362).  

I boka Unequal Childhoods (2011) viser Lareau hvordan sosial klasse påvirker barne-

oppdragelse og møte med samfunnsinstitusjoner, basert på en studie av amerikanske familier 

med ulik sosial, kulturell, økonomisk og etnisk bakgrunn. Ved bruk av intervju og observasjon, 

var fokuset rettet mot språk i hjemmet, foreldres involvering i barnets aktiviteter og i 

institusjoner – da først og fremst skolen. Et sentralt poeng hos Lareau (2011: 4) er at samfunnet 

vårt er rammet av en bred enighet blant fagfolk om hvilke prinsipper som gjelder for 

barneoppdragelse, og at dette har ført til dominante sett av kulturelle repertoarer, altså fastsatte 

praksiser, for hvordan man skal oppdra barn.  

Ved sammenligning av middelklasse, arbeiderklasse og fattige familier9, fremstilles det 

hvordan middelklassens foreldrepraksis ga større fordeler ute i samfunnet. Middelklassens 

praksis kalte hun ‘concerted cultivation’, mens arbeiderklassen praktiserte ‘the accomplishment 

of natural growth’. Med bourdieusk terminologi kaller Lareau dette for to ulike aspekter av 

familienes habitus (Lareau 2011: 362). Som vi skal se er det en tydelig kulturell drift bak 

foreldres sosialisering, noe som fører barna i ulike retninger. Her refererer Lareau til Bourdieus 

(1986) ‘domestic transmission’, som handler om hvordan praksiser i hjemmet opprettholder 

grensene mellom ulike grupper i samfunnet. Og, som Bourdieu angir, er overføring av kulturell 

kapital i hjemmet «the best hidden and socially most determinant educational investment 

(Bourdieu 1986: 243). 

Intensiv foredling 

‘Concerted cultivation’, på norsk blant annet omtalt som ‘intensiv foredling’ (Stefansen 2011), 

var den formen for oppdragelse Lareau (2011) identifiserte hos middelklasseforeldre. Den 

                                                 
9 Fra nå av vil «fattige familier» inngå under betegnelsen «arbeiderklassen».  
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kjennetegnes av at foreldre aktivt fremmer deres barns talenter, meninger og ferdigheter, for at 

de skal kunne oppnå sitt potensiale. Omsorgsoppgavens mål er å gi de optimale 

utviklingsforholdene. Gjennom organiserte og travle hverdager evaluerer de stadig sine egne 

barn i de aktivitetene de følger dem på, for å passe på at de lærer det de skal og utvikler seg i 

«riktig» retning (2011: 60). Evalueringen gjøres gjerne gjennom samtaler med barna om 

hvordan de trives og hva de synes er bra eller dårlig (2011: 1).  

Kommunikasjon er gjennomgående en viktig del av intensiv foredling. Det er vanlig å ha 

diskusjoner, og barna skal også dele sine meninger, for at man sammen kan forhandle seg fram 

til en løsning. Beslutninger skal også kunne begrunnes, og det gjøres både av voksne og barn 

(Lareau 2011: 116). I møte med institusjoner stiller foreldre gjerne opp for å snakke deres barns 

sak og stille krav på deres vegne, men de prøver samtidig å lære barna hvordan de kan ta en 

aktiv rolle i slike situasjoner selv (2011: 124-126). Resultatet av en slik intensiv foredling er at 

det dyrkes frem en ‘sense of entitlement’. Dette innebærer at man vokser opp med troen på, og 

følelsen av, at man har rett til privilegier, til å følge egne preferanser og til å aktivt styre 

interaksjoner i institusjonelle settinger (2011: 6). Barn i middelklassefamilier er derfor 

komfortable med å kommunisere med institusjoner, fordi de har blitt lært opp til å hevde sin 

rett, samtidig som de vet hvordan de skal få reglene til å gagne dem selv (2011: 6). I 

skolesammenheng kan dette for eksempel innebære at man får læreren til å tilpasse seg sine 

spesielle behov eller forespørsler, for å sikre at man lykkes.  

Tilretteleggelse for naturlig utvikling 

‘Accomplishment of natural growt’, eller ‘tilretteleggelse for naturlig utvikling’ (Stefansen 

2011), assosieres med arbeiderklassefamiliene i Lareaus (2011) forskning. Her gir foreldre 

barna mer frie tøyler i hverdagen, med den idé at de vil gi barna sine en naturlig oppvekst (2011: 

5). Når det kommer til barnets utvikling generelt er det viktigste at de får rom til å utvikle seg 

«fritt». Ofte tilbringer barna tiden sin som de vil etter skoletid; de henger med venner og 

slektninger, finner på aktiviteter på egenhånd, og lærer raskt hvordan de organiserer egen tid 

(2011: 244). Ettersom timeplanene ofte ikke er fulle av aktiviteter, ser man også at barn som 

vokser opp under disse kulturelle logikkene får mer tid til å være sammen både venner og 

familie (2011: 242). Arbeiderklasseforeldrene bruker liten energi på å bekymre seg for om 

barna deres utvikler seg i en bestemt retning, da bekymringer domineres av mer grunnleggende 

ting som penger, mat, klær og omsorg (2011: 139). I motsetning til middelklasseforeldre 
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opplever ikke disse foreldrene at de har en spesiell rolle i utviklingen av deres barns potensialer. 

For eksempel er det ikke alltid de kjenner til hvordan det går med barnets skolegang (Lareau 

2011: 209), fordi: «education was the school’s responsibility» (Lareau i Heller 2019). Det betyr 

derimot ikke at de ikke har en interesse for at barnet deres skal få gode skoleresultater (Lareau 

2011: 198).  

Gjennom analyser av kommunikasjonen i arbeiderklassehjem avdekkes tydelige skiller mellom 

voksne og barn, der samtaler domineres av direktiver, og barnets mening sjeldent er relevant 

(Lareau 2011: 139, 89). Forholdet til institusjoner assosieres med distanse, mistillit og 

begrensninger, fordi mange arbeiderklassefamilier har opplevd at kommunikasjonen med og 

forståelsen av institusjoner er vanskelig og ubehagelig. Konsekvensen er gjerne lite dialog med 

skolen. Det handler også om tillitsforholdet de har til sine egne barns selvstendighet; de tenker 

at barnet gir beskjed dersom det er noe de burde vite (2011: 215). Resultatet blir at foreldrene 

opplever en ‘sense of constraint’ i møte med institusjoner, en kulturell logikk deres barn overtar. 

I motsetning til middelklassens ‘sense of entitlement’ handler ‘sense of constraint’ om at man 

ikke opplever muligheter, men heller begrensninger i egne målsetninger (2011: 6). Som en 

konsekvens aksepterer man bestemmelsene til de menneskene som har myndighet, fordi det 

oppleves trygt å stole på de. Denne følelsen av begrensninger henger også sammen med at 

elever eller foreldre sjeldent klarer å få reglene til å virke til egen fordel (2011: 7). I sine funn 

om arbeiderklassen og deres kulturelle logikker understreker Lareau at barna lærer mange 

viktige ferdigheter for å klare seg i livet, men at ferdighetene ikke får begunstigelser i møte med 

den dominerende kulturen, slik barn av middelklassen får (2011: 81, 244).  

Betydning i møte med utdanningssystemet 

En mangel Lareau bemerker hos Bourdieu er hans fravær av empiriske studier som viser 

hvordan enkeltpersoner trekker på klassebaserte kulturelle ressurser når de kommuniserer med 

samfunnsinstitusjoner (Lareau 2011: 364). Som jeg har vært inne på har familier ulikt 

utgangspunkt for å lykkes i samarbeid med skolen. Årsaken er at den kulturelle opplæringen i 

hjemmet (habitus) tildeles ulik verdi i dominerende institusjoner, som skolen, på grunn av 

kompatibiliteten mellom standarder for barneoppdragelse i privilegerte hjem og standardene 

som er utpekt av institusjonene (2011: 362). Som Lareau trakk fram i en tidligere artikkel (1987: 

79) er forholdet mellom familien og skolen gjerne ubetydelig på «arbeiderklasseskoler», mens 
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det på «middelklasseskoler» gjerne blir funksjonelle avhengighetsforhold, som følge av 

foreldrenes involvering.  

Lareau finner at arbeiderklasseforeldrene ønsker at barna deres skal ha en naturlig utvikling, 

noe som ofte medfører en hverdag med lite involvering fra voksne (Kindt 2017: 77). Disse 

barna har med andre ord begrenset erfaring med både institusjoner og autoriteter, og de kjenner 

lite til det å kommunisere med andre voksne enn de i familien. I møte med utdanningssektoren 

finner Lareau at arbeiderklassefamiliene godtar det de får beskjed om, for eksempel når det 

kommer til hvilken utdanningsretning rådgiveren mener er best for deres barn, uten å stille 

videre spørsmål. Ikke minst belager disse familiene seg på hjelpen fra rådgiveren i prosessen 

rundt et utdanningsvalg (Lareau 2011: 293), fordi de stoler på at skolen tar avgjørelser som er 

i deres barns beste interesse (2011: 297). Det handler også om at foreldrene kan ha erfaringer 

med at det å involvere seg ikke har bidratt positivt tidligere, noe som igjen kan henge sammen 

med mangel på informasjon om utdanningsretninger og skoler (2011: 243, 292).  

I middelklassen, derimot, er det vanlig at foreldre behandler barna sine som «individer med 

store utviklingspotensialer» (Kindt 2017: 77). De bruker for eksempel mye tid på barnas på 

aktiviteter, med det formål å kunne følge opp utviklingen. Observasjonen av foreldrene i 

interaksjon med andre voksne viser seg å bli en nøkkelfaktor for barna når de i senere 

anledninger skal interagere med voksne i utdanningssektoren. Med følelsen av ‘entitlement’, 

altså troen på seg selv og på egne fortrinn, er ikke disse barna redde for å si hva de mener, og 

de forventer at meningene blir tatt på alvor (Lareau 2011: 82). Relatert til utdanningsvalget og 

samtalen med rådgiver kan det dermed tenkes at barn med disse ferdighetene rutinert 

argumenterer for hvorfor de har valgt som de har valgt og lettere får rådgiveren til å forstå deres 

begrunnelser. Hos middelklassefamiliene er det også vanlig at foreldrene er engasjerte i 

prosessene og vet hvilke spørsmål de bør stille, samtidig som de er oppdatert på skoler og 

inntaksordninger (2011: 288, 291).  

Lareau løfter frem hvordan skoleansatte innretter seg etter en standard for «riktig» 

oppdragelsesstil (2011: 232). Årsaken er at de er underlagt en diskurs for hvordan standarden 

bør være; hva som er gode og dårlige kulturelle repertoarer. Dette gjør at skoleansatte er 

selektive når det kommer til hvilken form for foreldreinvolvering de liker. I lys av Lareaus 

studier er det nettopp middelklassens involvering som foretrekkes (2011: 24), fordi denne er på 

linje med skolens måte å se ting på. Med andre ord er det altså elevene og foreldrene som kan 

«the rules of the game» som blir favorisert i skolesammenheng (Lareau 2015: 2). Lareau 
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fremhever videre, med henvisning til Heimer og Staffen (1998), at det handler om forskjellen 

på å være aktiv og passiv. Foreldre med aktiv oppdragelsesstrategi og som oppfordrer til 

selvsikkerhet blir i størst grad anerkjent i møte med institusjoner. Igjen understrekes det at 

forskjellig atferd fra foreldre må forstås som et resultatet av ulike mengder informasjon og ulike 

nivåer av tillit til myndighetene (Lareau 2011: 244).  

Lareau (2011: 4) skriver også konkret om rådgiverne, om hvordan også de blir påvirket av 

dominante kulturelle repertoarer for hvordan man skal oppdra et barn: 

Counselors may disagree over whether a mother is being too protective of her child. Still, there 

is little dispute among professionals on the broad principles for promoting educational 

development in children through proper parenting. These standards include the importance of 

talking with children, developing their educational interests, and playing an active role in their 

schooling. 

I forbindelse med Lareaus oppfølgingsstudier, som handlet om prosessen rundt søking til 

høyere utdanning, finner Lareau (2011: 294) at dersom foreldrene overlot ansvaret til skolen 

eller til barnet alene, tolket rådgiverne det som at interessen for høyere utdanning ikke var der. 

Årsaken til at arbeiderklasseforeldre gikk frem på denne måten skyldtes, slik hun tolket det, at 

de ikke opplevde utdanningsvalget som et familieprosjekt (2011: 297), slik det ofte fremstod 

som i middelklassefamilier. Ikke minst at det henger sammen med den generelle følelsen av 

seperasjon til skolen, som arbeiderklassefamilier gjerne har. Dersom middelklasseforeldre 

opplevde uoverensstemmelser med skolen var de raskt på plass med å sørge for et godt utfall 

på vegne av deres barn, noe de som regel lyktes med, fordi de satt med nødvendig kunnskap 

om og forståelse av utdanningssystemet (2011: 291, 298).  

3.3 Foreldre og utdanningsvalg i norsk kontekst 

Den norske foreldrenormen 

Forskning på norske forhold viser en positiv sammenheng for en elevs motivasjon, trivsel og 

resultater i skolen, dersom foreldrene aktivt involverer seg og samarbeider godt med skolen 

(Drugli og Nordahl 2016). Det er også begrunnet hvordan mer ressurser hos foreldre, om det så 

er økonomiske eller kulturelle, gir mer involvering i valg av videre utdanningsløp (Strømme 

2019). Bæck (2005) har i sin forskning på foreldreinvolvering i Norge tatt i bruk Bourdieus 

begreper om habitus og kulturell kapital, og også her bekreftes det at involveringen fra foreldre 
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får betydning for elevens utdanningspreferanser- og ambisjoner. Her forklares det at foreldre 

med en kulturell kapital som skiller seg fra den som er antatt og foretrukket av skolen, kan føle 

seg skremt og fremmedgjort i møtet med institusjonen. I forlengelsen av det, argumenterer hun 

for at foreldreinvolveringen kan ha minst like stor betydning som sosial bakgrunn i studier av 

barns utdanning (2005: 225). Stefansen m. fl. (2017) benytter Lareaus begrep og viser at det er 

den norske middelklassen som mestrer skolens forventninger best, fordi de benytter en mer 

kultivert oppdragelsesstil. Stefansen (2011: 69) viser hvordan middelklasseforeldre er opptatt 

av deres barns «entitlement», i den forstand at de legger til rette for og følger opp under barnets 

subjektive prosjekt. Her ligger det med andre ord et ønske om at barnet deres skal oppleve egen 

selvstendighet, men gjennom intensiv oppfølging fra dem.  

I Smette (2015) analyseres samarbeidet mellom foreldre og rådgivere i forbindelse med 

utdanningsvalg på 10. trinn. Analysene viser at kulturell likhet spiller en rolle for felleskapet 

mellom skole og hjem, slik både Bourdieu og Lareau fremhever. I Smettes materiale kommer 

det frem at det eksisterer et premiss for samarbeidet: foreldrene må anerkjenne at elevene har 

rett til selv å velge utdanning. Dette vitner om bestemte kulturelle repertoarer for hvordan barns 

selvstendighet skal håndteres i barneoppdragelse i Norge. I samarbeid med innvandrerforeldre 

hadde rådgiverne i noen tilfeller følt et ubehag fordi foreldrenes måte å uttrykke seg på om 

barnets utdanningsvalg kom i konflikt med den norske normen om å ta et «eget valg» (Smette 

2015: 270, 283). I et senere bidrag av Hegna og Smette (2017) kommer det frem at både 

majoritets- og minoritetselever opplever foreldrene som støttende og positive i prosessen rundt 

utdanningsvalget. Til tross for at minoritetselevene rapporterte at deres foreldre kunne være 

mer direkte og påpekende i samtaler om ulike utdanningsvalg, hadde dette ingen sammenheng 

med hvorvidt utdanningsvalget var vanskelig å ta eller ikke. 

Et siste poeng som er relevant i denne sammenheng er at tidligere forskning viser at Norge er 

det landet der foreldre i størst grad oppgir at dyrking av selvstendighet er en viktig verdi i deres 

barneoppdragelse (Doepke og Zilibotti 2019: 89). Med denne oppdragelsesnormen følger svært 

tolerante og lite autoritative foreldre. Men, etter noen år med nedgang i norsk økonomi, der 

forskjellene i samfunnet økte (mellom 1996 og 2007), så man at den allmenne oppdragelses-

stilen skiftet over til å bli mindre tolerant og mer myndig (2019: 108). Økt ulikhet over tid er 

derfor, ifølge disse studiene, «reflected in changes in the intensity of parenting» (Doepke og 

Zilibotti 2019: 124). Funnene indikerer at ulikhet i samfunnet påvirker oss og endrer atferden 

vår. Tatt dette i betraktning kan det forventes at Lareaus teori om ulike kulturelle repertoarer 
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hos foreldre vil være mer fremtredende i områder der også ulikheten er mer fremtredende, slik 

som i Oslo (Ljunggren 2017). En rådgivers oppgave med å håndtere utdanningssystemets 

oppfordring til selvstendige utdanningsvalg i møte med foreldre blir i denne sammenheng svært 

relevant.  

Individualistiske idealer 

Et annet trekk ved det moderne norske samfunn er nettopp fokuset på individet og individets 

selvutfoldelse (Aarseth 2018). Når et samfunn bygger på individualistiske idealer på denne 

måten, følger det også høye forventninger til den enkeltes selvstendighetsprosjekt. I Norge ser 

man at utdanningsvalget konstrueres som et «felt» for unges autonomi og individualisering, og 

i det ligger en forventing om at 15-åringene skal ta valget selv (Smette 2015). For mange 

ungdom blir utdanningsvalget derfor den første anledningen til nettopp å prøve ut egen evne til 

å være selvstendig – til å lykkes innenfor rammene av det individualistiske samfunnet. I 

ungdomstiden er det gjerne spørsmål knyttet til egen identitet som står sentralt, og kombinert 

med et utdanningsvalg kan det tenkes å være spesielt krevende å «finne seg selv». I hvor stor 

grad ungdom lykkes i å ta utdanningsvalg som er veloverveid, fremtidsrettet og i tråd med egne 

ferdigheter og interesser er vanskelig å si, når forskning viser hvordan ungdom er lett 

påvirkelige (Ruder 2008) og oftere tenker kortsiktig enn langsiktig i sine avgjørelser (Steinberg 

m.fl. 2009).   

Heggen (2013: 32) argumenterer for at identitet i større grad enn før blir et spørsmål om valg, 

fordi det i det moderne samfunn stilles høyere krav til egen refleksivitet rundt avgjørelser: det 

er ikke lenger godt nok å se til de normative føringene, som for eksempel normen for å ta høyere 

utdanning. For å imøtekomme dette har det blitt rettet et spesielt fokus mot individuell mestring 

i utdanningssektoren (Heggen 2013: 32). Det individualiserte samfunnet kjennetegnes også av 

en forventning til foreldre om å investere i eget barns fremtidsmuligheter, fordi å bidra til 

barnets selvutfoldelse er et kjennetegn ved det moderne foreldreskapet (Aarseth 2018: 91). 

Forskning på ungdoms selvstendighet og individualistiske trekk ved samfunnet står på mange 

måter i kontrast til studier om betydning av foreldreinvolvering. Når det er sagt, finner man at 

den økte individualiseringen passer spesielt godt inn hos middelklassefamilier, fordi det er i 

tråd med deres oppdragelsesideal, som altså er sentrert rundt barnets eget potensiale (Stefansen 

og Farstad 2008; Aarseth 2018: 95). Aarseth forklarer nærmere hvordan det har skjedd et skifte 

i samfunnet, «i retning økte krav til oppfølging og investering i barna» (2018: 97), et skifte som 
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passer godt inn i middelklassens kultiveringsideal. Det passer i mindre grad for arbeiderklassen, 

ettersom familiefellesskapet og hverdagslivet har sterkere verdigrunnlag enn fremtid og 

karriere (2018: 96).  

Utdanningsatferd hos minoriteter 

Unge med innvandrerbakgrunn rapporterer at deres utdanning er svært viktig for foreldrene, 

uavhengig av om de har høy utdanning selv eller ikke (Lauglo 1996; Kindt 2017). Lauglo 

(2010) argumenterer for at barn av innvandrere klarer seg bra i utdanningssystemet10 fordi 

foreldre oppfordrer barna til høy innsats i skolen og til å bruke utdanning bevisst som et mål 

for å komme seg opp og fram. I disse hjemmene er det gjerne et sterkt og tett familiesamhold 

og foreldrene regulerer de unges daglige gjøremål. Det kan tenkes at denne formen for 

motivasjon og innsats rundt utdanning blir en form for sosial kapital som erstatter enn potensiell 

kulturell avstand til den norske skolen (Lauglo 2010), som kan komme av dårlig norsk språk 

eller liten kjennskap til utdanningssystemet. Også etnisk kapital, som normer, verdier, ressurser 

og praksiser innad i etniske grupper, kan være en del av forklaringen på hvorfor innvandrere 

klarer å overvinne klassebarrierer i større grad enn etnisk norske (Leirvik 2014). Men, de 

sammenvevde nettverkene og autoriteten foreldrene benytter for at barna deres skal lykkes i 

utdanning blir ikke alltid sett på som positivt i den individualistisk-orienterte kulturen (Kindt 

2019). Utdanningsvalgene deres blir ofte ikke akseptert før elevene selv kan legitimere 

«riktige» begrunnelser og motiver bak valget (Kindt 2019: 49). Før det motsatte er bevist 

oppstår, ifølge Kindt (2019: 52), en idé om at utdanningsvalg hos barn av innvandrere er et 

resultat av press og en sosialt kontrollerende familiekultur. I lys av denne studien vil det være 

interessant å undersøke om stigmatisering rundt innvandreres utdanningsvalg også påvirker 

rådgivningen.    

Videre viser forskning at elever med innvandrerbakgrunn i mindre grad enn majoritetselever er 

fornøyd med sitt utdanningsvalg (Frøyland og Gjerustad 2012). Det kommer fram hvordan de 

synes det er et vanskelig valg, at de oppsøker informasjon i fra flere kilder enn andre, og at de 

i større grad har foreldre med sterke meninger rundt valget. Forklaringen på misnøyen rundt 

utdanningsvalget var, ifølge Frøyland og Gjerustads analyser, sammenhengende med 

                                                 
10 Elever med minoritetsbakgrunn søker seg også oftere til studieforberedende utdanningsprogram, uavhengig av 

prestasjonsnivå og sosioøkonomisk familiebakgrunn, og velger gjerne prestisjefylte utdanninger (Lødding 2009). 
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grunnskolepoeng (2012: 109), fordi mange elever ikke hadde gode nok karakterer til å søke seg 

dit de ville. Videre er det interessant at det er disse elevene som i størst grad rapporterte at 

rådgiveren hadde stor betydning for valget (2012: 104). 

Studier finner også at tendensen til å velge et yrkesfag er sterkere hos en minoritetselev med 

dårlige karakterer enn hos en majoritetselev med dårlige karakterer (Lødding 2009). De siste 

årene har det blitt gjennomført studier som spesifikt ser på elever med innvandrerbakgrunn som 

går yrkesfag i Oslo (Kindt og Hegna 2017; Ljunggren og Orupabo 2019). Kindt og Hegna 

(2017) finner at disse elvene hadde fått lite støtte og hjelp fra foreldrene sine i forbindelse 

utdanningsvalget, fordi de kom fra hjem der det var de høye utdanningsaspirasjoner som hadde 

verdi. Flere kunne fortelle om mye press fra foreldre og om negative holdninger til yrkesfaget 

generelt (Kindt og Hegna 2017). I noen tilfeller var utdanningsvalget i overenstemmelse med 

foreldrene fordi det ble ansett som et springbrett til høyere utdanning (2017: 289). Ljunggren 

og Orupabo (2019), som har gjennomført intervjuer med yrkesfagelever med innvandrer-

bakgrunn, finner at disse utdanningsvalgene kan sees på som alternative veier til integrering, 

noe som minner om «springbrett-funnet». Til forskjell forklarer elevene her at foreldrene deres 

er mest opptatt av at de skal jobbe hardt og fullføre det de har startet på, og mindre opptatt av 

faglige prestasjoner. Disse elevene forteller også at de opplevde at deres ikke-norske etnisitet 

var forklaringen bak hvorfor de i møte med rådgiver fikk beskjed om at de ville passe bedre inn 

i et yrkesfaglig, framfor akademisk, utdanningsløp (2019). Mens funnene til Hegna og Kindt 

kan ligne på Lareaus beskrivelse av intensiv foredling, kan funnene til Ljunggren og Orupabo 

minne om beskrivelsen av ‘tilretteleggelse for naturlig utvikling’. 

3.4 Rådgivning og elevers klassebakgrunn 

De som besitter den dominerende kulturen har makt til å klassifiserer verden på måter som gjør 

at deres privilegier blir naturalisert og «skjult» (Bourdieu 1987: 10). Dette betegnes som 

symbolsk vold (Bourdieu og Passeron 2006: 9). På den ene siden handler derfor symbolsk vold 

om de dominerende klassers makt til å definere rett og galt, og til å utøve makt ovenfor de 

dominerte klassene. På den andre siden kan symbolsk vold utøves av de dominerte klassene 

selv, ved at de ser ned på egen kultur og egne egenskaper til sammenligning med den legitime 

kulturen. På denne måten bidrar de til å legitimere de privilegertes kultur og sette seg selv i en 

underlegenhetsposisjon. Ettersom utdanningssystemet har monopol på den legitime kulturen er 

den en sterk bidragsyter i å utøve symbolsk vold (Bourdieu og Passeron 2006: 26), og det er 
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sannsynlig å tro at også aktører som representerer skolen, slik som rådgiverne, kan bidra til 

dette.  

I det følgende presenteres tre sosiologiske studier som analyserer rådgivningen i utdannings-

valgprosesser11. Studiene er aktuelle i denne sammenheng fordi de undersøker hvordan elevers 

klassebakgrunn blir avgjørende for rådene som blir gitt og valgene som blir tatt. Avslutningsvis 

i denne delen skal jeg vise til funn om sosiale forskjeller i utdannings-ambisjoner hos ungdoms-

skoleelever i Oslo. 

Rådgivere som portvoktere 

Man skal ikke lenger tilbake enn til 60-tallet for tiden der det var vanlig at rådgivere avgjorde 

valgene for elevene, fordi retningslinjer om selvstendige utdanningsvalg ikke var på banen enda 

og skolesystemet bar preg av autoritativ og formidlende pedagogikk. Men, etter kritikk i 

mediebildet, misnøye hos foreldre og «sociology’s measures (and reports) of the phenomenon 

of counseling» forandret skolerådgivningen seg (Rosenbaum, Miller og Krei 1996: 258). I 

intervjuer med rådgivere fra ulike videregående skoler i USA finner Rosenbaum, Miller og Krei 

(1996: 258) at rådgivere i dag har liten tiltro til egen autoritet og misliker å være den som må 

realitetsorientere elever som har urealistiske fremtidsdrømmer. Vanskeligst er det i møte med 

foreldre som har sterke formeninger og stor tiltro til sine egne barn. I motsetning til tidligere, 

der rådgivere styrte utdanningsvalgene til elevene, ser vi nå en reversering ved at foreldre har 

tatt over denne rollen. Rådgiverne opplever ofte å måtte gi etter for foreldrenes ønsker for sine 

barn, til tross for at ønskene ikke samsvarer med elevens evner (1996: 265, 270). En av 

rådgiverne utrykker det slik:  

«You like to be as realistic and honest with the kids as you can, but at the same time you have 

to hedge, because if it doesn't fit in with the parents' plan, you've got a big hassle with the 

parents. We've had a number of times that we've told a kid that they are not going to a certain 

college, and the parents get very upset» (Rosenbaum m.fl. 1996: 266).  

Løsningen, for å unngå de ubehagelige situasjonene med foreldrene, blir å anbefale høyere 

utdanning for «alle». I spørsmål om hvordan de selv opplever at de påvirker ungdommens 

utdanningsplaner avdekkes det at rådgiverne underspiller egen kapasitet og gjør om på egen 

arbeidsbeskrivelse. For eksempel sier de at de ikke gir råd, men informasjon, og at de er usikre 

                                                 
11 De tre studiene ser på overgangen til høyere utdanning, som er det valget som skal tas først etter videregående 

opplæring. De er likevel relevante fordi det handler om overganger der man må velge mellom en akademisk eller 

praktisk utdanning. I tillegg vil jeg hevde at funnene de gjør om rådgivning er interessant på tvers av nivå. 
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på hvilken rett de egentlig har til å skulle fortelle ungdom hva de burde gjøre (Rosenbaum m.fl. 

1996: 263, 267). 

Forfatterne argumenterer for at rådgiverne ikke gjør jobben sin som «portvoktere» fordi de ikke 

gir studentene den nødvendige informasjonen og rådene de trenger for veivalg videre. I stedet 

finner de at rådgiverne bruker tid på «personlig veiledning», likt det vi i norsk skole kaller 

sosialpedagogisk rådgivning, fordi det viktigste for dem er å vite at elevene trives på skolen 

(Rosenbaum m.fl. 1996: 270). Farene ved dette er at man «forskyver» en uunngåelig samtale 

om fremtiden, som for mange vil kunne være helt avgjørende for å lykkes. Eller som forfatterne 

selv beskriver det, «In this case, gatekeeping has not ended; it has only been deferred, and many 

students will find themselves haplessly failing out of college without any forewarning» (1996: 

278). 

Rådgivning på middel- og arbeiderklasseskoler 

Smyth og Banks (2012) har forsket på overgangen til høyere utdanning i Irland. I en 

sammenligning av to skoler fremtrer det at rådgiverne på «middelklasseskolen» blir ledet til å 

opprettholde studentenes habitus gjennom skolens og foreldrenes forventning om at alle skal 

inn i høyere utdanning. Motsatt er det på «arbeiderklasseskolen», der det kan virke som 

rådgiverne tilpasser seg, i for stor grad, den lave klassebakgrunnen og fraværet av 

utdanningskapital hos studentene, noe som resulterer i lite tro på og oppfordring til å ta høyere 

utdanning.  

På «middelklasseskolen» opplevde elevene å få detaljert informasjon om høyere utdanning og 

aktuelle universiteter. Ettersom det var en antagelse at elevene skulle ta høyere utdanning var 

det lite informasjon om andre utdannings- og yrkesveier. Antagelsen var i tråd med foreldrenes 

forventninger, og det var også disse forventningene som styrte hva rådgiverne valgte å fokusere 

på (Smyth og Banks 2012: 270). Denne normaliseringen av utdanningsvalget sørget for at 

rådgivningen på skolen forsterket elevens og deres familiers middelklasse-habitus, på en måte 

som gjorde at utdanningsvalget ikke handlet om hvorvidt man skulle ta høyere utdanning eller 

ikke, «but about which university to attend and what to study there» (Smyth og Banks 2012: 

277). Elevene på denne skolen opplevde ikke at rådgivningen var av spesielt stor betydning. De 

fleste hadde allerede planlagt at de skulle ta høyere utdanning, uavhengig av informasjonen de 

fikk på skolen (Smyth og Banks 2012: 270).  
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På «arbeiderklasseskolen» var det gjennomgående at studentene var misfornøyde med 

rådgivningen, og kom ofte dårligere overens med rådgiveren. Flere elever utrykte at deres 

ambisjoner om høyere utdanning ble avvist av rådgiveren og at de hadde fått beskjed om å tenke 

mer realistisk (Smyth og Banks 2012: 274). Rådgiverne, derimot, forklarte hvordan de la til 

rette for mer «personal counselling», fordi de tok hensyn til at elevene på deres skole hadde lav 

sosial bakgrunn og det var viktig at de hjalp til med å legge et godt grunnlag for veien videre i 

livet. For eksempel ble ordet «individualisering» brukt om hva skolen ønsket å lære studentene 

i veiledningssammenheng (Smyth og Banks 2012: 273-274). Her kommer det fram hvordan 

skolen opplever at de besitter den dominante kultur, i møte med sine studenter. Resultatet ble 

en mismatch mellom studentens utdanningsaspirasjoner og mulighetene rådgiverne presenterte 

for dem. For å forstå seg på hvorfor noen av studentene fra «arbeiderklasseskolen» gikk imot 

strømmen og planla å ta høyere utdanning mener Smyth og Banks (2012) at man i tillegg til 

Bourdieus perspektiv må se til det individualistiske og gi rom for rasjonalitet. Disse studentenes 

utvidede bruk av kulturell kapital, som i deres tilfelle var utnyttelse av gode skoleresultater, 

gjorde at de klarte å utfordre skolen og stå imot de klasseforsterkende rådene.  

Sosial lukning i utdanningsvalg 

Reay har kritisert den økte retorikken om «like muligheter til utdanning», samt det individuelle 

ansvaret for å lykkes. Med inspirasjon fra Bourdieu viser hun blant annet til tilgang på 

økonomiske og kulturelle ressurser i sine forklaringer, og i likhet med Lareau trekker hun frem 

familiehistoriens betydning. I egen forskning på valgprosessen hos studenter med ulik 

bakgrunn, finner Reay m.fl. (2001) at opplevelsen av hvilke muligheter man har og fortellingen 

om valgprosessen bærer sterkt preg av klassebakgrunn og etnisitet. Mekanismer for sosial 

lukning, altså ekskludering av grupper eller mennesker (Weber 1978), operer fortsatt innenfor 

utdanning, også i Norge (Strømme 2019), og gjør at studenter med arbeiderklassebakgrunn 

føler at de ikke passer inn. Ved bruk av betegnelsen ‘a sense of once place’ (Bourdieu 1989: 

17) viser Reay m.fl. (2001: 864) hvordan arbeiderklasseungdommen jobber for å finne et 

universitet der det vil være mulig å føle seg hjemme. I samme funn kommer det også fram 

hvordan studenter fra arbeiderklassen leter etter et «godt» universitet og definerer det som et 

sted med «few people like me» (2001: 867). Her mener forfatterne at den symbolske volden 

(Bourdieu 1996) er virkningsfull, fordi elevene definerer seg som noe mindreverdig og bruker 

det til å navigere seg inn i det de ser på som privilegerte skoler (Reay m.fl. 2001: 867). Hun 
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understreker at når høyere utdanning ikke oppleves likt for alle studenter må man også forstå at 

de belønningene som kommer fra den heller ikke vil være like (2001: 872).  

I nyere forskning på arbeiderklassen viser Reay hvordan elever med bakgrunn i denne sosiale 

klassen aldri har hatt en rettferdig sjanse i utdanningssystemet (2017: 185). Den utdanningen 

de kanskje kunne ønske seg har ikke vært mulig å oppnå fordi de ikke har behersket de kulturelle 

ferdighetene som dominerer i skolen. Dette ser hun i sammenheng med stigmatiseringen rundt 

yrkesfag. I den legitime kulturen anerkjennes ikke ferdigheter som tilsvarer arbeid innen et 

yrkesfag – det er ikke et homogent forhold mellom den dominerende kulturen og de praktiske 

egenskapene – og nettopp derfor er slik utdanning vanligere hos arbeiderklassen. Derfor anser 

ikke middelklassen slik utdanning som passende for deres barn (Reay 2017: 65). Reay ser 

problematisk på denne tendensen og presiserer følgende: «We need to reach a situation […] 

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

perceived academic ability. Then, ideally both vocational and academic courses will be mixed 

in terms of social class and ethnicity» (Reay 2011: 2).  

Sosiale forskjeller i valg av program og skole i Oslo 

I en gjennomgang av norske lokale ungdomsundersøkelser (Bakken, Frøyland og Sletten 2016) 

kommer det tydelig fram hvordan elever med ulik sosial bakgrunn har ulike forventninger til 

egen utdanning. De med høy sosioøkonomisk bakgrunn oppgir oftere at det tror de kommer til 

å ta høyere utdanning enn andre, mens de med lav sosioøkonomisk bakgrunn oppgir oftere at 

de tror de kommer til å ta kortere utdanning, som yrkesfagkompetanse og fagbrev. Dette sees i 

sammenheng med sosiale forskjeller i skoletrivsel, både faglig og sosialt, involvering fra 

foreldre og ressurser i hjemmet. Hansen (2005b) ser på utdanning og ulikhet i nettopp Oslo. 

Hun finner at valg av videregående opplæring er en avgjørende faktor for reproduksjonen av 

den sosiale ulikheten i hovedstaden, og at sammenhengen er stabil over tid. Elever med høy 

sosial bakgrunn velger i større grad studieforberedende utdanningsprogram enn elever med lav 

sosial bakgrunn, og det er gjeldende også når man tar høyde for karakternivå (Hansen 2005b: 

151). Av den grunn mener hun at det ikke hjelper med tiltak rettet mot å øke prestasjonsnivået 

til de som gjør det dårlig på skolen12, men at tiltak heller må rettes mot selve utdanningsvalget; 

det er der de sosiale forskjellene ligger (2005b: 153).   

                                                 
12 Et eksempel på tiltak rettet mot dette var tidligere skolestart med reform 97 (Tønnessen 2011: 103).  
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I tråd med overstående funn finner Hegna (2010), i en studie av utdanningsaspirasjoner blant 

Osloungdom, at elever med foreldre i middelklassen har høyere aspirasjoner enn elever med 

foreldre i arbeiderklassen. Av den grunn kan man si at ungdom allerede på midten av 

ungdomstrinnet (9. trinn) har ambisjoner innenfor utdanningssystemet som bidrar til den sosiale 

reproduksjonen i samfunnet, til tross for at ambisjonene på denne tiden anses som lite reflekterte 

(2010: 100). I en sammenligning av ungdommens utdanningsaspirasjoner før og etter 

rådgivningen på 10. trinn ser man at arbeiderklassegutter med majoritetsbakgrunn hadde senket 

sine utdanningsaspirasjoner fra observasjonen før til observasjonen etter. Dette var ikke tilfellet 

for noen andre elevgrupper. I tolkningen av funnet blir rådgiverne trukket frem fordi det er 

sannsynlig å tro at man etter samtalen med rådgiveren blir mer klar over hvordan utdannings-

systemet er lagt opp, og at man får beskjed om at lave karakterer gjør det vanskelig å fullføre 

studiekompetanse. Hegna stiller derfor spørsmål ved om det eksisterer et «glasstak» for 

arbeiderklassegutter, om de tar avstand fra det å være skoleflinke, eller om de rett og slett 

identifiserer seg i større grad med praktisk arbeid som ikke krever høy utdanning (2010: 102). 

Det som er sikkert er at rådgivningen som ble gitt gjorde en forskjell. Og, som forskning tilsier 

(McDonough 1997; Lareau 2011), er utdannings- og yrkesveiledning spesielt viktig for unge 

fra familier med lav klassebakgrunn, der erfaring med og kunnskap om videre utdanning ikke 

er like vanlig.  

Som det er blitt vist til innledningsvis i oppgaven er det å velge skole av spesiell betydning i 

Oslo på grunn av de tydelige sosiale forskjellene mellom øst og vest i byen. Den markedsbaserte 

skolepolitikken kjennetegnes av meritokratiske ideer, der evner og innsats skal belønnes. I 

praksis betyr dette at de med gode karakterer får tilgang til de attraktive skolene, som igjen gir 

tilgang til høyere utdanning og jobber høy lønn og status (Hansen 2017: 260). I Oslo ser det i 

tillegg ut til å ha tatt et steg videre, fordi foreldre har en tendens til å bli «kunder» på vegne av 

sine barn, og skolene konkurrerer med hverandre om å få de «beste kundene». Rektorer på 

Osloskoler har for eksempel konstatert at det har en positiv effekt for skolens omdømme dersom 

det er «norske elever» eller «ressurssterke» elever som starter der (Bjordal 2016: 153). Jo mer 

skolesystemet går i retning av å være et marked på denne måten, jo større betydning får 

foreldres informasjon og kunnskap for om eleven klarer å ta et informert valg (Hansen 2017: 

260-261). Men, som det skal handle om i analysekapitlene, blir det problematisk når ikke alle 

foreldre har samme forutsetningen for å lykkes med å orientere seg i skolesystemet (Lareau 

2011). Også økonomi spiller inn her, fordi ressurssterke familier bosetter seg i områder der 

ressurssvake familier ikke har råd til å bo, og etablerer det som kan omtales som «gylne 
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ghettoer» (Andersen og Ljunggren 2014). Dette er områder hvor skolespesifikk kulturell kapital 

kan bli forsterket og opprettholdt bak «lukkede dører», som et resultat av nabolags- og 

skoleeffekter. 
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4 METODE OG PRAKTISK 

GJENNOMFØRING 

 

I forrige kapittel presenterte jeg teorier om reproduksjon av ulikhet i utdanningssystemet, 

foreldreinvolvering, kulturell logikker, individualistiske trekk ved det norske samfunn og 

betydning av sosiale forskjeller i møte med utdanningsaktører, alt knyttet opp mot utdannings-

valget. På bakgrunn av de teoretiske perspektivene som er valgt kan denne studien sies å være 

inspirert av konstruktivistiske og strukturalistiske perspektiv, i den forstand at virkeligheten 

forstås som sosialt konstruert og med en betydning som vil variere etter kontekst. Disse 

perspektivene har vært viktig å ha innforstått fordi de har påvirket de metodologiske og 

analytiske valgene underveis (Mik-Meyer og Järvinen 2005: 10, 22).  

I dette kapittelet vil jeg vise hvordan jeg gjennom empiriske valg og bearbeidelser har jobbet i 

tråd med teori, tidligere forskning og prosjektets forskningsspørsmål. I det følgende vil jeg 

derfor redegjøre for metodisk tilnærming, forkunnskaper, utvalget og rekrutteringsprosessen. 

Jeg vil også snakke om hvordan det var å møte rådgiverne, samt hvilke etiske vurderinger jeg 

har gjort meg underveis. Avslutningsvis presenteres studiens analysestrategi.  

4.1 Metodisk tilnærming 

Forskningsstrategi 

Med denne studien har det overordnede målet vært å bidra med svar på hvorfor-spørsmålene 

rundt den reproduserte ulikheten i utdanningssystemet «by producing understanding rather than 

an explanation» (Blaikie 2010: 89). For å oppnå dette har jeg med en abduktiv forsknings-

strategi innhentet informasjon direkte fra rådgiverne ute i feltet (Blaikie 2010: 89-90). Videre 

har jeg jobbet parallelt med både empiri og teori (Ragin & Amoroso 2011: 50), for eksempel 

ved å la rådgiverne styre hvilke temaer som skal dominere i analysene. Selv om denne studien 

kan kategoriseres som abduktiv har den samtidig trekk fra retroduktiv strategi. Med et 

retroduktivt forskningsdesign er målet å forklare hvorfor et fenomen oppstår, og det er vanlig å 

ta utgangspunkt i en allerede etablert regularitet (Blaikie 2010: 87). Belyst med denne studien 

tar jeg utgangspunkt i en etablert påstand om at ulikhet reproduseres gjennom utdannings-
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systemet, for så å gå inn i en av bestanddelene – rådgiveren – med det formål å bidra med ny 

innsikt i forklaringen på fenomenet. Denne studien passer likevel bare delvis inn i rammene for 

retroduktiv forskning, fordi jeg ikke har operert med hypotetiske modeller eller lett etter kausale 

forklaringer, som er vanligste fremgangsmåte (Blaikie 2010: 89). Hva gjelder fremgangsmåte 

og formål med analysene blir derfor det abduktive forskningsdesignet mer beskrivende. 

Intervju som metode 

Hadde det ikke vært for foreliggende kvantitativ forskning på ulikhetsmønstre i utdanningsvalg, 

som for eksempel viser hvordan elever vest i Oslo sjeldnere velger yrkesfag enn elever øst i 

Oslo (Hansen 2005b: 150), hadde ikke idéen til dette prosjektet blitt til. Det er på bakgrunn av 

de mønstrene som allerede er avdekket at jeg har blitt nysgjerrig på rådgiverens situasjon i 

utdanningsvalgprosessen. Det statistikken derimot ikke kan dokumentere er hvordan aktørene 

som er involvert selv oppfatter de ulike utdanningsvalgene, og hva som blir sagt og ment om 

valg i rådgivningssamtalene. I denne studien er det derfor benyttet semi-strukturerte, kvalitative 

forskningsintervju, med yrkes- og utdanningsrådgivere på ungdomsskoler i Oslo. Med intervju-

metoden hadde jeg anledning til å studere kompleksiteten i utdanningsvalget, samt nyansene i 

prosessen rundt elevene, fra et rådgiverperspektiv. Metoden er spesielt egnet når målet er å få 

mennesker til å dele fortellinger og erfaringer knyttet til fenomen, og man søker kunnskap om 

informantens livsverden utrykt med egne ord (Kvale og Brinkmann 2015: 47). Gjennom valg 

av intervju så jeg muligheten til nettopp det å kunne få frem ny forståelse framfor å bekrefte 

betingelser (Widerberg 2001: 58). Samtidig hadde jeg, i lys av et interaksjonistisk perspektiv, 

alltid i bakhode hvordan jeg som forsker aktivt påvirker de fortellingene rådgiverne beretter 

(Mik-Meyer og Järvinen 2005: 15).  

Intervjuene i dette prosjektet hadde en fri flyt, til tross for en relativt detaljert intervjuguide13. 

Jeg ønsket heller å være godt forberedt med en strukturert og lang intervjuguide, framfor å 

befinne meg i situasjoner med mangel på gode spørsmål. I praksis bar de fleste intervjuene preg 

av å være semistrukturerte: jeg stilte et innledende spørsmål til hvert tema, deretter snakket 

informanten mer eller mindre fritt rundt temaet og jeg kom med oppfølgingsspørsmål for å få 

enda bedre dybde og valide funn (Kvale og Brinkmann 2015: 162, 276). Intervjuguiden ble 

ikke alltid fulgt kronologisk, men etter endt intervju hadde vi sammen dekket alle temaene. Jo 

                                                 
13 Se vedlegg 4. 
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lenger ut i datainnsamlingen jeg var, jo mer naturlig ble det at informanten selv beveget seg fra 

det ene til det andre temaet, trolig fordi jeg forholdt meg mindre mekanisk til «manus».  

Til tider nærmet jeg meg en konfronterende tilnærming i intervjuene, fordi jeg utfordret 

rådgiverens antakelser (Kvale 2006: 487). Konfronterende intervjuteknikk kan for eksempel 

gjenkjennes i arbeidet til Bourdieu og hans medarbeidere i boka The Weigth of the world: Social 

Suffering in Contemporary Society (Bourdieu, Accardo og Ferguson 1999), som baserer seg på 

samtaler med sosialt utsatte ungdom i Frankrike, med mål om å forstå bedre effektene av sosial 

ulikhet. Til sammenligning var jeg ute etter rådgivernes forståelse av utdanningsvalget og 

klasseforskjeller. Av hensyn til reliabilitet må det her understrekes at jeg forstår dataen som 

«actors’ justifications for actions that take place in unobserved contexts» (Jerolmack og Khan 

2014: 192). Om for eksempel elevene eller foreldrene opplevde situasjonen annerledes kan jeg 

ikke si noe om, fordi analysen er begrenset til rådgivernes subjektive mening i de enkelte 

rådgivningssituasjonene (Widerberg 2001: 114). 

I tillegg til denne aktive formen for intervjuing var det også et narrativt fokus i intervjuene, da 

noen av spørsmålene var formulert på en måte som oppfordret informanten til å gjenfortelle 

episoder (Kvale og Brinkmann 2015: 184). For eksempel spurte jeg om rådgiveren hadde «et 

eksempel på» eller «kunne fortelle om en gang». Slik fikk jeg direkte innblikk i rådgivernes 

erfaringer med og forståelser av elever og foreldre, og dessuten interessante refleksjoner rundt 

deres egen rolle. På bakgrunn av svarene på disse spørsmålene ble det lettere i etterkant å danne 

seg et bilde av elementer som spenning, motstand, resultater, og hvem som blir fremstilt som 

«motspillere» og «medspillere» i prosessen rundt utdanningsvalget (Kvale og Brinkmann 2015: 

184).  

Andre empiriske innfallsvinkler 

I tillegg til intervjudataen har jeg tilegnet meg informasjon og forståelse av feltet gjennom fire 

andre kilder. Disse blir ikke brukt som primærkilder i studiens analyser, men inngår helt klart 

som kontekstuell bakgrunn i tolkningsarbeidet. For det første var jeg høsten 2018 tilstede på et 

arbeidsseminar for skoler i Oslo, i regi av «RiO-prosjektet». RiO står for «Rådgivningsløftet i 

Osloskolen», og de siste årene har dette initiativet tilbudt oppfølging og kursing knyttet opp 

mot rådgivning. Arbeidsseminaret ble mitt første møtet med rådgivere i Osloskolen, og også 

oppstarten for rekrutteringen av informanter. Helhetsinntrykket av arbeidsseminaret var at 
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deltagerne satt inne med mange «problemer» de hadde behov for å lufte med hverandre, og at 

dette var en etterlengtet arena for nettopp å få lov til det.  

En annen informasjonskilde jeg benyttet var Oslos utdanningsmesse «Utdanning og karriere», 

som ble avholdt våren 2019. Her fikk jeg se elever, foreldre og forskjellige representanter for 

utdanningsinstitusjoner i aksjon samtidig. Målet med messen er at elever skal komme i dialog 

om veivalg i studie- og arbeidsliv med disse representantene. I praksis opplevde jeg heller at 

arenaen var en mulighet for utdanningsinstitusjonene til å reklamere for seg selv, eller selge seg 

inn hos elever og deres foreldre. At utdanningssystemet kan ligne et «konkurransemarked» 

(Hansen 2017: 260) ble her tydelig illustrert.  

En tredje informasjonskilde var «Yrkesfagkonferansen 2019». På konferansens agenda stod 

det: «Karrierevalget er ikke enkelt. Hvordan kan skolene gi elevene god veiledning, og samtidig 

ivareta næringslivets behov?». På talerstolen stod blant annet representanter fra Næringslivets 

Hovedorganisasjon (NHO), Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 

(NIFU), Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) 

og Rådgiverforum Norge. 

Sist, men ikke minst, har jeg gjort meg kjent med arbeidsheftet elevene får utdelt i faget 

Utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Heftet, Min framtid. Utdannings- og yrkesvalg14, består av 

ulike oppgaver og spørsmål som elevene skal jobbe med fra 8. til 10. trinn. En observasjon jeg 

gjorde meg her var hvordan elevene blir oppfordret til å tenke seg om før de ser bort ifra de 

yrkesfag. For eksempel var det en «Sjekkliste for deg som heller mot å velge et 

studieforberedende utdanningsprogram» i delen som fokuserte på yrkesfag. Tilsvarende 

sjekkliste fantes ikke i delen om studieforberedende. På lik linje som i illustrasjoner av 

oppbyggingen av videregående opplæring, som jeg viste til i kapittel 2, ble jeg oppmerksom på 

hvordan nettopp framstillingen av de to studieretningene kan få betydning. 

Forkunnskaper om forskningsfeltet 

Kombinasjonen av den generelt brede mediedekningen av utdanning og skole i Oslo, samt mine 

personlige erfaringer fra stilling som studieveileder på universitetet og karriereveiledningskurs, 

gjør at jeg fra prosjektets start har sittet med forkunnskaper og antagelser. Jeg har derfor måttet 

                                                 
14 Produsert av Pedlex (https://www.pedlex.no/), som behandler og formidler aktuell informasjon til skole- og 

helsesektoren i tett samarbeid med sentrale myndigheter, fagmiljø og brukere. Jeg viser til 2018-utgaven. 
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jobbe med en balansegang mellom nærhet og distanse underveis i prosessen (Widerberg 2001: 

156). For å lykkes med dette i møte med opplevelser og forståelser hos rådgiverne har jeg 

etterstrebet refleksiv objektivitet (Kvale og Brinkmann 2015: 273) til egne erfaringer, inntrykk 

fra medier og andre empiriske innfallsvinkler.  

Ifølge noen tradisjoner bør idealet i samfunnsforskning være å innta et felt med nøytralitet og 

objektivitet. Andre tradisjoner mener det er uunngåelig for en forsker å være fullstendig fri for 

engasjement, og at en heller må se på det som en ressurs (Widerberg 2001: 156; Tjora 2012: 

203). Her støtter jeg meg til det sistnevnte, og til den hermeneutiske tradisjon, der det heter at 

all forståelse forutsetter en form for forforståelse (Widerberg 2001: 24). Fordelen med å tre inn 

i et felt man har mye kjennskap til fra før er blant annet at man kan møte forberedt og informert 

til intervjuene, og man kan stille presise spørsmål (Tjora 2012: 204). Det er sannsynlig at man 

unngår situasjoner der informanten må forklare grunnleggende ting om temaene som snakkes 

om. Jeg opplevde i flere tilfeller at mine forkunnskaper var til fordel for intervjusituasjonen 

som helhet, for eksempel fordi det var det lett for meg å henge med når spesifikke skoler eller 

utdanningsprogram ble nevnt. Når det er sagt var det aldri et poeng fra min side å bevise egen 

kjennskap til feltet. Det var snarere et poeng å ha en bevisst naivitet (Kvale og Brinkmann 2015: 

48).  

Problemet med å ha god kjennskap til et felt er at ens objektivitet og nysgjerrighet blir utfordret. 

Det kan være vanskelig å holde seg nøytral til det som blir fortalt når man sitter med en 

forutinntatthet om temaer som blir tatt opp, og i verste tilfellet kan det bli et støyende element 

(Tjora 2012: 203-204). For eksempel kan man føre samtalen over på noe annet, hvis man 

opplever at man har tilstrekkelig med informasjon om et tema som blir tatt opp, og på den måten 

risikere å gå glipp av viktige betraktninger fra informanten (Kvale og Brinkmann 2015: 170). 

For å unngå slike «fallgruver» var det viktig for meg å ha i bakhodet at den informasjonen jeg 

satt på fra før baserte seg på andre kilder enn rådgivernes, og at det var deres perspektiv som 

skulle analyseres. En annen teknikk, for å beholde en objektivitet og nysgjerrighet, var å 

reflektere over hvordan min egen posisjon hadde tilstedeværelse i intervjusituasjonen (Tjora 

2012: 203).  
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4.2 I møte med rådgiverne 

Ungdomsskolerådgiverne i mitt utvalg består av ni kvinner og tre menn, fra starten av 30-årene 

til midten av 60-årene. Med unntak av to av de tolv informantene har alle utdanning eller 

etterutdanningskurs innen rådgivning, karriereveiledning, eller lignende. De opplever derfor at 

de har formell kompetanse til å kunne gi veiledning om yrkes- og utdanningsvalg. Likevel 

utrykker de at dette er en jobb som krever at man alltid følger med i mediene på endringer i 

arbeidsmarkedet, og alltid oppdaterer seg på tilbudsstrukturen for videregående opplæring.  

Utvalgskriterier 

Utgangspunktet for prosjektet er som nevnt de mønstrene som er å se i utdanningsvalg som tas 

i overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring i Oslo, og videre, ideen om at 

rådgiverne besitter en relevant posisjon som bør vies mer oppmerksomhet. På bakgrunn av dette 

ble det første utvalgskriteriet at informantene skulle være rådgivere på ungdomsskoler i Oslo. I 

Oslo kommune er det 49 ordinære offentlig skoler15 (Oslo kommune u.å.) som har 

ungdomstrinnene 8-10. Av hensyn til tid og egen kapasitet fant jeg at tolv informanter var et 

godt grunnlag for analysen, når målet er en dyptgående og virkelighetsnær fremstilling (Lareau 

2011: 346) av oslorådgivernes erfaringer.  

Et annet kriterium for utvalget var at informantene hadde erfaring med å snakke med elever på 

10. trinn om deres utdannings- og yrkesplaner på vei inn i videregående opplæring, noe som i 

praksis stilte krav til at de hadde en viss fartstid i rådgiveryrket. Tanken bak kriteriet var at det 

måtte gi mening å snakke om opplevelser og erfaringer knyttet til de temaene jeg var nysgjerrig 

på. Det er likevel forskjeller på informantene i utvalget, der noen er relativt nye i jobben, mens 

andre har vært rådgivere i over ti og tjue år. I flere tilfeller har informanten hatt en annen stilling 

på skolen først, for så å gå over til å bli rådgiver. Det er også mange som kombinerer 

utdannings- og yrkesrådgivningsstillingen med andre stillinger på skolen, og vanligst er 

stillingen som sosialpedagogisk rådgiver. Av den grunn bar intervjusamtalene noen ganger preg 

av at informanten hadde flere innfallsvinkler.  

                                                 
15 Totalt er det 62 skoler med ungdomstrinn i Oslo, men 13 skoler faller utenfor mine kriterier fordi de er 

spesialskoler eller fordi ungdomstrinnet er nyoppstarta og ikke har elever på 10. trinn enda. Private skoler er 

heller ikke inkludert i denne studien.  
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I rekrutteringsprosessen søkte jeg også å ta hensyn til kjønnsfordelingen i rådgivningsyrket i 

Oslo, fordi jeg ønsket at det skulle gjenspeile det faktiske bildet: blant Oslos ungdomsskole-

rådgivere er det 78 prosent kvinner og 22 prosent menn16. Videre var det et mål å snakke med 

rådgivere på både østkantskoler og vestkantskoler, grunnet studiens ulikhetsperspektiv. Derfor 

ble også skolenes geografiske plassering vesentlig når jeg valgte hvem jeg kontaktet.  

I denne studien forstår jeg rådgiverne som informasjonsbærere og representanter for skolen, på 

grunn av den sosiale og institusjonelle posisjonen de innehar (Blaikie 2010: 167). Det var sånn 

sett på grunn av rollen de hadde som rådgivere at jeg ville intervju dem. Derfor var jeg ikke 

interessert i «intervjupersonene som personer», men i hva de kunne fortelle meg om 

utdanningsvalget (Widerberg 2011: 230). Egenskaper ved rådgiverne, som for eksempel etnisk 

eller sosial bakgrunn, har derfor ikke blitt håndtert. Kjønn, som egenskap, inngikk kun som en 

av flere kriterier for utvalget, som vist i avsnittet over. Det betyr ikke at disse variablene ikke 

har en relevans – det har de åpenbart – men å inkludere dem ville gitt andre funn enn de jeg er 

opptatt av. Ved å utelate slike personopplysninger om rådgiverne styrkes samtidig 

konfidensialitets-aspektet i prosjektet (NESH 2016: 12, 16).  

Rekruttering  

I starten av rekrutteringsfasen knyttet jeg kontakt med en som kjenner godt til rådgivningsfeltet. 

Det var på denne måten jeg fikk invitasjon til å delta på RiO-prosjektets arbeidsseminar. På 

arbeidsseminaret, der rådgivere fra 14 ungdomsskoler i Oslos var tilstede, holdt jeg en kort 

presentasjon om prosjektet mitt, for så å dele ut deltagerskjemaer17 som rådgiverne kunne fylle 

ut hvis de kunne tenke seg å delta på intervju. De i salen ga uttrykk for at de synes prosjektet 

mitt var spennende og jeg opplevde at de ble begeistret over at det var nettopp dem jeg ville 

snakke med.  

Å delta på RiO-prosjektet er frivillig for skolene. Det kan derfor tenkes at skolene (de ansatte) 

som deltar er de som har engasjement for eller ønske om å være en del av et fellesskap hvor 

man kan drøfte rådgivningsproblematikk. Med bakgrunn i den antagelsen mente jeg det var 

viktig å rekruttere informanter også utenfor prosjektet, for å sikre større spredning i 

innfallsvinkler og subjektive oppfatninger. Jeg endte opp med å intervjue seks av rådgiverne 

som deltok på RiO-prosjektet, noe som betyr at de utgjør halvparten av utvalget mitt. De 

                                                 
16 Egen utregning 
17 Se vedlegg 5 
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resterende seks rådgiverne rekrutterte jeg ved å ringe til skoler og spørre etter rådgiveren eller 

ved å ringe eller sende mail til rådgiveren direkte. Siden de har en stilling som krever at de er 

lett tilgjengelige for elever og foreldre var kontaktinformasjonen deres lett å finne. Noen svarte 

at de ikke hadde tid, noen få hørte jeg aldri tilbake fra, men de fleste av de jeg henvendte meg 

til sa ja til å delta. Dersom jeg for eksempel fikk svar fra to stykker samtidig, var det de nevnte 

utvalgskriteriene jeg forholdt meg til når jeg valgte en av dem.  

Alle rådgiverne, uavhengig av om jeg kom i kontakt med dem via RiO-prosjektet, mail eller 

telefon, fikk ettersendt nødvendige formelle opplysninger. Deriblant informasjonsskriv med 

samtykkeerklæring18,  med henvisning til at studien er godkjent av Norsk senter for forsknings-

data (NSD), og jeg fortalte hva det innebær å gi samtykke. Samtykkeerklæringen ble alltid 

underskrevet som første gjøremål når jeg kom for å holde intervjuet. 

I ett tilfelle var en informant skeptisk til prosjektet, spesielt med tanke på anonymiteten til 

elevene og skolen. Informanten mente også at det ikke ville være interessant for meg å 

gjennomføre et intervju med henne, fordi «alle visste hvilket utdanningsvalg som var typisk på 

en vestkantskole». Fra sosiologisk ståsted gjorde dette skolen enda mer spennende å besøke, 

fordi sosiologer nettopp ofte søker å utforske og utfordre slike «tatt-for-gitt» forestillinger. Til 

tross for at hun var skeptisk klarte jeg å betrygge henne på at det ikke ville være mulig å 

gjenkjenne noen, og personen lot seg intervjue.  

Intervjuene 

Alle intervjuene ble gjennomført på skolen der rådgiveren jobbet, og i de fleste tilfeller også på 

det kontoret der rådgiverne har veiledningen med elevene. Jeg foreslo dette stedet med håp om 

at det ville være et sted de kjenner seg trygge og der de mest sannsynlig føler en nærhet til de 

erfaringene de har gjort seg. Bakgrunnen for dette er argumentet om at et intervju bør 

gjennomføres på et sted som i størst mulig grad gir den kunnskapsproduksjonen man er 

interessert i (Kvale & Brinkmann 2015: 130-131). Når det er sagt er det stor kontrast å sitte der 

med meg, sammenlignet med en elev, og sånn sett er det bare en semi-naturlig setting for 

informanten (Blaikie 2010: 22). I tillegg foreslo jeg deres egen arbeidsplass fordi jeg antok at 

det ville være lettere for dem å få tid dersom jeg kom dit. Siden jeg visste at dette var et yrke 

med travle dager lot jeg også rådgiverne bestemme et tidspunkt som passet for dem. Intervjuene 
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ble som regel gjennomført på starten eller slutten av arbeidsdagen deres, eller i en pause midt 

på dagen.  

Tatt i betraktning at mye av rådgivningsarbeidet innebærer å sitte i samtaler, én-til-én, var det 

ikke uventet at informantene var komfortable med intervjusituasjonen. Intervjuene ble tatt opp 

med diktafon, men jeg ventet alltid med å skru den på til etter vi hadde småsnakket litt. Da fikk 

de muligheten til å stille spørsmål de hadde om prosjektet og jeg fikk muligheten til å gjenta 

det som stod i informasjonsskrivet og samtykkeskjemaet. Ved å bruke diktafon var det mulig 

for meg å være fullt og helt tilstede i samtalen. I tillegg mener jeg det styrker påliteligheten min 

ovenfor informant og leser, da det vil være mulig å legge frem presise sitater framfor 

gjengivelser (Tjora 2012: 205). Jeg hadde ikke en streng tidsramme på intervjuene, men 

gjennomsnittlig tid lå på 1 time og 10 minutter.  

Allerede i første intervju forstod jeg at det var mye jeg ikke kunne ha lest meg til i forkant. En 

av disse tingene var «stammespråket»; altså uttrykk, betegnelser og forkortelser rådgiverne 

bruker. For eksempel fortalte informanten meg at det er flere elever som velger «HYSK» og 

«BYSK» på Kuben videregående, noe jeg forstod lite av der og da. De to programmene viste 

seg å være fireårige løp i Helsearbeiderfag (HYSK) og Byggfag (BYSK) med kombinert yrkes- 

og studiekompetanse. I etterkant tenker jeg at nettopp den erfaringen var viktige for at jeg i de 

kommende intervjuene var på vakt etter flere nye kunnskaper. 

Fra intervjuene satt jeg igjen med et inntrykk av at relasjonen mellom rådgiver og elev stort sett 

var god, og basert på gjensidig tillit. En av rådgiverne sa for eksempel at hun tok det som et 

godt tegn at hun aldri trengte å purre på elevene når det kom til de oppsatte 

rådgivningssamtalene: «Man vet jo elever i ungdomsskolealder, det er ikke alltid de husker en 

avtale, for å si det sånn, men de pleier å komme presist..». En annen rådgiver fortalte hvordan 

elevene i klasserommet rettet seg opp når han ble presentert som skolens rådgiver, fordi «de er 

opptatt av at jeg kan hjelpe». I kontrast fortalte noen av vestkantskolerådgiverne om erfaringer 

med elever som ikke tok samtaler om utdanningsvalget seriøst, fordi de ikke så poenget med å 

snakke om det når de uansett hadde lagt planen klar for studiespesialisering etterfulgt av høyere 

utdanning. Allerede etter endt feltarbeid ble det derfor tydelig for meg at rådgivernes 

opplevelser varierte etter hvilken gruppe elever de hadde med å gjøre på sin skole. 
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4.3 Etikk og analysearbeid 

Etiske vurderinger 

Som følge av den personlige interaksjonen i intervjuet og den mulige utslagsgivende 

kunnskapen som blir produsert, er det etiske vel så viktig som det metodiske i kvalitative 

intervjustudier (Kvale 2006: 497). For det første, for å ivareta det forskningsetiske prinsippet 

om konfidensialitet, har rådgiverne blitt tildelt fiktive navn (Kvale og Brinkmann 2015: 300). I 

mitt utvalg har jeg flere informanter som er aktive i rådgivermiljøet i Oslo. De utveksler 

erfaringer og deler tips med hverandre, og kan derfor gjenkjenne hverandres historier. Av den 

grunn handlet konfidensialiteten ikke bare om anonymiseringen av rådgiveren, men også hvilke 

detaljer i sitatene som måtte utelates for at ikke elever eller skoler kunne bli gjenkjent. Dette 

gjorde jeg på en måte som beholdt essensen i sitatet, for å sørge for at det fortsatt var 

«rådgiverens stemme» (Kvale og Brinkmann 2015: 106).  

Flere etiske vurderinger er allerede blitt vist til i dette kapittelet, deriblant refleksjoner rundt 

kjennskap til forskningsfeltet, reliabilitet og gjennomgang av samtykkeerklæring med 

informantene. Hva gjelder refleksjoner og egen rolle har jeg også vært opptatt av å erkjenne 

maktasymmetrien som oppstår i intervju. Jeg, som intervjuer, har blant annet makt til å definere 

intervjusituasjonen (Kvale 2006: 484), og i analysearbeidet har jeg makt til å tolke utsagnene 

etter de teoretiske holdepunktene jeg har valgt (Kvale 2006: 485). For å unngå at en makt-

asymmetri får for stort «gjennomslag» har det vært viktig for meg å la forskningsspørsmålene 

lede an. 

Når det kommer til studiens gyldighet må man spørre seg om prosjektets funn og konklusjoner 

kan tas i bruk av andre prosjekt eller på andre case. Jeg har etterstrebet å komme med resultater 

som er relevante, ikke bare for rådgivere og elever i Oslo, men også for debatter på 

samfunnsnivå og sosiologiske spørsmål. Likevel, grunnet studiens geografiske og kontekstuelle 

begrensninger, kan det argumenteres for at det ikke er mulig med en generalisering. Det betyr 

derimot ikke at funnene ikke kan inngå i kunnskapsakkumulering innen et felt eller et samfunn 

(Flyvbjerg 2006: 227), som jeg vil hevde at de gjør.  
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Analysestrategi 

Lareaus (2011) studier blir av Jerolmack og Khan (2014: 198) løftet frem som et godt eksempel 

på hvordan man kan bevege seg utover teoretiske antagelser ved å empirisk demonstrere 

mekanismer for hvordan klassekultur og ulikhet henger sammen. Lareau er som nevnt inspirert 

av Bourdieu, og sier at hans forskning har bidratt med en dynamisk modell for strukturell 

ulikhet, som gjør det mulig å analysere øyeblikk der kulturell og sosial reproduksjon 

forekommer (Lareau 2011: 363). Hennes fremgangsmåter har vært til inspirasjon.  

Som i mange andre kvalitative analyser kan man si at spørsmål og svar ble til «på veien» også 

i denne studien (Johannessen m.fl. 2018: 280). Fra starten av har jeg jobbet med et åpent 

spørsmål rundt hvilken rolle rådgiveren kan ha i sosialt reproduserende utdanningsvalg, men 

først mot slutten av analysearbeidet har jeg klart å spisse forskningsspørsmålene mine, og sett 

mer spesifikt hvilke analytiske spørsmål jeg burde stille. Det har sikret en god balansegang 

mellom teori og empiri, og det har sikret et fortolkningsmangfold (Kvale og Brinkmann 2015: 

239).  

Helt konkret gikk data- og analyseprosessen stegvis fra lydfiler, til transkribering, til en 

tematisk kodingsprosess i databehandlingsprogrammet NVivo. Analytisk forstås «temaer» her 

som ulike kategorier som utsagn kan grupperes i, for å til sammen belyse det som undersøkes 

(Johannessen m.fl. 2018: 279). Ved å transkribere – gjøre om materialet fra tale til skrift – 

gjorde jeg intervjuene bedre egnet for det kommende analysearbeidet (Kvale og Brinkmann 

2015: 206). Samtidig hadde analyseprosessen allerede startet ved transkriberingen fordi jeg 

gjorde vurderinger underveis og noterte meg hvilke temaer det kunne være interessant å jobbe 

videre med (Kvale og Brinkmann 2015: 204).  

Når jeg i de kommende analysene henviser til forståelsesrammer rundt yrkesfagene har jeg 

brukt ideer fra diskursanalyse, fordi jeg har sett rådgivernes utsagn i lys av foreliggende teori 

som henviser til kulturelle logikker og legitimering i utdanningssystemet (Kvale og Brinkmann 

2015: 255). Dessuten har jeg hentet inspirasjon fra narrativ analyse da jeg i rådgivernes 

fortellinger er opptatt av handlingene til personene (Kvale og Brinkmann 2015: 253). Likevel 

vil jeg argumentere for at det gjennomgående i mine tolkninger har vært viktigst å undersøke 

rådgivernes perspektiv og meninger, gjennom en meningsfortolkning (Kvale og Brinkmann 

2015: 234). Fordelen med å eklektisk forene forskjellige analytiske leirer på denne måten, kjent 

som bricolage (Denzin og Lincoln 1999), er at man gir rom for «the complexity of the meaning-
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making process» ved å la kontekstuelle betingelser bestemme hvilke analysemetoder som skal 

brukes (Rogers 2012: 5). I mine tolkninger har jeg altså, i tråd med tidligere forskning og teori, 

viet fokuset til ulike elementer i empiren. For eksempel har jeg vært opptatt av hvordan 

rådgiverne fremstiller elever i delene av intervjuet som handler om det å velge yrkesfag, mens 

jeg har vært mer opptatt av hvilken mening de tillegger egen rolle i utsagn om samarbeid med 

foreldre. 

Resultatet av analysearbeidet har, som nevnt, gitt to overordnede temaer: involvering fra 

foreldre og rådgivning til yrkesfaglige utdanningsprogram. Med utgangspunkt i disse temaene 

har jeg utarbeidet hoved- og underkategorier. For å ta et eksempel har jeg en hovedkategori 

som heter «Fortellinger om elever som velger yrkesfag», der underkategoriene er de 

«skolesvake», «praktisk orienterte» og «tøffe» elevene. Utgangspunktet for alle kategoriene var 

at de var deskriptive, fordi de er utarbeidet fra datamaterialet, men i samspill med teori er de 

utviklet til analytiske kategorier. På slutten av kapittel 6 vil jeg riktignok presentere noen funn 

om yrkesfag på østkant- og vestkantskoler, som jeg vil påstå er deskriptive i størst grad. 
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5 RÅDGIVNING I MØTE MED ULIKE 

INVOLVERINGSPRAKSISER 

 

Altså, tilbudet er så stort og fragmentert og oppstykket. Altså, det kommer nye ting hele tiden, 

nye regler og nye tilbud, som elevene kan få, fra år til år. Så de foreldrene som da ofte er de 

mest påståelige, er de som kan minst da. (Martin, østkantskole) 

Rådgivernes erfaringer med foreldregruppen står som noe av det mest bemerkelsesverdige i 

mitt datamateriale. Gjennom forholdet til foreldrene blir rådgiverne utfordret i jobben sin, på 

godt og vondt. Ikke minst synliggjøres ulikhetene mellom elever og skoler i Oslo, gjennom de 

erfaringene rådgiverne har med forskjellige foreldregrupper. Rådgiverne valgte ofte å trekke 

frem foreldrene i intervjuene, til tross for at det i utgangspunktet ikke handlet om dem. For 

eksempel spurte jeg østkantskolerådgiver Hilde om hvordan det er å være rådgiver på en 

multikulturell skole, hvor hun svarte: «Ja, jeg tenker at jeg er veldig heldig som får jobbe med 

så forskjellige elever, så mange forskjellige foreldre». Den jevnlige henvisningen til foreldrene 

viser hvor dominant deres rolle er for det arbeidet rådgiveren gjør, og det blir åpenbart at 

familiebakgrunn har stor betydning i utdannings- og yrkesrådgivningen. I spørsmålet om «den 

største utfordringen i jobben» nevnte alle informantene foreldrene som første eller andre ting. 

Og i spørsmål om hvordan det ville vært å være rådgiver et annet sted i Oslo, fikk jeg ofte til 

svar at foreldregruppen trolig er vanskeligere å forholde seg til på motsatt side av byen, 

uavhengig av om informanten jobbet på en østkant- eller vestkantskole.  

I det innledende sitatet viser Martin til en av flere utfordringer rådgiverne har i møte med 

foreldrene. Han antyder at det ikke er å forvente av foreldre at de skal sitte med en så god 

oversikt som det han som rådgiver skal ha, og han uttrykker at han er skeptisk ovenfor de som 

mener de vet mye. Men ikke alle foreldre opptrer på denne måten, noen kan sies å befinne seg 

i helt motsatt ende. Derfor må rådgiverne lære å samarbeide med foreldre som har ulike 

involveringspraksiser. En involveringspraksis forstås her som foreldrenes tilnærming til deres 

barns utdanningsvalg. Til tross for at det er eleven rådgiveren retter sin oppmerksomhet mot i 

utdanningsvalget, skal jeg i det følgende vise at utdanningsvalget likefullt er et samspill med 

foreldrene. Med andre ord blir det som egentlig handler om en relasjon mellom rådgiver og 

elev, i mange tilfeller en relasjon mellom rådgiver og foreldre. 
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At foreldrene involverer seg i deres barns utdanningsvalg er ikke noe som overrasker rådgiverne 

– tvert imot. Men det som er interessant i mitt datamateriale er rådgivernes beskrivelser og 

opplevelser av involveringen, samt hvordan de håndterer ulike elever og deres foreldre. Blant 

annet blir det merkbart hvordan det er forskjeller mellom foreldrenes grad av og type veiledning 

ovenfor egne barn, noe som også er tydelig i Lareaus studier (Lareau 2011: 294). Jeg ønsker i 

dette analysekapittelet å komme nærmere de kulturelle logikkene som avdekkes gjennom 

rådgivernes erfaringer i møte med elever og foreldre i forbindelse med utdanningsvalget. Ikke 

minst er det et mål å se om rådgiverne er «selective in the kind of parent involvment they prefer» 

(Lareau 2011: 27).  

To ulike repertoarer eller logikker kommer til syne gjennom rådgivernes perspektiv på 

foreldreinvolveringen; de handlekraftige og de beskjedne foreldrene. I det følgende vil de to bli 

presentert og eksemplifisert med sitater. Til slutt i kapittelet skal det handle om kontrasten 

mellom å ta rollen som elevens «advokat» i uoverensstemmelse med foreldre, eller å anse egne 

råd som betydningsløse. 

5.1 Handlekraftige foreldre 

I arbeidet med yrkes- og utdanningsvalg forteller rådgiverne at noen foreldre kan være mer 

frampå enn andre, på den måten at de følger godt med og har interesse for valgprosessen, gjerne 

kombinert med høye forventninger til barnets utdanningsutsikter. Denne beskrivelsen passer 

godt sammen med Lareaus (2011) beskrivelse av middelklasseforeldrenes intensive foredling, 

men som jeg skal vise kan aktiv involvering demonstreres både direkte og indirekte. 

Være med i prosessen 

De forstår utdanningssystemet. Altså, hvis de da går i dialog med skolen så er det fordi de da 

ønsker mer tilrettelegging for eleven, for at man skal prestere bedre i fagene, sånn at man får 

bedre karakterer, sånn at man kommer inn på det man skal inn på. […] Ja, ikke sant, fordi de 

skjønner systemet. Og det er jo helt riktig av dem. Altså, elevene har jo rett på tilpasset 

opplæring. Så det skal man være i dialog med foreldrene om. Men da forstår de systemet, og da 

vet de hvordan de skal gå frem. (Hilde, østkantskole) 

Sitatet over handler om noen av de mer ressurssterke familiene som har barn på østkantskolen 

Hilde jobber på. Det hun meddeler illustrerer flere ting. For det første at foreldrene her virker å 

ha en kulturell praksis som er synkron med skolens. Når Hilde sier at de «skjønner systemet» 
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kan det tolkes som at de har kunnskap og informasjon om det norske utdanningssystemet, som 

gjør at de føler seg trygge på å orientere seg i det. Det er ikke noe problem for dem å ta kontakt 

med og kreve ting av rådgiveren, fordi de føler de har krav på det (Lareau 2011: 164, 173). 

Denne typen involvering finner også Lareau i sine studier, noe hun forklarer med familienes 

følelse av å ha rettigheter til å følge egne preferanser, altså en ‘sense of entitlement’ (Laureau 

2011: 6). 

Måten foreldrene tar kontakt på virker heller ikke fremmed for Hilde, og det kan tolkes dit hen 

at Hilde og foreldrene har en felles forståelse for hvordan man kommuniserer i slike 

sammenhenger. Og, som Lareau viser til, og som sitatet indikerer, kan det være en fordel å vite 

hva institusjoner foretrekker, fordi det kan resultere i bedre fortjenester (Lareau 2011: 158). 

Sitatet får frem hvordan Hilde setter pris på denne involveringspraksisen, og sett i lys av hele 

intervjuet med henne, står dette i kontrast til andre foreldes involvering. Med det forteller Hilde 

oss at det hun beskriver er en «egenskap» som det ikke er en selvfølge at alle foreldre og elever 

har, men som noen besitter. Dette minner om norske studier som finner at det er middelklassens 

egenskaper som i størst grad leverer etter skolens forventninger (Smette 2015; Stefansen m.fl. 

2017).  

Sist, men ikke minst, kommer det fram i sitatet at det er viktig for foreldrene at det legges til 

rette for barnet deres, slik at det kan utvikle seg på rett vei mot målet om bedre karakterer og 

flere utdanningsalternativer. Denne typen tilpasning er å kjenne igjen hos familiene som 

praktiserte intensiv foredling, der Lareau (2011: 296) finner at foreldrenes involvering i barnas 

institusjonelle aktiviteter stadig ga dem fordeler.  

Et annet kjennetegn ved familier med ‘a sense of entitlement’ er at foreldrene ønsker å være 

med på prosessen rundt utdanningsvalget. Som Astrid (vestkantskole) fortalte kan foreldre 

«hente seg selv inn», fordi «de vil ha mer informasjon om skolene, de vil være med i prosessen». 

Her kan det se ut som strategien er å passe på at de har den informasjonen de trenger for å kunne 

ta hjelpe barnet best mulig i valgprosessen. Når Astrid forteller at foreldrene selv tar initiativ 

på denne måten, vitner det også om noen som ikke er redde for å ta plass og stille krav. 

Foreldrenes handlekraft blir, ikke minst, demonstrert av at de ønsker å være med i prosessen. 

Også Stefansen (2011: 69) snakker om middelklasseforeldres følelse av at det er deres oppgave 

å «fange opp og legge til rette» for deres barns prosjekt. Slik rådgiverne legger det fram er det 

med andre ord noen foreldre som er handlekraftige på bakgrunn av en motivasjon om at barnet 

deres ikke må gå glipp av muligheter (Lareau 2011: 5).  
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Det å ha foreldre som er pågående på denne måten kan også bli slitsomt for elevene, fordi de 

kjenner på et press til å prestere på alle områder (Lareau 2011: 242). Et slikt press tok flere av 

rådgiverne opp i intervjuet, og dette var mer fremtredende på vestkantskolene. For eksempel 

kunne en samtale om press rundt utdanningsvalg fort gå over til å handle om andre områder 

rådgiverne observerte at elevene følte de måtte prestere. Julie nevnte at mange av elevene på 

hennes vestkantskole var aktive i ski, fotball, korps, strykeorkester eller dans, i tillegg til skole, 

og at hun følte «generasjon perfekt»19 var overrepresentert på skolen. Hun la også til at det 

handlet om høye forventninger fra foreldre, og hun hadde selv sittet i samtaler med foreldre der 

dette ble synlig. Det er ikke utenkelig at også valg av skole og program i videregående 

opplæring gjennomføres i tråd med denne kulturelle logikken, kjennetegnet av intensivert 

foreldreskap, og at det selvstendige valget i stedet blir et foreldre-kontrollert prosjekt.   

Indirekte påvirkning: dialog i hjemmet 

Lareau (2011) finner at middelklassefamilienes dialoger bar preg av lengre utvekslinger mellom 

foreldre og barn. Rådgiverne i mitt utvalg opplevde at det var forskjell på å veilede en elev som 

hadde snakket om utdanningsvalget hjemme og en som ikke hadde det, fordi samtalen hjemme 

kunne bli utgangspunktet for hva som ble snakket om på rådgivningskontoret. Igjen kan Hildes 

erfaringer med middelklassefamilier på hennes østkantskole vises til, fordi hun knytter deres 

sosiale bakgrunn til graden av kommunikasjon rundt utdanningsvalget:  

At selvfølgelig … altså de som er fra [ressurssterkt nabolag], at de har gjerne høyere utdanning 

og kjenner systemet godt, de har kanskje brukt mer tid på å snakke med elevene om dette, fordi 

at de nettopp har kjennskap og kunnskap om dette. […] Så de har kanskje snakket mer med 

elevene, eller barna sine da, og vært mer opptatt av det. (Hilde, østkantskole) 

I rådgiverens øyne går høy utdanning og kjennskap til utdanningssystemet hånd i hånd med det 

å snakke mye om valget og å være opptatt av det. Utsagnet til Hilde inngår i en refleksjon rundt 

forskjeller mellom de minoritetsspråklige elevene og de majoritetsspråklige elevene, og 

forteller oss derfor at hun antar at noen elever på skolen har et bedre utgangspunkt enn andre, 

sett i forhold til deres situasjon hjemme. I lys av forskningen til Hegna og Smette (2017) er det 

derimot ingen grunn til å tro at minoritetselever skal ha det vanskeligere med å ta 

                                                 
19

 En mye brukt betegnelse om unge som er flinke, fornuftige og skikkelig, som presterer godt på alle arenaene 

de er på, men som ofte opplever mye stress og press i hverdagen. Se Aglen (2015).  
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utdanningsvalget, selv om det kan stemme at dialogen hjemme kan ha en annen form (Lareau 

2011; Smette 2015).  

Senere i intervjuet med Hilde kommer det frem hvordan hun også kunne merke det dersom det 

var fravær av dialog rundt utdanningsvalget hjemme: 

Og da vil samtalene med barnet bli litt annerledes, som da igjen på gruppeveiledning eller 

individuelt i veiledning, at man da ser at, selv om de ikke sier tydelig at «jeg er av en annen 

bakgrunn», så reflekteres det i måten de tenker om sine valg. (Hilde, østkantskole) 

Hilde mener altså at det er en forskjell i måten de reflekterer rundt sine valg på, og at dette kan 

knyttes til barnets sosiale bakgrunn. Her er det derfor tydelig illustrert hvordan kulturell kapital 

og foreldres kulturelle repertoar skinner gjennom også i en elevs møte med rådgiver. Eleven 

Hilde snakket om i sitatet er av minoritetsspråklig bakgrunn. Når dette er kjent er det naturlig å 

trekke paralleller til Kindts (2019) forskning på barn av innvandrere og deres opplevelse av å 

måtte begrunne sine utdanningsvalg på «riktig» måte i møte med andre. Det kan med andre ord 

fremstå som at det er ulike måter å reflektere rundt et valg på, og at rådgiverne gjenkjenner 

elevenes kulturelle koder i måten de gjør det på, og videre, at noens måte å reflektere på 

oppleves som mer riktig enn andres. I lys av Bourdieus teori kan man her snakke om at ens 

kultur er internalisert og kroppsliggjort i hver enkelt, og at hvordan man snakker rundt egne 

valg også vil kunne avsløre ens bakgrunn (Bourdieu 1986: 244-245). Rådgivernes legitimering 

av hvordan det bør gjøres virker å være i tråd med skolens middelklassekultur.  

Indirekte påvirkning kan også knyttes til hvilke temaer foreldrene prioriterer i samtalene rundt 

utdanningsvalget – som er et annet eksempel på noe rådgiverne fikk innsyn i, samtaler med 

elever. Jeg spurte Olav (vestkantskole) om elevene kunne mye om strukturen og utdannings-

programmene på videregående skole, før de lærte om det på skolen. Olav fortalte at det var 

sjeldent han opplevde at de hadde lært noe om det hjemme. I stedet mente han at foreldrene 

brukte tid på å snakke med sine barn om «hva du skal bli» og «ikke konkret om linjevalg og 

sånne ting på videregående». At elevene på vestkanten, som gjerne kommer fra familier der 

mange har lang fartstid i utdanningssystemet, velger å ikke snakke med sine barn om strukturen 

i videregående og hvilke utdanningsprogram som finnes, kan komme av at det ikke er 

interessant dersom de kun betrakter videregående som et «springbrett» til høyere utdanning. I 

slike tilfeller kan det tenkes at rådgiverne anser egen rolle som viktig, fordi de kan sørge for 

denne å ta denne praten i stedet, framfor å bidra til å «forskyve» valget (Rosenbaum m.fl. 1996: 

278). Det kan samtidig tenkes at dette fører til en følelse av at rådgivningen ikke blir nødvendig. 
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Direkte påvirkning: drømmen om ALI 

I hennes studier snakket Lareau med ansatte i skolen, og hun ble fortalt hvordan de «strongly 

prefer verbal interactions oriented to reasoning over directives» (2011: 26). I Smettes (2015) 

materiale kommer det frem at rådgiverne synes det er vanskelig å samarbeide med foreldre 

dersom det ikke er kulturell likhet og forståelse for normen om å ta et selvstendig 

utdanningsvalg. Å foretrekke interaksjon framfor direktiver er også tilfellet hos rådgiverne i 

denne studien, og de viser til en usikkerhet når de forteller om noen av møtene med minoritets-

språklige elever og foreldre. Årsaken, slik jeg ser der, er at disse foreldrene benytter en annen 

involveringspraksis enn majoritetsforeldre, som blant annet kjennetegnes av å være synlig og 

autoritativ. Dette står i kontrast til rådgivernes erfaringer med foreldre som de mener har hatt 

lange samtaler med sine barn, og som jeg mener viser seg på indirekte vis hos elevene. 

For å illustrere den direkte påvirkningen skal jeg bruke rådgivernes fortellinger om foreldre 

som ønsker at barna deres skal bli advokat, lege eller ingeniør – de såkalte ALI-yrkene. Disse 

kan også kategoriseres som «handlekraftige foreldre», da de i likhet med foreldre med indirekte 

påvirkning er svært opptatt av utdanningsvalget og har høye forventninger til deres barns 

framtidsutsikter. Forskjellen er at noen av de minoritetsspråklige foreldrene utrykker dette 

utilslørt og bestemt, både ovenfor barnet sitt hjemme og til rådgiveren på skolen: 

Hyppigste varianten til at jeg har foreldre inne i samtale med elevene det er at elevene ikke 

opplever å få nok støtte hjemme, … at foreldrene er på "Du skal bli lege", f.eks. Altså de er 

veldig på de ALI-yrkene […]. (Camilla, østkantskole) 

Camilla beskriver her et tilfelle med en elev der hun opplever at dialogen i hjemmet bærer preg 

av å overkjøre elevens synspunkt. I motsetning til de beskrivelsene rådgiverne har av påvirkning 

fra majoritetsforeldre, fremstår denne påvirkningen å være lettere å få øye på, nettopp fordi den 

ikke er tildekt på noe vis. At Camilla «hyppig» tar disse foreldrene inn i samtale henger sammen 

med, slik jeg tolker det, at hun ikke føler at det har blitt snakket godt om dette hjemme, og at 

hun vil hjelpe eleven med å bli hørt. I denne sammenheng kan man se likheter mellom den 

kommunikasjonen Camilla har observert og den Lareau beskriver at arbeiderklassen i hennes 

studier har, der korte samtaler og beskjeder fra voksne til barna var det vanligste (Lareau 2011: 

139). Denne formen for kommunikasjon rundt utdanningsvalget er ikke forenelig med den 

rådgiverne selv jobber etterstreber, da de virker å favorisere kommunikasjon som har elevens 

egen selvutfoldelse i fokus, i tråd med tidligere norsk forskning (Aarseth 2018).  
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Samtidig som disse foreldrene ikke passer inn under beskrivelser av middelklassen, passer de 

heller ikke inn i alle trekkene Lareau (2011) finner hos arbeiderklassefamilier. Til tross for en 

direkte påvirkning, som strider imot skolens dominante kultur for selvstendige utdanningsvalg, 

er dette foreldre som ikke er redde for å ta kontakt med rådgiveren og som har høye ambisjoner 

for sine barn. Igjen kan et sitat fra Hilde benyttes, denne gang for å illustrere balansegangen 

mellom disse to måtene å involvere seg på hos en mor med minoritetsbakgrunn: 

Det var vel en forelder i fjor, som jeg pratet med mye på telefonen, hvor det var mor som var 

spesielt på, som ønsket at hennes gutt skulle komme inn på en spesiell skole. […] Mens han 

egentlig i utgangspunktet, slik jeg opplevde han i veiledningssamtalene, ikke var spesielt opptatt 

av det. (Hilde, Østkantskole) 

Her kommer det altså fram hvordan moren var handlekraftig i den forstand at hun tok jevnlig 

kontakt med rådgiveren. Slik Hilde forteller det hadde denne moren i tillegg høye forventninger 

til sin sønn og hun beviser en ‘sense of entitlement’ i møte med skolen, altså en tilbøyelighet 

for å stille krav. Her er det altså flere likhetstrekk med «typisk middelklasseatferd», noe også 

Kindt (2017) avdekker i sine studier av innvandrerfamiliers utdanningsprosesser. På den andre 

siden kommer det fram at dette var noe moren var opptatt av, og ikke sønnen. Det at ikke barnets 

synspunkt blir tatt hensyn til blir motstridene til middelklassekulturen. Alt i alt forteller Hildes 

opplevelse at moren med minoritetsbakgrunn behandler utdanningsvalget som noe som er de 

voksnes verden (Lareau 2011: 3), samtidig som hun ser på det som sin rett til å sikre sønnen en 

privilegert fremtid (Lareau 2011: 22). 

For Terje oppleves det som en «klisje» at det er de minoritetsspråklige foreldrene som er mest 

opptatt av å få barna sine inn på de prestisjefylte utdanningene:  

Litt sånn klisjeen rundt mange av de minoritetsspråklige foreldrene er jo det at de er litt sånn 

opptatt av ALI-yrkene; advokat, lege og ingeniør. […] … de tenker at uansett hvor svak faglig 

eleven kan være, det kan være på grunn av språk eller det kan være på grunn av lærevansker, så 

skal de bare lese mer og så skal de bli lege. (Terje, østkantskole) 

Terjes synspunkt er at det ofte er disse elevene som har det vanskelig på skolen, blant annet på 

grunn av språk, og at det derfor er uheldig at de har foreldre som legger et slikt press på dem. 

Kindt (2017) har i sine studier kommet fram til at det råder en stigmatisering rundt innvandreres 

utdanningsvalg. Stigmatiseringen går ut på at man antar at det er en sosialt kontrollerende kultur 

og at det derfor legges et stort press på utdanningsvalget. At også noen av rådgiverne sitter med 

dette inntrykket kan Terjes utsagn tyde på. Problemet virker å være at fremgangsmåten til 

foreldrene, med direkte og autoritativ involvering, ikke gir barna noe håndfast begrunnelse eller 
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motiv for hvorfor de vil velge som de gjør. For rådgiverne fremstår det derfor ikke selvstendig 

nok. Sammenligner man disse funnene med Smyth og Banks (2012) forskning på 

arbeiderklasseskoler i Irland, er det relevant å spørre seg om noen av minoritetselevene (som 

kan kategoriseres som en del av Oslos arbeiderklasse) kan oppleve at rådgiverne ikke tar deres 

«høye» utdanningsambisjoner seriøst, og at de heller blir møtt med realitetsorientering. 

Realitetsorientering som strategi viste seg å bli mye brukt blant rådgiverne på østkanten, noe 

jeg vil komme tilbake til i neste kapittel. 

5.2 Beskjedne foreldre 

De «beskjedne» foreldrene skiller seg fra de «handlekraftige». De viser gjerne mer forsiktighet, 

er mer usikre og ofte mindre tilpass med prosessen rundt utdanningsvalget. Som vi skal se kan 

disse foreldrenes involveringspraksis minne om Lareaus arbeiderklasse og deres ‘sense of 

constraint’. Jeg skal i det følgende ta for meg rådgivernes beretninger om foreldre som har en 

nøytral tilnærming til utdanningsvalget, foreldre som møter på kulturelle barrierer, da først og 

fremst språklig, og foreldre som fra rådgivernes perspektiv melder seg helt ut av 

utdanningsvalgprosessen.  

Åpne kort 

På en måte er det litt enklere, fordi de rådene som du kommer med til elevene vil ofte bli hørt 

på mer, på en litt annen måte, i og med at du har noen kulturer der du har mer respekt kanskje 

for lærere og rådgiverfunksjonen. (Martin, østkantskole) 

Martin, som har vært rådgiver på samme skole i lang tid, forteller at noen av de «nye» 

foreldregruppene, med henvisning til de minoritetsspråklige, er lette å ha med å gjøre fordi de 

lytter til de rådene han gir. En tolkning i denne sammenheng er at Martin har å gjøre med 

foreldre som ikke ser på det som nødvendig å stille spørsmål ved det som gjøres på skolen fordi 

deres egen kjennskap til eller kunnskap om det norske utdanningssystemet uansett ikke overgår 

rådgiverens, en følelse som var vanlig å kjenne på hos arbeiderklasseforeldre i Lareaus studie 

2011: 291). Min forståelse av Martin i denne sammenheng er at han setter pris på dette, fordi 

det gir han opplevelsen av å få «respekt». Dette funnet er heller ikke overraskende, da tidligere 

forskning fra Norge viser at barn av innvandrere har et større behov for, og et større utbytte av, 

å snakke med rådgiver i forbindelse med valg av skole og program (Frøyland og Gjerustad 

2012: 104). Videre kan det tenkes at Martin her møter en kultur hvor man stoler på skolen og 
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dens evne til å ta vare på barns interesser (Lareau 2011: 297). Funnet står imidlertid i kontrast 

til erfaringene som har blitt diskutert tidligere, med minoritetsspråklige forelde som er 

handlingskraftige og direkte i sin påvirkning.  

Bente (vestkantskole) snakket om foreldre som selv uttrykte en mangel på kunnskap innenfor 

utdanningssystemet, og som «kommer med veldig sånn åpne kort, og som egentlig ikke har 

noen føringer, verken den ene eller den andre veien». Også dette blir et eksempel på at foreldre 

kan vise en interesse for utdanningsvalget, men samtidig gi stafettpinnen til rådgiveren, fordi 

de ikke selv vet hva som må gjøres og dermed blir avhengig av rådgiverens hjelp (Lareau 2011: 

292-293). Fra Bentes perspektiv virker det å være en sammenheng mellom det å ikke ha 

kjennskap til utdanningsmuligheter og det å ikke ha noen føringer. I sine studier finner Lareau 

at slik «beskjeden» involveringspraksis kan være ødeleggende for en elev, nettopp fordi en 

rådgiver kan tolke det som at interessen for videre utdanning ikke er der (Lareau 2011: 294). 

Når det er sagt finner jeg at rådgiverne i mitt utvalg fortsatt var interessert i elevens ambisjoner, 

selv om foreldrene ikke la «føringer». 

I forbindelse med denne foreldreinvolveringen, med åpne kort, kom det fram hvordan det kunne 

være en fin anledning for rådgiverne å forklare utdanningssystemet og tilbudsstrukturen med 

«blanke ark». Det ble beskrevet som en befriende følelse å kunne ta fatt på disse forklaringene 

uten å føle at foreldrene ville si dem imot. Terje snakker om foreldre til minoritetsspråklige 

elever på sin skole, og forteller ivrig: 

Nei, jeg vil at de skal vite om systemet, jeg vil at de skal se at her er det mer enn.. ikke alt 

handler om å få seg en utdannelse på en høyskole eller på et universitet, altså du kan få en 

strålende utdanning innen yrkesfag for eksempel, som vi allerede har snakket om. Jeg vil at de 

skal være klar over det. (Terje, østkantskole) 

Slik jeg tolker det ser Terje på det som en god mulighet til å sette yrkesfag i et bedre lys. Som 

jeg vil komme inn på i neste analysekapittel kan resultatet av dette bli at rådgiverne oftere våger 

eller ser lyst på det å foreslå yrkesfag til bestemte elevgrupper. Konsekvensen av dette igjen er 

at rådgivningen kan bli «klassetilpasset», lignende det Smyth og Banks (2012) illustrerer i sine 

studier. 

Språkbarrieren  

På flere av skolene, imidlertid mer utbredt på østkanten, fortalte rådgiverne at de arrangerte 

egne workshops for foreldrene. Målet var å gi foreldrene en rask innføring i det norske 
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utdanningssystemet, vise hvilke utdanningsprogram som finnes og hva de fører til. Der det var 

mange foreldrene som ikke snakket norsk, ble det brukt tolk. Likevel var det en utfordring, fordi 

det ikke alltid fantes gode oversettelser av de institusjonelle glosene: 

En ting er jo utfordringen […]  med at de må ha informasjon om hvordan skolesystemet er, men 

så er det jo også en utfordring med at det skal gå via en tolk. Fordi, det er jo noe med de 

fagtermene man har, eller altså, hvordan man snakker om utdanningssystemet. Hvis tolken ikke 

kan det godt nok, enten på det språket eller på norsk, så er det jo også vanskelig å tolke en del 

av det. (Nora, østkantskole) 

Her fremstår kommunikasjonen, både når det kommer til ordforråd og «hvordan man snakker 

om utdanningssystemet», som en barriere for Nora i hennes arbeid. At dette kan gå ut over 

elevenes utdanningsvalgprosess er ikke utenkelig. Ikke bare kan det være vanskelig for dem å 

snakke om det hjemme, men også tiden rådgiveren må bruke på foreldrene kan gå ut over tiden 

til individuell veiledning med eleven. Her kan man stille spørsmål ved om utdanningssystemet, 

og kanskje først og fremst tilbudsstrukturen i Oslo, har blitt så omfattende at vi kan snakke om 

‘sosial lukning’, fordi det ekskluderer grupper som ikke har norsk som førstespråk.  

Hilde forteller, på samme måte som Nora, at språkbarrieren kan være tidkrevende. Hun viser 

til hvordan det kan oppleves frustrerende å legge ned mye jobb for få foreldrene til å forstå, for 

så å oppleve at valget som blir tatt til slutt likevel ikke blir «riktig»: 

Man kunne ha en veiledning her, man kunne være enige, man kunne se på alt fra alle muligheter 

man har til hva som er realistisk, til hva man burde søke seg inn på i forhold til sine interesser 

og sine behov. Og så står foreldrene i bakgrunnen, og så har de ikke helt forstått kartet […] Som 

gjør at man da kan ta feil valg, rett og slett. (Hilde, østkantskole) 

Rådgiveren trekker her linjer mellom sin påvirkningskraft og foreldrenes. Hennes utsagn kan 

tolkes dit hen at språkbarrierer kan få større konsekvenser enn at eleven ikke får god nok 

oppfølging hjemme. Det kan, slik hun ser det, føre til et «feil» utdanningsvalg. I Lauglos (2010) 

forskning kommer det fram hvordan innvandrerforeldre har stor motivasjon og innsats knyttet 

til egne barns utdanning, fordi dette er deres måte å kompensere for den kulturelle avstanden til 

skolen, som for eksempel en språkbarriere. Dersom Hildes fortelling skal tolkes i lys av dette, 

kan det være at eleven og foreldrene først etter veiledning følte de hadde et godt nok grunnlag 

til å snakke om ulike utdanningsalternativer, og at den nye forståelsen også førte til nye tanker 

om utdanningsvalget.  

Eksemplene som er blitt vist til tyder på at rådgiverne feilaktig kan tillegge minoritetsspråklige 

foreldre egenskaper som kan assosieres med arbeiderklassen, som for eksempel at de ikke har 
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høye forventninger til barnas utdanning eller ikke forstår hvilke utdanninger som fører til hva. 

Sånn sett er det diskuterbart hvor godt disse foreldrene passer inn under kategorien «beskjedne» 

foreldre. De kan fremstå beskjedne fordi de ikke kan utrykke seg godt nok på norsk, men 

språkbarrieren kan også kamuflere en involvering som er mer lik middelklassefamiliens (Kindt 

2017: 81).   

Ansvarsfraskrivelse 

Som vi har sett er det vanskelig å unngå involvering fra foreldrene, da rådgiverne opplever at 

foreldre generelt er opptatt av deres barns utdanningsvalg. Likevel kommer det frem i 

datamaterialet hvordan noen foreldre melder seg helt ut, etter rådgiverens erfaring. På noen 

skoler kan skillet mellom de ulike foreldreinvolveringene, de som tar mye ansvar og de som 

legger ansvaret over på skolen, bli ekstra synlig: 

Du har foreldre som da, mer eller mindre, fraskriver seg litt ansvaret for oppdragelse og det ene 

og det andre, for det bør skolen håndtere. […] Mens andre har da naturligvis forventninger til 

sine egne unger. Så her har du ytterpunktene, for å si det sånn. (Martin, østkantskole) 

Foreldre som har en involveringspraksis i tråd med ‘tilretteleggelse for naturlig utvikling’ blir, 

ifølge Lareau, i mindre grad imøtekommet av utdanningsinstitusjoner, noe som kan føre til 

institusjonalisert ulikhet (Lareau 2011: 140). Generelt i hennes materiale overlater arbeider-

klasseforeldre ansvaret til skolen og barnet sitt, fordi det i motsetning til middelklassefamilier 

ikke ble erfart som et prosjekt for hele familien (Lareau 2011: 297). Situasjonen Martin 

beskriver handler på tilsvarende vis om tilfeller der han opplever at foreldre overlater ansvaret 

til skolen. En måte å tolke dette på er at foreldrene føler at de ikke kan kreve noe av skolen eller 

at deres innblanding ikke vil ha betydning, noe som passer til definisjonen av ‘a sense of 

constraint’ (Lareau 2011: 6). 

En annen rådgiver som demonstrerer foreldres ansvarsfraskrivelse er Terje. I spørsmål om hva 

som er mest utfordrende med dette, svarer han: 

Jeg vil si at det kanskje er de foreldrene som jeg ikke får tak i. Eller, ikke som jeg ikke får tak i, 

men de som ikke spør om ting, som ikke gir uttrykk for at her er det noe behov. Eller de jeg 

gjerne skulle kommet i tale med. […] Det er en utfordring. (Terje, østkantskole) 

Han utrykker, slik jeg oppfatter det, et ønske om at foreldre skal kreve ting fra han og vise en 

form for interesse for deres barns utdanningsvalg. Igjen gjenkjennes kulturelle repertoarer for 

«god» oppdragelse (Lareau 2011: 4) som ligner på middelklassekultur i det moderne norske 
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samfunn (Aarseth 2018: 91). En av forklaringene til at foreldre velger å trekke seg ut av 

prosessen kan handle om at man ikke besitter skolens kulturelle logikker og av den grunn ikke 

vet hvordan man skal orientere seg i utdanningssystemet, slik det er blitt vist flere eksempler 

på.  

Ansvarsfraskrivelsen rådgiverne erfarer kan også sees i sammenheng med Lareaus ‘natural 

growth’ (2011: 5). I så fall kan dette tolkes som at foreldrene gir barna sine mer friere tøyler til 

å ta et selvstendig utdanningsvalg, enn det andre foreldre gjør. Med andre ord kan ansvars-

fraskrivelsen henge sammen med et mer avslappet forhold til barnets fremtid og et ønske om å 

gi de rom til å stå på egne ben i avgjørelsen (Lareau 2011: 159). I stedet for å anerkjenne dette, 

vitner sitatene om at rådgiverne foretrekker foreldre som følger opp sine barn. En konklusjon i 

denne sammenheng er at rådgiverne stiller krav til at foreldre skal være involvert, samtidig som 

de skal gi barnet sitt rom til å være selvstendig (Smette 2015). Det sistnevnte er ikke bra nok 

alene. 

5.3 Kampen for elevene 

Som vi har sett så langt i analysekapittelet kan samarbeidet mellom foreldre og rådgivere 

oppleves som utfordrende. I møte med ulike foreldres involveringspraksiser identifiserer jeg to 

ytterpunkter av reaksjoner hos rådgiverne, som på hver sin måte preger det arbeidet de gjør. På 

den ene siden finner jeg at de kan reagere på foreldreinvolveringen med å ta rollen som elevens 

advokat, på den andre siden at de kan stille spørsmål ved om rådgivningen er betydningsløs.  

Å ta rollen som elevens advokat 

I Utdanningsvalg-faget kunnet Camilla fortelle at de hadde snakket om hva som kan påvirke 

valg, og «foreldre» ble trukket frem som et eksempel. Til dette hadde det kommet fra elevene: 

«Ja, du må støtte meg, for jeg vil noe annet enn foreldrene mine». Dette vitner om elever som 

føler rådgiveren er en person de kan betro seg til dersom de er i konflikt med foreldrene sine. 

Camilla fortalte eksplisitt hvordan hun kunne ta kampen for elevene dersom det var nødvendig:  

Men jeg har aldri samtale med foreldre uten at jeg har hatt med elevene, og ofte kan jeg og 

elevene avtale litt; «Hva skal vi snakke om? Hvor er foreldrene dine hen?» Litt sånn, jeg skal 

være litt elevens advokat rett og slett, og hjelpe de litt. Men også ut ifra fornuftige ting. For min 

rolle som rådgiver er jo ikke å fortelle elevene hva de skal gjøre eller foreldrene hva barna deres 
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skal gjøre. Det er egentlig å være en veileder. Men da må jeg hjelpe elevene litt da. (Camilla, 

østkantskole) 

Det er ingen tvil om at Camilla ser på det som en selvfølge å ta elevens side, samtidig som hun 

ikke skal fortelle foreldrene hva som er riktig for deres barn. Det fortrolige forholdet mellom 

rådgiver og elev demonstreres tydelig her, blant annet når Camilla uttrykker at det er utenkelig 

å gå bak ryggen til en elev og ha en samtale med foreldrene alene. Rådgiveren viser videre at 

det er eleven som står i fokus i hennes arbeid, og at målet er å hjelpe elevene til å hjelpe seg 

selv. Slik jeg tolker det anser rådgiverne det som en dårlig utført jobb hvis de ikke har passet 

på at stemmen til eleven ble hørt, samtidig som dette til tider er vanskelig. 

Den største utfordringen min er nok når foreldre styrer valget, og jeg ikke klarer å få tak i det 

og ikke klarer å komme i posisjon. Eller når foreldre har en sterk overbevisning. Det er kanskje 

det aller, aller vanskeligste. (Nora, østkantskole) 

Selv om Nora ikke bruker begrepet «advokat» ligner hennes og Camillas reaksjoner på. Nora 

snakker om å ikke klare å «komme i posisjon» i tilfeller der hun ser at foreldrene styrer valget 

for eleven, noe som forteller oss at hun har et ønske om å ta kampen for elevene. Slik jeg ser 

det kjenner hun på et ansvar for eleven og er villig til å forsøke å jobbe imot uenigheter hun 

observerer. Igjen ser man hvordan det er eleven som er i fokus for rådgiveren, og ikke 

foreldrene, men at samarbeidet med foreldrene legger grunnlaget for rådgivingsarbeidet.  Med 

bakgrunn i tidligere forskning er det sannsynlig å tro at dette samarbeidet blir vanskelig dersom 

foreldrene ikke har en oppdragelseskultur der selvbeherskelse og individualisering står i fokus 

(Stefansen og Farstad 2008; Aarseth 2018: 95). 

Betydningsløs rådgivning? 

Samtidig som rådgiverne forteller om fornemmelsen av å måtte ta rollen som elevens advokat 

kan det gjenkjennes hvordan noen føler at rådgivningen ikke har betydning. Jeg mener derfor å 

finne hvordan noen av rådgiverne har en tvetydig forståelse av egen rolle: de trives i jobben og 

synes det er gøy å hjelpe elever med å komme fram til et godt valg, parallelt med at de 

underspille egen påvirkningskraft ved å si at det de gjør til syvende og sist ikke blir avgjørende 

for utdanningsvalget. 

Når vi i intervjuene snakket om påvirkningsfaktorer var det først og fremst foreldre, men også 

venner, søsken og medier, som ble nevnt:  
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Jeg tenker vel sånn at, jeg som rådgiver skal jo drive med veiledning. Og jeg kan få de litt innom 

andre tanker, så de tenker litt bredere. Det er jo det den veiledningen går ut på. [...] Men, så kan 

man jo spørre seg om hvor mye de er påvirket av det, og hvor mye de er påvirket av mor og far, 

eller familie, eller venner. Også, for den del, media. (Olav, vestkantskole) 

Rådgiverne snakker altså ikke om seg selv som en sterk påvirkningsaktør. Som Olav får frem, 

betyr det ikke at man ikke gjør sitt beste med å veilede, men at det er begrenset hvor mye man 

påvirker av å «få de litt innom andre tanker». På den ene siden kan man tolke det dit hen at 

rådgiverne ikke vil være en påvirkningsaktør, fordi det strider imot prinsippet om at eleven skal 

ta valget selv. På den andre siden kan det virke som at rådgiverne egentlig skulle ønske at de 

fikk større betydning, fordi det ville føles bra hvis rådene de ga var til nytte. Ofte er opplevelsen, 

som Julie (vestkantskole) forteller, at siste ord blir sagt i hjemmet, fordi «så kommer det til 

syvende og sist, så har de snakket med mamma».  

På mange måter er dette en vanskelig balansegang. Rådgiverne oppfordrer elevene til å ta et 

selvstendig valg, noe som kan kategoriseres som påvirkning, samtidig som de ikke vil være en 

enda en person som påvirker. Til sammenligning kan vi se til studiene av rådgivere i USA 

(Rosenbaum m.fl. 1996). Her finner de at rådgiverne har liten tiltro til egen autoritet, at deres 

påvirkning mister sin kraft i møte med andre faktorer, og da spesielt foreldre, og at de derfor 

fraskriver seg ansvaret for utdanningsvalget. I mine data kan det gjenfinnes at noen av 

rådgiverne har en følelse av at deres medvirkning mister sin kraft i møte med andres. Men, på 

grunn av den autoriteten de har på skolen og den tilliten elevene har til dem slutter usikkerheten 

på mange måter der. Autoriteten blir riktignok utfordret i møte med foreldrene, men det stopper 

ikke rådgiverne fra å veilede og rådgi etter beste evne. Min tolkning er derfor at rådgiverne er 

vil ta kampen for elvene, selv om de mistenker at medvirkningen kan bli betydningsløs når det 

kommer til stykket.  

Til sammenligning med studiene fra USA (Rosenbaum m.fl. 1996) virker derfor rådgiverne i 

mitt materiale å bare knytte følelsen av «betydningsløshet» til sluttresultatet. Med dette menes 

at de i prosessen anser sitt arbeidet for å være viktig, men at det som skjer i hjemmet, når 

utdanningsvalget faktisk skal legges inn i søkeportalen, blir utenfor deres kontroll. Følelsen av 

å være betydningsløs virker å oppstå først dersom de ser at en elevs endelige valg ble noe annet 

enn det de hadde håpet på20. Denne situasjonen blir blant annet illustrert av Ragnhild:   

Det er ingen som sier meg imot, og mine meninger. Altså når vi har møte så: «Ja, det høres lurt 

ut, det høres fint ut.. Vi skal snakke om det hjemme». Og så blir det litt sånn at foreldrene 

                                                 
20 Rådgiverne har tilgang til søkeportalen, og kan derfor se de endelige utdanningsvalgene elevene tar.  
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bestemmer da, det er de [elevene] ganske tydelige på i ettertid. At det er litt sånn: «Jo, de hører, 

men de vil at jeg skal gjøre det sånn, så da gjør jeg det sånn». (Ragnhild, Østkantskole) 

Slik jeg tolker det føler Ragnhild at hun mottar respekt i samtalen på skolen, også når foreldrene 

er tilstede. Det er først i etterkant, når det endelige utdanningsvalget skal tas, at rådgivningen 

kan miste sin betydning. Dette utrykkes som lite motiverende hos flere av informantene, og 

deres posisjon og yrkesstolthet vil naturligvis kunne bli svekket. Igjen ser man at situasjoner 

der rådgiverne må samarbeide med foreldre kan være utfordrende, og at denne relasjonen ofte 

tar større plass enn relasjonen til elevene – som er den rådgiverne helst vil bruke tid på.  
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6 RÅDGIVNING TIL YRKESFAGLIGE 

UTDANNINGSPROGRAM 

 

Vi er jo ikke noe yrkesforberedende skole. […] Vi har jo kun et akademisk fokus her. Alt av 

praktiske fag, og praktisk-estetiske fag og sånn blir jo på en måte tonet ned. Sånn at vi gir jo 

signalene allerede her, på hva som er viktig. Sant, yrkesfag er ikke viktig. Hvis du blir fritatt fra 

en av de andre fagene, så kan du gjøre noe praktisk på skolen. Ergo, hvis du er litt dum, typ, så 

kan vi finne noe annet å gjøre på skolen. Men hvis du er smart, nei da sitter du på pulten din og 

jobber med de her akademiske fagene. Så det blir jo sånn, det er jo ikke så rart, det er jo det 

inntrykket vi gir fra de begynner på skolen. […] Så vi kan ikke sende de gjennom den mølla i ti 

år, og så si «Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke vil gå på yrkesfag?» (Ragnhild, østkantskole) 

I dette analysekapittelet skal det handle om rådgivernes opplevelser og erfaringer med å veilede 

rundt yrkesfag. Vi har i forrige kapittel sett at foreldrene har stor betydning i rådgivernes arbeid. 

Videre viser datamaterialet at foreldreinvolveringen øker når barnet deres vurderer å velge et 

yrkesfag. Å velge yrkesfag kan ifølge rådgiverne oppleves som skremmende for både elever og 

foreldre, og rådgiverne føler på sin oppgave med å skape forståelse av hva utdanningsretningen 

innebærer. De møter på store utfordringer fordi de må jobbe kontinuerlig for å overbevise om 

at yrkesfag er et like godt valg som et av de studieforberedende. 

Til analysene som følger er det viktig å ha med seg det Ragnhild beskriver i det innledende 

sitatet. Hun viser til en fremstilling av yrkesfag i grunnskolen som er ødeleggende for dets 

posisjon, fordi den blir behandlet som et andrevalg eller som et alternativ for de som ikke er 

«normale». Dette blir relevant fordi det er sannsynlig å tenke at det er en vanskelig oppgave for 

rådgiverne å finne riktig argumentasjon for hvorfor man skal velge en utdanningsretning som 

på mange måter virker å gå imot det elevene har lært på skolen så langt.  

Til tross for rådgivernes bevissthet rundt, og ønske om, å løfte yrkesfagene, er det ikke alltid at 

deres handlinger og meninger fører dit hen. Analysen som følger vil vise hvordan rådgiverne 

kategoriserer elever de opplever at passer inn på yrkesfag, hvilke forståelsesrammer som truer 

yrkesfagene og hvilke utfordringer som skiller seg ut på Oslos østkant og vestkant i forbindelse 

med rådgivning til yrkesfag.   
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6.1 Fortellinger om elever som velger yrkesfag 

Først i dette kapittelet skal det handle om hvilke elever som velger yrkesfag, eller nærmere 

bestemt; hvordan rådgiverne beskriver dem. Med bakgrunn i disse beskrivelsene har jeg 

utarbeidet tre kategorier: de skolesvake, de praktisk orienterte og de tøffe. Det er viktig å 

understreke at jeg med disse tre kategoriene har som mål å gi et bilde på «konstruerte 

idealtyper» som velger yrkesfag, basert på intervjumaterialet. Det er opplagt at det også finnes 

elever som velger yrkesfag som ikke vil passe inn i disse kategoriene.  

De skolesvake  

Rådgivernes fortellinger om elever som gjør det dårlig på skolen, og derfor ender opp med 

yrkesfag, har lagt rammene for kategorien om «de skolesvake». Aller først er det viktig å vise 

til hvordan to av rådgiverne løftet frem at man må snakke om yrkesfag med alle – noe som blir 

et slags motstykke til det som skal bli presentert her. Terje (østkantskole), for eksempel, sa at 

han var opptatt av at man ikke måtte tenke at «det bare er de faglig svake» som kan trives på 

yrkesfag. Dette var riktignok noe Terje skulle ønske var normalen, men ikke noe jeg opplevde 

var i trå med rådgivningspraksisen i Oslo. 

Vestkantskolerådgiver Astrid fortalte at det hvert år er rundt en håndfull elever som velger 

yrkesfag på hennes ungdomsskole. Dette var et vanlig svar i intervjuene med rådgivere på 

vestkantskoler, og dette stemmer også overens med den foreliggende statistikken i Osloskolen 

(presentert i kapittel 1 og 2). På Astrids skole er det først og fremst faglige prestasjoner som 

trekkes fram når elevene som søker yrkesfag skal defineres: 

Det er det at de kanskje ikke er like skoleflinke som de andre. Eller at de har, kanskje en 

lesevanske eller atferdsvansker, eller et eller annet. Ikke alle, absolutt ikke alle, men at de har 

en liten utfordring parallelt, noen ganger. ... Her på skolen er det veldig høyt snitt, det er mange 

som jobber veldig mye, og er veldig flinke. Så det er vanskeligere å ikke være så flink da. 

(Astrid, vestkantskole) 

Sitatet indikerer en diskurs for hva som er riktig; nemlig å jobbe mye, få høyt karaktersnitt og 

velge studieforberedende. Ifølge Astrid er det de mindre skoleflinke elevene, som ofte har en 

annen utfordring parallelt, som velger yrkesfag. Måten hun forklarer det, ved å si at det er 

«vanskeligere å ikke være så flink», symboliserer at hun anser disse elevene som uvanlige, og 

hun opplever det som noe negativt, på deres vegne. En rangerende tankegang virker også å være 

tilstede her, ved bruk av «flinkhet» som et mål på hvem som velger yrkesfag eller ikke.  
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At skoleflinke elever bør velge studieforberedende, mens de som har det vanskelig på skolen 

bør velge yrkesfaglig, er en tradisjonell forståelse av overgangen fra ungdomsskole til 

videregående opplæring, som virker å være fremtredende her. Ragnhild, som jobber på en 

østkantskole, forteller hvilket «system» hun bruker når hun avgjør hvilke elever hun skal snakke 

med om yrkesfag: 

Vi har jo veldig mange elever som er veldig flinke på skolen, og som jobber veldig hardt og 

som gjør de der tingene. Og det er klart at når jeg har elever som har 5 og 6 […] så begynner 

ikke jeg å liksom «Ja, men du vet det finnes andre..» [...] Når jeg ikke har noen grunn til å være 

bekymra, så bruker ikke jeg energi på det. Så derfor så er det jo ofte de som det er mer jobb 

med, som jeg bruker mest tid på [som søker yrkesfag]. (Ragnhild, østkantskole) 

Ragnhilds skille minner om det Astrid presenterte i forrige sitat. Ragnhild forteller at rådgiving 

til yrkesfag er noe hun assosierer med elever hun er bekymret for og bruker mye tid på. Siden 

det er tidkrevende arbeid ser hun ingen grunn til å bruke tid på yrkesfag med elever hun ikke 

tenker det er relevant for. Igjen demonstreres det hvordan «flinkhet» blir brukt som målestokk, 

denne gangen med henvisning til karakterer. Bruken av karakterer som en forklaring for hvorfor 

man har snakket med en elev om yrkesfag eller ikke, ble trukket fram i flere av intervjuene.  

Lærerne kan bli en viktig stemme for de skolesvake elevene, siden de kjenner til elevenes 

skoleprestasjoner bedre enn rådgiverne. Nora snakker om samarbeidet med lærere, og forteller:  

[Jeg] Opplever aldri at det kommer en lærer og sier at «Han [eleven] har tenkt på et yrkesfag, 

men jeg tenker han burde gå studiespesialiserende». Det er heller omvendt: at en lærer tenker at 

et studiespesialiserende løp kan være vanskelig.. (Nora, østkantskole) 

I dette sitatet ser vi hvordan man sjeldent tenker at en elev ikke vil klare yrkesfag, men at 

studiespesialisering, derimot, vil bli for vanskelig for noen elever. Yrkesfag blir sånn sett 

presentert som noe elever bør vurdere dersom de ikke tror de vil klare studiespesialisering, og 

ikke omvendt. Fra Noras utsagn demonstreres det også at dette er en betraktning flere av de 

ansatte på skolen deler.  

Funnene om «de skolesvake» støtter opp om Hegnas (2010) forskning på arbeiderklassegutter 

i Oslo, sett at de i gjennomsnitt fikk dårligere karakterer enn elever fra middelklassen (Øia 

2011: 85, 87). Hegna finner at arbeiderklasseguttenes utdanningsaspirasjoner sank fra 9. til 10. 

klasse, i tidsrommet for utdanningsvalg-samtalen med rådgiver. Spesielt var det ambisjoner om 

høyere utdanning som ble svekket hos denne gruppen (Hegna 2010: 101). Uten at man vet 

sikkert hva som er forklaringen på dette fenomenet, kan man i lys av mine funn påstå at sosial 

bakgrunn og rådgiverens arbeid får betydning i slike sammenhenger.  
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De praktisk orienterte 

Det er jo ofte et ønske om noe annet. En annen hverdag. Mer praksis. At man er lei av teori. Og 

ofte er det jo de som ikke er så veldig teoretisk sterke, som ønsker seg yrkesfag. […] Ja, litt 

dårlige karakterer, som er lei av skolen, som ønsker seg noe mer praktisk. (Julie, vestkantskole) 

Tidligere studier finner at ferdigheter som tilsvarer arbeid innen et yrkesfag ikke anerkjennes 

av den legitime kulturen (Reay 2017). Som en motsetning til det å være teoretisk orientert ble 

elever som viste interesse for yrkesfag identifisert som praktisk orienterte i mitt materiale. 

Praktisk orienterte elever var, slik Hilde (østkantskole) forklarte det: «de som liker å jobbe 

praktisk, altså de som relaterer seg veldig til de praktiske fagene her på skolen». Som Julie 

forteller i det innledende sitatet tror hun det er befriende for en elev som er lei av skole og de 

teoretiske fagene å få lov til å velge noe som vil gi en litt annen hverdag. Skillet Julie gjør 

mellom studieforberedende og yrkesfag tegner et bilde av at de teoretisk sterke elevene ikke 

hører hjemme i yrkesfag. Framfor å tenke på hva de liker, har interesse for og evner til, kan det 

derfor tenkes at elevene blir mer opptatt av om de er teoretisk sterke nok til å velge 

studieforberedende. 

Et annet poeng er hvordan noen rådgivere fremhever bruk av yrkesfag som et trekkplaster for 

de som ikke trives på ungdomsskolen, for eksempel med å si at man vil kunne komme raskt ut 

i yrkeslivet og tjene penger under opplæringen: 

Hvis det er noen som ikke er glad i skole, så kan du si: «Men du har muligheten til å legge opp 

et løp her, hvor du kan være fullt kvalifisert for yrkeslivet om fire år. Det er jo strålende. Og du 

kan tjene penger under opplæring. Og du kan gjøre noe praktisk, og noe kreativt». (Terje, 

østkantskole) 

Et spørsmål som fremkommer av Terjes utsagn er hvilke grupper elever man «mister» til 

studieforberedende fag, som egentlig kunne tenke seg et yrkesfag, ved å fremstille yrkesfag 

som forbeholdt de som ikke trives i skolen og som ønsker å bli fort ferdig. I lys av Reays (2017) 

argument for en manglende anerkjennelse av yrkesfaglige ferdigheter i samfunnet, mener jeg å 

finne at både Julie og Terje viser en annerkjennelse av praktiske ferdigheter, men at de ser på 

det som en motpol til teoretiske ferdigheter, og definerer det som et «andrevalg». En forklaring 

på dette kan være at det er forskjell på å anerkjenne yrkesfaglige ferdigheter generelt, og å se 

på det som positivt uavhengig av elevens sosiale bakgrunn (Reay 2017: 65). Som forskning 

viser er det mer vanlig for elever med lav klassebakgrunn å tro at de kommer til å ende opp med 

yrkeskompetanse og fagbrev (Hegna 2010; Bakken m.fl. 2016). Av den grunn kan det tenkes 

at det er lettere for denne elevgruppen å enes med rådgivernes tro på deres praktiske orientering.  
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De tøffe 

Et annet kjennetegn rådgiverne hadde for elever som valgte yrkesfag var at de var «tøffe». I 

denne kategorien finner jeg to betydninger. For det første var elevene tøffe fordi de turte å søke 

det som få elever i Oslo søker (Utdanningsforbundet 2018). For det andre omtalte rådgiverne 

dem som tøffe fordi de i mye større grad enn de som velger studieforberedende står overfor et 

betydelig valg. Dette kjennetegnet ved den yrkesfaglige elevgruppen ble oftere trukket frem 

hos rådgivere på vestkantskolene, noe som ikke er overraskende når man vet at det er enda 

færre elever som søker yrkesfag på den siden av byen (Hansen 2005b: 150; 2017: 271). 

For å illustrere hvordan elevene blir tøffe fordi det strider imot normalen, er det passende med 

Bentes fortelling om en gutt som valgte Restaurant og matfag:  

Det er litt sånn: «Wow. Det er tøft at du tørr!» Sånn som nå er det en gutt som har lyst til å gå 

Restaurant og matfag [...], det er jo både at det er yrkesfag og at det ligger på Etterstad 

[videregående skole] og at skolen der har mange nasjonaliteter og mange utfordringer. Og at 

hans venner, de aller fleste da, skal nok gå på studiespesialisering. Da tenker jeg at han må jo 

ha noe i seg som er litt modent, altså at han må være litt uredd for å tørre det. (Bente, 

vestkantskole) 

Bente bruker ord som uredd og moden når hun beskriver denne eleven, og jeg opplever at hun 

er stolt over elevens utdanningsvalg. Han bryter med majoriteten på sin skole, og ikke minst 

vennegjengen sin, og Bente synes han er tøff som gjør det. Det kommer også fram at han ikke 

bare har vært tøff fordi han har valgt et yrkesfag, men også fordi han har valgt et yrkesfag som 

ligger på en østkanten21, når han selv bor på Oslos vestkant. På et senere tidspunkt i intervjuet 

legger Bente til at hun er imponert over elever som velger yrkesfag fordi de «bryter med det 

som er forventa», noe som styrker kategoriseringen av «de tøffe».   

Olav gir en lignende beskrivelse, når han sier at «de har noe styrke, de har en motivasjon på å 

starte opp, de vil noe». Med dette er Olav også inne på den andre betydningen av det å være 

tøff, nemlig betydningen av det å faktisk ta et valg. Han utdyper påstanden sin:  

Men de har jo gått inn og valgt et yrkesfag litt mer bevisst. For da må du velge […] Det trenger 

du ikke gjøre på studiespesialisering, da trenger du ikke ta et valg: «Alle de andre gjør det, det 

kan vel jeg begynne med også». Men de som har valgt yrkesfag, de har måttet ta et standpunkt: 

«Nå velger jeg faktisk annerledes enn mine venner gjør». (Olav, vestkantskole) 

                                                 
21 Per dags dato (skoleåret 2019/2020) tilbys yrkesfaget «Restaurant og matfag» kun på Etterstad Videregående 

skole. 
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Olavs poeng, om at det kreves større grad av selvstendighet og modenhet for å velge et yrkesfag, 

er viktig, og det er flere av rådgiverne som viser til nettopp dette. Rådgiverne understreker 

nemlig at det er vanskeligere å ta et yrkesfaglig valg sammenlignet med et studieforberedende 

valg, slik de opplever det i sitt arbeid, og det er derfor imponert over elevene som gjør det. Til 

sammenligning med det å velge studieforberedende, og i hvert fall studiespesialisering, mente 

rådgiverne at elevene som valgte yrkesfag faktisk tok et utdanningsvalg. Hvorvidt elevene som 

velger denne utdanningsretningen selv anser det som «skummelt» eller «tøft» er ikke sikkert. 

Kanskje er det heller et resultat av manglende tilhørighet i skolen, som følge av klassebakgrunn 

(Bourdieu og Passeron 1990), og at man føler seg trygg på å velge det når rådgiveren forteller 

at det modent gjort, fordi man stoler på skolens avgjørelser (Lareau 2011: 297). 

6.2 Forståelsesrammer av yrkesfag 

Så langt har jeg vist hvordan elever som velger yrkesfag blir beskrevet av rådgiverne som 

skolesvake, praktisk orienterte og tøffe elever. Beskrivelsene kan sies å springe ut av diskurser 

om yrkesfag. Sagt på en annen måte er yrkesfagene underlagt forståelsesrammer, som gjør at 

det er vanskelig å handle «utenfor». Det som kunne blitt sett på som kvaliteter ved yrkesfagene, 

blir innenfor den dominerende kulturens forståelsesramme oppfattet som noe negativt. Fra 

rådgivernes perspektiv skal jeg nå vise hvordan yrkesfagene omtales som lavstatus, noe som 

«lukker dører» og gir fremmedfølelse. Jeg skal også vise hvordan rådgiverne erfarer at foreldre 

bidrar til å opprettholde disse diskursene, ved å mene at yrkesfag ikke er noe for deres barn. 

Lavstatus 

I mine analyser finner jeg at yrkesfagene i Oslo «rammes» av de sosiale statusskillene i byen. 

Rådgivernes historier bekrefter at yrkesfag er underlagt et lavstatus-stempel (se kapittel 1), og 

også hvordan dette representerer en av de største truslene i arbeidet de gjør for å skape interesse 

for utdanningsretningen. På Ragnhilds østkantskole, for eksempel, kunne elever komme på 

veiledning og si at det er «finere å gå studieforberedende». Tatt i betraktning de lave 

søkertallene til yrkesfag i Oslo er det ikke overraskende at dette blir et funn også i mine 

analyser. Likevel er det bemerkelsesverdig å se hvordan «status» kan ha direkte påvirkning i 

rådgivningsarbeidet på 10. trinn:  
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Fordi, det med yrkesfag, det har nærmest vært noe som har vært litt.. det har ikke vært noe særlig 

status. […] Jeg tror nok at det skyldes mye det da, at de velger videre utdanning fordi at det har 

høyere status. Det har lav status det å skulle gå på noe yrkesfaglig. (Olav, vestkantskole) 

Som Olav illustrerer kan status alene være en forklaring på hvorfor mange velger løp som legger 

opp til høyere utdanning etter videregående. I slike avveininger virker faktorer som interesser 

og ferdigheter å være fraværende. Alle rådgiverne fortalte meg på et tidspunkt hvordan 

«studiekompetanse har høyere status enn yrkesfag», til tross for at jeg selv ikke brukte ordet 

«status» i intervjuene. Det er derfor tydelig at dette er noe det snakkes mye om på skolene, og 

at det er vanlig å beskrive utdanningsprogrammene sånn.  

Spesielt foreldre virker å være pådrivere til å opprettholde yrkesfagets lavstatus. Gjennom en 

erfaring Bente delte kom det fram hvilke tanker en forelder hadde om yrkesfag: 

Sånn teoretisk kunnskap er mer verdsatt enn praktisk kunnskap, og jeg merker jo det når vi 

snakker om det, at holdningene til foreldre, for eksempel hvis vi har samtaler, handler om: «Ja, 

men sånn håndverkere de kommer jo fra Øst-Europa. Du får jo ikke jobb som håndverker hvis 

du er ute, altså, det er ikke noe lønn i det eller karrieremuligheter i det». [...] Så det er, mange 

fordommer kanskje, og holdninger som ikke alltid er riktige. (Bente, vestkantskole) 

Slike uttalelser fra foreldre, i samtaler der elevene også er tilstede, gjør at rådgiverne får en 

ekstra utfordring. Funnet viser hvordan rådgiverne kan erfare at det er foreldre som 

opprettholder lavstatusen til yrkesfagene. Der rådgiverne blir konfrontert med slike fordommer 

fra foreldre blir det vanskelig å vite hva som er rett å gjøre, og noen fortalte at de i slike 

situasjoner måtte se an foreldrene og trå varsomt. Slik jeg tolker det føler Bente på en 

definisjonsmakt overfor foreldrene, ved å si at holdningene ikke er riktig, men hun blir 

handlingslammet som følge av forståelsesrammenes gyldighet. At det er nødvendig for 

rådgiverne å gjøre en vurdering av hvem foreldrene er, fordi de vil unngå at det oppstår 

ubehagelige situasjoner, ligner på episodene med rådgiverne i studiet til Rosenbaum m.fl. 

(1996: 265, 270). I tillegg bekrefter det at sosial bakgrunn kan bli styrende for rådgivningen, i 

den grad foreldre kan brukes som indikator når rådgiverne skal navigere seg fram til et råd.  

Terje fremhever et viktig argument i forbindelse med elevenes dragning mot det som har status. 

Han mener at elevene ikke er klare til å ta valget enda og at de derfor er enda mer sårbare for 

rykter om hva som har status: 

Ja, man går for det som er status, og så er det først på et senere tidspunkt, det der med «Hvem 

er jeg, og hva skal jeg velge?» Fordi, vi jobber jo med hvem er jeg og hva skal jeg velge, men 

det når liksom ikke helt hjem. (Terje, østkantskole) 
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I lys av tidligere forskning er Terje trolig inne på noe viktig når han viser til mangelen på 

utviklet framtidsperspektiv (Steinberg m.fl. 2009). I det moderne norske samfunn ligger det en 

forventning om at 15/16-åringene skal ta valget selv (Smette 2015), men studier finner at dette 

blir et krevende prosjekt for mange, fordi det er kombinert med et større identitetsprosjekt 

(Heggen 2013: 32). 

Lukker dører 

Flere av rådgiverne tegner et bilde av hvordan mange elever ikke føler seg klare eller modne 

nok til å ta et utdanningsvalg. Det kommer fram hvordan en vanlig måte å håndtere denne 

framtidsusikkerheten på, er å lete etter det valget som lukker færrest dører for fremtiden. Her 

forteller rådgiverne at mange elever har en oppfatning av at yrkesfag «lukker dører», mens 

studieforberedende «holder alle dører åpne».   

Og så har de foreldre som har en idé om at hvis du skal ha alle muligheter åpne, så må du ta 

studiespesialisering, hvis ikke lukker du så mange dører. Så det å vise de at «Nei, du lukker 

ingen dører, du kan alltid få studiekompetanse, du kan alltid krysse over», det er kanskje det jeg 

jobber aller mest med. […] Og det å trygge de på at de skal tørre, at det ikke er farlig, det er ikke 

skummelt. (Bente, vestkantskole) 

Bente viser, i sin uttalelse, at hun mener yrkesfag ikke lukker dører, og at dette er noe de sliter 

med å få elever og foreldre til å forstå. Fra rådgivernes perspektiv var det, hvis noe, 

studiespesialisering som lukket dører. Begrunnelsen var at man med yrkesfag ville ha relevant 

erfaring og kunne gå rett ut i arbeidslivet, og at man alltid kan ombestemme seg og «krysse 

over» til studieforberedende. I mitt materiale er det oftest rådgiverne på vestkanten som snakker 

om foreldres frykt for at barna deres skal miste muligheter, noe som støttet opp om Lareaus 

(2011: 5) studier, der det er et fenomen at middelklasseforeldrene er bekymret for at barna deres 

skal ta valg som vil lukke dører til muligheter i fremtiden.  

På den ene siden prøver rådgiverne å få frem hvordan yrkesfag ikke lukker dører, og at det 

heller er studiespesialisering som gjør det. På den andre siden sier de at alle yrkesfag har «veier» 

tilbake til studiekompetanse. I dette reflekteres det hvordan også rådgiverne erkjenner at 

generell studiekompetanse vil være lurt som «reserveplan» – altså er det det som faktisk vil 

sikre at ingen dører lukkes. Denne dobbeltsidige fremstillingen kommer tydelig fram i 

intervjuet med Terje, når han sier: «det er ikke noe å lukke dører til, du har alltid muligheten til 

å gå tilbake til skolebenken». Yrkesfag alene virker sånn sett ikke å være bra nok. Den 

dobbeltsidige fremstillingen minner om inntrykket jeg satt igjen med etter å ha deltatt på 
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Yrkesfagkonferansen. Der var det et sterkt samlet engasjement for at yrkesfag må løftes, men 

ingen hadde andre argumenter enn at «yrkesfag er fint fordi man kan gjøre noe annet (enn 

studieforberedende)».  

Fremmedfølelse 

Rådgiverne snakket også om elevenes «fremmedfølelse» ovenfor yrkesfag. Blant elever som 

har interesser som kan passe til yrkesfag kan det å kjenne på en fremmedgjøring til faget nettopp 

være en grunn til at de ikke velger det likevel. Ifølge rådgiverne assosierer elevene det med noe 

fremmed eller ukjent fordi det er fjernt fra det de ellers forbinder med skole:  

Skole er liksom, det er sånn vi har det nå, og det gjør du på studiespesialisering. Det virker de å 

kjenne superbra. […] Det de sier om yrkesfag, hvis de ikke er av den typen som er veldig 

interessert, det er ofte helt på jordet. […] Du bare merker at de ikke har oversikten da. De vet 

ikke hva strukturen er, hva alle de ulike tingene yrkesfagene kan føre fram til. […] Så det er vel 

det at det er litt lang vei inn og det er ikke så nærme det de kjenner. De kan forestille seg hvordan 

det er å sitte på skolebenken, for det har de gjort mye, men det å gjøre noe praktisk, det er verre. 

(Terje, østkantskole) 

Terje fremstår forståelsesfull ovenfor elevene og den utryggheten de kjenner. Han peker på 

måten grunnskolen er lagt opp på, og sier at man ikke kan se til elevene når man skal finne svar 

på hvorfor det er så lave søkertall. Dette synspunktet kjenner vi igjen fra det innledende sitatet 

av Ragnhild, der hun starter med å si: «Vi er jo ikke noe yrkesforberedende skole». Rådgiverne 

i denne studien demonstrerer sånn sett at «fremmedfølelsen», som erfart diskurs hos elevene, 

påvirker dem direkte i arbeidet med elevers utdanningsvalg. Igjen kan det trekkes paralleller til 

Reay (2017), og hennes poeng om at det enda gjenstår å komme til et punkt der den legitime 

kulturen i skolen anerkjenner praktiske egenskaper på lik linje som teoretiske.  

Dette funnet kan sees i sammenheng med rådgivernes fortellinger om «de tøffe» elevene som 

søker yrkesfag. Slik jeg ser det beskriver rådgiverne dem som tøffe fordi de selv opplever det 

som «fremmed», grunnet forståelsesrammens definisjonsmakt. Olav, for eksempel, virker ikke 

overrasket over at elevene ikke velger yrkesfaget Bygg og anlegg: 

Veldig mange elever i dag vet ikke hva det betyr å velge Bygg og anlegg eller noe innenfor der. 

Altså, de har ikke hatt noe praksis med det her. De har knapt holdt i et trestykke. (Olav, 

vestkantskole) 

At mange elever assosierer yrkesfag som noe fremmed illustrerer hvordan også de er underlagt 

skolens forståelsesrammer av yrkesfag. Ved å sette de praktiske og estetiske fagene bakerst i 
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rekka sender skolen signaler om at det ikke hører hjemme i skolen, og bidrar til å skape en 

avstand mellom elevene og yrkesfagene. Hvis elevene ikke lærer disse ferdighetene ellers i sin 

hverdag, noe som er sannsynlig hos elever som ikke har foreldre med yrkesfaglig bakgrunn, er 

det ikke overraskende at de føler seg tryggere på å skulle gå tre år på et studieforberedende 

program. I tillegg vet man at mange elever vil møte mindre støtte hos sine foreldre hvis de 

velger yrkesfag (Kindt og Hegna 2017). 

 «Men mitt barn skal gå et eller annet, annet» 

Ifølge rådgiverne var mange foreldre innforstått med at yrkesfagenes posisjon forsøkes løftes i 

Oslo, men at de samtidig ikke følte at det angikk dem og deres barn. Nora, som jobbet på en 

østkantskole, mente at denne tendensen var vanligere på vestkantskoler, noe som også er 

sannsynlig å tro når man fra statistikken ser at det er færre som søker yrkesfag der (Hansen 

2017). Nora så for seg at rådgiverne som jobbet på vestkanten ofte fikk høre at «det er fint med 

yrkesfag, men mitt barn skal gå et eller annet, annet». En slik holdning blant foreldre kan også 

kategoriseres som en forståelsesramme, men i motsetning til de foregående har foreldrene her 

en mer aktiv rolle, slik rådgiverne så det.  

En slik tankegang hos foreldre kan tolkes som demonstrasjoner av sosial lukning og symbolsk 

vold i utdanningssystemet. Videre kan det sees i sammenheng med Reays funn om foreldres 

«conflict and tension between being a good citizen and a good parent» (Reay 2017: 172). Det 

er en forventning at foreldre skal involvere seg i deres barns fremtid (Aarseth 2018: 97), 

samtidig misliker skolen det dersom foreldre involverer seg på en måte som ødelegger for et 

selvstendig utdanningsvalg (Smette 2015: 270, 283). Slik jeg tolker reaksjonene til rådgiverne 

er det noen foreldre som forsøker å lykkes med denne balansegangen, når de i samtale med 

rådgiveren «unnskylder» barnet sitt ved å påstå at det er han eller hun som ikke passer til 

yrkesfag, men at yrkesfag vil være fint for andre. 

Ida, som jobber på en vestkantskole, mener å kunne se en forskjell mellom elevene som velger 

yrkesfag og elevene som ikke gjør det, nettopp basert på hvem foreldrene er:  

Jeg tror at foreldrene har ganske mye å si. Jeg har vel inntrykk av at, ja, de elevene hos oss som 

kanskje tenker mer yrkesfag, som ikke gjør det så veldig veldig bra, de har nok i større grad 

foreldre som er litt mer ressurssvake. Ja, jeg vil vel si det, når jeg ser for meg elevgruppa og 

tenker på de her som kan [velge] det. (Ida, vestkantskole) 
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Ifølge Ida er foreldrene til elever som velger yrkesfag gjerne «mer ressurssvake». Hennes 

opplevelse reflekterer derfor på mange måter det Nora viste til; at foreldre fra vestkanten er 

mindre tilbøyelige til å vurdere yrkesfag enn foreldre fra østkanten. Basert på Idas utsagn kan 

det virke som at det er sjeldent elever med ressurssterke foreldre vil vurdere yrkesfagene, men 

at hun ikke blir overrasket når det er en elev hun vet har ressurssvake foreldre. Det at hun sitter 

med et inntrykk av slike forskjeller mellom elevene, indikerer at rådgiverne har et godt 

utgangspunkt for å kunne forstå seg på klasseulikhet i byens utdanningsvalg.  

At foreldrene mener yrkesfag ikke vil passe for akkurat deres barn kan henge sammen med en 

usikkerhet rundt hva yrkesutdanning er, mener Olav: 

Nei, typisk der er jo hvis sønn eller datter ønsker et yrkesfag, og at foreldrene ønsker at de skal 

ha en utdanning, der de skal gå videre. […] Foreldrene ønsker at de skal ha en teoretisk 

utdanning, [da] det er mest sikkert i et usikkert arbeidsmarked, og det har høyere status. Jeg tror 

nok det er mye det det går på. Og det går på usikkerhet, i forhold til hva en yrkesutdanning vil 

føre til. (Olav, vestkantskole) 

Olav beskriver hvordan foreldrene kan stå i veien for elevens ønske om yrkesfag. Hans 

vurdering av foreldrene er at de har en ide om at teoretisk utdanning er mer sikkert enn yrkesfag, 

og at det har høyest status. Han mener også det kan henge sammen med at mange foreldre føler 

en avstand til yrkesfagene, fordi de er usikre på hva det vil føre til. Her fremstår det altså 

hvordan foreldrene selv kan føle seg fremmedgjort i møte med yrkesfagene, og at det kan gå ut 

over barnets utdanningsvalg.  

Fra tidligere forskning vet man at foreldre tar en mer aktiv rolle i utdanningsvalget enn tidligere 

(Rosenbaum m.fl. 1996: 265; Doepke og Zilibotti 2019: 124), at det er middelklasseforeldre 

som i størst grad lykkes med å medvirke i deres barns institusjonelle utfall (Lareau 2011; 

Stefansen 2011: 69), og at det også er denne foreldregruppen som er minst positive til yrkesfag 

(Reay 2017: 65). Tatt det i betraktning tolker jeg Olavs sitat som at han har et godt bilde på 

hvor foreldrene står og virker forståelsesfull i dere sak, noe som er et tegn på at foreldrene har 

lykkes med å navigere seg i skolen og kommunisere på «riktig» måte. En annen tolkning av 

sitatet er at Olav ønsker å få frem hvordan foreldrene er de som styrer elevene bort fra 

yrkesfagene, og at han selv ikke kan gjøre noe med det. I så fall er sitatet et argument for at 

rådgiverne ikke kan stå ansvarlige for de lave søkertallene til yrkesfag i Oslo. 
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6.3 Yrkesfag på østkantskolene 

Under «Fortellinger om elever som velger yrkesfag» har jeg vist til de kjennetegnene som ble 

trukket frem hos alle rådgiverne, uavhengig av hvor i Oslo de jobbet. Også forståelsesrammene 

ble utarbeidet fra intervjuer med rådgivere både øst og vest i byen. Av den grunn kan de 

foregående kategoriene forstås som rådgivernes «delte narrativ». Resten av dette kapittelet 

deles rådgiverperspektivene fra østkantskolene og vestkantskolene i to deler. I denne delen skal 

det handle om rådgivning av yrkesfag på østkantskoler, mens neste del vil handle om rådgivning 

av yrkesfag på østkantskoler. Målet har vært å utforske forskjeller i erfaringene fra de to sidene 

av byene, med tanke på hvor mange ulikheter som fra før av dokumenteres mellom Oslos øst 

og vest (Ljunggren 2017). 

Som nevnt innledningsvis er det oftere at elever på østkanten velger yrkesfag enn elever på 

vestkanten (Hansen 2017: 271), og sånn sett inngår utdanningsvalget som en del av de 

sosiogeografiske forskjellene i hovedstaden. Av den grunn er det ikke overraskende når jeg 

finner at rådgiverne på østkantskolene har mer erfaring med rådgivning til yrkesfag enn det 

rådgiverne på vestkantskolene har. På østkanten fikk jeg inntrykk av at det ikke var uvanlig for 

en elev å vurdere yrkesfag, selv om det kanskje ikke stod øverst på lista. Å ta opp temaet enten 

i samtale med en eleven eller i plenum, i for eksempel Utdanningsvalg-faget, var derfor 

uproblematisk for disse rådgiverne.  

Det er særlig to aspekter som er gjentagende i materialet knyttet til østkantskolerådgivernes 

arbeid med yrkesfagene. For det første, hvordan de snakker om yrkesfag som en alternativ vei 

til studiekompetanse, for det andre, hvordan realitetsorienteringen ble brukt for å finne frem til 

interesser som passet til et yrkesfagene. 

En alternativ vei til studiekompetanse 

I intervjuene på østkantskolene snakket rådgiverne ofte om hvordan det var mulig å få 

studiekompetanse gjennom å velge yrkesfag. De fortalte at de brukte mye tid på å forklare 

elever og foreldre hvordan det alltid er mulig å gå fra et yrkesfaglig til et studieforberedende 

utdanningsløp, eller at man kan ta et kombiløp, altså et yrkesfag med studiekompetanse flettet 

inn. Etter hvert så jeg hvordan dette var en svært vanlig måte å presentere yrkesfag på; som en 

alternativ vei til studiekompetanse:  
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Det er ingen vei som er blokkert […]. Du kan ta påbygging, du kan ta kryssløp, det er så mange 

forskjellige alternativer. Og du kan i tillegg da ta noe yrkesforberedende som gir 

studiekompetanse og, så du har så mange varianter. Men å velge bare studiespesialisering, for 

en del, det er litt meningsløst. For de kan ta det igjen senere. (Martin, østkantskole) 

Martins poeng virker å være at det alltid er mulig å få generell studiekompetanse ved siden av 

eller samtidig som et yrkesfag, og at yrkesfag derfor kan være et godt alternativ for de som er 

usikre på om de vil på studiespesialisering, men som likevel vil ha studiekompetanse. 

Jeg ble også fortalt at det var vanligst at elevene i forkant av rådgivningssamtalen hadde bestemt 

seg for at de ville gå et studieforberedende løp, nettopp med det formål å få studiekompetanse. 

Rådgiverne må derfor ofte ta utgangspunkt i at studiekompetanse er målet, selv i situasjoner 

der de mener det vil være aktuelt å snakke om yrkesfag md eleven. Når de da foreslår yrkesfag 

som en alternativ vei til studiekompetanse, oppfatter jeg det som en måte å møte eleven i 

midten. Til sammenligning fant Smyth og Banks (2012) hvordan rådgivernes utgangspunkt ofte 

var at eleven allerede hadde bestemt seg for de skulle ta høyere utdanning, og at rådgivningen 

dermed handlet om hvilken vei man skulle velge for å nå det målet (2012: 270, 277). 

Noen elever kunne også komme rådgiverne i forkjøpet, ved å forklare hvordan de hadde lagt en 

plan om å velge yrkesfag for å oppnå studiekompetanse. Rådgiverne fortalte hvordan elevene 

så på det som en fin måte å få noe praktisk erfaring først:  

For eksempel de som velger seg til de kombinerte løpene, som jeg snakket om i stad, der krever 

de jo også mer, eller høyere karakterer for å komme inn. […] Og da opplever jeg at en del av de 

har valgt helt bevisst. At «Jeg ønsker å gå lege», for eksempel, eller «Jeg ønsker å gå ingeniør, 

men vet at det er lurt å ha noe av det praktiske i bunn». (Nora, østkantskole) 

Som Nora forteller er det flere elever som oppdager den alternative veien til studiekompetanse 

på egenhånd, og som bevisst benytter seg av muligheten fordi de ser fordeler med det. Blant 

disse elevene kunne rådgiverne snakke om «de tøffe» og «de praktisk orienterte», men også 

«de skolesvake» som var innstilt på at de ville ha studiekompetanse, men som ikke hadde gode 

nok karakterer til å komme inn på studiespesialisering på den skolen de ønsket.  

Solveig løftet frem en annen side ved dette fenomenet. Hun forklarte hvordan det er en liten 

økning i antall som søker yrkesfag i Oslo, men at det kun er fordi man kan velge kombiløpene; 

«at du kan få studiekompetansen på yrkesfag». Slik hun så det ble det «sniking med 

statistikken». Ser man på søkertallene til de forskjellige utdanningsprogrammene i Oslo (Oslo 

kommune 2019b) er det ingen tvil om at «kombiprogrammene» står for en stor del av søkerne 

til yrkesfag. Den foreliggende statistikken og intervjudataen som er samlet inn gir derfor 
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inntrykk av at elever velger å søke yrkesfag fordi det er et godt alternativ for å oppnå generell 

studiekompetanse, og kanskje i mindre grad fordi de vil ta et yrkesfag – for i så fall kunne de 

valgt å gå et rent yrkesfaglig løp. Når det er sagt kan det også tenkes at elever som i 

utgangspunktet ikke hadde interessen for yrkesfag får det etter at de har gått et slikt 

utdanningsløp, og fenomenet kan sånn sett virke begge veier. 

Realitetsorientering 

Realitetsorientering er en strategi som blir benyttet i tilfeller der rådgiveren opplever at elevens, 

eller foreldrenes, drøm for fremtidig yrke er for ambisiøst. Ideen er å få eleven og foreldrene til 

å forstå hva som er realistisk å komme inn på av skoler og utdanningsprogram med det 

utgangspunktet man har – med henvisning til elevens evner. Selv om realitetsorientering også 

ble brukt av rådgiverne på vestkantskolene, finner jeg at den er mer fremtredende på 

østkantskolene, og at målet med en slik rådgivningsstrategi i de fleste tilfeller er å få eleven til 

å vurdere et yrkesfag. Dette er et interessant funn, da det tyder på at det er forskjell på å være 

rådgiver på østkanten og vestkanten, likt som i studien til Smyth og Banks (2012) om 

rådgivning på middelklasse- og arbeiderklasseskole. En forklaring kan altså være at rådgiverne 

er bevisst hvilken sosial bakgrunn som dominerer i området de jobber i. På vestkantskolene 

virker det ikke som de går like hardt ut med sin realitetsorientering, muligens fordi de ikke vil 

være «portvoktere» som kommer i konflikt med foreldre (Rosenbaum m.fl. 1996).  

Først og fremst er det nødvendig å vise til hvordan realitetsorientering kan by på etiske 

dilemmaer for rådgiverne:  

Jeg synes at det er vanskelig, det etiske, rundt realitetsorientering […] Jeg kan ikke sitte å si at 

jeg synes det er en god idé å søke legestudier hvis du har spesialundervisning eller hvis du har 

2,5 i poengsum, og jeg vet at du har store utfordringer med læring. Ikke sant, det er ikke noe 

god idé. Hvordan skal du da komme deg fram til det? Jeg kan ikke bare sitte der i bobla med de, 

da er jeg en dårlig rådgiver. Da gjør jeg ikke det som kanskje forventes. Og hvis vi skal snakke 

om livsmestring her, de vil jo kanskje bruke 20 år på å bli lege. Vil du da føle at du har mestra 

livet ditt godt? Så det er en utfordring. Det synes jeg det er, når det ikke står i stil. (Camilla, 

østkantskole) 

Det er en vanskelig balansegang når man skal komme med råd som gjerne strider imot elevens 

ønske, samtidig som man skal ivareta selvstendighetsprinsippet og la eleven ta et «fritt» valg. 

Som Camilla viser i sitatet, velger hun heller å realitetsorientere enn å ikke gjøre det, dersom 

hun ser på det som nødvendig. Dette minner om «kampen for elevene», bare at det i dette 
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tilfellet ikke handler om å hjelpe en elev i møte med foreldreinvolvering, men en bekymring 

knyttet til elevens fremtid. 

Realitetsorienteringen på østkantskolene kan også kjennetegnes av at rådgiverne forsøker å 

finne et yrkesfag som ivaretar elevens interesser, men som fører frem til et annet yrke enn det 

de hadde sett for seg først. Nora forteller hvordan dette foregår hos henne:  

Man tar utgangspunkt i et yrke som de har sett for seg, for eksempel lege da […] Hvor de skal 

se på hva det er som frister de med dette yrket, og kan de finne igjen noe av det samme i andre 

yrker. At de kan finne yrker som også kan være givende for de, som har mange av de samme 

elementene i seg. Eller elever som tenker sykepleie […] Der er det flere som får øynene opp for 

Helse og oppvekst, for eksempel. Og tenker at, ja men da kan jeg ta påbygg etterpå. At man 

trygger de på at det finnes flere muligheter for å få til det de egentlig har lyst til. (Nora, 

østkantskole) 

Som Nora viser tar hun utgangspunkt i en interesse innenfor helsesektoren, og finner den 

yrkesfaglige retningen som er mest passende. Gjennom realitetsorientering blir målet å få 

eleven til å se at Helse og oppvekstfag vil være en spennende vei å gå, da det vil føre til jobber 

innenfor helsesektoren, og at det kan være et smartere valg enn å gå studiespesialisering. 

«Påbygg» brukes som et trekkplaster; det er alltid en mulighet å ta et påbyggingsår etterpå, hvis 

man ser at man ønsker studiekompetanse. På denne måten beholder Nora elevens interesse, 

pensler hen inn på et utdanningsløp hun mener vil passe bedre, men trygger samtidig eleven 

(og foreldrene) på at det er mulig å ombestemme seg og få studiekompetanse. Her kan det 

argumenteres for at realitetsorienteringen bidrar til å utsette utdanningsplaner, fordi Nora får 

eleven til å fokusere på hvilke interesser som ligger bak yrket i stedet for å tenke langsiktig. 

Dette står i kontrast til funnet over, der Camilla viser hvordan hun vil hjelpe eleven til å tenke 

mer langsiktig. I lys av tidligere studier (Rosenbaum m.fl. 1996) kan det ene tilfellet av 

realitetsorientering reflektere «portvokting», mens det andre tilfellet kan sies å reflektere fravær 

av «portvokting».  

I flere tilfeller kommer det fram hvordan det ofte er de minoritetsspråklige som blir anbefalt 

yrkesfag, noe som er å kjenne igjen fra nylig forskning i Oslo (Ljunggren og Orupabo 2019). 

En ting som er verdt å merke seg i denne sammenheng, er hvordan det i noen tilfeller kunne 

virke som at rådgiverne tar lettere på det, når det gjelder realitetsorientering av familier som har 

mangel på kunnskap og kjennskap til strukturen i videregående: 

Altså, foreldrene har jo null peiling på hva de presterer på skolen. Så da tar vi dem inn og 

forklarer dem litt mer. Og så er det jo ofte sånn at de som skal bli lege, de kan jo begynne på 



75 

 

Helse og oppvekst, for det er jo nesten det samme. Så det ordner seg jo som regel. (Solveig, 

østkantskole) 

Solveig snakker om noen av de minoritetsspråklige foreldrene på hennes skole, som hun tok 

inn til samtale fordi hun så at det var behov for en realitetsorientering. Som hun er inne på, 

opplever hun at dette er foreldre som ikke har god oversikt over deres barns skolegang, noe 

som kan henge sammen med mangel på kunnskap og kjennskap til utdanningssystemet (Lareau 

2011: 209, 292). Hvis det er tilfellet, og foreldrene i tillegg ikke har tatt utdanning i Norge selv, 

kan man anta at de ikke vet at det er stor forskjell på et legeyrke og et helsefagarbeider-yrke, 

hva gjelder status og penger. I så fall kan det være en forklaring på hvorfor Solveig lykkes med 

sin realitetsorientering. Funnet gir et bilde på hvordan rådgiverne, gjennom sin posisjon i 

skolen, kan utøve symbolsk vold som en utilsiktet konsekvens av tilpassede råd, og dermed 

bidra til reproduksjonen av sosiale forskjeller i utdanning (Bourdieu og Passeron 2006: 28). 

6.4 Yrkesfag på vestkantskolene 

Det er jo klart at det er et veldig ressurssterkt område her, det merker man jo. Mange velutdanna 

foreldre, i gode jobber da. Og det preger jo elevene og. […] For det handler jo også om hvordan 

foreldrene er, ikke sant, hvordan de snakker, hvordan de ordlegger seg. Altså, når de har råd til 

å bo her, i en stor villa på [vestkanten], så er det klart at da har man jo en del ressurser. Og man 

merker det jo også på ungene da, som mange er veldig flinke.. (Ida, vestkantskole) 

På vestkantskolene var situasjonen rundt rådgivning til yrkesfagene noe annerledes. Etter å ha 

gjennomført intervjuer både øst og vest i Oslo ble det tydelig hvordan yrkesfagenes posisjon på 

vestkanten var enda svakere enn på østkanten. Majoriteten av elevene herifra kommer fra 

familier med høy utdannelse, og det er mye mindre sannsynlighet for at disse elevene velger 

yrkesfag (Hansen 2005b: 150; 2017: 271). Som Ida får frem i det innledende sitatet opplever 

hun den privilegerte tilværelsen på vestkanten som en hindring, da hun antyder at det er 

vanskelig å forene ressurssterke og velutdannede forelde med yrkesfag22. En annen 

vestkantrådgiver, Olav, forteller at han må tegne et bilde av hva yrkesfag er for elevene og 

foreldrene fordi «de har nok oppfatninger av yrkesfag som ikke er helt riktige».  

Selv om rådgiverne hadde gjort jobben sin med å sette seg inn i alle de yrkesfaglige 

utdanningsretningene, var det tydelig at de ikke var like vant med å snakke om dem. For 

eksempel hadde de ofte få eller ingen erfaringer med elever som hadde søkt seg til de 

                                                 
22 Sitatet er hentet fra et lenger utsagn om utfordringer knyttet til yrkesfaglig rådgivning.  
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forskjellige yrkesfagene. En av rådgiverne overrasket meg også da jeg spurte om hun hadde 

snakket med elevene om andre utdanningsprogram enn studiespesialisering, og hun startet å 

fortelle om erfaringer med elever som søker andre studieforberedende utdanningsprogram. Selv 

hadde jeg en idé om å vri samtalen over til å handle om yrkesfagene, da jeg stilte spørsmålet, 

men hennes tolkning av «andre utdanningsprogram» var de andre studieforberedende, og ikke 

de yrkesfaglige.  

At yrkesfag er et tema i mindre grad på vestkantskolene, gjør funnene og analysene rundt 

yrkesfaglig rådgivningen desto mer interessant. I det følgende vil jeg vise hvordan rådgiverne 

opplever at vestkantelevene unnskylder valget av studiespesialisering med å si at de utsetter 

utdanningsvalget, eller at de i stedet for å faktisk velge mellom de to utdanningsretningene 

heller vier all oppmerksomheten til valg av skole. 

Å utsette utdanningsvalget 

På vestkantskolene virket det å ha utviklet seg en trend for hvordan man «håndterte» yrkesfag, 

dersom man ville unngå å ta stilling til det. Elever kunne komme til rådgiveren og si at de ikke 

var klare til å ta et utdanningsvalg, og at de ville velge studiespesialisering for å ikke måtte ta 

stilling til yrker. Dette ble presentert av rådgiverne som en måte å «utsette valget» på. Slik 

rådgiverne beskrev det handlet det om at elevene ikke vil ta stilling til noe annet enn at de skal 

gå tre år til med «vanlige skolefag». Flere av rådgiverne hadde opplevd at elever på eget initiativ 

kom for å fortelle dette, og at det ble derfor forstått som en selvstendig avgjørelse. 

Her er det jo veldig mange som for så vidt utsetter det valget litt, ved å velge studieforberedende 

utdanningsprogram. For de vet at de skal studere videre, men de vet ikke helt hva de skal. De 

vil gjerne ta høyere utdanning, og det er mange her som på en måte tar det som en selvfølge at 

de skal gjøre det. (Olav, vestkantskole) 

I sitatet ser man hvordan Olav legitimerer et samsvar mellom det å velge studieforberedende 

og det å ønske høyere utdanning. Å utsette valget med studiespesialisering fremstår her som en 

måte å rettferdiggjøre at man ikke vurderer de yrkesfagene. På den måten unngår man å ta 

stilling til yrkesfag og hvorfor man ikke har interesse for det. Som nevnt tidligere kan 

rådgiverne beskrive de som velger yrkesfag som tøffe og modne, fordi de i motsetning til de 

som velger studiespesialisering faktisk står ovenfor et valg. Her kan det likevel se ut som Olav 

mener det er en selvstendighet knyttet til avgjørelsen om at man ikke er klar til å ta et 

utdanningsvalg. Den oppfatning er gjenkjennbar hos flere av rådgiverne på vestkantskolene, og 

det illustrerer hvordan de kan være fornøyd med en elevs valg så lenge eleven kan vise til en 
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selvstendig begrunnelse; et kulturelt fenomen som er gjenkjennelig hos den moderne 

middelklassen (Aarseth 2018: 95-97; Kindt 2019: 49). Når rådgiverne møter elever som bruker 

dette argumentet, og som begrunner det med at de ikke føler seg klare, vil det i lys av 

selvstendighetsprinsippet, mest sannsynlig oppleves motstridende for rådgiverne å utfordre 

avgjørelsen. I intervjuene kommer det fram at rådgiverne da heller velger å jobbe med elever 

de er bekymra for. 

Andre faktorer på vestkanten, som er med på å forklare hvorfor elever utsetter valget med 

studiespesialisering, kan henge sammen med at yrkesfagene er lite representert i deres verden, 

fordi det er få rundt dem som går den retningen. En konsekvens av dette, som Astrid har opplevd 

på sin skole, er at elevene starter å gjøre narr av yrkesfagene når de blir presentert:  

De ser ikke nytten av å lære, altså, de ser kanskje ikke nytten av å lære om Bygg og anlegg, de 

bare ler det vekk. […], de fleste er jo opptatt av at de skal gå én retning, og de skal gå 

studiespesialisering, og så er de ferdig med det. Og så er de ikke interessert i annet. (Astrid, 

vestkantskole) 

I sitatet forteller Astrid om hvordan hun opplever å snakke om yrkesfag i Utdanningsvalg-faget. 

Slik hun ser det, føler ikke elevene at yrkesfag angår dem, og dermed synes de heller ikke det 

er nyttig å lære om. Hendelser som dette kan føre til at elever som vurderer yrkesfag går bort 

fra det igjen, fordi medelever klassifiserer det som «feil». At elevene ytrer slike meningene og 

viser en selvtillit i egne holdninger, slike rådgiverne beskriver det, kan for det første tyde på at 

de har foreldre som har lært dem hvordan de skal ha troen på seg selv og hvordan de kan styre 

interaksjoner til egen fordel (Lareau 2011: 6). For det andre at de, i sin klasseposisjon, har 

internalisert en habitus med interesser som avviker fra de interessene som assosieres med 

yrkesfagene (Bourdieu 1998: 8). Disse elevene virker allerede i en alder av 15 år, ha en ‘sense 

of once place’ (Bourdieu 1989: 17; Reay m.fl. 2001: 864) når det kommer til utdannings-

program på videregående skole. Dette gir et godt bilde på ulike opplevelser i rådgiverrollen på 

østkanten og vestkanten, når det kommer til rådgivning av yrkesfag. 

Skolevalg trumfer valg av utdanningsprogram 

De er mer opptatt av skole enn linje. Linje har de allerede bestemt seg for. […] Linjen er så 

forhåndsvalgt, ikke for alle selvfølgelig, men for veldig, veldig mange, at da er det skolen som 

er hovedfokus. (Astrid, vestkantskole) 

Astrid snakker om «linje», og henviser med det til utdanningsprogram. Som tidligere vist har 

majoriteten av elevene på hennes skole allerede bestemt seg for å velge studiespesialisering. I 
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praksis fører dette til at utdanningsvalget, som ifølge rådgiverne fortrinnsvis bør handle om 

valg av program, i stedet handler om valg av skole. Elevene bruker valgprosessen til å sjekke 

ut de forskjellige skolene og hvilke snitt som kreves for å komme inn. Astrid fortalte at hvis 

hun stilte et åpent spørsmål til elevene om hvilke tanker de hadde rundt utdanningsvalget, så 

ville de fleste begynne å snakke om valg av skole. Lignende erfaringer så vi også på andre 

vestkantskoler. Med dette mener jeg å finne at skolevalget trumfer valget av utdanningsprogram 

på ungdomsskolene vest i Oslo.  

Hvorvidt det er en bevisst strategi fra elevenes side, fordi de unngår å ta stilling til valg av 

yrkesfag (jfr. forrige avsnitt om «Å utsette utdanningsvalget»), eller om det rett og slett er fordi 

skole er viktigere for dem, er ikke rådgiverne klare på. Men, ved å «tillate» at valg av skole tar 

fokuset bort fra valg av program, kan det argumenteres for at rådgiverne bidrar til at elevene 

slutter å stille spørsmål ved hvorfor de velger som de gjør. Som det fremkommer av studiene 

til Smyth og Banks (2012: 277) kan resultatet bli at rådgiverne slutter å stille spørsmål ved 

utdanningsretning og på den måten normaliserer at valg av skole kan trumfe valg av program, 

og videre, at de forsterker elevenes og deres familiers kulturelle avstand til yrkesfagene. Her er 

det viktig å presisere at vestkantelever som velger å prioritere valg av skole, og tar det for gitt 

at de skal gå studiespesialisering, like fullt tar en bevisst avgjørelse på at de ikke vil gå yrkesfag. 

Som tidligere forskning viser, er det et skille i Oslo når det kommer til valg av videregående 

skoler: vestkantelever velger sjeldent skoler på østkanten (Hansen 2005a: 21). Et problem 

rådgiverne introduserte meg for i den sammenheng, var hvor lite yrkesfagene er representert på 

skolene vest i Oslo: 

Jeg tror at yrkesfag må legges på skoler på vestkanten […] Nydalen har Helse og oppvekst, og 

Service og Samferdsel, og det er straks mer interessant for mine elever […] Eller Ullern som 

har et sånt yrkesfag med studiekompetanseløp, på Helse og oppvekst, da smaker det litt bedre 

tror jeg, for mange. Så det tror jeg kan være lurt, at man blander, at det er liksom ikke bare 

østkantskoler som har [yrkesfag]. For i gamle dager så var det det. (Bente, vestkantskole) 

Som Bente forteller har det kommet noen yrkesfag på de skolene vestkantelevene søker seg til 

og hun opplever derfor at det er en prosess som er på rett vei. Ifølge henne er det hvilken skole 

yrkesfaget tilbys på som blir avgjørende for om hun vil kunne snakke med en elev om det. 

Likevel er det så nytt med yrkesfag på disse skolene at det fortsatt er studiespesialisering som 

«dominerer», noe poenggrensene for inntak tydelig illustrerer23. Når elevene er fast bestemt på 

                                                 
23 Se vedlegg 3 
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hvilken skole de vil gå på, og den skolen mest sannsynlig har få eller ingen yrkesfag, er 

sannsynligheten for at de tar studiespesialisering stor.  

Siden jeg visste at skolene som er mest populære blant vestkantskoleelvene har noen av byens 

høyeste poenggrenser (er vanskeligst å komme inn på), ble jeg videre nysgjerrig på hvordan det 

ble håndtert av rådgiveren dersom det var elever som ikke hadde høyt nok snitt til å komme inn 

på noen av disse. Ida forklarte forløpet på hennes skole:  

Men det som skjer her, med våre elever, hvis de kommer inn på en skole langt på den andre 

kanten av byen, som de bare ikke vil sette sine bein på, da blir det gjerne privatskole. Ja, det er 

alltid løsningen da. […] Nei, da betaler pappa for det. (Ida, vestkantskole) 

Siden skolene på østkanten i stor grad har lavere snitt enn vestkantskolene er det eventuelt der 

elever med dårligere karaktersnitt får plass. Dette er ikke aktuelt for alle vestkantforeldre, og 

det å betale for en privatskole blir den enkle utveien. Tilsvarende funn ser vi også i tidligere 

forskning på Osloskolen (Hansen 2005a: 21). Dette eksemplifiserer hvor viktig valg av skole 

er, eller valg av sosial omgangskrets, som det på mange måter fremstår som. Enda viktigere 

belyser det hvordan østkant/vestkant-skillet får betydning i elevenes utdanningsvalg, og at også 

økonomiske ressurser kan få en konkret betydning i de reproduserende utdanningsvalgene. At 

foreldre er villig til å investere i egne barns utdanningskapital, om det så er med penger 

(Flemmen 2010: 238) eller oppdragelse (Lareau 2011: 60; Stefansen 2011: 69), er en 

dokumentert strategi blant velstående familier som vil holde alle dører åpne for deres barns 

fremtid. Og, som nylig forskning viser, involverer foreldre med mye økonomiske og kulturelle 

ressurser seg i stor grad i deres barns utdanningsløp (Strømme 2019). 
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7 DISKUSJON OG AVSLUTNING 

 

I dette avsluttende kapittelet skal jeg svare på studiens andre forskningsspørsmål og drøfte 

relevansen av funnene i lys av de teoretiske perspektivene, så vel som funnenes samfunns-

messige betydning. Hva gjelder forskningsspørsmålene har målet med analyse-kapitlene vært 

å svare på studiens første spørsmål: Hvilke faktorer tematiserer rådgiverne som viktigst for 

elevenes utdanningsvalg, og hvordan ser rådgiverne på sin egen rolle i dette valget? Før jeg 

starter på diskusjonen vil jeg likevel oppsummere analysefunnene for å presisere hvilke faktorer 

rådgiverne trekker frem og hvordan de ser sin egen rolle. Deretter skal jeg diskutere 

hovedfunnene opp mot oppgavens andre forskningsspørsmål: Hvilken betydning får rådgiverne 

i sammenhengen mellom klasseulikhet og utdanningsvalg? I den første delen av diskusjonen 

skal det handle om hvordan rådgiverne navigere seg etter klassebakgrunn for å tilpasse rådene 

sine til ulike elevgrupper. I den andre delen av diskusjonen skal den klassetilpassede 

rådgivningen sees i sammenheng med det jeg kaller dikotome kategorier rundt utdannings-

retningene, for å forstå bedre yrkesfagenes posisjon i rådgivningssammenheng, og i Oslo 

generelt.  

Oppsummering av analysefunn 

I kapittel 5 beskrev jeg rådgivernes møte med foreldreinvolvering i utdanningsvalg. Jeg 

argumenterte for at foreldrenes involveringspraksiser representerte ulike kulturelle repertoarer 

(jfr. Lareau 2011). Rådgivernes erfaringer ble illustrert gjennom de handlekraftige og de 

beskjedne foreldrene. Den første gruppen ønsket å være med i prosessen og tok aktivt initiativ 

selv. Den andre gruppen ble kjennetegnet av foreldre som i mindre grad blandet seg i 

utdanningsvalgprosessen eller som belaget seg på rådgiverens hjelp. Avslutningsvis trakk jeg 

frem rådgivernes «kamp» for elevene, der jeg skisserte to ytterpunkter: rådgivernes rolle som 

elevens advokat og følelsen av at rådgivningsarbeidet er ubetydelig. Det overordnede funnet i 

dette kapittelet er at rådgiverne anser elevenes foreldre som en viktig faktor i utdanningsvalget, 

og at deres relasjon til og samarbeid med foreldre får betydning for eleven. Jeg finner også at 

rådgiverne ser på egen rolle som viktig, fordi de opplever at de står ansvarlig for å ivareta 

selvstendighetsprinsippet, til tross for at egen innsats ikke alltid får betydning i møte med andre 

sterke påvirkningskilder.  
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I kapittel 6 var målet å beskrive hvordan rådgiverne opplever og tolker eget arbeid med 

rådgivning til yrkesfag, da det fremstod som den andre fremtredende faktoren. Her utarbeidet 

jeg kategorier på bakgrunn av rådgivernes fortellinger om elever som søker yrkesfag, og 

presenterte «de skolesvake», «de praktisk orienterte» og «de tøffe» elevene. Videre viste jeg 

hvilke forståelsesrammer rådgiverne erfarer å måtte forholde seg til, og hvordan disse 

representerte utfordringer i deres arbeid og i elevenes utdanningsvalgprosess. I forlengelsen av 

dette fant jeg også at rådgiverne har ulike opplevelser med yrkesfaglig rådgivning avhengig av 

hvilken side av byen de jobbet på. Den største forskjellen som ble illustrert var hvordan 

normaliseringen av yrkesfaglige utdanningsvalg hadde kommet lenger på østkanten i Oslo. På 

vestkantskolene mente rådgiverne at yrkesfag ofte ikke en gang ble inkludert i valgprosessen. 

Hovedsakelig finner jeg at diskurser om yrkesfag, og ikke minst dets posisjon i Oslo, står som 

en betydelig faktor for rådgivernes utdannings- og yrkesveiledning. Her er det viktig å presisere 

et elevene og foreldrene trolig har et annet forhold til yrkesfagene. At det fremstår som viktig 

fra et rådgiverperspektiv kommer mest sannsynlig av at de, i kraft av sin posisjon, må bidra i 

yrkesfagløftet.  

7.1 Klassetilpasset rådgivning: et navigeringspunkt  

Ved første blikk kan det fremstå som at denne studien vil handle om relasjonen mellom rådgiver 

og elev. Det som derimot fremkommer av mine analyser er hvordan rådgivere oppfatter at det 

i stor grad handler om relasjonen til foreldre. Det betyr ikke at rådgiveren ikke blir en viktig 

aktør i elevers valgprosess, men at deres betydning ikke kan forstås isolert fra foreldre-

involveringen, som tidligere vist er knyttet til klassebakgrunn. For eksempel blir dette synlig 

når rådgiverne forteller meg hvordan de kan merke forskjell mellom elever i rådgivnings-

samtaler, fordi det er et sprik mellom de som har diskutert valget ferdig hjemme og de som ikke 

har kunnet snakke om det hjemme i det hele tatt. Eller når det blir sagt at måten elevene 

reflekterte rundt sine valg kan «avsløre» om de har en «ressurssvak» bakgrunn. Flere av 

rådgiverne påpekte også at de kunne «ha i bakholdet hvem foreldrene er» i samtale med en elev, 

noe som indikerer hvordan rådgivningen blir tilpasset basert på hvem foreldrene er, selv i 

situasjoner der foreldrene ikke var tilstede.  

Med grunnlag i slike funn vil jeg argumentere for at rådgiverne i flere tilfeller navigerer seg 

etter elevenes sosiale bakgrunn for å kunne tilpasse rådgivningen, og at dette ofte foregår 

gjennom foreldreinvolveringen. Sammenhengen mellom klasse og utdanningsvalg kan med 
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andre ord få betydning for rådgivernes forståelser og fremgangsmåter, og omvendt. I 

forlengelse av dette, kan man snakke om klassetilpasset rådgivning. Når det er tilfellet blir det 

svært avgjørende for hver enkelt elev hvordan foreldrene involverer seg, fordi involveringen 

reflekterer en kulturell logikk, slik også tidligere studier finner (Bæck 2005; Lareau 2011; 

Stefansen m.fl. 2017), og de ulike kulturelle logikkene sørger for favorisering fra rådgivernes 

side. Helst ser rådgiverne at foreldre er veiledende, på en måte som styrker et selvstendig valg, 

men at de samtidig ikke fraskriver seg ansvaret. At noen lykkes i større grad enn andre må altså 

forstås i lys av deres ulike sosiokulturelle bakgrunn: hvorvidt disse foreldrene, og deres barn, 

behersker den kulturelle logikken som gjør at de er på linje med rådgivernes ønsker (Smette 

2015; Bourdieu og Passeron 2006: 8).  

Videre finner jeg at foreldreinvolveringen blir et mål på om utdanningsvalget til eleven er 

selvstendig eller ikke, da rådgiverne virker å se disse to – foreldreinvolvering og elevens 

utdanningsvalg – i sammenheng. Altså er kulturell likhet ikke bare viktig for et godt samarbeid 

mellom skole og hjem (Smette 2015), men også viktig for hvordan rådgiveren oppfatter hele 

valgprosessen, inkludert elevens evne til selvstendighet. Rådgivernes betingelser for et «riktig» 

selvstendig valg bygger på individualistiske ideal, i tråd med formelle bestemmelser 

(Utdanningsdirektoratet 2015a), tilsvarende middelklassens praksiser, slik også tidligere studier 

viser (Stefansen 2011; Smette 2015; Aarseth 2018). I denne studien er det med andre ord 

middelklassens involvering og utdanningsvalg som i størst grad er på linje med rådgivernes 

ønsker. I den anledning blir det svært synlig hvordan arbeiderklassen skiller seg ut, da deres 

involvering oftere frembringer spørsmål, framfor forståelse hos rådgiverne. Lareaus beskrivelse 

av et tilsvarende funn i sin forskning, passer godt her: «But it was much harder for working-

class and poor parents to comply with this institutional expectation than it was for middle-class 

parents, because parents’ involvement often was tied to class resources rather than to their love 

and affection for their children» (2011: 293). 

Fra rådgivernes fortellinger er det blitt vist hvordan middelklassen bistår sine barn med svært 

detaljert informasjon og mye kunnskap om utdanningssystemet. Dette ligner Lareaus 

beskrivelse av oppdragelsesstrategien ‘intensiv foredling’, der foreldre følger opp barna sine 

tett, for å se til at de utvikler seg i «riktig» retning (Lareau 2011: 60). Når disse elevene 

manøvrere seg fram til et utdanningsvalg, mener jeg rådgiverne betrakter det som selvstendig 

fordi de opplever at elevene har verktøyene de trenger for å klare det på egenhånd. Ikke minst 

opplever rådgiverne at disse elevene er innforstått med hva valget betyr, og i tillegg kan 
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begrunne det. Som vist i analysen tolker jeg dette i retning av å være et uttrykk for elevenes 

‘sense of entitlement’, som blant annet kjennetegnes av at man har lært å styre interaksjoner i 

institusjonelle settinger (2011: 6). I lys av Bourdieu (1987: 10) kan man si at middelklasse-

foreldrenes sterke involvering «skjules», fordi den eksisterer på en indirekte måte gjennom de 

føringene som ligger i samtalene og i kunnskapen i hjemmet, som elevene baserer avgjørelsene 

sine på.Fra tidligere forskning vet man at foreldre med mye økonomisk og kulturell kapital 

involverer seg i deres barns utdanning i stor grad (Strømme 2019).  Rådgiverne opplever likevel 

at middelklassens indirekte involvering er «mildere» enn noen den direkte involveringen noen 

minoritetsspråklige foreldre praktiserer. Her mener jeg derfor å finne at middelklassen har 

lykkes med å finne en måte de kan involvere seg på der de kan sørge for at barna deres velger 

det de mener er best, samtidig som skolen anser involveringen for å støtte opp om det 

individualistiske idealet. Et interessant poeng hos Lareau, som forsterker funnet om vellykket 

indirekte foreldreinvolvering, er hvordan middelklasseungdom i mindre grad enn andre er klar 

over hva foreldre gjør på deres vegne i utdanningssammenheng (Lareau 2011: 305). 

Arbeiderklasseelevene, derimot, har gjerne med seg mindre informasjon og kunnskap 

hjemmefra. Dette kan forstås som en oppdragelsespraksis i tråd med Lareaus ‘tilretteleggelse 

for naturlig utvikling’, som bærer preg av mindre føringer og oppfølging (Lareau 2011: 5), og 

der foreldrene har begrenset med kjennskap til utdanningssystemet (Bourdieu 1995; Bourdieu 

og Passeron 2006: 8; Lareau 2011). Slik rådgiverne i denne studien beskriver det, reflekteres 

denne kulturelle logikken i måten elevene har det vanskeligere med å vite hvordan de skal 

orientere seg i utdanningsvalg-landskapet. De trår mer forsiktig og har flere spørsmål til 

rådgiveren, som følge av deres ‘sense of constraint’ (Lareau 2011: 6). I tillegg fremkommer det 

at de ofte kom til rådgiveren med «åpne kort», noe som kan oppfattes som at man har lavere 

ambisjoner (2011: 294). Selv om rådgiverne foretrekker at foreldre viser engasjement rundt 

barnets utdanningsvalg, beskriver jeg i kapittel 5 hvordan rådgiverne i noen tilfeller opplever 

det som positivt når arbeiderklasseforeldre gir barnet «frie» tøyler, fordi det gir dem mer rom 

til å utøve sitt yrke uforstyrret. I rådgivning av arbeiderklasseelever kan man derfor stille 

spørsmål ved om rådgiverne oftere ser til mulighetene innen yrkesfag, fordi de ubevisst «leter» 

etter elever som vil passe inn der, og det er et lettere utgangspunkt for dem når de har å gjøre 

med elever som ikke er låst til at de skal gå studieforberedende.  

Metaforisk kan man si at rådgiverne erfarer at middelklasseforeldre og arbeiderklasseforeldre 

gir barna sine henholdsvis detaljerte og udetaljerte «orienteringskart». I forlengelsen av det 
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mener jeg å finne at minoritetsforeldre skiller seg ut som en egen gruppe, fordi de ikke stiller 

med et kart i det hele tatt. I stedet peker de barnet i den retningen de selv mener vil være best. 

Involveringen skyldes trolig sterke familiesamhold, som i mindre grad er individorientert, og 

en forventet motivasjon og innsats i utdanning. Dette vil kunne erstatte mangelen på 

informasjon og kunnskap, og noen ganger språkferdigheter (Lauglos 2010), som ville vært 

nødvendig for å kunne tegne et «kart». Det interessante her at middelklassens involvering vitner 

om at utdanningsvalget er et familieprosjekt, på tilsvarende vis som hos disse familiene, men 

at minoritetsspråklige foreldres involvering gjøres på en direkte, framfor «skjult» måte, som 

rådgiverne oppfatter som motstridende til det selvstendige valget. Som en konsekvens av dette 

mener jeg å se at rådgiverne oftere viser behov for å følge opp elevene og stiller høyere krav til 

deres begrunnelser, noe som ligner på det Kindt (2019: 49) finner i sin forskning. Når tidligere 

forskning viser at elever med innvandrerforeldre har størst utbytte av å snakke med rådgiver i 

forbindelse med utdanningsvalget (Frøyland og Gjerustad 2012: 104), kan det diskuteres 

hvorvidt også rådgiverrollen kan få større betydning hos denne gruppen elever. Mine funn kan 

tyde på nettopp det, fordi intervjuene illustrerer hvordan rådgiverne bruker mye tid og ressurser 

på minoritetselever, og fordi de er opptatt av dette er en gruppe de kan hjelpe, for eksempel 

gjennom realitetsorientering. I denne studien ser man dermed tegn til at den klassespesifikke 

rådgivningen blir spesielt synlig i møte med minoritetselever. 

Når det kommer til den høye frafallsstatistikken i videregående skole, som ble nevnt 

innledningsvis, er det vanskelig å si om rådgiverne lykkes med å motarbeidet dette i sitt arbeid, 

slik det er tenkt at de skal (Utdanningsdirektoratet 2015a). Mine funn kan derimot antyde at 

samarbeidet mellom rådgiver og foreldre tar mye plass, og det er ikke usannsynlig å tro at noen 

elevers valgusikkerhet kan forsterkes dersom det blir sagt forskjellige ting hjemme og på 

skolen. Dette kan potensielt føre til at man velger feil og blir en del av frafallsstatistikken.  

At rådgiverne gir uttrykk for at valget må gjøres på «riktig» måte blir svært betegnende for at 

kulturelle logikker blir viktige i utdanningsvalget. I noen tilfeller virker det også å oppstå som 

et forstyrrende element i rådgivningen, fordi det tar fokuset bort fra elevens egenskaper, 

interesser og forutsetninger. Et hovedfunn fra første del av diskusjonen vil derfor være at 

rådgivere ofte bruker klassebakgrunn som et navigeringspunkt, og at de derfor får en betydning 

i sammenhengen mellom klasseulikhet og utdanningsvalg. Men, som jeg vil ta opp helt 

avslutningsvis mener jeg det ikke kan forventes av rådgiverne at de ikke skal ta hensyn til 

«klassede» signaler. 
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7.2 Dikotomier i utdanningsvalg i Oslo 

Når jeg finner at rådgivningen er klassetilpasset er det videre interessant å drøfte hvilken 

betydning det får i rekrutteringen til yrkesfagene. Som nevnt innledningsvis bærer Norge preg 

av å være et kunnskapssamfunn som de siste tiårene har gjennomgått en utdanningseksplosjon 

(Danielsen og Hansen 1999: 52; Helland 2006: 35). Høyere akademisk utdanning, som først og 

fremst følger av et studieforberedende utdanningsprogram, gis høyere verdi enn yrkesfag, slik 

det fremstår i mine funn, og dermed symboliserer det også en legitim makt (Bourdieu 1989: 

17). Av den grunn kan det tenkes at det er vanskelig for rådgiverne å snakke om utdannings-

retningene som likeverdige alternativ, og å unngå å tilpasse råd etter hvilken elev de har med å 

gjøre.  

Basert på analysefunn, og som en forlengelse av forståelsesrammene fra kapittel 6), finner jeg 

at rådgiverne behandler studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram som 

motsetninger, eller nærmere bestemt, dikotomier. Med det menes at utdanningsretningene deles 

inn i ulike kategorier som gjensidig utelukker hverandre. Dette forsterker en allerede synlig 

avstand mellom dem, og mellom elevene som fordeler seg på dem. I tabell 1 viser jeg noen av 

de dikotome kategoriene som fremkommer i analysen av intervjuene. 

Tabell 1: Eksempler på dikotome kategorier 

Yrkesfaglige 

utdanningsprogram 

Studieforberedende 

utdanningsprogram 

skolesvak skoleflink 

praktisk teoretisk 

«å lukke dører» «å holde alle dører åpne» 

lavstatus (høy)status 

fremmed kjent 

østkanten vestkanten 

arbeiderklassen middelklassen 

 

Dikotomiene fremstår uhensiktsmessig med tanke på at yrkesfagenes posisjon i byen forsøkes 

løftes (Kunnskapsdepartementet 2011: 7). Som jeg har vist i analysen er det blant annet vanlig 

å bruke karakterer som et utgangspunkt for om det er nødvendig å snakke med en elev om 
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yrkesfag eller ikke, og dermed oppstår dikotomien skolesvak – skoleflink. Et annet eksempel 

fra tabellen, fremmed – kjent, viser til hvordan yrkesfag erfares som noe ukjent blant elever og 

foreldre. Denne dikotomien kan knyttes til rådgivernes beskrivelse av «tøffe» yrkesfagelever, 

som velger å gå for noe ukjent. Selv om rådgiverne på mange måter legger frem yrkesfag som 

det beste valget dersom man vil ha flest muligheter åpne, finner jeg at det samtidig, i deres 

fremstillinger, vises hvordan yrkesfag kun åpner dører fordi man kan ta studiekompetanse i 

tillegg. Av den grunn kan det argumenteres for at rådgiverne også inngår i den dikotomien, som 

reduserer yrkesfagenes egenverdi, selv om det virker som foreldre og elever er de sterkeste 

pådriverne akkurat her. 

I Bourdieus Distinksjonen (1995) kommer det frem hvordan vi har behov for å inkludere og 

ekskludere oss selv fra ulike felt og grupper, og at vi derfor skaper kategorier og skiller i 

samfunnet. I lys av denne studien mener jeg rådgiveren opplever at middelklassen markerer sin 

avstand til yrkesfagene ved å ikke inkludere alternativet i utdanningsvalget. Det er spesielt 

tydelig i funnene fra vestkantskoler hvordan mange føler yrkesfag som utdanningsretning ikke 

angår dem. Til sammenligning erfarer rådgiverne på østkantskoler at det kan være aktuelt for 

flere elever å velge yrkesfag, men også disse elevene føler de må forsvare det, for eksempel ved 

å kalle det for en «alternativ vei til studiekompetanse». Til grunn for begge elevgruppene ligger 

det likevel et underliggende behov for å distansere seg fra et valg som anses som «lavstatus», 

knyttet til et ønske om å unngå nedadgående sosial mobilitet. Med utgangspunkt i 

klassehierarkiet er det likevel sånn at middelklasselever vil oppleve det som et større nederlag 

å velge yrkesfag enn arbeiderklasseelever (Goldthorpe 2000: 171), fordi valgprosessen inngår 

i de kulturelle, sosiale og materielle omgivelsene man er en del av (Bourdieu 1995: 21). 

Argumentet fra Reay (2011: 2; 2017: 65), om at det er problematisk hvordan yrkesfaglige 

ferdigheter ikke anerkjennes i den legitime kulturen, passer godt inn med den dikotome 

fremstillingen av utdanningsretningene. I dikotomiene fremkommer nemlig en utvetydig 

negativ yrkesfag-side. Kategoriene og definisjonene av yrkesfag er basert på mangler, altså 

egenskaper og ferdigheter som ikke er tilstede, i stedet for at de to utdanningsretningene blir 

fremstilt som likestilte, men forskjellige hva gjelder interesser og ferdigheter. Blant annet kunne 

rådgiverne si at yrkesfag er fint fordi det er et godt alternativ for dem som ikke er glad i teori. 

Det må understrekes at jeg ikke mener rådgiverne står ansvarlig for dikotomiene, men at de 

opprettholder dem gjennom sitt arbeid og gjennom måten de ordlegger seg på. Her mener jeg 

derimot at myndighetene har en jobb å gjøre med å tegne et nytt bilde av videregående 
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opplæring. Å løfte yrkesfagene alene, uten å gjøre noe med hele strukturen, ser ikke ut til å 

fungere dersom man skal fjerne framstillingen av de to utdanningsretningene som «rangerte 

motsetninger». Slik det er lagt opp nå favoriseres studieforberedende i den norske skole, og i 

tolkningen av rådgivernes beskrivelser fremstår det som at elevene behandler utdanningsvalget 

som enda en skoletest, og at de leter etter rett svar. Til tross for at rådgiverne ønsker å løfte 

yrkesfagene, fremstår det altså som at dikotomiene har fått grobunn i Oslo, og at de sliter med 

å bryte ut av den negative diskursen rundt yrkesfag. 

Funnene i masteroppgaven tyder videre på at rådgiverne er bevisst hvilken side av byen de 

jobber på; om de befinner seg på østkanten med majoritet av arbeiderklasseelever eller 

vestkanten med majoritet av middelklasseelver, og at de tilpasser seg deretter. Denne type 

tilrettelegging er gjenkjennbart fra Smyth og Banks (2012) rådgivningsstudier. Også dette 

funnet kan overføres til de dikotom konstruksjonene rundt utdanningsretningene i Oslo. 

Rådgiverne på østkanten viser til strategier som utfordrer elevenes utdanningsvalg, mens 

rådgiverne på vestkanten fremstår som mer forsiktig. Dette må forstås i lys av første del av 

diskusjonen, der jeg trekker frem at rådgiverne har mer respekt for utdanningsvalg som gjøres 

på «riktig» måte, der «riktig» er farget av middelklassens kulturelle logikk, og vil bli utfordret 

i mindre grad. Et funn som styrker dette argumentet, er hvordan rådgiverne vest i Oslo oftere 

uttrykte at de følte deres rolle var av liten betydning. Passiv rådgivning i møte med 

middelklassens utdanningsvalg, er imidlertid like fullt en klassetilpasset rådgivning, fordi den 

støtter opp om denne gruppens tendens til ikke å vurdere yrkesfag.  

Med en rådgivningsstrategi som utfordrer utdanninsvalg på østkantskolene er det merkbart 

hvordan rådgiverne mer aktivt trer inn i valgprosessen for å sikre et «riktig» selvstendig valg. 

Her kan det derfor antas at elevene revurderer valgene sine i større grad, i tråd med 

rådgivningsprosessen. Antagelsen støttes av Hegnas (2010) funn om at arbeiderklassen oftere 

enn andre endrer utdanningsintensjonene sine i tidsrommet der rådgivningssamtalene på 10. 

trinn finner sted. Sammenlignet med denne studien virker det nettopp å være østkantrådgiverne 

som i størst grad har historier om elever som vurderer å velge et yrkesfag, etter at rådgiveren 

har presentert «fordelene».  

Særlig virker rådgiverne å bekymre seg for minoritetselevers utdanningsvalg. Det fremkaller 

ofte realitetsorientering, der de anbefaler et yrkesfag de mener vil ivareta elevens opprinnelige 

ønske. Dette er interessant når en intervjuundersøkelse av minoritetselever på yrkesfaglige 

linjer i Oslo, viser hvordan flere opplevde å få beskjed fra rådgiver at et akademisk løp ikke vil 
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passe dem, hvis det var det de ønsket først (Ljunggren og Orupabo 2019). Rådgivernes syn, 

som på mange måter står i kontrast til dette, er at det vil gi eleven flere muligheter, med tanke 

på at flere av disse elevene sliter med basisfagene grunnet språkutfordringer. I møte med disse 

elevenes foreldre, som gjerne er fast bestemt på at barnet deres skal ta høy utdanning, finner 

jeg at rådgiverne presenterer yrkesfagene som et «springbrett» til høyere utdanning (Kindt og 

Hegna 2017: 289), noe jeg tolker som en strategi for å lettere «selge inn» utdanningsretningen. 

Hos rådgiverne i denne studien gjennomgås denne anbefalingen som utelukkende godt ment, 

men i lys av tidligere forskning som finner at minoritetsspråklige elevers utdanningsvalg blir 

stigmatisert (Kindt (2019: 52), er det ikke utenkelig at også rådgiverne tillegger denne gruppen 

feil «merkelapper».  

Alt i alt finner jeg at østkantrådgiverne i større grad enn vestkantrådgiverne gjør en jobb som 

«portvoktere» (Rosenbaum m.fl. 1996) for utdanningssystemet. Når dette er tilfellet, kombinert 

med at de har å gjøre med elever som i større grad vil være åpne for yrkesfag, er det ikke 

overraskende at det er høyere søkertall til denne utdanningsretningen på østkanten. Sånn sett 

indikerer mine funn at «portvoktingen» er klassetilpasset: rådgiverne tilrettelegger etter hvilke 

foreldre og elever de har med å gjøre. Selv om rådgiverne er bevisst det faktum at foreldre 

involverer seg ulikt, så forhindrer ikke det at de bruker det som et navigeringspunkt, og tilpasser 

seg den i møte med elevens utdanningsvalg. Tatt i betraktning hvor få det er som søker yrkesfag 

fra vestkanten i Oslo, og hvor stor betydning foreldres utdanningsnivå (Hansen 2017) og 

involvering (Stefansen 2011; Smette 2015; Strømme 2019) har for egen utdanning, er det ikke 

overraskende at rådgiverne ikke finner rom til å anbefale yrkesfag her. 

Avslutningsvis i denne diskusjonen blir de viktig å stille spørsmål om det kan forventes av 

rådgiverne at de skal klare å unngå en klassetilpasset rådgivning. Her vil jeg argumentere for at 

rådgiverne er satt i en vanskelig posisjon, når de på en og samme tid skal ivareta et 

individualistisk ideal, bidra med å utjevne sosiale forskjeller og gi tilpasset og realistisk 

veiledning basert på elevens forutsetninger (Utdanningsdirektoratet 2009; 2015a). Dette mener 

jeg peker til at de må ta hensyn til ulikheter hos elevene, parallelt med å kompensere for dem. 

I den sammenheng støtter jeg meg til påstanden om at det er svært ambisiøst å tro at en rådgiver 

skal kunne bidra på begge disse områdene gjennom sin stilling (Lødding og Borgen 2008). Sånn 

sett må rådgivernes klassetilpassede råd forstås som en utilsiktet konsekvens av at de forsøker 

å jobbe i henhold til de formelle bestemmelsene som er satt.  
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7.3 Konklusjon 

Denne studien har vært rettet mot de utdanningsvalgene man ser i Oslo, og begrenser seg sånn 

sett til fenomen i hovedstaden. Lave søkertall til yrkesfag er for eksempel ikke like vanlig andre 

steder i Norge (Hansen 2017: 270), og funnene må derfor sees i lys av de andre ulikhetene som 

gjør seg gjeldene i Oslo (Ljunggren 2017). Av den grunn kan man si at mine studier er 

geografisk begrenset. Likevel ser jeg funnene som relevante for studier av rådgivning i skolen 

generelt, da det er sannsynlig at rådgivere også andre steder vil legitimere bestemte kulturelle 

logikker og være underlagt noen av de samme forståelsesrammene. En sammenligning av 

rådgiveres erfaringer i urbane og rurale strøk hadde imidlertid vært interessant, når man vet at 

områder som kjennetegnes av mer segregasjon kan frembringe intensitet i foreldres ulike 

oppdragelsespraksiser (Doepke og Zilibotti 2019: 124). Metodisk mener jeg det ville vært 

relevant å observere én-til-én samtalen mellom rådgiver og elev, eller i rådgivningstimer der 

også foreldre er tilstede. Igjen vil jeg trekke frem at det ville vært mulig å analysere andre 

tematikker med dataen som er samlet inn til denne studien. For eksempel rådgivernes perspektiv 

på kjønnsforskjeller i utdanningsvalg, rådgivernes forståelser av inntaksordningen og 

fremveksten av et skolehierarki i Oslo, rådgiverrollen og dens økte samfunnsansvar, eller andre 

fenomen der det kan antas at skolerådgivningen får betydning.  

Tatt i betraktning hvor lite forskning som er gjort på rådgiveres erfaringer og perspektiver i 

utdanningsvalg, mener jeg denne studien har bidratt med mange interessante funn som 

potensielt kan overføres til flere institusjonelle differensieringsprosesser i utdanningssystemet. 

Den samfunnsmessige relevansen av funnene kan på et aktørnivå styrke utdannings- og 

yrkesrådgiveres forståelse i eget arbeid og betydning av kulturell sensitivitet. På et strukturnivå 

kan de gi ny innsikt i utdanningssystemets opphav til sosial ulikhet. 

En tosidig konklusjon 

Innledningsvis i denne oppgaven ble det sagt at utdanningssystemet har funnet rotfeste som 

ulikhetsskapende organ i det norske samfunn, og at det stadig vises til hvordan sosiokulturell 

bakgrunn blir avgjørende i utdanningssammenheng. I tillegg viser forskning hvordan selve 

utdanningsvalget inngår i øyeblikk der kulturell og sosial reproduksjon forekommer, også i 

norsk sammenheng. Jeg undersøkte dette fra et rådgiverperspektiv, med spørsmål rettet mot 

hvilken betydning rådgiveren får i sammenhengen mellom ulikhet og utdanningsvalg. Formålet 
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har vært å bidra med et mer nyansert bilde på utdanningsprosessen, ved å anvende kunnskaper, 

erfaringer og forståelser fra en aktør som er lite undersøkt i sosiologisk forskning på dette feltet. 

På bakgrunn av de funnen som er gjort i denne studien vil jeg argumentere for at den mye 

beskrevne kulturelle og sosiale reproduksjonen i utdanningssystemet (Bourdieu og Passeron 

1990; Goldthorpe 2000; Lareau 2011) også reflekteres i rådgivernes perspektiver på og 

erfaringer med utdanningsvalg i Oslo. 

Studien betegner rådgiveren som en viktig aktør i elevers utdanningsvalg, fordi de sitter med 

unik førstehåndserfaringer og kunnskaper fra samtaler med ungdommen. Deres beskrivelser av 

rådgivningen, i overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring, forteller oss hvor 

komplekst utdanningsvalg som sosiologisk fenomen er. Fra intervjuene ble foreldre-

involveringen og yrkesfagenes posisjon i Oslo fremhevet som de viktigste faktorene, og dette 

har derfor vært hovedtematikken i mine analyser. Jeg finner at foreldrene involverer seg 

forskjellig grunnet ulike kulturelle logikker og at den yrkesfaglige rådgivningen markerer 

tydelige forskjeller mellom Oslos øst og vest. På bakgrunn av analysene finner jeg hvordan 

rådgiverne navigerer etter «klassede» signaler for å gi de rådene de mener er best for eleven og 

som de tror vil bli tatt best imot hos foreldrene. Likevel er rådgiverne mer tilbøyelige til å 

utfordre arbeiderklasseelevers, og spesielt minoritetselevers utdanningsvalg, fordi deres 

kulturelle logikker ikke er i tråd med den individorienterte middelklassekulturen som 

favoriseres i den norske skolen. I lys av funnene fra denne masteroppgaven kan det derfor 

hevdes at rådgiverne inngår i prosessen for reprodusert sosial ulikhet, med sin klassetilpassede 

rådgivning. 

Samtidig må man se posisjonen til rådgiverne i lys av den overordnede diskursen i samfunnet, 

og i den sammenheng mener jeg å finne en tosidig konklusjon. Som understrekt i diskusjonen, 

stilles det høye forventinger til hva rådgiverne skal få til, og jeg mener det er uunngåelig for 

dem å ikke skulle ta hensyn til elevers sosiale bakgrunn når de opererer innenfor en 

utdanningsinstitusjon som legitimerer en bestemt kultur. Dermed blir den tosidige konklusjonen 

at rådgiverne jobber for og imot klasseulikhet i utdanning på én gang. De jobber imot, ved å 

gjøre en god jobb med å etterstrebe selvstendige utdanningsvalg, samtidig som de jobber for, 

fordi rådene ikke kan gis uforstyrret av elevenes klassebakgrunn, og dermed bidrar til 

reproduksjonen. Den tosidige konklusjonen må sees i lys av at denne studien er gjennomført i 

en «ulikhetenes by» der sosiale forskjeller blir synlig på mange plan i valgprosessen. 
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Vedlegg 1: S-skillet 

  

 

Illustrasjon fra boka Oslo – ulikhetenes by (Ljunggren og Andersen 2017: 78). Vestkanten markert med 

blått, østkanten markert med gult. 
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Vedlegg 2: Oppbyggingen av videregående 

opplæring 

 

Illustrasjon fra vilbli.no 
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Vedlegg 3: Oversikt over nedre poenggrense for 

inntak til vg1 i Oslo 
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Vedlegg 4: Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE – Rådgivere på ungdomsskoler i Oslo 
 

Person og yrke  

 

Kan du fortelle helt kort om deg selv og din nåværende stilling? 

- Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg? 
 

Hva slags utdannelse har du? 
 
Hvordan endte du opp som rådgiver på denne ungdomsskolen? 
- Noen spesiell grunn til at det ble denne skolen? 

 
Hva tror du andre tenker om yrket ditt? 
 
Dersom du trenger ice-breaker: Husker du hvordan du selv syntes det var å snakke med en rådgiver 
(eller andre voksne på skolen), da du var ung og skulle velge utdanning?  
 

Utfordringer som rådgiver 
 
Alt i alt, føler du at elevene på din skole synes dette med å velge videregående skole og 
utdanningsvalg er gøy?  
 
Ser de fleste frem til å starte på videregående? 
 
Har du en solskinnshistorie? F.eks. en elev som har hatt det vanskelig, men som du har hjulpet inn på 
riktig vei, og som har det bedre nå? 

- Hva tror du gjorde at det ble et så positivt resultat? 

 
Hva vil du si er den største utfordringen i jobben som rådgiver? 

- Hvorfor? 
- Hvordan løser du slike utfordringer? 

 
Kan du fortelle om en gang du har opplevd at det å gi gode råd til en elev i forbindelse med 
utdanningsvalg har vært spesielt vanskelig?  

- Hva gjorde at det var så vanskelig? 
- Var det noe med eleven eller noe med elevens utdanningsønske som var vanskelig? 
- Skjer dette ofte? 
- Hva kjennetegner disse elevene? 

 
Har du noen gang opplevd at du har måttet fortelle en elev at det han/hun ønsker for videregående 
opplæring ikke vil være realistisk? F.eks. pga dårlige karakterer eller manglende egenskaper i det 
tenkte yrket, fravær, innsats o.l.  

- Hvordan gikk du fram? 
- Hvordan reagerte eleven? 
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Elevene skal jo velge både skole og utdanningsprogram på skolen. Hvilke av disse to opplever du at 
de oftest har behov for å snakke med deg om? 

- Hvorfor tror du det er sånn? 

 
Erfarer du at rådgiveryrket har utviklet seg eller endret seg på en eller annen måte gjennom tiden? 

- Dersom lang rådgivererfaring: hvordan har du selv opplevd denne endringen? Positiv eller negativ?  
- Dersom kort rådgivererfaring: tror du det er andre utfordringer for deg nå, enn de utfordringene en 

rådgiver hadde før? Hvilke? 

 

Studiespesialisering og Yrkesfag 
 
Hvilke faktorer opplever du at blir bestemmende for utdanningsvalgene til elevene dine?  

- Hva kjennetegner utdanningsvalgene på akkurat din skole? 
 

Hvor ofte tenker du at eleven du snakker med ikke tar et selvstendig valg? 
- Hvem tror du er med på å påvirke valget deres? 
- Hvordan kommer dette til utrykk? 

 

Erfarer du at mange elever har bestemt seg på forhånd? (Før de kommer å snakker med deg) 
- Hvordan kommer det opp som tema? 
- Erfarer du at det henger sammen med foreldres utdanning?  
- Har du erfart at noen er stolte av å snakke om foreldrenes utdanning, mens andre ikke er det? Har 

du noen eksempler?  
 

Har du opplevd at en elev har ombestemt seg? (Etter å ha snakket med deg) 
- Hvorfor mente du at det ville være bedre for eleven? 
- Hvordan var reaksjonen til eleven på dette? 

 

Hvilke elever på din skole velger å søke seg til yrkesfag? 
- Hva kom først: yrkesfag eller selve linja de vil gå på? 
- Hva tror du gjør at disse passer til å gå yrkesfag? 

 
Hvilke elever på din skole velger å søke seg til studiespesialisering?  

- Hva kom først: studiespesialisering eller de spesifikke valgfagene man kan ta på det løpet? 
- Hva tror du gjør at disse passer til å gå på studiespesialisering? 

 

Kan du fortelle om en gang der en elev har tatt et utdanningsvalg som kan anses å være 
«utradisjonelt» for den eleven å være? (F.eks. en som har toppkarakterer i fag som norsk, matte og 
historie, men som har lyst til å gå et praktisk framfor teoretisk program). 

- Hva sa du til eleven? 
- Hva tror du gjorde at eleven ville velge «utradisjonelt»? 
- Tror du eleven selv var klar over at det var «utradisjonelt»? 

 
Hvilket inntrykk har du av hvordan elevene selv snakker om yrkesfag vs. Studiespesialisering?  

- Tror du foreldrene bidrar til dette inntrykket? Hvordan snakker evt. de om det? 
- Har du erfart at elevene selv snakker «ned» yrkesfag som utdanningsvalg?  
- Hvordan håndterere du dette dersom det kommer opp i rådgivningen? 

 
Hvor mye informasjon gir du og/eller skolen om hvilke muligheter elevene har innen de yrkesfaglige 
programområdene?  

- Utdanningsvalgfaget? 
 

Hvordan informasjon ser du at de har med seg hjemme ifra?  
- Vet de f.eks. forskjellen på de to retningen på videregående skole?  
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Merker du det når noen synes det er vanskelig å orientere seg i utdanningssystemet?  
- Hvordan kommer det fram at det er vanskelig? 

 
Har du noe inntrykk av at elevene snakker om «gutteprogram» og «jenteprogram»? (Eller «guttefag» 
og «jentefag»).  

- Hvorfor tror du det er sånn?  
- Tror du foreldrene bidrar til dette inntrykket?  
- Hvordan håndterere du dette dersom det kommer opp i rådgivningen? 
- Kan du fortelle om en gang der elevens kjønn har vært et tema i rådgivningen? 
- Hvilke kjønnsspesifikke egenskaper snakket dere om da? 

 
Tror du mange av elevene fra din skole kommer til å starte på den skolen og det programmet de 
faktisk har lyst til? 

- Hvorfor/Hvorfor ikke? 

 

Skolekrets 
 
Opplever du at det er viktig for elevene å gå på en skole i nærheten av familien/hjemmet sitt? 

- Er det noen typer elever dette gjelder for mer enn andre?  
 

Har du opplevd at elever har ønsket å starte på en videregående skole i et helt annet område av byen 
fra der de er nå? Altså i en annen skolekrets/nabolag. 

- Hvorfor tror du eleven ønsket det? 
- Ble du overrasket? 
- Hva tror du foreldrene tenkte om det? Snakket du med foreldrene? 

 
Kan du beskrive den skolekretsen vi befinner oss i nå?  

- Hvordan er nabolaget rundt skolen? 
- Kjenner du godt til nabolaget selv? Eller er du her kun i forbindelse med jobb? 
- Hva med kulturelle trekk som klesstil, musikk, religion, fritidsinteresser?  

 
Snakker elevene om skolekretsen eller nabolaget i rådgivningstimene?  

- Hvordan beskrive de det? 
- Opplever du at de er påvirket at hvilken skolekrets eller nabolag de kommer fra, når de skal ta sitt 

utdanningsvalg? 

 
Har du jobbet som rådgiver et annet sted før? Hvordan var det til forskjell fra her?  

- Dersom nei: Hvordan tror du det hadde vært å være rådgiver i en annen skolekrets i Oslo, der 
elevmassen er helt annerledes?  

 

Situasjonen rundt elevene 
 
Opplever du at det er et stort press knyttet til utdanningsvalget for elevene? 

- Hva skyldes i så fall presset? 
- Hvem skaper presset? 
- Er det forhold i hjemmet som kan spille inn på dette? Hvordan kommer det fram i rådgivningen? 

 
Har du noen gang opplevd at foreldre eller andre voksne har tatt kontakt i forbindelse med en elevs 
utdanningsvalg? 

- Følte du at de ga deg føringer? 
- Hvordan håndterte du dette? 
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Har du noensinne opplevd at foresatte har vært misfornøyd med jobben du har gjort? 
 
Kan du fortell om en gang der elevens bakgrunn har vært et tema i rådgivningen? For eksempel 
etnisitet eller familiebakgrunn.  
 
Hvor langsiktig erfarer du at elevene tenker i sine utdanningsvalg?  

- Er det opptatt av hva de «burde» eller hva de har «lyst» til? 
- Er de opptatt av de tre årene på videregående eller er det bare et nødvendig steg for det som skal 

skje videre? 

 

Samfunn & Individ 
 
Hvilke forventinger opplever du at det er til deg som rådgiver? 

- Fra elevene, skolen, foreldrene og samfunnet? Andre? 
- Påvirker dette deg? 

 
Hvilke retningslinjer forholder du deg til i jobben som rådgiver? (eks. fra andre rådgivere, rektor, eller 
mer politisk gjennom Utdanningsetaten eller lignende). 

- Føler du at disse er med på å påvirke den rådgivningen du gir? 

 
Som du sikkert kjenner til kommer det ofte nyhetsoppslag om hvilken arbeidskraft Norge vil ha 
behov for i fremtiden. Er dette noe du har merket at elevene har vært opptatt av i sine 
utdanningsvalg?  

- Hvem er/er ikke opptatt av dette?  

 
I hvor stor grad føler du selv at du legger vekt på «samfunnets behov» i de rådene du gir? 

- Er det noen rådgivningstimer der dette er spesielt relevant å trekke fram? Hvilke? 

 
I Oslo er søkertallene til yrkesfag lave. Regjeringen jobber aktivt for å få flere elever til å ville søke seg 
inn på yrkesfag, og har blant annet sagt at de vil «øke unges interesse for yrkesfaglige 
utdanningsvalg». Hva tenker du om tiltak som dette? 

- Er dette noe du har med deg inn i rådgivningen?  
- Kan temaer rundt «hva samfunnet trenger» komme opp i en rådgivningstime? 
- Hvilke elever er opptatt av dette? 
- I hvilke type rådgivningstimer tenker du at det passer seg å snakke om det? 

 
Er dette en problemstilling du erfarer at elevene har kjennskap til selv? 
 

Avslutning 
 
Er det noe mer du kjenner at du har lyst til å fortelle meg om, som vi ikke har fått snakket om?  
Har du noen spørsmål til slutt? 
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Vedlegg 5: Deltagerskjema 

 

DELTAGERSKJEMA: BAKGRUNNSINFO 
 
Kontaktinfo 

Fornavn:                                      Etternavn:   

 

Tlf.:                                                Mail:  

 

 

Arbeidssituasjon 

Arbeidslpass/skole:                                        Stillingstittel:  

 

 

Hvor lenge har du vært i denne stillingen? 

 

 

 

Hvor ofte har du én-til-én rådgivning med elever? 

 

 

 

Har du erfaring med å snakke med elever om utdanning-/yrkessvalg? 

 

 

 

Er det greit at jeg kontakter deg for å avtale et intervju i løpet av november måned? 

 

 

 

Annen info om deg som er av relevanse? 
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Vedlegg 6: Informasjonsskriv med 

samtykkeerklæring 

 

INFORMASJONSSKRIV OG FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT: 

RÅDGIVNING AV UTDANNINGSVALG PÅ UNGDOMSSKOLER I OSLO 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å danne et 

bilde av hvordan det er å være rådgivere i Oslo i møte med ungdommens utdanningsvalg.  

 

Formålet med studiet 

Den sosiologiske forskningen på rådgiveres rolle og utfordringer er begrenset. Deres posisjon 

i skolen innebærer ofte en relasjon til elevene som er annerledes fra mange andres. Det er 

derfor nærliggende å tenke at en rådgivers opplevelser fra samtaler om utdanningsvalg kan 

kaste nytt lys over utdanningsvalgmønsteret i Oslo.  

 

Oppgavens overordnede tema er rådgivning og utdanningsvalg ved ungdomsskoler i Oslo. 

Formålet er å forstå og belyse hvordan det er å være rådgiver i møte med elever som har 

ulike forutsetninger og ønsker for sin fremtid. Hvordan oppleves det å sitte i en posisjon der 

man skal gi råd rundt disse veivalgene? Hvilke utfordringer møter rådgiverne på i sin 

hverdag? Og hvordan forstår de det utdanningsvalgmønsteret som er å se i hovedstaden? 

Nærmere bestemt er det overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring, og 

avveiningene som må tas i den sammenheng, som er av interesse.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Forskningsprosjektet utføres i samarbeid med Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 

under Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet ved Universitetet i Oslo. Prosjektet veiledes av 

postdoktor Jørn Ljunggren og professor Marianne Nordli Hansen. 

 

Frivillig deltagelse på prosjektet 

Den metodiske fremgangsmåten er kvalitative intervjuer med rådgivere på ungdomsskoler i 

Oslo.  Du mottar derfor denne forespørselen på bakgrunn av din yrkesposisjon. Deltakelse 

innebærer at du stiller til et intervju med varighet på cirka en time, enten på ditt kontor eller 

annet avtalt sted. Det er frivillig å delta og du kan når som helst trekke deg uten grunn. 

 

Anonymitet og personvern 
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Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. NSD – Norsk senter for 

forskningsdata AS har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i 

samsvar med personvernregelverket.  

 

All informasjon og uttalelser som fremkommer i intervjuet vil anonymiseres, også på en slik 

måte at du ikke kan identifiseres gjennom eksterne opplysninger. Vi vil bare bruke 

opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet, og behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 

Intervjuene vil bli tatt opp med diktafon og senere transkribert. Råmaterialet vil bli 

oppbevart i Universitetet i Oslo sine lokaler på en sikret PC, og vil kun være tilgjengelig for 

undertegnede og veiledere. Alle personopplysninger vil slettes ved prosjektets slutt, 

november 2019.  

 

Dine rettigheter  

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:  

• Innsyn i hvilke personopplysninger som er registret om deg 

• Å få rettet personopplysninger om deg 

• Få slettet personopplysninger om deg 

• Få utlevert en kopi av dine personopplysninger 

• Å sende klage til personvernombudet eller datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger.   

  

Dette forskningsprosjektet vil derimot anonymisere alle deltakere. 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 

med: 

 

 Institutt for sosiolog og samfunnsgeografi ved UiO 

o Prosjektansvarlig Aurora Berg: 48074145 / aurorab@sv.uio.no 

o Hovedveileder Jørn Ljunggren: jorn.ljunggren@sosgeo.uio.no 

 Personvernombudet på UiO ved Maren Magnus Voll: personvernombud@uio.no 

 NSD – Norsk Senter for forskningsdata AS: 55582117 / personverntjenester@nsd.no  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Aurora Berg 

Masterstudent 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO 

mailto:aurorab@sv.uio.no
mailto:jorn.ljunggren@sosgeo.uio.no
mailto:personvernombud@uio.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
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SAMTYKKEERKLÆRING: 

 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Rådgivning av utdanningsvalg på 
ungdomsskoler i Oslo», og har fått anledning til å stille spørsmål.  
 

 Jeg samtykker til å delta på intervju 
 Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, 

november 2019. 
 

 
Dato       Signatur 

………………      …………………………………………………….. 
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