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Sammendrag 
 

I denne oppgaven rettes fokus mot fravær og frafall fra yrkesfaglige videregående skoler i 

Oslo, med lave inntaksgrenser. Frafall fra videregående opplæring er et aktuelt og mye 

omdiskutert tema i skolen. For den enkelt vil frafall fra videregående opplæring kunne føre til 

at en blir stående uten noen form for formell kompetanse (Wilkins, 2008).  Dessuten ser vi at 

disse individene ofte blir avhengige av trygdeordninger og kan potensielt bli en stor kostnad 

for samfunnet (Falch, Johannesen & Strøm, 2009). Tall fra statistisk sentralbyrå peker på at 

frafallet er størst for elever ved yrkesfaglige videregående skoler (SSB, 2019). Dessuten ser 

vi at forskning peker på at tidligere skoleresultater er antagelig den viktigste faktoren som 

påvirker frafall fra videregående opplæring (Markussen, 2008). Det er med utgangspunkt i 

dette, at oppgavens fokus er valgt.  

 

Prosjektet er en kvalitativ undersøkelse. Jeg har forsøkt å se på frafallsproblematikken ut ifra 

en fenomenologisk forståelse. Fokuset har altså vært rettet mot hvordan informantene 

opplever at dagens fraværsreglement fungerer. Prosjekts problemstilling lyder som følger: 

Hvordan fungerer fraværsreglene ved yrkesfaglige videregående skoler i Oslo? 

 

I dette prosjektet har jeg benyttet semi-strukturert intervju som metode for datainnsamling. 

Utvalget består av fire ansatte, som arbeider ved fire ulike yrkesfaglige videregående skoler i 

Oslo. To av informantene jobber som rektor, en er rådgiver og en er koordinator for 

spesialundervisning. Skolene informantene jobber ved har lave, eller ingen inntaksgrenser. 

Informantene har også vært ansatt i de aktuelle skolene både før og etter implementeringen 

av fraværsgrensen i 2016. Med utgangspunkt i at prosjektet representerer et svært lite utvalg, 

med bare fire informanter, vil det ikke være mulig å generalisere eventuelle funn i denne 

undersøkelsen. Målet blir derfor heller å se sammenhenger mellom prosjektets empiri, teori 

og aktuell forskning på feltet.  

 

I prosjektets datamateriale ble det gjort interessante funn som presenteres og drøftes. Disse 

funnene er delt inn i følgende hovedtema: årsaksforklaringer, systemarbeid og 

fraværsgrensen. Videre vil noen av hovedfunnene oppsummeres: 
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Med hensyn til elevenes bakgrunn og årsaker til frafall, fremkommer det at ca. 90% av 

elevene, ved alle fire skolene har minoritetsbakgrunn. Mange har vanskelige hjemmeforhold, 

psykososiale vansker, og store faglige hull fra grunnskolen. Kunnskapshull fra grunnskolen 

knyttes til sammensatte årsaksforklaringer, men også særlig til elevenes minoritetsspråklige 

bakgrunn. Mange av elevene har et greit hverdagsspråk, men mangler gjerne språklige 

forutsetninger til å følge ordinærundervisningen. 

 

Funn knyttet til systemarbeidet rundt frafallsproblematikken tyder på at dette er noe 

varierende fra skole til skole. Noen satser for eksempel hardt på sosiale mål og relasjoner 

mens andre legger mye innsats i kartlegging og tilrettelegging for elever før skolestart. 

Likevel er det også en del likhetstrekk i systemarbeidet. For eksempel fremkommer det at alle 

skolene blant annet har store ressursteam, ukentlige trekantmøter om elevenes utvikling. I 

tillegg har skolens elever tilgang på rådgivere, miljøarbeidere, helsesykepleier, og interne 

NAV-veiledere.  

 

Med hensyn til innføringen av fraværsgrensen i 2016, forteller informantene at dagens 

fraværsreglement har ført til at det er mindre fravær og at elevene har fått et mer bevisst 

forhold til fraværet sitt generelt. Likevel ser vi at frafallet har økt, nokså betraktelig. Samtlige 

av informantene beskriver fraværsreglementet som rigid. Enkelte hever videre at 

fraværsreglementet blir en form for ytre skremsel og straff som ikke lyktes i å motivere 

særlig sårbare elever. Informantene uthever at de hadde klart å få flere til å gjennomføre sin 

videregående opplæring, om det ikke var for fraværsgrensen og at det er fraværsrensen de 

fleste ryker på.  

 

Frafall fra videregående opplæring er et sammensatt og komplekst tema. Resultatene fra dette 

prosjektet tyder på at det å skape motivasjon for elever som på lenge ikke har opplevd 

mestring, er helt essensielt. Mange elever forsøker å skjule sine vansker og utvikler med tiden 

store faglige hull. Skal skolen lykkes i å skape motivasjon, må undervisningen tilpasses 

elevens forutsetninger. Betydning av språklige ferdigheter blir særlig trukket frem av 

informantene. Dessuten blir behovet for tidlig innsats fremhevet. Elevene må få hjelp på et 

mye tidligere tidspunkt i grunnskolen, for å hindre en negativ utvikling. Informantene 

uttrykker at dagens fraværsreglement ikke gir tilstrekkelig rom for tilpasning for sårbare 

elever, men at det gjerne kan fungere for mer ressurssterke elever.  
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1 Innledning 
I dette masteroppgaveprosjektet ønsker jeg å rette fokus mot bortvalg av videregående 

opplæring og hvordan de aktuelle fraværsreglene fungerer i dagens videregående skole, da 

nærmere bestemt yrkesfaglige videregående skoler i Oslo. Bortvalg eller frafall fra 

videregående opplæring er et mye omdiskutert og aktuelt tema. Hvor den offentlige debatten 

har hatt mye fokus på psykisk helse, politiske tiltak, sosiale forskjeller og skolefaglige 

prestasjoner. Særlig etter implementeringen av fraværsgrensen høsten 2016, har temaet vært 

svært omdiskutert.  

 

Jeg syntes det er interessant å se nærmere på hvordan noe så komplekst og sammensatt som 

frafall fra videregående opplæring blir møtt med en fraværsgrense. Skolen skal være et 

inkluderende sted for alle, med tilpasset opplæring som skal bidra til mestring og motivasjon. 

Vi ser også at forskning peker på at tidligere skoleprestasjoner har sterkest direkte betydning 

for utfallet av videregående opplæring (Markussen, Sandberg, Lødding & Frøseth, 2008). Jeg 

ønsker å få et større innblikk i hvordan de ansatte ved videregående yrkesfaglige skoler i Oslo 

mener dagens fraværsreglement fungerer i praksis. Blant annet ved å se nærmere på hvorvidt 

fraværsreglementet oppleves i lykkes til å motivere og engasjere elever til oppmøte og 

læring. Jeg har valgt å ha fokus på yrkesfaglige videregående skoler i Oslo med lave 

inntaksgrenser eller inntakssnitt. Dette fordi det statistisk sett er flere som faller fra ved disse 

skolene enn ved studieforberedende utdanningsprogram.  

 

1.1 Aktualitet og bakgrunn for valg av tema 
1.1.1 Aktualitet 
Frafall fra videregående er ikke et nytt samfunnsproblem, begrepet frafall fikk fotfeste i 

kjølvannet av Reform 94. Da ble retten til videregående utdanning lovfestet og andelen unge 

som valgte å begynne på videregående utdanning økte betraktelig (Reegård & Rogstad, 

2016). Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at frafall fra videregående opplæring har 

ligget stabilt på ca. 30% siden implementeringen av Reform 94 (2019). Med Reform 94 ble 

det gjort drastiske endringer i utformingen av den videregående utdanningen, hvor den ble 

mer generell og bredere i sin utforming. Tidligere hadde det vært mange ulike linjer og 

retninger å velge mellom, men her ble ulike kurs slått sammen. Lov om fagopplæring i 

arbeidslivet ble avviklet og yrkesfag ble en del av den generelle utdanning, med større grad 
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av teori (Olsen, 2008).  Til tross for at statistikken på frafall fra videregående opplæring har 

vært stabil, har det skjedd endringer i debatten. Først og fremst snakkes det mer om elever 

som slutter nå enn tidligere. Debatten om frafall fra videregående opplæring knyttes ofte opp 

mot endringer i arbeidsmarkedet og samfunnet generelt, som i økende grad gjerne omtales 

som kunnskapssamfunn. Høy utdanning verdsettes mer enn før og kravene for å komme inn 

på utdanninger øker. Unge uten fullført grunnskole står i fare for å bli stående utenfor det 

ordinære arbeidsmarkedet (Reegård & Rogstad, 2016). Det kan tenkes at dette i dag blir en 

større utfordring ettersom stadig færre arbeidsplasser ansetter ufaglærte (Bjørnsrud & Nilsen, 

2016). Dette kan igjen føre til at disse individene kan bli avhengig av trygdeordninger og på 

lang sikt kan de potensielt bli en stor kostnad for samfunnet (Falch, Johannesen & Strøm, 

2009). Et annet forhold som preger frafallsdebatten er, som nevnt ovenfor, psykiske plager. 

Mange former for psykiske plager kan oppstå i ungdomstiden, som for eksempel depresjon, 

angst, rusproblemer og ensomhet. I det økende prestasjonspresset er det ikke usannsynlig at 

mange unge sliter med manglende selvfølelse og liten tro på egne evner (Bjørnsrud & Nilsen, 

2016). I debatten om fravær og frafall fra videregående opplæring rettes gjerne søkelys på 

individualisering, hvor kjennetegn ved elever som har valgt bort videregående opplæring 

vektlegges. I stedet for å se på årsaker ved systemets integrerende eller ekskluderende 

mekanismer. I dette prosjektet har jeg derfor valgt informanter som er ansatte ved 

yrkesfaglige videregående skoler i Oslo. Dette for å få et større innblikk i systemarbeidet 

rundt fravær og frafall fra yrkesfaglig videregående opplæring. Her ønsker jeg å trekke fram 

noe en av informantene sa «når elevene ikke får det til, så er det fordi de voksne ikke får det 

til».  

 

1.1.2 Bakgrunn for valg av tema 
Valg av tema kommer av en generell interesse for frafall fra videregående opplæring, som et 

tidsaktuelt og svært omdiskutert tema. Utfordringer i livet som påvirker ens motivasjon kan 

føre til dårlige skolefaglige resultater og mistrivsel. Jeg interesserer meg for hvordan skolen 

kan bistå elever til å snu uheldige utviklingsmønstre, og gi ny motivasjon og tro på egne 

evner. For selve intensjonen med fraværsgrensen er å motivere til oppmøte, men man kan 

stille spørsmål ved om dette fungerer i praksis. Særlig er jeg nysgjerrig på hvilken effekt 

fraværsgrensen har hatt på elever ved yrkesfaglige videregående skoler, ettersom de statistisk 

sett har mer frafall enn allmennelever. Politikere refererer gjerne til statistikk på landsbasis 

for alle elever, for å vurdere om fraværsgrensen er vellykket. Jeg ønsket derimot heller å få et 
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innblikk fra personer som ser elever som i større grad står i fare for å falle fra, altså elever 

ved yrkesfaglige videregående skoler i Oslo. Skoler med lave eller nokså lave inntaksgrenser 

ble derfor mest aktuelle. Jeg har også reflektert en del over hvorvidt fraværsgrensen egentlig 

er i tråd med skolens intensjon om likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring.  

 

1.2 Formål / Presentasjon av problemstilling 
Målet for dette prosjektet er et ønske om å heve kunnskapen på feltet, samt en interesse for 

hvordan skolen mest hensiktsmessig kan støtte og tilrettelegge for elever som står i fare for å 

falle fra videregående opplæring. Det har som nevnt tidligere vært et økt fokus på frafall fra 

videregående opplæring i den offentlige debatten, særlig etter implementeringen av 

fraværsgrensen i 2006. Det snakkes blant annet mye om hvorvidt fraværsgrensen har ført til 

mer eller mindre fravær og det presenteres tall på landsbasis som viser at antall elever som 

faller fra videregående opplæring har gått noe ned. Hovedfokuset for dette prosjektet er som 

nevnt ikke fokusert på hvordan fraværsreglementet oppleves på landsbasis. Prosjektet 

forsøker heller å fokusere på hvordan ansatte ved yrkesfaglige skoler i Oslo med lave 

inntaksgrenser, opplever fraværsreglementet. Dette er fordi denne elevgruppen har større 

risiko for å ikke fullføre videregående opplæring, rent statistisk. Med utgangspunkt i dette 

består utvalget av ansatte i yrkesfaglige skoler i Oslo med lav inntaksgrense, som har arbeidet 

med elevgruppen både før og etter implementeringen av fraværsgrensen. Det var ønskelig at 

informantene var ansatt både før og etter implementeringen av fraværsgrensen, fordi de da 

kunne vurdere eventuelle konsekvenser av implementeringen av fraværsreglementet. Et annet 

sentralt formål med prosjektet er å undersøke hvordan systemarbeidet fungerer. Vi ser i 

debatten om bortvalg fra videregående opplæring, at det ofte vinkles mot at bortvalg er 

forårsaket av individuelle kjennetegn ved eleven, fremfor skolen og systemet (Reegård & 

Rogstad, 2016). Jeg ønsker også å få større innsikt i hvordan yrkesfaglige skoler i Oslo, med 

lav inntaksgrense, arbeider forebyggende som system. Prosjektets problemstilling lyder 

dermed som følger;  

 

Hvordan fungerer fraværsreglene ved yrkesfaglige videregående skoler i Oslo?  

 

1.2.1 Presisering av problemstilling 
I dette prosjektet vil det ses nærmere på hvordan de aktuelle skolene erfarer og jobber med 

fravær og frafallsproblematikk. Med hensyn til hvordan fraværsreglementet fungerer ved 
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yrkesfaglige videregående skoler vil det derfor være naturlig å blant annet ta utgangspunkt i 

aktuelle risikofaktorer for frafall ved de aktuelle skolene, hvordan skolen som system 

arbeider forebyggende og oppfølgende, og hvordan de ansatte opplever at dette arbeidet 

fungerer. 

 

1.3 Avgrensning og begrepsforklaring 
Her vil jeg redegjøre for sentrale begrep i denne undersøkelsen, og presisere eventuelle 

avgrensninger. 

 

Det finnes en rekke ulike måter å fullføre eller ikke fullføre videregående opplæring. 

Statistisk sentralbyrå deler disse inn i følgende kategorier: fullført på normert tid, fullført på 

mer enn normert tid, fullført planlagt grunnkompetanse, fortsatt i videregående opplæring 

etter fem år, gjennomført vg3/gått opp til fagprøve men ikke bestått, sluttet underveis (SSB, 

2018). I dette prosjektet er det elever som har sluttet underveis som er hovedfokuset.  

I Norge defineres frafall fra videregående opplæring teknisk sett som ikke oppnådd studie- 

eller yrkeskompetanse fem år etter påbegynt videregående opplæring (Reegård & Rogstad, 

2016). Altså handler dette om elever som har begynt på videregående skole og sluttet 

underveis. Femårs indikatoren er fastsatt som en målings- og styrings- indikator av 

utdanningsmyndighetene og setter rammer for maksimumstid for gjennomføring av 

videregående opplæring (Reegård & Rogstad, 2016). Andre land operer med ulike 

definisjoner, for eksempel blir det regnet som frafall i Danmark når videregående opplæring 

ikke er fullført etter 25 år etter avsluttet grunnskole (Markussen, 2011). Som nevnt tidligere 

vil jeg i dette prosjektet ta for meg frafall i Norge, nærmere bestemt yrkesfaglige 

videregående skoler i Oslo med lav inntaksgrense (Havik, 2018). Likevel vil jeg i teoridelen 

av denne oppgaven benytte teori og forskning om bortvalg fra andre land. Her er det verdt å 

nevne at andre land har ulike krav til å fullføre videregående opplæring og at det i denne 

forskningen kan være snakk om ulike måter å fullføre, eller ikke fullføre videregående 

opplæring. 

 

Det finnes også en rekke ulike terminologier som benyttes for å beskrive elever som slutter 

på videregående opplæring, før opplæringen er fullført. De mest vanlige begrepene som 

benyttes i Norge er kanskje frafall og bortvalg. Markussen (2016) argumenterer for begrepet 

bortvalg da det beskriver elever som slutter på videregående før de er ferdig, men som ikke 
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nødvendigvis slutter fordi de har strøket. Begrepet frafall er i større grad benyttet i et 

systemperspektiv. I og med at prosjektet i stor grad handler om systemarbeidet rundt frafall 

velger jeg i hovedsak å benytte begrepet frafall, fremfor bortvalg (Tangen, 2014c). 

Informantene i dette prosjektet brukte i hovedsak begrepet frafall, og det ble dermed naturlig 

å benytte seg av det samme begrepet. Likevel vil jeg understreke at selv om man stryker i et 

fag, er det fremdeles mulig å fullføre videregående opplæring. Man kan for eksempel gjøre 

dette over lengre tid enn 3 år, eller ta opp igjen fag i løpet av sommerferien. Det å avbryte 

videregående opplæring, er teknisk sett et valg. 

 

1.4 Oppgavens oppbygging 
Denne masteroppgaven er inndelt i fem kapitler. Det første kapittelet er en innledning til 

oppgaven, og inneholder bakgrunn, formål og avgrensninger for oppgaven. Oppgavens andre 

kapittel presenterer oppgavens teoretiske forankring. Tredje kapittel tar for seg oppgavens 

metodiske tilnærming og prosess. Altså hvordan man gikk frem for å belyse 

problemstillingen. I kapittel fire vil oppgavens empiri, eller funn presenteres og drøftes opp 

mot teorien som er presentert. Kapittel fem er avslutningen, altså oppgavens siste kapittel. 

Her vil det blant annet oppsummeres og reflekteres rundt både gjennomføringen av prosjektet 

og de funnene som er blitt gjort.  
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2 Teori og tidligere forskning  
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for prosjekts teoretiske forankring. Ved å presentere 

relevante teorier og forskning ønsker jeg å gi et bilde av kompleksiteten som er frafall fra 

yrkesfaglig videregående opplæring i Oslo. For å få en større forståelse for hvorfor 

situasjonen er som den er, begynner jeg først med et kort historisk tilbakeblikk på endringer i 

samfunnet og i skolen, som kan ha bidratt til behovet for det gjeldende fraværsreglementet.  

 

2.1 En inkluderende og ekskluderende skole  
Etter fullført grunnskole begynner de fleste ungdommer i Norge i dag rett på videregående 

opplæring (Rogstad & Reegård, 2016). Dette har ikke alltid vært tilfellet. For eksempel var 

det normalt i 1975 at tenåringer arbeidet, og ca. hver tredje tenåring mellom 16 og 19 år 

hadde arbeid som hovedbeskjeftigelse (Grøgaard, 1992). I 1975 var det ikke nødvendigvis 

problematisk å få arbeid uten gjennomført videregående opplæring. Frem mot 1990 skjedde 

det store endringer i det norske arbeidsmarkedet, og det ble mer utfordrende å nyttiggjøre 

kompetansen fra grunnskolen alene (Markussen, 2016). Mange unge som ville jobbe, slapp 

ikke inn på arbeidsmarkedet uten fullført videregående opplæring. Når de ikke fikk jobb 

strømmet alle til videregående opplæring, men skolenes kapasitet var ikke stor nok. Svaret på 

dette ble Reform 94, der alle fikk rett på tre års videregående opplæring (Markussen, 2016). 

Retten til tre års videregående opplæring ble iverksatt med kunnskapsløftet i 2007. Med dette 

økte antall unge som begynte på videregående skole, og siden da har det å gå på videregående 

skole blitt normen for overgangen til høyere utdanning og arbeidslivet. Videregående 

opplæring ble endret betydelig med Reform 94, men gjennomføringsstatistikken for 

videregående opplæring forble likevel stabil (Rogstad & Reegård, 2016). Retten til skolegang 

er en grunnleggende menneskerettighet. Alle barn i Norge har i dag en juridisk rett og plikt til 

tiåring grunnskoleopplæring. I tillegg har alle ungdommer rett til treårig videregående 

opplæring (Tangen, 2014a). Opplæring i skolen har en intensjon som går utover det elevene 

lærer i øyeblikket. Skolen skal bidra til noe for den enkelte og for samfunnet. Skolen skal 

ruste eleven for deltakelse i arbeidslivet og gi et grunnlag for ivaretagelse av en selv og andre 

(Overland & Nordahl, 2013). Samfunnet har pålagt skolen ulike og noen ganger motstridende 

oppgaver. Skolen skal være en formidler av verdier om demokrati og fellesskap. Dessuten 

skal skolen tilrettelegges for utvikling av elevenes kompetanse både faglig og sosialt. Skolens 

mest sentrale oppgave er å tilføre elevene kunnskap, samt å gradere kunnskapstilegnelsen 
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(Grøgaard, 1992). Lærerens prestasjonsvurderinger av elevene gjør skolen til samfunnets 

mest fundamentale sertifiseringsinstitusjon. Altså blir elever utstyrt med et vitnemål som 

bestemmer deres adgang på videreutdanning og dermed også arbeidsmarkedet (Grøgaard, 

1992).  Skolen har som hensikt å bygge bro mellom, og integrere individer, med ulik 

bakgrunn og forutsetninger, ved å peke på felles verdier, sosiale ferdigheter og kunnskaper i 

et inkluderende og stimulerende læringsmiljø (Befring, 2014). Likevel ser vi at skolen 

samtidig har som formål å differensiere de samme individene etter deres evne og vilje til å 

tilegne seg kunnskap, verdier og sosiale ferdigheter (Grøgaard, 1992). Høy utdanning 

verdsettes mer enn før og kravene for å komme inn på utdanninger øker (Reegård & Rogstad, 

2016). Unge uten fullført grunnskole står i fare for å bli stående utenfor det ordinære 

arbeidsmarkedet (Reegård & Rogstad, 2016). Det kan tenkes at dette i dag blir en større 

utfordring ettersom stadig færre arbeidsplasser ansetter ufaglærte (Bjørnsrud & Nilsen, 

2016). Dette kan igjen føre til at disse individene kan bli avhengig av trygdeordninger og på 

lang sikt kan de potensielt bli en stor kostnad for samfunnet (Falch, Johannesen & Strøm, 

2009).  

 

2.2 Fravær, fraværsgrensen og frafall  
I dagens samfunn regnes en vellykket skolegang som inngangsporten til et vellykket 

voksenliv (Berg, 2005). I regjeringens perspektivmelding fra 2017, blir utdanning og 

kompetanseheving understreket som helt essensielt for å sikre landets fremtidige velferd, 

vekst og verdiskaping. Videre står det at fullføringsgraden i videregående opplæring må økes 

og at fagopplæringen må forbedres. Samt understrekes det at arbeidsledigheten er høy for 

unge uten fullført videregående utdanning, da det kan være svært utfordrende for denne 

gruppen å få arbeid (Finansdepartementet, 2016-2017, s.163). Selv om de fleste ungdommer i 

Norge begynner på videregående rett etter fullført ungdomsskole (Rogstad & Reegård, 2016, 

s.10), er det likevel mange som ikke fullfører. Det er stor politisk bekymring rundt det høye 

frafallet, ettersom disse står uten noen form for formell kompetanse (Simonsen, 2016, s.62). 

Fravær fra skolen kan få store konsekvenser både for elevens sosiale, faglige og emosjonelle 

utvikling. På kort sikt kan konsekvensene kunne vise seg som stress, sosial isolasjon, 

konflikter og spenning i nære relasjoner eller dårlige skoleprestasjoner. Mens på lengre sikt 

vil det kunne føre til bortvalg av videregående opplæring, mangel på utdanning, jobb, angst, 

depresjon og økonomiske utfordringer (Wilkins, 2008).  
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2.2.1 Fraværsgrensen 
I 2016 innførte regjeringen en lovfestet fraværsgrense på 10 prosent i videregående skole. 

Hensikten med fraværsgrensen er, i følge utdanningsdirektoratet, å motivere elever til å ha en 

jevn innsats i skolen, samt å forhindre skulking (2016a). Fraværsgrensen innebærer at elever 

som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke har rett på å 

få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i det aktuelle faget. Læreren har i 

dette tilfellet ikke lov til å sette karakterer. For å få fravær unntatt av fraværsgrensen må 

eleven legge fram relevant dokumentasjon. Rektor kan likevel bestemme at en elev skal 

kunne få karakter med opptil 15 prosent udokumentert fravær hvis fraværsårsaken vurderes å 

være tydelig urimelig for eleven. Fraværsgrensen tar ikke utgangspunkt i elevenes totale 

fravær, men fravær i hvert enkelt fag. Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående 

skole, med unntak for voksne, lærekandidater og lærlinger. (Utdanningsdirektoratet, 2016a).  

 

2.3 Forekomst av gjennomføring av videregående 
Tall fra statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ca. 60 prosent av alle elever som begynner på 

videregående opplæring fullfører på normert tid og 5 år etter start ligger fullføringsandelen på 

ca. 75 prosent (2019). Hvis vi ser nærmere på tall for gjennomføring av videregående 

opplæring 5 år etter start, ser vi at det er kun 62 prosent av elevene som gjennomfører 

yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Ved studieforberedende utdanningsprogram er det 88 

prosent som gjennomfører (SSB, 2019). Altså ser vi at det er ved yrkesfaglige 

utdanningsprogram at andelen som faller fra videregående opplæring er mest problematisk.  

 

2.3.1 Kjønnsmessige tendenser 
Om vi også ser nærmere på kjønnsmessige tendenser ser vi at det er større grad av frafall hos 

gutter enn hos jenter (SSB, 2019). Ca. 59 prosent av gutter fullfører, mens ca. 65 prosent 

jenter fullfører yrkesfaglige utdanningsprogram i løpet av 5 år (SSB, 2019). Det norske 

forskningsprosjektet bortvalg og kompetanse peker på at kjønnsforskjellene i gjennomføring 

av videregående opplæring i stor grad henger sammen med tidligere skoleprestasjoner. Jenter 

i undersøkelsen hadde høyere karakterer fra ungdomsskolen enn gutter. Dessuten valgte 

jenter andre studieretninger i videregående opplæring enn gutter. Relativt flere av guttene 

valgte guttedominerte yrkesfaglige videregående studieretninger hvor andelen som slutter var 

gjennomgående høy (Markussen et al., 2008).   
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Vi ser at etterkommerne av innvandrere i Norge har nesten like høy fullføringsgrad som den 

øvrige befolkningen, men her også er det betydelige kjønnsforskjeller. Jenter som er 

etterkommere av innvandrere fullfører videregående opplæring i litt større grad enn jenter 

uten innvandrerbakgrunn. Mens gutter som er etterkommere av innvandrere faller fra 

videregående opplæring i større grad enn gutter i Norge uten innvandrerbakgrunn. Hos både 

gutter og jenter som er etterkommerne av innvandrere, og som fullfører videregående 

opplæring, ser vi at det ofte tas høyere utdanning enn hos den øvrige befolkningen 

(Caspersen & Karlsen, 2012).  

 

2.4 Kjennetegn ved avbrutt videregående opplæring  
I de siste tiårene er det blitt gjennomført mye forskning på frafall fra videregående opplæring, 

både nasjonalt og internasjonalt. Til tross for at gjennomføringsstatikken er varierende, ser vi 

noen fellestrekk fra både nasjonal og internasjonal forskning når det gjelder kjennetegn ved 

de som avbryter sin videregående utdanning (Markussen, 2016).  Jeg har i hovedsak valgt å ta 

utgangspunkt i to forskningsprosjekter. Ett av prosjektene er utført i Norge, mens det andre 

tar utgangspunkt i forskningsdata fra tretten forskjellige OECD land.  

 

Markussen, Sandberg, Lødding og Frøseth publiserte i 2008 et forskningsprosjekt ved navnet 

Bortvalg og kompetanse. Prosjektets hadde et utvalg på 9749 elever fra syv forskjellige fylker 

på Østlandet, i Norge. Prosjektet fulgte ungdommene fra oppstart av videregående skole og 

utover en femårsperiode, fra år 2002 – 2007.   

 

I det internasjonale forskningsprosjektet School Dropout and Completion. International 

Comparative Studies in Theory and Policy, foretas en systematisk analyse av skolesystemet i 

tretten ulike OECD land. De ulike landenes skolesystemer blir analysert opp mot hvilken 

innvirkning de har på frafall fra videregående opplæring (Lamb, Markussen, Teese, Sandberg 

& Polesel, 2011).    

 

Både i den norske og den internasjonale forskningen er det gjort lignende funn på hvilke 

forhold som har betydning for gjennomføring av videregående opplæring. Markussen har 

utviklet en forklaringsmodell for å illustrere hvilke faktorer som påvirker utfallet av 

videregående skole. Her blir utfallet av videregående opplæring delt inn i fire 
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hovedkategorier, disse er bakgrunn, engasjement i skolen, tidligere skoleprestasjoner og 

kontekst.  

 

 
Figur 1 Modell for å forklare hva som påvirker utfall av videregående opplæring (Markussen, 2016, s. 32). 

 

Modellen er utformet på grunnlag av både norsk og internasjonal forskningen (Markussen, 

2016). Markussen understreker at modellen vurderes som gyldig i alle OECD land, på 

grunnlag av funn fra omfattende nasjonal og internasjonal forskning (Markussen, 2016). Vi 

ser også at resultatene fra det omfattende forskningsprosjektet School Dropout and 

Completion. International Comparative Studies in Theory and Policy, viser til lignende 

mekanismer og strukturer for årsaksforklaringer knyttet til utfallet av videregående 

opplæring. I den internasjonale forskningen beskrives trekkene ved de som avbryter 

videregående opplæring. Her blir disse kategoriene også delt inn i fire hovedkategorier. Disse 

er tidligere opplevelser i skolen, individuelle faktorer, familiebakgrunn og demografiske 

faktorer (Lamb et al, 2011). Tidligere opplevelser i skolen blir uttrykt gjennom skolefaglige 

prestasjoner, karakterer og holdninger til skolen. Ved de individuelle faktorene trekkes det 

frem, elevens psykiske og fysiske helse. Under kategorien familiebakgrunn, ses det på 

sosioøkonomisk status, foreldrenes utdanningsnivå og familiestruktur. Med hensyn til 

demografiske faktorer fremheves geografisk plassering, kjønn og etnisitet (Lamb et al, 2011). 

Altså ser vi at store likheter i den norske og internasjonale forskningen i beskrivelsen av disse 

forholdene. Det er imidlertid ett kjennetegn ved individuelle faktorer, som skiller seg ut ved 

den internasjonale forskningen av 13 OECD land. Dette er kjennetegnet ved individet, med 

hensyn til fysisk og psykisk helse.  
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I den norske undersøkelsen Bortvalg og kompetanse identifiseres særlig tidligere 

skoleprestasjoner fra grunnskolen som den viktigste faktoren som påvirker ungdommenes 

bortvalg eller gjennomføring av videregående opplæring. Videre pekes det på effekt av 

bakgrunnsvariabler knyttet til tidligere skoleprestasjoner, altså elevens sosiale bakgrunn 

(Markussen et al, 2008, s.198).   

 

2.4.1 Sosial bakgrunn 
En rekke både norske og internasjonale studier peker på at sosial bakgrunn har en indirekte, 

men betydningsfull innvirkning på elevers sannsynlighet for å fullføre videregående 

opplæring (Markussen et al., 2008). Det er mange ulike faktorer ved elevens sosiale bakgrunn 

som kan ha betydning for gjennomføring av videregående opplæring. For eksempel kan dette 

handle om problematiske forhold hjemme, etnisitet, klassebakgrunn, kjønn og språklige 

forutsetninger (Lillejord, et al., 2015). Majoritetsungdom, hvor alt annet er likt, har større 

sannsynlighet for å fullføre sin videregående opplæring enn innvandrerungdom, eller ungdom 

som er barn av innvandrere (Lødding, 2009). I studien Frafall blant minoritetsspråklige. Om 

frafall og norsk som andrespråk blant minoritetsspråklige elever i overgangen fra 10. klasse 

til videregående opplæring viser det seg at frafallet er cirka dobbelt så stort blant elever med 

minoritetsbakgrunn enn blant elever med majoritetsbakgrunn (Lødding, 2003). Mange barn 

av innvandrere vokser opp i familier med utfordringer knyttet til økonomi og gjerne med 

vanskelige boforhold. Innvandrerfamilier i Norge har dårligere økonomi og boforhold enn 

den øvrige befolkningen. Sammenlignet med like grupper, altså familier med like lav inntekt 

og samme antall barn, er forskjellene også fremtredende (Thorsen, 2019). Wagner, 

Strömqvist og Uppstad (2008) påpeker at høyere fravær hos minoritetselevers kan ha 

sammenheng med kulturelle og mer sammensatte årsaker, hvor det utheves at migrasjon kan 

føre til ustabile livssituasjoner. Altså blir kort botid ofte ansett som en risikofaktorer. Med 

hensyn til kort botid, ser vi at de økonomiske utfordringene er avtagende jo lengre 

innvandrerne har bodd i landet (Thorsen, 2019). I en rapport fra statistisk sentralbyrå (SSB) 

om levekår blant innvandrere i Norge fremkommer det at innvandrere har dårligere levekår 

generelt, enn den øvrige befolkningen med hensyn til arbeidsforhold, sysselsetting, økonomi, 

helse, boligstandard og sosial kontakt (Vrålstad & Wiggen, 2017). I forskningen av OECD 

landene viste det seg å være lignende tendenser i alle landene knyttet til familier med lav 

sosioøkonomisk status. Altså er det tendenser til at elever som faller fra i sin videregående 

opplæring ofte kommer fra familier med lavere sosioøkonomisk status enn den øvrige 
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befolkningen (Lamb et al, 2011). I forskningsprosjektet bortvalg og kompetanse (Markussen 

et al, 2008) ser vi også at gutter gjorde det dårligere enn jenter. Dessuten presterte 

innvandrere og etterkommere av innvandrere dårligere enn majoritetselevene. I prosjektet 

vises det også til andre forhold i hjemmet som er av betydning for gjennomføring av 

videregående opplæring (Markussen et al, 2008). Elever som ikke bodde med begge foreldre 

gjorde det dårligere enn elever som bodde med begge sine foreldre. I Nergård (2005) sin 

gjennomgang av undersøkelser relatert til bosituasjon fremkommer det at bosituasjon har 

innvirkning på elevens skolefaglige prestasjoner. Det kan være ulike årsaksforklaringer på 

disse forskjellene i skoleprestasjoner. For eksempel kan elevens skoleprestasjoner bli påvirket 

av både de psykologiske og praktiske konsekvensene av å miste daglig kontakt med en 

forelder. Dessuten vil det være sannsynlig at to foreldre som samarbeider i hjemmet, har mer 

overskudd til å følge opp elevens skolearbeid. Det er heller ikke usannsynlig at et 

samlivsbrudd medfører turbulens og konflikter i hjemmet, som gjerne har en negativ 

innvirkning på elevens skoleresultater (Nergård, 2005).  

 

Foreldrenes utdanningsnivå har også noe innvirkning på elevenes gjennomføring av 

videregående opplæring. I forskningsprosjektet bortvalg og kompetanse (Markussen et al, 

2008) ser vi at elever med foreldre med høyere utdanning gjorde det bedre enn elever med 

foreldre med kun gjennomført grunnskoleutdanning. Dette kan ses i sammenheng med hvilke 

rollemodeller elevene har i hjemmet og hvilke utgangspunkt disse har til å veilede om 

utdanning, og hvilke nettverk disse har tilgang til. Her ble det imidlertid samtidig påvist at 

selv om det var en sammenheng, så var effekten av foreldrenes utdanningsbakgrunn ikke 

særskilt sterk (Markussen et al, 2008). Forskning viser at det er tydelig sammenheng mellom 

elevenes læring, atferd og trivsel i skolen og den støtten eleven opplever i hjemmet. Mangel 

på foreldresamarbeid kan fungere som en barriere mot endring av elevens skolesituasjon 

(Overland & Nordahl, 2013). I følge Bourdieu (1977) vil familier med ulik sosial bakgrunn, 

formidle ulike verdier videre til sine barn. Dermed vil ulik sosial bakgrunn kunne tilegne 

utdanning ulik verdi, og igjen føre til at barn identifiserer seg ulikt med skolen (Bourdieu, 

1977). I denne sammenheng snakkes det gjerne om elevens engasjement i skolen.  

 

Minoritetselevers engasjement i skolen kan også være med på å forklare elevens 

kompetanseoppnåelse (Markussen, 2016). Ifølge Markussen (2016) handler engasjement i 

skolen om å oppleve skolen som en arena man kan identifisere seg med, der man føler 

tilhørighet og der man opplever at det er verdt å yte en innsats for læring. Dette for sin egen 
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fremtids nytte, slik at en tilegner seg kompetanse og kunnskap. Elever med ulik sosial 

bakgrunn vil gjerne identifisere seg ulikt med skolen og skolens innhold. Dette kan ha 

innvirkning på elevens engasjement i skolen, noe som igjen vil kunne avgjøre elevens 

resultater i skolen. Denne gjensidige påvirkningen kan starte allerede på barneskolen, eller i 

barnehagen. Å avbryte sin videregående opplæring vil dermed kunne føles som en avslutning 

på en prosess av opplevd misforhold mellom individ og skole (Lillejord et al., 2015).  

 
Et annet viktig forhold som påvirker minoritetselevenes prestasjoner i skolen er 

språkferdigheter. Elevene med innvandrerbakgrunn er ofte minoritetsspråklige, med et annet 

morsmål enn majoritetseleven. Minoritetsspråklige elever vil eksponeres for 

majoritetsspråket blant annet gjennom barnehagen, skolen, venner og i kontakt med 

samfunnet rundt (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2008). Mange elever med 

minoritetsbakgrunn opplever store utfordringer når det gjelder språk og lesing, og som 

konsekvens blir mange svakere lesere, med lite læringsutbytte (Morken, 2014).  

Gjennom opplæringslova (1998, §5-1) har elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av 

ordinærundervisning, rett på spesialundervisning. Denne retten er formulert på generelt 

grunnlag, men det er likevel ikke vanlig at denne retten gjøres gjeldende når det handler om 

mangelfulle norskferdigheter. Det er derimot en egen paragraf i opplæringslova om særskilt 

språkopplæring for språklige minoriteter (1998, §2-8), hvor det fremkommer at elever i 

grunnskolen har rett på særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til 

å kunne følge ordinærundervisningen. Den samme retten er også sikret til minoritetsspråklige 

elever i videregående opplæring gjennom opplæringslova (1998, §3-12). Gjennom denne 

paragrafen utheves også retten til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring, eller begge 

deler, om nødvendig. For å forstå kompleksiteten i andrespråk innlæring, kan man se til 

Cummins isfjell metafor.  
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Figur 2 Cummins isfjell metafor illustrerer forholdet mellom hverdagsspråk og skolespråk. Det er bare toppen av isfjellet vi 
ser av en persons språkkompetanse, den mest komplekse delen ligger under overflaten og er mer utfordrende å se. (Wagner, 
Strömqvist, & Uppstad, 2008. s 61) 

Cummins skiller mellom hverdagsspråk og skolespråk. Minoritetsbarn som er født i Norge, 

eller som kom tidlig til Norge har ofte et godt hverdagsspråk, de mestrer dagligtale, og det 

oppfattes gjerne at de snakker «flytende norsk». Men når disse elevene blir eldre og begynner 

i fjerde eller femte klasse, forventes det at de benytter sine leseferdigheter til å tilegne seg 

kunnskap og å produsere skriftlig arbeid. De forventes å kunne skumlese tekster, og følge 

med i faglige diskusjoner som etterhvert blir mer abstrakte, og som kanskje krever at en har 

en mer kritisk distanse til innholdet. Det er her mange minoritetsspråklige elever gjerne faller 

ut, og de voksne forstår ofte ikke hvorfor. De ser kun elevens hverdagsspråk, mens det mer 

subtile skolespråket ligger under overflaten og tar mye lengre tid for eleven å utvikle 

(Wagner, et al, 2008). Det kan ta ca. 5-7 år for å lære seg å beherske et andre språk godt nok 

til å følge undervisning på språket (Morken, 2014). Bruk av norsk, eller elevens andrespråk 

utenfor skolen har høy grad av sammenheng mellom elevens skriveferdigheter. Dessverre ser 

vi også at utviklingen av andrespråket ofte går på bekostning av elevens morsmål, noe som er 

uheldig. Mye tyder på at elever som klarer å utvikle sine språkkunnskaper i både morsmålet 

og i andrespråket, vil kunne få kognitive fordeler av sin tospråklighet. Minoritetsspråklige 

foreldre bør derfor snakke det språket de behersker best i hjemmet, slik at barnet kan 

videreutvikle morsmålet sitt, og dermed ha flere språkknagger å henge det nye språket på. 

Det bør også være bevissthet om at barnet må få tilgang til norsk utenfor hjemmet, ettersom 

det kreves massiv input av et språk for å lære språket (Wagner, et al, 2008).  

 

2.5 Forebygging av fravær  
Skolen er pliktet til å følge opp, og ta vare på elevene, også når det gjelder forebygging av 

fravær og frafall fra videregående opplæring. Arbeidet med registering av fravær i tråd med 

dagens fraværsgrense, kan være et viktig ledd i skolens forebyggende arbeid mot fravær og 
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frafall. Om fravær registreres grundig av alle skolens ansatte kan fraværet lettere oppdages på 

et tidlig tidspunkt, og man kan gjerne se mønster i fraværet som kan bidra til å forstå 

årsakene til fraværet (Bru, Idsøe & Øverland, 2016). Skoleeier har også ansvar for å sørge for 

at elever får nødvendig rådgivning (Utdanningsdirektoratet, 2016b). Forskriften til 

opplæringslova § 22-1 (2008), sier blant annet at den enkelte elev har rett på nødvendig 

rådgivning. Dette innebærer at eleven skal få informasjon, veiledning, oppfølging og hjelp til 

å finne seg til rette på skolen. Samt for å kunne ta avgjørelser knyttet til fremtidige yrkes og 

utdanningsvalg. Rådgivningen skal medvirke til å forebygge frafall fra videregående 

opplæring, utjevne sosiale forskjeller og integrere etniske minoriteter.  

 

Skolen kan fungere som en beskyttende faktor for barn og unge. Skolens forebyggende 

arbeid vil særlig være viktig for elever som på grunn av risikofaktorer har en økt 

sannsynlighet for en negativ utvikling (Overland & Nordahl, 2013). Beskyttende faktorer i 

skolemiljøet handler blant annet om elevenes følelse av tilhørighet til skolen. Dette inkluderer 

sosial tilhørighet og relasjoner til medelever og lærere (Havik, 2018). Forskning peker på at 

det er sammenheng mellom elevers opplevelse av tilhørighet til skolen og angst, depresjon og 

tilstedeværelse på skolen (McNeely, 2013). Havik (2018) understreker at elever som har 

fravær fra skolen mister sosial samhandling og tilhørighet. Særlig gjelder dette når de ikke 

klarer å opprettholde relasjoner utenfor skolen ved fravær. Dette kan føre til en negativ sirkel 

som ofte gjør tilbakeføring til skolen svært utfordrende.  

 

Gjennom opplæringslova (2008) §9A-2 har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø, som 

skal fremme trivsel, læring og helse. Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk, slik at 

disse kravene blir overholdt. I tillegg har skolen gjennom opplæringslova (2008) §9A-4 en 

aktivitetsplikt, med hensikt å sikre at elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø. 

Skolehverdagen skal være forutsigbar og trygg. Bru, Idsøe og Øverland (2016) understreker 

at et godt og trygt arbeidsmiljø først kan oppnås når eleven har gode relasjoner med sine 

lærere og medelever (Bru, Idsøe & Øverland, 2016). Overland og Nordahl (2013) 

understreker betydningen av god klasseledelse, som kan bidra positivt til både faglig og 

sosial læring. Hensiktsmessig klasseledelse blir her skildret gjennom tre hovedelementer. 

Disse handler om hvordan læreren evner å skape et positivt læringsmiljø, hvordan læreren 

klarer å skape og opprettholde arbeidsro og til slutt, hvordan læreren motiverer elevene til å 

arbeide. For sårbare elever som sliter med sosiale relasjoner spiller læreren en særlig viktig 

rolle (Bru, Idsøe & Øverland, 2016). Damsgaard og Kokkersvold (2011) legger vekt på 
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betydningen av en autoritativ lærer. Altså en relasjonsrelatert, proaktiv, støttende lærer som 

genuint bryr seg. Ifølge Bru, Idsøe og Øverland (2016) må læreren forsøke å bli kjent med 

elevene, ta dem på alvor, vise interesse og forsøke å forstå hva som ligger bak elevens atferd 

(Bru, Idsøe & Øverland, 2016). Altså ser vi at gode relasjoner bidrar til å skape et godt 

arbeidsmiljø, som videre virker forebyggende mot mobbing, utestenging og isolasjon. 

Dessuten bidrar gode relasjoner til å skape trivsel, trygghet og mestring i skolen (Bru, Idsøe 

& Øverland, 2016). 

 

2.5.1 Mestring og læring i skolen  
Som nevnt tidligere viser forskning at tidligere skoleprestasjoner ofte er forbundet med 

motivasjon for videre skolegang, og kan være helt avgjørende for elever som vurderer å 

avbryte sin videregående opplæring (Markussen, et al, 2008). Altså vil elevens egne 

vurderinger av ens ferdigheter kunne påvirke innsats og resultater i fag, og dette vil igjen 

kunne påvirke elevenes generelle motivasjon for å fullføre videre skolegang.  

 

2.5.2 Salutogenese, Empowerment og motivasjon 
Antonovskys teori om salutogenese handler om utvikling av helse, sunnhet og helbredelse 

som et kontinuum, der salutogenese er sunnhet i den ene enden av aksen. Mens fullstendig 

sykdom, eller patogenese er i den andre enden (Olsen & Holmen, 2018). Patogenese kan 

forstås som sykdomsutvikling og bringer et mer pessimistisk fokus på å finne årsaker til og 

behandling av en sykdomsutvikling som allerede har oppstått. Mens salutogenese vektlegger 

prosessene som fører til friskhet og velvære. Salutognese modellen legger vekt på å finne og 

ta i bruk ressursene til individet (Berg, 2005), altså en søken etter å identifisere 

helsebringende motstandsressurser, som vi alle besitter, men i ulik grad (Olsen & Holmen, 

2018). Det å overvinne utfordringer gir en opplevelse av indre sammenheng, eller Sense of 

Coherence. Denne følelsen av indre sammenheng mener Antonovsky at er avgjørende for 

hvordan vi mestrer livets påkjenninger. Han påpeker videre at Sense of Coherence er 

avhengig av tre faktorer, først og fremst handler det om å ha en forståelse av situasjonen, 

deretter må man ha tro på at man kan finne løsninger og så tilslutt skal man kunne finne god 

mening i å forsøke å finne en løsning (Berg, 2005). En metode som blir brukt mye, og som er 

i tråd med salutogenese er Empowerment eller myndiggjøring (Overland & Nordahl, 2013). 

Myndiggjøring handler om å identifisere ressurser hos individet for å oppnå en positiv 

utvikling. I skolesammenheng vil dette handle om å skifte fokus fra det som er utfordrende, 
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til det som er mulig å mestre, for å for eksempel gi elever eller foresatte motivasjon og tro på 

egne muligheter (Olsen & Holmen, 2018).  

 

2.5.3 Mestring og motivasjon  
Opplevelsen av å kunne klare seg gjennom livets utfordringer gir en opplevelse, en personlig 

kontroll og er antagelig den enkeltfaktoren som har mest å si for vår salutognese, altså vårt 

velvære, og helse (Berg, 2005). Mestring er også nært knyttet grad av optimisme eller 

pessimisme. Hvis man opplever å mislykkes gjentatte ganger, vil det kunne føre til en lært 

hjelpeløshet (Seligman, 1975). Tidligere mestringsopplevelser kan knyttes til motivasjon. 

Skaalvik og Skaalvik definerer motivasjon som en «situasjonsbestemt tilstand som påvirkes 

av verdier, erfaringer, selvvurdering og forventninger» (2008, s.33). I skolesammenheng kan 

det sies at motivasjon handler om hvor mye anstrengelse og oppmerksomhet eleven 

investerer i en aktivitet (Imsen, 2014). Deci og Ryans beskriver motivasjon som det får deg 

til å gjøre noe, hvor det motsatte, å være umotivert, vil si å ha mangel på drivkraft eller 

inspirasjon (Ryan & Deci, 2000). Videre skiller deres selvbestemmelsesteori mellom ulike 

former for motivasjon, deriblant indre og ytre motivasjon. Den indre motivasjonen handler 

om vår indre drivkraft til å gjennomføre en handling, dette vil gjerne gjelde for handlinger 

som oppleves som utfordrende, morsomme og/eller interessante. Ved indre motivasjon er 

gjerne handlingen i seg selv belønning nok. Den ytre motivasjonen er når en person 

gjennomfører noe fordi de ønsker å oppnå et mål utenfor selve aktiviteten, et slags ytre mål. I 

motsetningen til den indre motivasjonen, er den ytre motivasjonen mindre verdifull og 

kortvarig. Ved ytre motivasjon vil det kreves kontinuerlig stimuli for å opprettholde 

motivasjonen (Deci & Ryan, 1985). Vi ser altså at det finnes ulike former for motivasjon, og 

hvilken drivkraft en elev har til å lære i skolen handler altså gjerne om elevens 

mestringsforventning. Albert Banduras har her en teori om self-efficacy, som handler om 

mestringsforventning. Dette dreier seg om en form for selvtillit som påvirker hva vi får til og 

hvor hardt vi prøver og det vil dermed også kunne påvirke sannsynlighet for å lykkes (Aasen, 

Nordtug, Ertesvåg & Leirvik, 2002).  

 

Vi har nå sett på en rekke ulike forskningsbaserte årsaksforklaringer til frafall, og teorier om 

motivasjon og mestring i skolen. For at elever skal kunne oppleve seg selv som kompetente 

er det derfor helt essensielt at det skolefaglige innholdet er tilpasset deres forutsetninger. 
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Tilpasset opplæring og tidlig innsats blir derfor kjernepunkter når det gjelder mestring i 

skolen, som igjen kan forebygge frafall (Berg, 2005).    

 

2.5.4 Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialpedagogiske 

utfordringer 
Frafall fra videregående opplæring er et komplekst tema hvor det ofte blir lagt vekt på 

egenskaper ved elevene selv, som årsaksforklaringer (Rogstad & Reegård, 2016). Det er ikke 

til å utelukke at individuelle kjennetegn kan ha betydning for risiko for frafall, men 

skolesystemets integrerende eller ekskluderende mekanismer vil kunne spille en avgjørende 

rolle (Rogstad & Reegård, 2016). Skolen har som intensjon å gi tilpasset opplæring og tidlig 

innsats der det trengs. Når skolen mislykkes med slik tilrettelegging kan det føre til svake 

faglige ferdigheter, som igjen kan påvirke elevens forventninger til mestring og motivasjon 

for videre skolegang. Som nevnt tidligere, viser forskning at karakterer fra grunnskolen er det 

forholdet som har størst betydning for utfallet av videregående skole (Markussen, 2016). En 

slik uheldig utvikling vil kunne føre til en rekke konsekvenser, som for eksempel 

skolevegring, lite mestringsfølelse, ugyldig fravær og frafall fra videregående opplæring. 

Dette vil som regel føre til store konsekvenser for den individuelle, men også for samfunnet 

forøvrig, da det kan bety tap av nødvendig kompetanse og inntekt (Overland & Nordahl, 

2013). 

 

Spesialpedagogikken spiller en vesentlig rolle i problematikken rundt elever som faller fra 

videregående opplæring. Dette gjenspeiles for eksempel i spesialpedagogikkens primære mål, 

som går ut på å fremme gode livs-, lærings-, utviklingsvilkår for mennesker i alle aldre som 

av ulike årsaker står i fare for å møte barrierer og vansker i sin lærings, livsutfoldelse og 

utvikling (Tangen, 2014b). Skolen skal være en inkluderende skole, for alle, uansett 

bakgrunn og forutsetninger. I opplæringslova fremkommer det at opplæringen skal tilpasses 

forutsetningene og evnene hos den enkelte elev (1998, §1-3). Her er prinsippet om likeverdig 

opplæring sentralt. Likeverdig opplæring vil si at opplæringen skal være ulik, og tilpasset den 

enkelte elevs bakgrunn og forutsetninger. En likeverdig opplæring ivaretas gjennom god 

tilpasset opplæring (Nilsen, 2014). Det er mange barn og unge som opplever at det er gap 

mellom egne forutsetninger og skolens krav. I spesialpedagogikken representerer dette gjerne 

et dilemma, hvor man risikerer å stigmatisere elever som opplever utfordringer i skolen, mens 

på den andre siden risikerer man usynliggjøring av barrierer, behov og muligheter. Likevel 
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vet vi at å sette inn adekvate tiltak på et tidlig tidspunkt, kan forebygge fremtidige vansker, 

og er derfor av stor betydning (Tangen, 2014b). I en ekspertrapport fra OECD ble det lagt 

vekt på at norsk skole trenger å legge større vekt på tilpasset opplæring, og at det er behov for 

å utvikle bedre strategier for å identifisere og følge opp elever som trenger tilrettelegging. 

Dette er en utfordring som ikke alene kan løses ved hjelp av statlig utforming av regler og 

retningslinjer, men det handler om et godt samarbeid i alle ledd i utdanningssystemet, og ikke 

minst om lokal oppfølging og realisering i den enkelte skole (OECD, 2016).  For at skolen 

skal kunne sørge for en optimal tilpasset opplæring for alle elever som trenger det, er det helt 

essensielt med et godt tverrfaglig samarbeid. 
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3 Metode 
Dette kapittelet tar for seg prosjektets forskningsprosess og jeg vil her gjøre rede for 

prosjektundersøkelsenes vitenskapsteoretiske forankring, forskningsdesign og metodiske 

tilnærming. Forskningsmetode defineres som de fremgangsmåtene som vi benytter for å 

besvare de spørsmålene vi har stilt, for å få ny kunnskap (Kleven, 2011) og i dette kapittelet 

vil jeg først presentere det fenomenologiske perspektivet. Videre vil jeg redegjøre for 

kvalitativ metode, kvalitativt forskningsintervju og semistrukturert intervju. Deretter vil jeg 

beskrive prosessen med utvalg av informanter og gå inn på utarbeidelsen og gjennomføring 

av intervju, transkribering og analyse. Mot slutten av kapittelet vil jeg ta for meg etiske 

hensyn og kvalitetsvurderinger av undersøkelsene. 

 

3.1 Kvalitativ metode 
Gjennom dette prosjektet ønsker jeg som nevnt, å få innsikt i hvordan ansatte i skolen 

opplever dagens fraværsreglement, knyttet til frafall fra videregående opplæring. Tematikken 

og utvalget er videre avgrenset til å gjelde yrkesfaglige skoler i Oslo, med lave inntakssnitt. 

Dette fordi tidligere skoleprestasjoner er den viktigste predikater på frafall fra videregående 

opplæring. Med utgangspunkt i dette, er det implisitt at dette prosjektet er basert på kvalitativ 

metode. Hensikten med kvalitativ forskningsmetode er, ifølge Dalen, «å utvikle forståelse av 

fenomener som er knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet» (2011, s. 15).  

Valg av metodisk tilnærming sier noe om hvilken intensjon eller prioriteringer man har for 

forskningen, ved å ta et valg om kvalitativ metode kommer man tettere på informantene 

(Thagaard, 2013). Dessuten blir fokuset på opplevelsesdimensjonen, og ikke bare en 

beskrivelse av konkrete forhold en lever under (Dalen, 2011). I tillegg til valget om å benytte 

kvalitativ metode, ble det her også helt naturlig med et fenomenologisk perspektiv. 

 

3.2 Fenomenologisk perspektiv   
Fenomenologi er en filosofisk tradisjon hvor man søker menneskets subjektive opplevelse, 

erfaringer og oppfatninger, for å få større kunnskap (Befring, 2015). Innenfor forskning vil 

det fenomenologiske perspektivet bety at forskeren er ute etter å forsøke å se og forstå sosiale 

fenomener med utgangspunkt i aktørenes, eller informantenes perspektiver. Det handler om å 

beskrive situasjonen eller verden gjennom slik de ser det (Dalen, 2011). For å få et 

fenomenologisk perspektiv i dette prosjektet, vil jeg benytte kvalitativt forskningsintervju. 
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Ettersom kvalitativt intervju søker å forstå verden fra intervjuobjektets side (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 21). Ved å benytte fenomenologisk perspektiv vil en kunne få et 

grunnlag for å forstå sosiale fenomen (Thagaard, 2013). Et viktig poeng når man benytter 

fenomenologisk perspektiv innenfor kvalitativ metode er hvordan man som forsker møter og 

kommuniserer med informanter. Med intensjon om å ta utgangspunkt i informantenes 

livsverden må en som forsker forsøke å forstå verden gjennom informantenes perspektiv. Det 

vil derfor være av stor betydning å evne og sette seg inn i den enkeltes situasjon. Dette krever 

en aktiv bevissthet fra forskerens side, om å ikke farge informantens utsagn og refleksjoner 

(Dalen, 2011).  

 

3.3 Kvalitativt forskningsintervju 
I valget av metode er det avgjørende å reflektere over hvorvidt den valgte metoden evner å 

svare på problemstillingen (Kvalme & Brinkmann, 2015). I dette prosjektet ønsker jeg å 

forstå hvordan ansatte i skolen opplever fraværsreglementet og problematikken rundt frafall 

fra videregående opplæring. Da mener jeg at kvalitativt forskningsintervju er det mest 

aktuelle verktøyet. Dette fordi det samsvarer med formålet med et intervju, som ifølge Dalen 

(2011) er å få frem informasjon om hvordan noen opplever en situasjon. Intervju er også den 

mest benyttede metoden for datainnsamling innenfor kvalitativ forskning (Tjora, 2017).  

Kanskje fordi den er den mest egnede metoden for å få frem tanker, følelser og holdninger 

rundt et tema. Når det benyttes forskningsintervju er det viktig at forskeren forsøker å oppnå 

en forståelse av livsverden til informanten. Det skal ikke moraliseres eller argumenteres, men 

det lyttes aktivt, hvor intervjuer skal vise sin interesse og dermed anerkjenne det informanten 

forteller (Dalen, 2011).  

 

3.4 Semistrukturert intervju 
Det skilles ofte mellom ulike typer intervjuer, disse kan være åpne, mer strukturerte eller 

fokuserte intervjuer (Dalen, 2011) Et semistrukturert intervju kan gjennomføres som en 

nokså fri samtale rundt forhåndsbestemte temaer eller spørsmål. Spørsmålene skal være åpne 

og gi rom for informantene til å reflektere og formidle opplevelser. Dessuten bør det være 

fleksibilitet for eventuelle digresjoner fra informantens side (Tjora, 2017). I dette prosjektet 

ble det benyttet semistrukturert intervju. Dette var for å sørge for at alle informantene ble stilt 

omtrent de samme spørsmålene. Men samtidig er det rom for å ikke følge fast oppsett, om det 

skulle oppleves mer hensiktsmessig med fleksibilitet. Dette kan for eksempel bidra til at 
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informanten snakker mer fritt og naturlig. Det er en viktig balansegang man må bevare i et 

semistrukturert intervju. Det handler om å få en balanse mellom å gi rom til informanten, 

men samtidig må forskeren styre samtalen (Krogtoft & Sjøvoll, 2018).  

 

Under kvalitative intervju anbefales det å bruke båndopptak, slik at det blir enklere å kunne 

gjengi informantenes uttalelser så nøyaktig som mulig (Dalen, 2011). En annen fordel ved 

bruk av båndopptaker, er at det gir intervjuer overskudd til å fokusere på å ha en god samtale 

med den man intervjuer, uten å være opptatt av å få nedskrevet alt som blir sagt (Tjora, 

2017).  Det ble benyttet båndopptak i alle fire intervjuene. Innsamlet data ble deretter 

transkribert ordrett, i etterkant. Ved å bruke båndopptak i intervjuene ble det også enklere å 

anerkjenne, lytte og rette fokuset mot informanten og deres uttalelser.  

 

3.5 Datainnsamling 
3.5.1 Utvalg og rekruttering av informanter 
Når det gjelder prosessen med å velge hvem jeg ønsker å intervjue, benyttet jeg meg av det 

Dalen (2011) kaller kriterieutvelging. Med utgangspunkt i prosjektets tema og hvem jeg ville 

intervjue, satte jeg opp noen kriterier for utvalg. Jeg ønsket i utgangspunktet å intervjue seks 

informanter. Disse kunne ha ulike roller i skolen, så lenge de enten direkte eller indirekte 

gjennom systemarbeid arbeider med elever som ønsker å avslutte sin videregående 

opplæring. Disse skulle være ansatt før og etter implementeringen av fraværsgrensen i 2016, 

og skulle være ansatt i yrkesfaglige videregående skoler i Oslo. Videre ønsket jeg å avgrense 

dette ytterligere til å gjelde yrkesfaglige skoler i Oslo, med ingen, eller svært lave 

inntaksgrenser. Bakgrunnen for denne avgrensningen var forskning som peker på at tidligere 

skoleprestasjoner er den største predikatoren på utfallet av videregående opplæring 

(Markussen, et al 2008).  

 

Da jeg i mars 2020 var klar for å starte intervjuprosessen var det svært vanskelig å få tak i 

informanter på grunn av spredningen av pandemien, Covid-19. Det tok lang tid å få tak i 

relevante informanter, som hadde tid å avse til et intervju. Alle videregående skoler i Oslo var 

stengt og var i oppstartsfasen med å etablere undervisning over internett. Jeg begynte med å 

sende mail til rektor og rådgivere ved alle skolene jeg mente innfridde mine kriterier. Jeg fikk 

kun svar på en epost, hvor samtlige takket nei. Når skolene åpnet igjen fikk jeg etterhvert 

komme gjennom på telefonen til noen av skolene. Men det var mange som ikke hadde tid, og 
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et par som ikke innfridde mine kriterier om å være ansatt før og etter implementeringen av 

fraværsgrensen. På grunn av omstendighetene måtte jeg tilslutt si meg fornøyd med fire 

informanter, og ikke seks. Jeg ønsket i utgangspunktet å intervjue rektor, rådgiver eller annen 

ansatt i skolen som hadde en sentral rolle ovenfor elever med mye fravær, som stod i fare for 

å velge bort videregående opplæring. Jeg opplever av tre av fire av informantene oppfylte 

disse kravene. Siste informanten var kanskje ikke så involvert med hensyn til elevenes 

fravær, men hadde likevel god kjennskap til skolens rutiner. Så jeg valgte å beholde 

vedkommende som informant. Intervjuene ble gjennomført som telefonintervju med hensyn 

til smitteverns bestemmelser fra myndighetene. Det kan nok diskuteres hvorvidt kriteriene for 

utvalget var for snevre, særlig med hensyn til kriteriet om å være ansatt før og etter 

implementeringen av fraværsgrensen. Men jeg valgte å beholde dette kriteriet fordi jeg mente 

det var viktig med hensyn til problemstillingen og den forøvrige tematikken i prosjektet.  

 

3.5.2  Presentasjon av informanter 
Utvalget i dette prosjektet består av fire informanter, og representerer 3 ulike stillinger i 

skolen. To av informantene er rektorer, en er rådgiver og en er koordinator for 

spesialundervisning. Alle informantene kommer fra ulike skoler og representerer dermed fire 

ulike videregående skoler i Oslo med yrkesfag. Med hensyn til anonymitet valgte jeg kun å 

oppgi hvilken stilling informantene representerer. Kjønn, alder og akkurat hvor lenge de har 

vært ansatt i den aktuelle skolen vil ikke bli presentert, ettersom utvalget da kan bli 

gjenkjennbart. Alle informantene har jobbet på de aktuelle skolene før og etter 

implementeringen av fraværsgrensen. De har også god kjennskap til skolens rutiner rundt 

fraværsreglementet, og skolens rutiner for å forebygge frafall fra videregående opplæring. 

Dessuten er alle ansatt ved videregående skoler med yrkesfag i Oslo, med ingen eller lave 

inntaksgrenser. Det vil si at alle, eller de fleste som søker på disse skolene vil få tilbud om 

opptak. I tillegg var alle 4 av informantene ansatt i skolen før og etter implementeringen av 

fraværsgrensen i 2016.  

 

3.5.3  Intervjuguide og gjennomføring av intervju 
I prosjekter hvor intervju blir anvendt som metode, er det behov for å utarbeide en 

intervjuguide. Arbeidet med å utarbeide en intervjuguide er av de mest betydningsfulle 

forberedelsene til intervjuet, og kan være en arbeidskrevende prosess (Dalen, 2011). 

Intervjuguiden kan ses på som et manuskript som vil kunne være avgjørende for 
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datamaterialets struktur (Kvale & Brinkmann, 2015). Alle spørsmål som stilles bør være 

gjennomtenkt og relevant for problemstillingen (Dalen, 2011). Det kan også være 

hensiktsmessig å begynne med åpningsspørsmål som er mer komfortabelt for intervjuer å 

svare på. Deretter kan man bevege seg inn mot mer reflekterende spørsmål, og deretter 

avslutte med avslutningsspørsmål (Tjora, 2017). Intervjumalen kan for eksempel inneholde 

konkrete temaer som skal dekkes, eller bestå av mer utfylte, detaljerte spørsmål (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Det er viktig at arbeidet med å utarbeide spørsmål til intervjuguiden blir 

gjort grundig. Det informantene forteller blir datamaterialet ditt, og innholdet bør derfor være 

utfyllende og rikt. Det vil derfor være hensiktsmessig å stille spørsmål på en måte som 

oppfordrer informantene til å åpne seg og fortelle med egne ord om egne erfaringer eller 

opplevelser (Dalen, 2011). 

 

Før jeg utarbeidet intervjumalen leste jeg mye teori, og var godt i gang med å skrive 

teoridelen. På denne måten hadde jeg mer oversikt over temaet, og hvilke sentrale temaer jeg 

ønsket å ta med. Jeg begynte med å definere noen hovedtema jeg ønsket å undersøke 

nærmere. Disse var: 

 

- Risikofaktorer 

- Forebyggende innsats 

- Systemarbeid og samarbeid med ulike instanser 

- Effekten av fraværsgrensen 

- Fraværsgrensen og motivasjon 

- Fraværsgrensen og sosiale forskjeller 

- Informantens egne tanker om fraværsreglementet.  

 

Som nevnt tidligere var det utfordrende å anskaffe informanter, og samtlige som sa seg villig 

til å intervjues uttrykte at de hadde lite tid. Jeg forsøkte dermed å holde intervjuet nokså kort. 

Med utgangpunkt i disse temaene utarbeidet jeg 10 spørsmål. Flere av spørsmålene hadde 

også mellom 1 – 3 underspørsmål, som var ment til å utdype spørsmålene ytterlige. Behovet 

for et par av underspørsmålene ble oppdaget da jeg forsøkte et prøveintervju. Før jeg gikk i 

gang med intervjuprosessen hadde jeg to prøveintervju med bekjente som jobber i skolen. Jeg 

oppdaget da at spørsmålene var veldig åpne og at det var lettere å besvare når de samtidig 

fikk noen underspørsmål å forholde seg til. Alle spørsmålene ble forsøkt formulert som åpne, 
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og ikke ledende. Når arbeidet med intervjumalen var fullført søkte jeg om godkjenning fra 

Norsk senter for forskningsdata (NSD).   

 

3.5.4  Gjennomføring av intervjuene 
Tjora (2017) understreker at det tar to til tre intervjuer før man blir fortrolig med 

intervjuguiden og før man opplever en mer naturlig dynamikk i intervjusituasjonen. Som 

nevnt ble det avholdt to prøveintervju med bekjente lærere, før jeg gjennomførte intervjuene 

med informantene. Her fikk jeg teste ut og gjøre endringer på intervjumalen, samtidig som 

jeg kunne teste det tekniske utstyret til opptakene. Alle intervjuene ble gjennomført som 

telefonintervju og tok mellom 40 – 90 minutter. Jeg var svært fleksibel og lot 

intervjuobjektene bestemme når det passet for dem å intervjues. Intervjuobjektene fikk 

intervjumalen minst en dag på forhånd og hadde da anledning til å forberede seg og reflektere 

over temaet. Jeg var også helt åpen om at vi ikke trengte å følge malen slavisk, og at det var 

rom for egne refleksjoner rundt temaet utover spørsmålene. Det er viktig å stille forberedt til 

intervju, for å skape en naturlig dynamikk (Thagaard, 2013). Dette opplevde jeg også at 

gjorde det lettere å stille relevante oppfølgingsspørsmål. Jeg var opptatt av å lytte aktivt og 

stilte oppfølgingsspørsmål til det som ble fortalt. Jeg opplevde at informantene gjerne svarte 

på flere spørsmål på en gang, så strukturen i noen av intervjuene ble tilpasset underveis. Jeg 

har reflektert over dette i ettertid, hvorvidt to av spørsmålene var veldig like og at det kanskje 

hadde vært hensiktsmessig å sløyfe ett av spørsmålene. Jeg opplevde det som en støtte å ha 

intervjumalen å forholde seg til, selv om den ikke alltid ble fulgt slavisk. Det ble også gjort 

lydopptak av telefonintervju. Bruk av lydopptak kan være et viktig verktøy ved intervju fordi 

det registrerer ordbruk, pauser, og tonefallet (Kvale & Brinkmann, 2015). Særlig i og med at 

jeg ikke kunne se kroppsspråk ved telefonintervju, opplevde jeg at det å ta opptak av 

intervjuet var veldig hjelpsomt.  

 

Før intervjuene ble gjennomført sendte jeg mail til informantene med informasjonsskriv, 

samtykkeskjema og intervjuguide, slik at informantene kunne gå inn i prosjektet med mest 

mulig informasjon om prosjektet. Jeg gjentok også de mest sentrale punktene fra 

informasjonsskrivet før intervjuet ble gjennomført. Altså gjennomgang av formålet med 

intervjuet, hva det skal brukes til og deres frivillige deltakelse. Videre understrekte jeg alle 

hensyn som ville tas med hensyn til min taushetsplikt og deres anonymitet (NESH, 2016). 

Personlig ønsket jeg at informantene skulle oppleve intervjuet som trygt og komfortabelt, slik 
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at de kunne være åpen om, og dele sine erfaringer. Dalen (2011) fremhever at det å lytte samt 

å vise en oppriktig interesse for informantens utsagn om sin livsverden er helt essensielt i et 

intervju. Ikke minst må intervjuer få tid til å fortelle, uten å bli avbrutt. Dette er nødvendig i 

forskningssammenheng (Dalen, 2011). Forskeren bør altså være oppmerksom på at stillhet og 

pauser fra informanten under intervjuet kan være viktig. Som intervjuer har du 

forhåpentligvis satt deg grundig i et tema og er klar for å stille oppfølgingsspørsmål. Her bør 

man trå litt varsom ettersom informanten kanskje ikke har tenkt så nøye på akkurat det de blir 

spurt om på forhånd (Dalen, 2011). Vedkommende kan behøve litt tenketid før de formulerer 

et svar. Personlig forsøkte jeg å være bevisst på akkurat dette, og erfaringene fra 

prøveintervjuene hjalp definitivt med å forstå at man må holde litt igjen når det blir stille og 

gi informanten mer tid til å svare.   

 

3.6 Transkribering og analysearbeid 
3.6.1 Transkribering  
Etter at intervjuene ble gjennomført, gikk jeg i gang med å bearbeide det innsamlede 

datamaterialet. Det ble benyttet opptaker under intervjuene og det ble derfor naturlig å starte 

med å transkribere. Å transkribere vil si å få intervjuene omgjort fra muntlig til skriftlig form 

(Dalen, 2011). Lydfilene med intervjuene ble importert direkte inn i dataprogrammet NVivo. 

NVivo er et verktøy for analyse, behandling og sikker lagring av kvalitativ data. Før dette 

programmet ble benyttet var jeg på NVivo kurs i regi av Universitetet i Oslo. På grunn av 

dette forarbeidet opplevde jeg at bruken av programmet gjorde transkribering og analyse av 

datamaterialet mer effektivt og oversiktlig. Prosessen med å transkribere kan være nokså 

tidskrevende, særlig om noe av innholdet er vanskelig å tyde. Jeg opplevde i enkelte av 

intervjuene at dette var utfordrende hvis informanten for eksempel mumlet. I slike tilfeller 

brukte jeg ekstra tid til å gjennomgå det som var uklart. Dalen (2011) understreker at dersom 

noe er uklart, må det gjennomgås på nytt for å få klarhet i hva som virkelig ble formidlet. 

Informantenes egne uttalelser bevares gjennom nøyaktig transkripsjon (Dalen, 2011). Dette 

er i tråd med fenomenologisk analyse, hvor bearbeidelse av datamaterialet legger vekt på 

informantenes virkelighet (Kvale & Brinkmann, 2015). Etter hvert intervju var gjennomført 

ble det transkribert samme dag. Det er en fordel å transkribere umiddelbart etter gjennomført 

intervju, ettersom dette gir det beste grunnlaget for god gjengivelse av informantens uttalelser 

(Dalen, 2011). Under transkripsjonen ble det lagt til tilleggsnotater eller memos. Memos 
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brukes til å kommentere lange pauser, tonefall, avbrytelser og lignende (Dalen, 2011). Dette 

ble gjort for å få et mer helhetlig bilde av intervjuet, for å kunne vurdere hvorvidt dette vil 

kunne endre noe av meningsinnholdet. Etter transkriberingsarbeidet var fullført, startet 

prosessen med å analysere og kode datamaterialet.  

 

3.6.2 Tematisk analyse 
Ved bruk av tematisk analyse går man i dybden og gjennomgår prosjektets temaer i 

informantenes utsagn, for å større innsikt i hvert av temaene. Dette er i tråd med det 

fenomenologiske perspektivet ettersom det skaper grunnlag for en dypere forståelse av 

informantenes virkelighet (Thagaard, 2013). I tematisk analyse blir datamaterialet fra ulike 

informanter sammenlignet på tvers av hverandre, i håp om å fremme en større forståelse for 

temaer. En viktig del av analysearbeidet er kodingsprosessen (Dalen, 2011). I en 

kodingsprosess skal forskeren systematisk gjennomgå innsamlet data og kategorisere dataen 

på nye måter. Hensikten med denne inndelingen er å få en ny forståelse for innholdet med et 

mer teoretisk og fortolkende perspektiv (Dalen, 2011). Analyse og kodingsprosessen kan 

være tidskrevende og kreve at en løfter perspektivet utover de faktiske ordene og søke etter 

ny mening. Det krever at en åpner opp for mer skapende og kreative refleksjoner rundt 

datamaterialet (Dalen, 2011). Dette arbeidet startet ved å gjennomgå datamaterialet 

systematisk og finne sentrale kategorier og temaer. Kodingsprosessen åpnet opp for en 

tematisering. Noen av disse temaene stemte med det jeg allerede hadde sett for meg før 

gjennomført analysearbeid. Mens andre temaer er et resultat av analyse og koding av det 

innsamlede datamaterialet. Hovedtemaene som anvendes er som følger; risikofaktorer, 

systemarbeid og fraværsgrensen.  

 

Det er viktig å ha en bevissthet rundt hvorvidt en slik kategorisering av datamaterialet kan 

bidra til at en mister en helhetlig forståelse og sammenheng av det originale datamaterialet 

Thagaard, 2013). Så langt det lot seg gjøre, ble det bevisst arbeidet med hensikt å beholde et 

helhetlig perspektiv. Selv om det valget av tematisk analyse innebærer en liten risiko for å 

miste det helhetlige perspektivet i datamateriale, opplevde jeg at metoden som 

hensiktsmessig. Særlig med hensyn til praktisk organisering av data. Denne tilnærmingen 

gjorde det lett å drøfte funn rundt sentrale temaer. En annen viktig begrunnelse for valg av 

analysemetode var med hensyn til anonymitet. Det er mer utfordrende å kunne gjenkjenne 

informantene på grunn av inndelingen av datamaterialet, ettersom det organiseres i temaer og 
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ikke etter informant. Det skal mer til å gjenkjenne informanten når alt datamaterialet fra 

vedkommende ikke blir samlet på et sted.  

 

3.7 Etiske refleksjoner 
Alle forskere må foreta etiske refleksjoner og vurderinger i forbindelse med forskning og 

etikk må være i fokus gjennom hele prosjektløpet (Kvale & Brinkmann, 2015). Særlig er 

dette viktig og relevant når man driver med kvalitativ forskning gjennom intervju. Alle 

forskningsprosjekter må ta etiske vurderinger knyttet til tematikk og gjennomføring, for å 

unngå uheldige konsekvenser for alle involverte (Thagaard, 2013). Det er utarbeidet etiske 

retningslinjer av den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora. 

Disse retningslinjene er forpliktende for både institusjoner og enkeltindivider og skal fremme 

god vitenskapelig praksis. De etiske retningslinjene skal fungere veiledende for å bistå 

utviklingen av forskningsetisk skjønn. Dessuten skal de bistå i å avklare eventuelle etiske 

dilemmaer (NESH, 2016). Før intervjuene ble gjennomført, ble det som nevnt tidligere, sendt 

søknad til Norsk senter for forskningsdata. I tråd med de etiske retningslinjene, ble kravet om 

informert og fritt samtykke gitt både skriftlig og muntlig. Kravet om fritt samtykke sikrer at 

all deltakelse i forskning er frivillig, og at informanten til enhver tid kan trekke seg fra 

prosjektet uten at det vil få negative konsekvenser for vedkommende (Kvale & Brinkmann, 

2015). Informantene fikk tilsendt et informasjonsskriv med samtykkeskjema. Dette inneholdt 

blant annet en prosjektbeskrivelse og utfyllende informasjon om deres rettigheter ved 

deltakelse. I etisk forsvarlig forskning er det også viktig å behandle all innsamlet data 

konfidensielt. Blant annet handler dette om å sørge for at personopplysninger ikke blir spredt 

(Thagaard, 2013). Dette kravet ble ivaretatt under dette prosjektet ved å benytte 

dataprogrammer NVivo, hvor all data krypteres under opplastning og lagring. Lydopptak, 

transkripsjoner og arbeidsnotater har dermed blitt oppbevart kryptert under hele 

prosjektperioden. Eventuelle personopplysninger har blitt oppbevart nedlåst, forsvarlig og 

adskilt fra datamaterialet. Dessuten vil alle opplysninger bli slettet ved prosjektslutt.  

 

Det ble også tatt etiske hensyn under analyse- og tolkningsprosessen ved å gjengi 

informantenes utsagn nøyaktig, slik at det ikke blir tatt ut av sammenheng. Dette ble gjort i 

tråd med fenomenologisk perspektiv, for å bevare informantenes opplevelse (Befring, 2015). 

Det eneste unntaket har vært når det ble gitt informasjon som kunne gjøre vedkommende, 

elever, kollegaer eller skolen gjenkjennbar. Da har jeg valgt å endre detaljene som var 
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identifiserbare for å høyne anonymiteten. Dette ble gjort både ut av respekt og for å ta hensyn 

til informanten, skolen og elevers anonymitet.  

 

3.8 Prosjektets forskningskvalitet 
I Kvantitativ forskningstradisjon er det utarbeidet standardiserte metoder for å måle 

forskningens gyldighet og troverdighetet. Det vil derimot være mer utfordrende å etterprøve 

kvalitative studier nøyaktig. Likevel bør det i den kvalitative forskningen også behandles 

spørsmål knyttet til forskningens gyldighet og troverdighet. Altså bør det stilles spørsmål 

knyttet til reliabilitet og validitet (Dalen, 2011).  

 

3.8.1 Reliabilitet 
Når det snakkes om reliabilitet i forskningssammenheng, snakkes det om forskningens 

pålitelighet. Det handler om en kritisk vurdering av prosjektet, i sammenheng med hvordan 

forskningen er lagt opp og hvorvidt den oppleves tillitsvekkende og pålitelig (Thagaard, 

2013). Tjora (2017) understreker at forskning har høy grad av reliabilitet dersom en annen 

forsker kunne ha gjennomført en tilnærmet identisk forskning og kommet frem til samme 

resultat. Når man undersøker reliabiliteten vil det handle om studiens nøyaktighet, valg av 

analytiske modeller, forhold ved intervjuer, informanten og intervjusituasjonen. Dessuten vil 

det være relevant å se på hvordan informasjon er behandlet (Dalen, 2011).  

 

3.8.2 Validitet 
 Når det snakkes om validitet i sammenheng med kvalitativ forskning, handler det om 

undersøkelsens gyldighet. Altså handler dette om hvorvidt forskning lyktes i å undersøke det 

som er hensikten å undersøke, og om metodevalget er egnet til dette (Kvale og Brinkmann, 

2015). Når validiteten skal vurderes, er det viktig å være kritisk til hva forskeren baserer sine 

tolkinger på. Det dreier seg altså om å vurdere forskningsresultatene og hvordan disse er 

tolket (Thagaard, 2013). Ved kvalitative intervjustudier knytter Dalen (2011) følgende 

forhold til validiteten; forskerollen, forskningsopplegget, datamaterialet, tolkninger og 

analytiske tilnærminger.  

 

Med hensyn til forskerrollen fremhever Dalen (2011) at forskerens rolle og tilknytning til 

temaet kan ha betydning for prosjektets validitet, særlig om forskeren selv er blitt berørt av 

tematikken i prosjektet. Det blir i dette prosjektet presentert i kapittel 1.1.2 om bakgrunn for 
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valg av tema. Som angitt er interessen i temaet ikke noe som har berørt meg personlig, men 

kommer heller av en interesse for et dagsaktuelt tema som har hatt mye fokus både i skolen, i 

politikken og i media. Det er viktig at forskerrollen blir tydeliggjort slik at leseren har 

mulighet til å vurdere kritisk om forskerrollen kan ha påvirket eventuelle 

forskningsresultater. På bakgrunn av dette er det viktig å være tydelig på min forskningsrolle. 

I denne sammenhengen har jeg valgt et fenomenologisk perspektiv slik at informantenes 

forståelse og livsverden er i fokus.  

 
I validitetsdrøfting av forskningsopplegget inngår det validitetsdrøfting av utvalg og 

metodisk tilnærming. I kvalitative intervjuer er det som regel et lite utvalg som er nært 

knyttet til det aktuelle temaet (Dalen, 2011). Det rettes også fokus på hvorvidt undersøkelsen 

er generaliserbar, noe jeg vil komme tilbake til i kapittel 3.8.3. I dette prosjektet var det et lite 

utvalg på 4 informanter. Utvalget representerer noe variasjon ettersom informantene 

representerte individuelle variasjoner, blant annet fordi de representerer ulike skoler, ulike 

roller i skolen og ulik utdanningsbakgrunn. I dette prosjektet var det ønskelig at utvalget 

skulle representere ulike yrkesbakgrunner i skolen, for å få bredere bilde av hvordan skolene 

jobber med fravær og frafall fra videregående opplæring. Dalen (2011) fremhever at 

grunnlaget for å kunne drøfte den metodiske tilnærmingen vil baseres på hvorvidt 

datainnsamlingsmetoden er tilpasset undersøkelsens mål, problemstilling og teoretiske 

forankring.  

 

Når det gjelder vurdering av validitet av metodisk tilnærming, er det sentralt å se på hvorvidt 

forskningens datainnsamlingsmetode er tilpasset undersøkelsens teoretiske forankring, formål 

og ikke minst problemstilling (Dalen, 2011). Her ble det tatt utgangspunkt i prosjektets tema 

og problemstilling i valg av metode. Dessuten ble det i tråd med fenomenologiske perspektiv, 

lagt vekt på å få frem informantenes livsverden og oppfatninger knyttet til prosjektets 

tematikk. Tidligere i dette kapittelet ble det redegjort i større detalj for valg av metode. Ifølge 

Kvale og Brinkmann (2015) vil validiteten i forskningsmaterialet styrkes ved at forskeren 

stiller gode spørsmål, da dette vil gi informantene mulighet til å komme med utfyllende 

uttalelser. Med hensikt i å styrke den metodiske validiteten ble det brukt mye tid på å 

forberede til intervju. Her ble det også blant annet gjennomført prøveintervju. Prøveintervjuet 

kan bidra til at man får bearbeidet intervjuguiden ytterligere, samt at en blir trygge i rollen 

som intervjuer (Dalen, 2011). Det kan tenkes at dette kan bidra til å løfte validiteten i noe 
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grad, ettersom man som intervjuer kan være mer fleksibel i gjennomføringen av intervjuet, 

når man har gjort et grundig forarbeid. Det vil sannsynligvis kunne føre til at en føler seg mer 

trygg på både tematikken og intervjusituasjonen. Med hensyn til validiteten vil det kanskje 

være verdt å nevne at intervjuene ble holdt over telefon. Dette med hensyn til smittevern og 

den pågående pandemien. Hvorvidt dette kan ha hatt noe innvirkning på validiteten er 

usikkert, da det ikke var mulig å gjøre notater på informantens mimikk, kroppsspråk og 

lignende. Men det ble likevel, i stedet notert tonefall og eventuelle pauser og lignende.   

 

Videre omhandler det validitetsdrøfting av tolkninger og analyse. I arbeidet med å tolke 

kvalitative intervjuer søker forskeren etter indre sammenhenger i intervjuet. Denne prosessen 

bidrar til utvikling av en dypere forståelse av prosjektets tematikk (Dalen, 2011). En 

forutsetning for tolkningsvaliditet er valide og innholdsrike beskrivelser fra informantene. 

Ettersom det er dette datamaterialet som er grunnlaget for tolkningen. I denne oppgaven ble 

det også benyttet en temaanalytisk tilnærming. Validiteten i analyseprosessen kan styrkes ved 

å gjennomgå denne prosessen grundig. Gjennom analyseprosessen opplevde jeg at mye 

endret seg, særlig med hensyn til organisering av aktuelle temaer. Med dette evnet jeg å 

fjerne meg fra mine forestillinger om temaet, og gikk dypere inn i informantenes 

forståelsesverden. Analysearbeidet, ble som nevnt tidligere utført ved hjelp av 

dataprogrammet NVivo. Jeg opplevde at det å benytte dette programmet kan ha bidratt til å 

heve validiteten i analyseprosessen. Dette fordi dataprogrammet bidro til at jeg fikk en bedre 

oversikt og dermed evnet å organisere og analysere datamaterialet i et mer fenomenologisk 

perspektiv, altså med et større utgangspunkt i informantenes opplevelser.  

 

3.8.3  Generaliserbarhet  
Thagaard (2013) beskriver begrepet generaliserbart, synonymt med overførbarhet. Altså det 

handler om hvorvidt funnene i dette prosjektet kan være relevant i andre sammenhenger eller 

situasjoner. Fravær, fraværsregler og frafall fra videregående skole er et bredt og komplekst 

tema, og i dette prosjektet undersøkes kun en spesifikk gruppe skoler, i Oslo. På grunn av 

prosjekts begrensninger knyttet til størrelse og omfang vil det være lite sannsynlig at 

eventuelle funn vil være generaliserbare. Dessuten består informantutvalget av ansatte med 

ulike erfaringer, relasjoner og utdannings- og yrkesbakgrunn. Det kan derfor tenkes at 

funnene ikke nødvendigvis vil være generaliserbare. Dette forskningsprosjektet har dessuten 

et lite utvalg på kun fire informanter, som også svekker sannsynligheten for 
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generaliserbarhet. Selv om prosjektet ikke nødvendigvis er generaliserbart, kan det tenkes at 

prosjektet likevel kan gi et innblikk i hvordan fraværsregler fungerer for en konkret gruppe 

elever. Nemlig elever ved yrkesfaglig videregående opplæring med utfordringer knyttet til 

faglige forutsetninger fra grunnskolen.   
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4 Presentasjon og drøfting av funn 
I dette kapittelet vil studiens funn presenteres og drøftes. Innledningsvis vil prosjektets 

problemstilling og forskningsspørsmål kort gjengis. Deretter følger en kort oversikt over 

kategorisering av hovedtemaer som videre skal presenteres og drøftes. Disse vil bli drøftet 

opp mot oppgavens teoretiske forankring. Problemstillingen i dette prosjektet er, som nevnt:  

 

«Hvordan fungerer fraværsreglene ved yrkesfaglige videregående skoler i Oslo?». 

 

 For å svare på problemstillingen har jeg valgt informanter som er ansatte i videregående 

skoler i Oslo, med yrkesfag, med ingen eller med lave inntaksgrenser. Dette med 

utgangspunkt i et ønske om å forstå hvordan dagens fraværsregler fungerer for en elevgruppe 

som statistisk sett har større sannsynlighet for frafall. For å forstå deres opplevelse av 

hvordan fraværsreglene fungerer har jeg valgt å intervjue fire informanter som har vært ansatt 

i skolen før og etter implementeringen av fraværsgrensen i 2016, slik at de kan dele sine 

tanker om eventuelle konsekvenser av implementeringen. Videre ble det også blant annet stilt 

spørsmål om deres opplevelse av årsaksforklaringer, systemarbeidet, fraværsgrensen og 

sosiale forskjeller knyttet til frafallsproblematikken. Hovedtemaene som det vil tas 

utgangspunkt i er risikofaktorer, systemarbeid og fraværsgrensen. 

 

Med hensyn til presentasjon av oppgavens empiri har i hovedsak valgt å benytte direkte sitat, 

dette for å bevare informantenes utsagn. Det vil likevel bli brukt gjenfortellinger av 

informantenes utsagn hvor det er hensiktsmessig, både for å skape en bedre flyt, men også for 

blant annet å unngå gjentakelser når flere informanter beskriver det samme. Alle sitat vil bli 

tydeliggjort for leseren ved bruk av innrykk, uavhengig av lengden på sitatet. Dette vil også 

være med på å tydeliggjøre forskjellene mellom gjenfortellinger og sitat. Gjenfortellingene 

vil forsøkes å gjengis nøyaktig for å bevare meningsinnholdet i informantenes utsagn. Som 

nevnt er to av informantene rektor, en er rådgiver og en koordinator for spesialundervisning. 

Med hensyn til informantenes anonymitet vil disse bli presentert som rektor 1, rektor 2, 

rådgiver og koordinator for spesialundervisning. 
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4.1 Risikofaktorer med hensyn til frafall 
For å få et bilde av hvordan skolene jobber med fravær og frafallsproblematikken var det 

vesentlig å først stille spørsmål om hva som oppleves som aktuelle risikofaktorer for frafall 

ved skolen. Dette for å få en bedre forståelse av frafallsproblematikken ved de aktuelle 

skolene. Koordinator for spesialundervisning forteller blant annet at: 

 

Hos oss er det veldig sammensatt. Vi har en elevgruppe hvor mange har 

vanskelig hjemmesituasjon, mye psykososiale vansker, rusproblematikk, 

angstproblematikk, skolevegring og mange har foreldre uten høyere 

utdanning. Dessuten har mer enn 90% av våre elever ikke norsk etnisk 

bakgrunn. Noen er flyktninger som har kommet til Norge alene, relativt nylig, 

mens andre er gjerne andre- eller tredjegenerasjonsinnvandrere.  

 

Alle fire informantene har nokså like beskrivelser av elevgruppen ved de gjeldende 

skolene, med ca. 90% ikke etniske norske elever, med en rekke sammensatte og 

komplekse risikofaktorer knyttet til frafall. Da gjerne knyttet til hjemmeforhold, kort 

botid og psykiske helse. Markussen et al (2008) understreker at det i en rekke både 

norske og internasjonale studier blir pekt på at sosial bakgrunn har en indirekte men 

betydningsfull innvirkning på elevers sannsynlighet for å fullføre videregående 

opplæring. Koordinator for spesialundervisning trekker blant annet frem 

foreldrenes utdanningsbakgrunn som en sentral risikofaktor for frafall. Forskning 

peker også på at elever med foreldre med høyere utdanning ofte gjør det bedre i 

skolen enn elever med kun gjennomført grunnskoleutdanning, likevel viser forskning 

at denne sammenhengen ikke er særskilt sterk (Markussen et al, 2008). Rådgiver 

forteller her at: 

 

Tidligere skoleprestasjoner har veldig mye å si. Det er mange som har under 

to i snitt når de kommer her. Psykisk helse er også en viktig faktor. Mange av 

våre elever er også skikkelig fattige, og har ikke råd til å skaffe legeerklæring 

ved sykdom. Mange må jobbe, hver eneste dag. Veldig få av våre elever 

kommer fra sterke familier, med trygge stabile voksne. Vi har en tung jobb, vi 

skal skape motivasjon. 
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Som det beskrives her, forteller også rådgiver om sider ved elevenes bakgrunn som 

kan være risikofaktorer for frafall. I utsagnet kommer det frem at mange av elevene 

har et svakt faglig grunnlag fra grunnskolen, og utfordringer knyttet til deres psykiske 

helse. Videre ser vi at rådgivers utsagn er i tråd med Thorsen (2019), som 

understreker at mange barn av innvandrere opplever vanskelige hjemmeforhold og 

ofte med dårlig økonomi. Rådgiver forteller altså at mange av elevene er fattige. 

Flere av informantene nevner også dette, samt at det ikke er uproblematisk for fattige 

elever å anskaffe legeerklæring. Det kan med utgangspunkt i dette tenkes at 

fraværsreglementet kan være med på å forsterke sosiale forskjeller. Da særlig med 

hensyn til at man må betale fastlegen for å dokumentere fravær. Forskning viser 

dessuten også at Majoritetsungdom, hvor alt annet er likt, har større sannsynlighet for 

å fullføre sin videregående opplæring enn elever med innvandrerbakgrunn (Lødding, 

2009). Det følgende utsagnet fra rektor 2 samsvarer også med disse funnene: 

 

Vi har for eksempel mange elever som vanskelige hjemmeforhold, som 

kommer fra ressurssvake hjem og som har store kunnskapshull fra 

grunnskolen. Da har vi den klassiske “sitte i klasserommet og føle man ikke 

mestrer noe som helst” følelsen. Da føles det vel gjerne lettere å ikke skulle 

utsette seg selv for det.  

 

Dette utsagnet kan også støtte funn i den norske undersøkelsen Bortvalg og kompetanse, hvor 

tidligere skoleprestasjoner presenteres som den faktoren som er mest avgjørende for om 

elever gjennomfører eller faller fra videregående opplæring (Markussen et al, 2008, s.198).I 

likhet med rådgiver, fremhever rektor 2 også betydningen av faglige forutsetninger. Her 

beskrives en manglende mestringsfølelse og faglige hull som avgjørende for motivasjon for 

videre skolegang. En lignende forståelse ser vi hos rektor 1: 

 

Risikoen er at vi ikke klarer å få de til å gjenopprette mestringsfølelsen og 

troen på seg selv. Hvis de klarer å få opp den troen på at de kan få det til, er 

sjansen for at de fullfører sin videregående opplæring ganske stor, nesten 

uansett hva de kom inn med. Den største faren er at vi ikke klarer å gjøre en 

god jobb ut ifra der elevene faktisk står. 
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Dette utsagnet fra rektor 1 underbygger Albert Banduras teori om self-efficacy, altså handler 

dette om betydningen av vår mestringsforventning. Hvilken forventning elevene har til å 

mestre noe, påvirker deres selvtillit, og videre vil det avgjøre hvilken innsats og dermed 

hvilken sannsynlighet elevene har til å lykkes i skolen (Aasen, Nordtug, Ertesvåg & Leirvik, 

2002).  

 

4.1.1 Språklige forutsetninger 
Et viktig forhold som påvirker prestasjoner i skolen er språkferdigheter. Elever med svake 

språkferdigheter, da for eksempel elever med innvandrerbakgrunn, opplever ofte store 

utfordringer når det gjelder språk, lesing og skriving (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2008). 

En naturlig konsekvens av dette blir lite læringsutbytte, kunnskapshull og at mange blir svake 

lesere (Morken, 2014). Med hensyn til minoritetsspråklige understreker rektor 1 at: 

 

Hvis du tenker deg minoritetsspråklige kontra etniske norske elever, så er 

utfordringene omtrent ganske like. Norskopplæring er ekstremt viktig. De som sliter 

med språk, enten det er å skrive eller lese, vil slite i omtrent alle fag. 

 

Altså ser vi gjennom informantenes uttalelser at språklige forutsetninger påvirker det faglige 

grunnlaget, som igjen kan ha en nokså avgjørende rolle for elevenes motivasjon til å fullføre 

videregående opplæring. Særlig trekkes utfordringer med språk som en viktig årsak til at 

elever faller fra videregående opplæring. Opplæringslova (1998, §5-1) skal sikre elever som 

ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinærundervisning, med rett på spesialundervisning. I 

praksis blir ikke denne retten gjeldende for elever med vansker som kommer av manglende 

ferdigheter i norsk. Gjennom en egen paragraf i opplæringslova om særskilt språkopplæring 

for språklige minoriteter (1998, §3-12) har elever med mangelfulle norskferdigheter i 

videregående opplæring rett på særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring, og/eller 

tospråklig fagopplæring, til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk, til å kunne følge 

ordinærundervisningen. Koordinator for spesialundervisning forteller at  

 

De skal jo egentlig ha en enda mer tilpasset norskopplæring enn det vi har hatt muligheten til 

å gi. Vi har nok mange ressurser på skolen som kanskje ikke andre skoler har, men likevel er 

det aldri nok til å få kartlagt og hjulpet alle som trenger det. Vi prøver så godt vi kan, men vi 

har utrolig mange elever som trenger særskilt norskopplæring.  
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På den ene siden har man et lovverk som i teorien gir elever rett på særskilt norskopplæring 

til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å kunne følge ordinærundervisningen, og på den 

andre siden har man i praksis ikke nok ressurser til å kunne fange opp og gi alle den støtten 

de trenger. Som rektor 1 sier i et tidligere utsagn, er faren her at man ikke lykkes med å møte 

eleven der de faktisk er, faglig. Med hensyn til minoritetselever og språklige utfordringer, 

forteller rådgiver: 

 

Det er mange nasjonaliteter på skolen, det er mange som er veldig dårlige i norsk. 

Noen av de har for dårlig språklig grunnlag til å klare programfagene. 

Fagterminologien blir for avansert med det manglende grunnlaget disse elevene har. 

De går ofte på et toårig intensivkurs, og behersker et enkelt hverdagsspråk, men 

likevel er norsken ofte for dårlig og de klarer ikke å følge undervisningen. Mange av 

de med dårlige språklige forutsetninger faller fra raskt. De er dårlige til å be om 

hjelp, de er skamfulle. De går gjerne lenge og lyver og later som de skjønner. 

 

Her ser vi i rådgivers utsagn at språkkursene elevene får ikke alltid gir elevene tilstrekkelige 

språkbeherskelse i norsk til å kunne følge ordinær undervisning, og at mange av elevene 

gjerne forsøker å skjule sine vansker grunnet en følelse av skam. Slik koordinator for 

spesialundervisning poengterer, så har ikke skolen alltid ressurser til å hjelpe alle som 

trenger det. I tillegg ser vi her gjennom rådgiver sitt utsagn, at elevene ofte forøker å skjule 

sine vansker. Det er dessverre mange elever som opplever et slikt gap mellom egne 

forutsetninger og skolens krav. Innenfor spesialpedagogikken er dette et kjent dilemma, hvor 

man på den ene siden ikke ønsker å stigmatisere elever som opplever slike utfordringer, men 

på den andre siden ville det bare bidra til en ytterligere usynliggjøring av behov å la være 

(Tange, 2014b). Det at elevene forsøker å skjule sine vansker vil trolig også kunne gjøre det 

vanskeligere for skolen å kartlegge språkvanskene og å tilby adekvat tilrettelegging for 

eleven. Skolen har som intensjon å tilpasse opplæring, men når skolen mislykkes vil dette 

kunne føre til svake faglige forutsetninger (Markussen, 2016). Noe som igjen, ifølge 

Overland og Nordahl (2013) vil kunne føre til skolevegring, lite mestringstro, ugyldig fravær 

og frafall. I denne sammenheng kan man se til Cummins isfjellmetafor, som illustrerer 

kompleksiteten i andrespråkinnlæring. Metaforen illustrer språkkunnskaper som et isfjell i 

vann. Vi ser kun deler av isfjellet, eller språket over overflaten av vannet. Det er dette som er 

hverdagsspråket. Mens det med komplekse skolespråket er skjult under overflaten. 
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Minoritetsspråklige elever har ofte et greit hverdagsspråk og fremstår gjerne som flytende i 

norsk. Men når elevene blir eldre forventes det at elever skal kunne benytte språket på en 

langt mer krevende måte enn før. De skal nå tilegne seg kunnskap, produsere skriftlig arbeid, 

skumlese tekster og følge abstrakte diskusjoner (Wagner, et al, 2008). Altså ser vi i likhet 

med det rådgiver formidler, så vil mange minoritetselever ofte falle fra faglig, fordi det mer 

subtile skolespråket tar lengre tid å utvikle og er ofte vanskelig å kartlegge. Koordinator for 

spesialundervisning uttrykker her sin bekymring for fagfornyelsen, med de nye læreplaner 

som skal tas i bruk fra høsten 2020, og sier følgende:  

 

Med fagfornyelsen nå så skal vi ikke ha norsk på VG1, men 5 timer engelsk. De 

minoritetsspråklige elevene trenger norsk mer enn de trenger engelsk, slik vi ser det. 

For norsk trenger de jo i alle fag for å kunne forstå innholdet. 

 

Morken (2014) poengterer her at det kan ta 5-7 år å lære og beherske et andrespråk i slik grad 

at man kan følge undervisningen på språket. Med utgangspunkt i dette kan det også forstås at 

det å være minoritetsspråklig vil kunne ha stor innvirkning på elevers evne til å fullføre 

videregående opplæring. Det kreves massiv input av et språk for å lære språket (Wagner, et 

al, 2008). Koordinator for spesialundervisning sier at minoritetsspråklige elever trenger 

ferdigheter i norsk for å forstå alle fag, men at elevene ikke skal ha norsk i VG1 ved 

fagfornyelsen, fra høsten 2020. Det kan med utgangspunkt i dette stilles spørsmål ved om 

fagfornyelsen vil kunne føre til at enda flere minoritetsspråklige elever, med svake språklige 

forutsetninger i norsk, faller fra videregående opplæring i løpet av VG1.  

 

4.2 Systemarbeid: fravær og frafall 
Når det snakkes om systemarbeidet ved de aktuelle skolene, forteller samtlige av 

informantene om det tverrfaglige samarbeidet. Alle informantene beskriver ukentlige 

trekantmøter på yrkesfag. Hvor kontaktlærer, rådgiver og trinnleder går gjennom hvordan det 

går med elevene, hvilken utvikling elevene har, også med hensyn til fravær og frafall. 

Tverrfaglig samarbeid utheves som et viktig ledd i systemarbeidet hos alle informantene. 

Skolene har alle tilgang på helsesykepleier, minoritetsrådgiver, miljøarbeidere og rådgivere 

som følger opp elever som har behov for det. Dette er i tråd med skoleeiers ansvar for å sørge 

for at elever får nødvendig rådgivning (Utdanningsdirektoratet, 2016b). Enkelte av 

informantene presiserer også at de har et tett samarbeid med politiet, som gjerne er på skolen 
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daglig. Rektor 1 forteller følgende om hvordan skolen som system arbeider bevist med 

relasjoner og sosiale mål i skolehverdagen:  

 

Vi jobber mye med hvordan vi skal møte elevene, og at vi som ansatte eier relasjonene. Vi 

jobber bevisst med det at vi er ansvarlig for at disse elevene klarer å snakke sammen. I 

stedet for å kanskje bortvise elever i konflikter, så setter vi de ofte på gatemegling. Mange 

av våre elever får sertifikat i gatemegling, som går ut på hvordan agere, snakke om ting, 

så må vi modellere gode atferdsmønstre. Når vi forventer at de skal ha en 

konfliktdempende kommunikasjon, må vi også modellere dette. Helt fra rektors hånd og 

nedover. Vi forsøker også å forstå hva som ligger bak atferden.  

 

Her ser vi at rektor 1 vektlegger betydningen av gode relasjoner på skolen, hvor det aktivt 

jobbes med skolens sosiale mål. Her jobbes det med å være gode rollemodeller for elevene, 

samt å gi elevene både tydelige forventninger og kompetanse til å bedre mestre sosiale 

relasjoner. Videre forteller rektor 1 at:  

 

Når vi ansetter lærere er vi opptatt av to ting, de skal være dyktige i faget sitt og de 

skal ha et stort hjerte for elevene. Vi har vært «pioner» på å satse hardt på å ha 

miljøarbeidere og flere voksne tilstede på skolen. Det roer elevene ned å ha noe å 

gjøre på. Vi har bygget opp et stort elevteam med en vernepleier og en 

barnevernspedagog og utdannede miljøarbeidere som sørger for masse aktiviteter - 

elevmedvirkning i friminuttene. Så det alltid skal være trygt og godt på skolen.  

 

Ifølge Havik (2018) vil elevenes sosiale tilhørighet og trivsel i skolen være viktige 

beskyttende faktorer i skolemiljøet. Dette forebyggende arbeidet er også i tråd med 

opplæringslova (2008) §9A-2, som gir elevene rett på et trygt og godt skolemiljø, som 

fremmer trivsel, læring og helse. Det kan tenkes at gjennom en slik bevisst kontinuerlig og 

systematisk satsing på sosiale mål og flere voksne, vil kunne bidra til å gjøre skolehverdagen 

mer forutsigbar og trygg. Rektor 1 forteller også her at skolen har opplevd en positiv 

utvikling etter satsingen på relasjoner og flere voksne på skolen, og da særlig i friminuttene.  

 

Flere av informantene forteller at noen av de mest belastede videregående skolene i Oslo får 

inntakslistene på forhånd og har mulighet til å ta kontakt med utgiverskolene for å kunne 
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sikre best mulig oppfølging av elevene ved skolestart. Rådgiver forteller følgende om 

arbeidet med inntakslistene: 

 

Jeg ser på hvilken prioritet eller ønske elevene har for å komme inn på skolen vår, så 

ser jeg etter eventuell kort botid, hvilket land de er fra og karakterer. Med 

utgangspunkt i dette danner jeg meg et bilde av hvilke elever som vil trenge 

tilrettelegging. Jeg kategoriserer søkerne og ringer avgiverskolene får å få mer 

informasjon for å følge opp mer sårbare elever. Jeg er alene i denne jobben, med over 

200 elever. Det er opp til hver enkelt rådgiver om de gidder å gjøre denne jobben 

eller ikke. Det er så tilfeldig, ingen systemer sikrer dette arbeidet. 

 

Rådgiver beskriver her et grundig kartleggingsarbeid som kan bidra til tidlig innsats, allerede 

ved skolestart. Dette samsvarer med skolens intensjon om å være en inkluderende skole for 

alle, uansett forutsetninger (Opplæringslova, 1998, §1-3). Prinsippet om likeverdig opplæring 

er sentralt i dette arbeidet. Opplæringen skal være ulik, og tilpasset den enkelte elevs 

forutsetninger og bakgrunn (Nilsen, 2014). Det er tydelig at rådgivers arbeid vil kunne bidra 

til å tilpasse opplæringen for de mest sårbare elevene. Videre kan det ut ifra det rådgiver sier, 

tenkes at systemarbeidet rundt tilrettelegging av nye elever, ved særlig belastede skoler kunne 

variere stort. Rådgiver understreker her at det er ingen systemer som sikrer rådgiverens 

arbeid. Med utgangspunkt i dette og i det rektor 1 beskriver, altså om at de har vært en slags 

pioner i deres arbeid med å øke antallet voksne som er på skolen, kan det virke som 

systemarbeidet og tilrettelegging for elever er nokså varierende og personavhengig i skolen. 

Dette reiser gjerne spørsmål om hvorvidt det er et behov for mer spesifikke føringer med 

hensyn til systemarbeidet i skolen generelt. Da særlig knyttet til hva som inngår i det 

lovpålagte arbeidet med å sikre elevers rett på et trygt og godt skolemiljø, som fremmer 

trivsel, læring og helse. Videre fremkommer det også fra informantene at flere av de mest 

belastede videregående skolene i Oslo har fått NAV kontakt på skolen, som arbeider direkte 

med elevene. Koordinator for spesialundervisning sier her at: 

 

Vi har to NAV-veiledere på skolen som er på tilbudssiden hele tiden. De er noen av de 

første som elevene skal snakke med når fraværet begynner å bli stort. Mange av 

elevene er skeptiske og de vil ikke ha noe med NAV å gjøre. 
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Koordinator for spesialundervisning understreker altså i dette utsagnet at NAV veilederne 

har en sentral rolle i forhold til elevene som har mye fravær, og at de er svært tilgjengelig, 

men at mange av elevene er skeptisk til NAV. Om samme tema sier rektor 2 følgende: 

 

På grunn av NAV-veilederne på skolen får elevene hjelp på et mye tidligere tidspunkt 

enn før. Elevene oppsøker NAV-veilederen aktivt. NAV-veilederne hos oss kan 

koordinere innsatsen fra NAV for en hel familie, fra skolen. For noen elever hvor 

økonomien er svært stresset, kan familien få hjelp gjennom NAV veilederen på skolen. 

Mange av elevene våre må være med på NAV møter som tolk for sine foresatte. 

Tidligere førte dette til mye fravær. Mens nå er det lettere for disse elevene å få 

dokumentert dette fraværet. 

 

Altså ser vi at rektor 2 opplever at elevene ved skolen oppsøker NAV-veilederne aktivt og 

at disse veilederne bistår elevene og deres familier blant annet med økonomiske utfordringer. 

I tillegg opplever rektor 2 at elevene får hjelp på et tidligere tidspunkt, noe som er i tråd med 

skolens intensjon om tidlig innsats. Ifølge Markussen (2016) har skolen som intensjon å 

identifisere og sette inn adekvat innsats for å forebygge utvikling i skolen. Videre ser vi også 

i utsagnet til rektor 2 at NAV-veilederne lokalt på skolen bidrar til at elevene får 

dokumentert fraværet ved NAV møter, også når de bare er tilstede for foreldrene, som tolk.  

Koordinator for spesialundervisning understreker at mange av elevene ikke ønsker å være 

forbundet med NAV. Det kan tenkes at dette gjerne kan oppleves som marginaliserende for 

enkelte elever. Selv om det kanskje er ulike holdninger til det å motta hjelp fra NAV, så kan 

skolens samarbeid med NAV trolig bidra til at elevene får hjelp på et tidligere tidspunkt enn 

før, slik rektor 2 sier.  

 

4.3 Fraværsgrensen 
Som nevnt tidligere, innførte regjeringen i 2016 en lovfestet fraværsgrense på 10 prosent i 

videregående skole. Ifølge utdanningsdirektoratet var hensikten med fraværsgrensen å 

motivere elever til å ha en jevn innsats i skolen, samt å forhindre skulking (2016a). I dette 

prosjektet var et av kriteriene for utvalg, at informantene skulle være ansatt i skolen før og 

etter implementeringen av denne fraværsgrensen. Dette for å kunne si noe om den opplevde 

effekten av fraværsgrensen på de aktuelle skolene. Rektor 1 forteller følgende om effekten 

fraværsgrensen har hatt på den aktuelle skolen: 
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Selv om vi ser at vi har mye mindre fravær nå, så er det for mange som bikker den 10 

prosenten, så vi får ikke flere til å gjennomføre. Hadde det ikke vært for 

fraværsgrensen så hadde vi fått mange flere elever gjennom videregående opplæring. 

For det er fraværsgrensen de fleste ryker på, ikke så mange som ryker på grunn av 

faget i seg selv, det er trist. Men samtidig har regelen har ført til at vi nesten har 

halvert fraværet. 

 

Fraværsregistrering er et sentralt tiltak for å tidlig oppdage problematisk fravær, og om dette 

arbeidet gjøres grundig kan det bidra til å avdekke eventuelle mønstre på elevens fravær, slik 

at man kan kartlegge mulige årsaker til fraværet (Havik, 2016). Vi ser i rektor 1 sine utsagn 

at fraværsgrensen har lyktes i å omtrent halvere fraværet på skolen, men at det på samme tid 

har ført til et økt frafall. Rektor 2 forteller følgende om utviklingen ved skolen etter 

implementering av fraværsgrensen:  

 

Siden innføringen av fraværsgrensen har fraværet redusert, mens frafallet har 

økt ganske markant. Vi har gått fra å ha ca. 3% frafall til opp mot 12% frafall. 

Jeg tror at fraværsgrensen har en litt innskjerpende effekt for mange elever og 

får bort en del små-skulk. Elevene har kanskje et mer bevisst forhold til 

fraværet sitt. For de mest sårbare elevene, så vil ikke fraværsreglementet være 

nok til å motivere de til å gå på skolen. De faller fra fortere enn før. 

 

I likhet med rektor 1, ser vi i rektor 2 sitt utsagn at fraværet også har redusert etter 

innføringen av fraværsgrensen. Samtidig ser vi også her at frafallet har økt betraktelig, og 

hvor det utheves at særlig sårbare elever faller fra videregående opplæring raskere enn 

tidligere. En lignende uttalelse ser vi hos rådgiver, som forteller blant annet dette om 

utviklingen ved skolen etter innføringen av fraværsgrensen:  

 

Flere elever har mer frammøte, men så er det enda mer fatalt for de elevene som ikke 

klarer det. Fraværsgrensen hjelper en del til oppmøte, men konsekvensene er så 

alvorlig at jeg er imot det. Jeg må være det. Det er en ytre skremsel og straff som jeg 

ikke har sansen for. Hvis ikke motivasjonen kommer innenfra, så vil det aldri fungere 

i lengden. Fraværsgrensen gir oss mye mindre spillerom. Vi har så mange tunge 

elever, og det spillerommet har vi pleid å bruke med hell. På vår skole har ikke 
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frafallet blitt mindre etter innføringen av fraværsgrensen. At det kan ha sunket på 

andre skoler med ressurssterke elever, tviler jeg ikke på. Men ikke her. 

 

Som nevnt tidligere, er formålet med fraværsgrensen, ifølge utdanningsdirektoratet, «.. å 

motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk» (2016a). Rådgiver forteller her om 

dagens fraværsreglement som en ytre skremsel og straff, og antyder at fraværsgrensen blir en 

form for ytre press og ikke noe som drives av en indre motivasjon. Rådgiver forteller også 

om at hvis motivasjonen ikke kommer innenfra, vil det være lite virkningsfullt i lengden. 

Knyttet opp mot motivasjonsteori vil det være relevant å se på det Deci og Ryans (1985) 

selvbestemmelses teori, hvor motivasjon deles inn iblant annet en indre og ytre motivasjon. 

Dette handler om hvorvidt vi gjør noe fordi vi selv har en indre drivkraft, eller om det som 

rådgiver gjerne antyder, kommer av et ytre press. Med andre ord handler dette om hvorvidt 

elever møter opp på skolen fordi de trives og liker utfordringer og ønsker å oppnå suksess, 

eller om motivet er unngå fiasko, altså å unngå å overstige fraværsgrensen. Man kan i den 

forbindelse stille spørsmål ved om fraværsgrensen egentlig motiverer eller om den legger et 

ytterligere press på allerede sårbare elever. Videre kan man gjerne se fraværsgrensen i lys av 

skolens intensjon om likeverdig opplæring. Vi vet at elever har ulike forutsetninger, 

bakgrunn og flere av informantene stiller spørsmål ved om det å heve fraværsgrensen til 15%, 

er nok. Informantene er likevel ikke utelukkende negativ til fraværsreglementet, da vi ser at 

samtlige snakker om et økt oppmøte. Noe som betyr at elever er mer tilstede på skolen enn 

før. Det er kun tre av de fire informantene snakker helt sikkert om økt frafall etter 

implementeringen av fraværsgrensen i 2016. Rektor 1, rektor 2 og rådgiver snakker om økt 

frafall, og mindre rom for tilpasning som konsekvens av implementeringer av fraværsgrensen 

i 2016. Koordinator for spesialundervisning, understreker at det er mindre fravær, og at 

fraværsgrensen er for rigid i småfagene. Vedkommende var usikker på tall for frafall, og 

kunne dermed ikke uttale seg helt sikkert på om det var mer eller mindre frafall nå, enn før 

implementeringen av fraværsgrensen.  

 

Etter implementeringen av fraværsgrensen i 2016, får ikke elever ha mer enn 10% 

udokumentert fravær i et fag uten å miste retten til å få karakter i faget. Likevel er det noe 

rom for tilpasning, hvor rektor kan vurdere å øke 10% grensen opp til 15%. Dette kan gjøres 

for elever hvor fraværsårsaken oppleves som tydelig urimelig for eleven 

(Utdanningsdirektoratet, 2016a). Koordinator for spesialundervisning forteller følgende 

om hvordan fraværsregelen fungerer i praksis på den aktuelle skolen: 
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Hos oss er vi litt raus på det. Det er mange her som får satt opp til 15%, men da må 

det gjennom kontaktlærer og avdelingsleder. Det må være en god begrunnelse. Det er 

nok noen som fører fravær mer rigid, mens andre er mer romslige. 

 

Vi ser altså gjennom koordinator for spesialundervisning sitt utsagn at skolen har mange 

elever som har gode begrunnelser for å få økt fraværsgrensen til 15%, og at det innad i skolen 

kan være forskjeller på hvor rigide de ansatte er på å føre elevenes fravær. Lignende funn kan 

vi se hos rådgiver, som sier følgende: 

 

Hvis det er gode grunner til udokumentert fraværet kan de søke hos rektor til å få 

utvidet fra 10 %, til 15%.  Det har vi gjort for veldig mange elever. Det kan være 

fordi de har det tøft hjemme, tøffe hjemmeforhold er som regel hovedgrunnen til at de 

får det. 

 

Selv om utdanningsdirektoratet har nokså klare retningslinjer for fraværsgrensen, virket det 

som om det var noe usikkert rundt hvordan rektors skjønn skulle tolkes. Rektor 2 sier her: 

 

Rektors skjønn er en fin ting, men det kan bli urettferdig. Regelverket er mer sort på hvitt 

for lærere. Når man skal operere med skjønn, så kan rektor ved ulike skoler håndtere de 

samme utfordringene helt annerledes. Jeg bruker rektors skjønn til å dokumentere 

udokumentert fravær. Hvis vi vet at en elev har gode grunner til fraværet, men ikke får 

legeerklæring, ønsker vi ikke å straffe eleven for det. Da velger vi å opptre som en form 

for sakkyndig. Vi har elever som i teorien har mye mer fravær enn 15% som ikke faller 

fra hos oss fordi vi vet veldig godt hva årsaken til fraværet er. 

 

Rektor 2 fremhever at rektors skjønn kan tolkes ulikt og kan i praksis være urettferdig for 

elever ved ulike skoler. På den aktuelle skolen forteller rektor 2, at rektors skjønn blir 

benyttet til å vurdere elevens fravær. Rektor 2 velger her å opptre som en slags sakkyndig, 

og dermed er det elever som i praksis egentlig har mye enn 15% fravær får gjort om noe av 

fraværet fra udokumentert, til dokumentert fravær. Altså ser vi at de ulike skolene gjerne er 

ganske romslige og at det virker å være et stort behov for å få hevet fraværsgrensen til 15%. 

Både koordinator for spesialundervisning og rektor 2 fremhever at det alltid vil være noe 

urettferdig ettersom noen er mer rause enn andre i føring av fravær. Dessuten ser vi gjennom 
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informantenes uttalelser at enkelte kanskje opererer med en litt friere tolkning av regelverket 

enn andre. Ulike tolkninger av regelverket er kanskje et symptom på behovet for ytterligere 

rom for tilpasning. På en annen side er gjerne en slik romslig tolkning av regelverket heller et 

tegn på et behov for en ytterligere spesifisering av fraværsreglementet. Særlig knyttet til hva 

som inngår i «rektors skjønn».  

 

4.3.1 Informantenes avsluttende refleksjoner om fraværsreglement 
Helt avsluttende ble samtlige av informantene spurt om hvorvidt de var fornøyd med dagen 

fraværsreglement, og om de hadde forslag til eventuelle endringer. I den forbindelse 

uttrykker rektor 2 følgende:  

  

Jeg har ikke klart å lese meg opp på hvorfor 10% grensen riktig. Det kunne også med 

fordel vært en større oppklaring på forskjellen praksisen mellom 10% og 15% fravær. Vi 

trenger å øke grensen, særlig i småfagene. 

 

Rektor 2 uttaler altså her at det er et behov for å heve dagens fraværsgrense, og at det er et 

behov for en øvrig oppklaring av praksisen rundt øking av fraværsgrensen til 15%, gjennom 

rektors skjønn. Koordinator for spesialundervisning legger også, blant annet vekt på dette. 

Og sier følgende: 

 

Jeg synes at fraværsreglementet er bra fordi vi kan tilpasse det til den enkelte elev og 

er litt romslige der det er behov for det. Jeg mener likevel at fraværsgrensen er noe 

rigid i småfagene, det kunne hjelpe mange elevene å bestå ved å heve grensen litt i 

småfagene. De får jo så mange varsler i småfagene, de blir lei varslene og fagene i 

seg selv og i det hele tatt. Jeg synes lærerne våre i småfagene er veldig på 

tilbudssiden for å hjelpe elevene gjennom, men fraværsgrensen blir likevel for rigid.  

 

I likhet med rektor 2 fremhever koordinator for spesialundervisning at fraværsgrensen blir 

for rigid, og da særlig med hensyn til småfagene. Likevel er koordinator for 

spesialundervisning fornøyd med at det er noe rom for tilpasning ved dagens 

fraværsreglement, og med lærerne som forsøker å tilpasse så langt det lar seg gjøre. 
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Ved spørsmålet om forslag til endringer rundt dagens fraværsreglement uttaler rektor 1 

følgende: 

 

Tidlig innsats, ellevte år, la de få mestre ungdomsskolen før de skal begynne å mestre 

videregående. Nå blir det en mulighet i Oslo fremover. Vi må pøse penger inn der 

problemene starter, i barnehagen. Vi må jobbe med relasjoner, og sosiale mål for å 

skape trivsel, uten å gjøre elevene til offer. Jeg er positiv til at vi skal få det til i Oslo. 

Vi har snudd så mange elever som vi aldri trodde vi skulle snu. 

 

Rektor 1 legger vekt på betydningen av tidlig innsats. Vi vet at det er mange elever som 

opplever et gap mellom egne forutsetninger og skolens krav (Tangen, 2014b). Vi ser også 

gjennom informantenes tidligere uttalelser at elever ofte forsøker å skjule sine kunnskapshull. 

Å sette inn innsats på et tidlig tidspunkt kan forebygge fremtidige vansker og er av stor 

betydning for blant annet frafall fra videregående opplæring. Slik rektor 1 poengterer, 

handler dette om mestring. Elevene må få tilpasset opplæringen etter der elevene faktisk er 

faglig, slik at de kan oppleve mestring. Vi ser gjennom forskning at mestring gir avgjørende 

motivasjon for videre skolegang (Markussen, et al, 2008). Videre ser vi også at rektor 1 sitt 

utsagn også er i tråd med Antonovskys teori om salutogenese, altså om å identifisere og ta i 

bruk ressursene til den enkelte, altså de motstandsressursene, som vi alle besitter (Olsen & 

Holmen, 2018). Det handler om å myndiggjøre elevene, uten å gjøre de til offer (Bergen 

2005). Rektor 1 legger vekt på at verken skolen eller elevene skal ha en offerrolle i 

frafallsproblematikken. Rektor 1 nevner også behovet for et modningsår, der eleven kan få 

muligheten til å mestre ungdomsskolen før de skal mestre videregående. Rådgiver snakker 

blant annet også om et behov for et tilbud om et ekstra år. Rådgiver sier følgende: 

 

Jeg tror vi må ha et modningsår, der de kan ta matematikk og naturfag som er 

fellesfag, få det godkjent på et år. Samtidig som de får prøve ulike yrkesfag. Jeg har 

også veldig tro på samarbeidet vi har med bransjen.  

 

Rådgiver ønsker at elevene skal få mer tid på å prøve ut ulike yrkesfag og samtidig ta noen 

fellesfag. Dette vil hjelpe til å unngå feilvalg av linje, som er noe alle informantene har 

uthevet som et fellestrekk for elevene som velger yrkesfag. Altså beskriver informantene at 

mange bytter linje og skoler flere ganger. Rektor 1 forteller for eksempel her: 
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.. en del elever som ikke mestrer ungdomsskolen, blir dyttet inn på yrkesfag, uten å ha 

motivasjon for det. Det er mange som gjør et feilvalg og det kan være tøft. Ofte mener 

andre at yrkesfag er det beste for de, men det trenger ikke være det. Det er flere som 

dropper ut yrkesfag enn på andre studieretninger. Motivasjon er en veldig viktig 

faktor til frafall. Vi har mistet veldig mange elever fra yrkesfag fordi de ikke har vært 

interessert for faget og vi har ikke klart å interessere eller motivere de. 

 

Om dette temaet forteller rådgiver også følgende: 

 

Før valgte elevene gjerne yrkesfag fordi man hadde noen rollemodeller og ville bli 

tømrer, eller noe lignende. Alle de som begynte på teknikk og industriell produksjon 

hadde allerede skrudd på mopeden i bakgården. Det har endret seg veldig. De fleste 

av elevene har ingen bakgrunn for å ha drevet litt med den yrkesfaglige linjen de 

begynner på. 

 

Det kan med utgangspunkt i disse utsagnene, og i oppgavens teori forstås at en god del av 

elevene som begynner på yrkesfag, gjerne opplever dette som et feilvalg. Som rådgiver 

understreker, mangler mange elever erfaring fra eller interesse for yrkesfaget de begynner på. 

Noe som også gjerne vil ha innvirkning på hvilken interesse, motivasjon og forventning de 

har for faget og mestring. Det kan ses på som mangel på en indre motivasjon (Ryan & Deci, 

2000) og det vil gjerne gå utover hvor mye anstrengelse og oppmerksomhet eleven investerer 

i skolens aktiviteter (Imsen, 2014). Videre understreker rådgiver følgende: 

 

Mange av elevene har ikke forutsetninger for å klare videregående opplæring. Alle 

forutsetningene er tilstede for at det skal bli frafall. Vi trenger å tilpasse oss den tiden 

vi lever i.  

 

Gjennom dette utsagnet fra rådgiver ser vi en opplevelse at det er et behov for å endre 

systemet, hvor det legges vekt på at systemet må tilpasses tiden vi lever i. Det økende 

frafallet etter implementeringen av fraværsgrensen blir her pekt på som et symptom på at 

systemet må endres, slik at elever har forutsetninger for å fullføre. Flere av informantene har 

påpekt at dagens fraværsreglement kan fungere for ressurssterke elever. Men for de mer 

utsatte videregående skolene, blir det for lite rom for tilpasning.  

 



	60	

I frafallsdebatten, og i forskning rundt frafall legges det vekt på individuelle forutsetninger 

for hvorfor mange elever faller fra videregående opplæring. Som rådgiver understreker her, 

spiller også skolen en viktig rolle. I skolen og i samfunnet forøvrig stilles det stadig høyere 

krav til kompetanse, og denne kompetansen beskrives som helt essensiell for landets 

fremtidige velferd, verdiskapning og vekst (Finansdepartementet, 2016-2017, s.163). 

Samtidig snakkes det i skolen om betydning av tidlig innsats, kartlegging, positiv 

differensiering, trivsel og motivasjon. Skolen skal fungere som en beskyttende faktor som 

skal forebygge negativ utvikling (Overland & Nordahl, 2013). Befring (2014) understreker at 

skolen har som intensjon å bygge bro mellom, og integrere elever med ulik bakgrunn og 

forutsetninger. Med utgangspunkt i informantene uttalelser kan man gjerne stille spørsmål 

ved hvordan skolen som system lykkes med dette. Det oppleves gjennom informantenes 

utsagn som det er for lite rom for tilpasning, og for lite ressurser til å kartlegge og 

tilrettelegge undervisningen for alle. Betydningen av tilrettelegging understrekes her i rektor 

1 sin uttalelse, som også ble nevnt innledningsvis i dette kapittelet:   

 

Hvis de klarer å få opp den troen på at de kan få det til, er sjansen for at de fullfører 

sin videregående opplæring ganske stor, nesten uansett hva de kom inn med. Den 

største faren er at vi ikke klarer å gjøre en god jobb ut ifra der elevene faktisk står. 

 

Betydningen av å møte elevene der de faktisk står, altså å gi en adekvat tilpasset opplæring 

understrekes her som helt avgjørende. Gjennom forskningen ser vi også at tidligere 

skoleprestasjoner blir den viktigste forutsetningen for om en elev fullfører eller faller fra 

videregående opplæring. Dessuten ser vi også i en ekspertrapport fra OECD, at det fremheves 

at det i norsk skole trenger å bli lagt større vekt på å tilpasse opplæringen. Her blir det også 

understrekt et behov for å utvikle bedre strategier for å identifisere elever som trenger 

kartlegging (OECD, 2016). I teorien har elevene rett på en opplæring som er tilpasset 

elevenes forutsetninger og evner (Opplæringslova, 1998, §1-3). Hvorvidt skolen lykkes i 

dette, er en annen sak. Som rektor 2 understreker så har veldig mange av elevene store faglig 

hull fra grunnskolen. Rektor 1. understreker også betydningen av tidlig innsats, altså at 

vansker fanges opp tidlig og undervisningen tilrettelegges:  

 

Vi skal gjøre alt vi kan vi som jobber i videregående skole, men innsatsen må legges 

mye tidligere. Allerede i barnehage, barneskole og ungdomsskolen, så man slipper 

brannslukking i videregående. Skaden skjer tidlig og den kan selvfølgelig rettes opp, 
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men det krever veldig mye, store team. Det ser jeg helt tydelig. Viktig med kartlegging 

i tidligfasen, helt ned i barnehagenivå. Tidlig innsats for å forebygge frafall i senere 

skolegang.  

 

Når skolen mislykkes med slik tilrettelegging vil det i følge (Markussen, 2016) føre til svake 

faglige ferdigheter og vil ha innvirkning på elevens forventning til mestring. Som igjen vil 

kunne føre til skolevegring, lite mestringsfølelse, ugyldig fravær og frafall fra videregående 

opplæring (Overland & Nordahl). Helt avslutningsvis presenteres rådgivers utsagn, om 

hvorvidt dagens fraværsreglement er vellykket eller ikke. 

 

Jeg tenker at det økte frafallet er et symptom på et system som ikke fungerer. Vi må 

endre systemet så elevene har forutsetninger for å klare å fullføre. 

 

Dette utsagnet underbygger det faktumet at frafall fra videregående opplæring ikke alene er 

noe som avhenger av elevens bakgrunn og forutsetninger. Her fremheves skolens rolle og 

ansvar i å tilrettelegge for elever, uansett forutsetninger. Slik at alle elever har mulighet til å 

fullføre. 
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5 Avslutning 
Formålet med dette prosjektet har vært å belyse hvordan fraværsreglementet fungerer ved 

mer utsatte yrkesfaglige videregående skoler i Oslo. Frafall fra videregående opplæring er et 

aktuelt og mye omdiskutert tema. Frafall kan få store konsekvenser både for individet selv, 

og for samfunnet generelt. Individet blir stående uten noen form for formell kompetanse 

(Wilkins, 2008), i et arbeidsmarked, samfunn og utdanningssystem som stadig stiller høyere 

krav til kompetanse (Reegård & Rogstad, 2016). Dessuten ser vi at disse individene ofte blir 

avhengige av trygdeordninger og som potensielt kan bli en stor kostnad for samfunnet (Falch, 

Johannesen & Strøm, 2009). Tall fra statistisk sentralbyrå peker på at frafallet er størst for 

elever ved yrkesfaglige videregående skoler (SSB, 2019). Selv om årsaksforklaringer til 

frafall gjerne er komplekse og sammensatte, ser vi at forskning peker på at tidligere 

skoleresultater antagelig er den mest avgjørende enkeltfaktoren for hvorvidt elever 

gjennomfører videregående opplæring (Markussen, 2008). Regjeringen innførte i 2016 en 

fraværsgrense med hensikt å motivere elever til jevn innsats i skolen, og for å forhindre 

skulking (Utdanningsdirektoratet, 2016a). Med utgangspunkt i dette, ønsket jeg gjennom 

prosjektet å lære mer om hvordan fraværsreglementet fungerer for mer sårbare eller utsatte 

elever. Dermed ble følgende problemstilling formulert: 

 

Hvordan fungerer fraværsreglene ved yrkesfaglige videregående skoler i Oslo? 

 

Ivaretakelse av prosjektets pålitelighet og gyldighet er forsøkt kvalitetssikret gjennom 

validitet, reliabilitet og generaliserbarhet, som det redegjøres for i oppgavens metodekapittel. 

Altså handler dette i hovedsak om oppgavens metodiske tilnærming, semistrukturert intervju, 

rekrutering av informanter, utarbeidelse av intervjuguide, gjennomføring, transkribering, 

tematisk analyse og etiske refleksjoner. Den metodiske tilnærmingen for dette prosjektet er 

kvalitativt metode, med utgangspunkt i et fenomenologisk perspektiv. Ved datainnsamling 

ble det benyttet semistrukturert intervju. Utvalget består av fire informanter som er ansatte 

ved yrkesfaglige videregående skoler i Oslo, men lave inntaksgrenser. Et viktig kriteria for 

utvalget var også at disse skulle være ansatt før og etter implementering av fraværsgrensen i 

2016, slik at de skal kunne se eventuelle effekter av implementeringen av fraværsgrensen. 

Ved å benytte semistrukturert intervju fikk informantene gitt fyldige beskrivelser av sine 

opplevelser og tanker rundt tematikken. Denne informasjonen oppleves som verdifull for 
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studiens problemstilling og kan være interessante funn for individer som er interessert i 

frafallsproblematikken.  

 

Frafall fra videregående er et stort, komplekst og sammensatt tema. Med utgangspunkt i 

begrensninger ved prosjektets omfang, var det ikke mulig å gå inn på alle aktuelle områder. 

Teorien og forskningen som er benyttet i dette prosjektet er brukt for å belyse fenomenet 

frafall fra videregående skole. I tillegg ble teorien og forskningen som er benyttet utvalg med 

utgangspunkt i hva som ble vektlagt gjennom informantenes uttalelser. Ved teori om 

årsaksforklaringer til frafall har jeg blant annet valgt å ta utgangspunkt både i norsk forskning 

på frafall, som er gjort av Markussen et al. (2008), og internasjonal forskning av Lamb et al. 

(2011). Ved presentasjon av statistikk og teori om forekomst, ble det tatt utgangspunkt i 

statistikk fra SSB, for å få mest mulig oppdaterte tall. Det er også benyttet en rekke ulike 

teorier for å belyse de ulike sidene ved frafallsproblematikken. For eksempel teorier knyttet 

til tilegnelse av andre språk for minoritetsspråklige elever, fra Cummins (referert i Wagner, et 

al, 2008), eller Antonovskys teorier om salutognese og Sense of Coherence, for å nevne noen 

(Berg, 2005).  

 

Et av de mest sentrale funnene i denne undersøkelsen vil jeg si er knyttet til informantenes 

opplevelse av hvilken effekt implementeringen av fraværsgrensen har hatt ved de aktuelle 

skolene. Samtlige av informantene opplever at dagens fraværsreglement har ført til at elevene 

er mer bevisste på fraværet sitt, og det er mye mer oppmøte nå enn før fraværsgrensen ble 

innført i 2016. Videre understreker tre av fire av informantene at implementeringen av 

fraværsgrensen har ført til at mange flere elever faller fra videregående opplæring uten å 

fullføre. Dessuten skjer dette raskere nå, enn før implementeringen av fraværsgrensen. Det 

fremkommer dessuten også fra samtlige av informantene, at fraværsgrensen er for rigid, og at 

det er behov for ytterligere rom for tilpasning. En av informantene uttrykker her at det økte 

frafallet, er et symptom på et system som ikke fungerer. Særlig utheves et ønske om å få 

hevet fraværsgrensen i småfagene ved yrkesfag. Selv om mindre fravær er positivt, opplever 

flere av informantene at fraværsgrensen blir en form for ytre skremsel og straff som ikke 

lykkes i å motivere særlig sårbare elever. Informantene er tydelig på at skolens ansatte 

forsøker å være romslige, og tilpasse for elever som trenger dette. Dessuten beskrives det at 

svært mange elever har grunnlag for å få hevet fraværsgrensen fra 10% til 15%, ved rektors 

skjønn. Det er også noe variasjon i hvordan skolene tolker reglementet med hensyn til rektors 
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skjønn. En av informantene uttrykker at de i prinsippet har mange elever med mer enn 15% 

fravær, som likevel får gjennomføre.  

 

Rundt tematikken forebygging av frafall, fremkommer det noe variasjon med hensyn til 

hvordan skolene jobber for å forebygge problematisk fravær, og frafall. En av skolene satser 

for eksempel blant annet på å ha flere voksne tilstede, og på sosiale mål og konfliktdempende 

kommunikasjon. Noe som har vist seg å ha god effekt. Ved en annen skole fremheves det at 

det jobbes mer forebyggende med kartlegging av nye elever, og tilrettelegging av 

opplæringen, allerede før skolestart. Det er likevel en del likhetstrekk i systemarbeidet. For 

eksempel fremkommer det at alle skolene har store ressursteam som aktivt jobber, blant annet 

med denne problematikken. Samtlige av skolene har også ukentlige trekantmøter om 

elevenes utvikling. I tillegg har skolens elever tilgang på rådgivere, miljøarbeidere, 

helsesykepleier, vernepleiere, barnevernspedagoger og interne NAV-veiledere, som kan bistå 

elever med rådgivning, ved behov. Skolene samarbeider også tett med andre instanser som 

PPT, BUP og med politiet.  

 

Med hensyn til elevenes bakgrunn og årsaker til frafall, fremkommer det at ca. 90% av 

elevene, ved alle fire skolene har minoritetsbakgrunn. Informantene forteller at mange har 

vanskelige hjemmeforhold, fattigdom, psykososiale vansker, rusproblematikk, kort botid og 

store faglige hull. Faglige utfordringer og store kunnskapshull fra grunnskolen knyttes ofte 

gjerne til sammensatte årsaksforklaringer, men kanskje særlige til elevenes 

minoritetsspråklige bakgrunn. Mange av elevene mangler språklige forutsetninger til å følge 

ordinærundervisningen og har dermed også ofte lave forventninger til mestring i skolen. Flere 

av informantene vektlegger den helt avgjørende betydningen av å skape motivasjon for elever 

som på lang tid ikke har opplevd mestring.  

 

I media ser vi i frafallsdebatten at det som regel er politikernes eller elevenes ytringer som 

fremheves. Det kan derfor tenkes at dette prosjektet kan bidra med en annen innfallsvinkel, 

og dermed også med verdifull informasjon om hvordan ansatte i skolen opplever 

frafallsproblematikken og fraværsreglementert, for særlig sårbare elever. Ansatte i skolen 

arbeider tross alt kontinuerlig, år etter år, med sårbare elever og forebygging av frafall, og 

representerer dermed et viktig perspektiv. Frafall fra videregående opplæring er et 

sammensatt og komplekst tema. Resultatene fra dette prosjektet tyder på at det å skape 

motivasjon for elever som på lenge ikke har opplevd mestring, er helt essensielt. 
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Informantene understreker at mange elever forsøker å skjule sine vansker og utvikler med 

tiden store faglige hull. Skal skolen lykkes i å skape motivasjon, må undervisningen tilpasses 

elevens forutsetninger. Betydning av språklige ferdigheter blir særlig trukket frem av 

informantene. Dessuten blir behovet for tidlig innsats fremhevet. Elevene må få hjelp på et 

mye tidligere tidspunkt i grunnskolen, for å hindre en negativ utvikling. Informantene 

uttrykker at dagens fraværsreglement ikke gir tilstrekkelig rom for tilpasning for sårbare 

elever. 

 

Om dette temaet, ønsker jeg å se mer forskning rettet til hvordan man kan lykkes med å fange 

opp elever som ikke evner å følge ordinærundervisningen, på et mye tidligere tidspunkt. En 

slik satsing på kartlegging og tidlig innsats ville være hensiktsmessig allerede fra 

barnehagealder og gjennom hele grunnskolen. Særlig tenker jeg at dette er relevant for å 

avdekke vansker knyttet til språkferdigheter, kanskje særlig for minoritetsspråklige elever. 

Dessuten tror jeg det er behov for flere alternativer til videregående opplæring. I hvert fall 

slik den videregående skole er i dag, bør det utarbeides flere alternativer veier ut i 

arbeidslivet. Enten dette er ved å tilrettelegge opplæringstilbudet for særlig sårbare elever, 

eller ved å åpne for alternative veier ut i arbeidslivet, utenfor skolen. Dessverre lyktes ikke 

skolen alltid med å tilrettelegge for alle elever. En av informantene forteller her at mange 

elever som ikke mestrer ungdomsskolen blir dyttet inn i videregående opplæring, uten å ha 

forutsetninger eller motivasjon for dette. Flere av informantene understreker her behovet for 

et modningsår, slik at elevene får mulighet til å mestre grunnskolen før de skal mestre 

videregående opplæring.  

  

Det er viktig å understreke at disse funnene er knyttet til ansatte ved skoler som statistisk sett, 

er særlig utsatt for frafall. Flere av informantene understreker at fraværsgrensen antagelig vil 

kunne fungere bedre ved mer ressurssterke skoler. Helt avslutningsvis ønsker jeg også å 

gjenta rådgivers utsagn om dagens skolesystem; 

 

Jeg tenker at det økte frafallet er et symptom på et system som ikke fungerer. Vi må 

endre systemet så elevene har forutsetninger for å klare å fullføre. 
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Vedlegg 1: Godkjenning fra NSD 
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Vedlegg 2 – Samtykkeskjema  
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Vedlegg 3. Intervjuguide 

 


