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SAMMENDRAG 
 

! Kampen mot frafall fra videregående opplæring har stått sentral i politikk 
og forskning de seneste tjue årene. Det har blitt igangsatt mange forskjel-
lige tiltak, men tiltakene har ikke ført fram. Det er fortsatt 30 prosent som 
ikke fullfører til studie- og yrkeskompetanse. På yrkesfag er tallet hele 42 
prosent.  

 
! Denne rapporten tar utgangspunkt i yrkesfagelevers skoleerfaringer for å 

forstå hvorfor frafall skjer. Yrkesfagelevenes erfaringer peker på at dagens 
skole ikke er utformet med hensyn til dem: Utdanningslinja har medført 
et økt press på at alle skal ta utdanning. Samtidig blir kunnskapsskolen ut-
formet uten å ta høyde for elevmangfoldet i norsk skole. Konsekvensen er 
at mange får problemer med å fullføre opplæringen. Kunnskapslinja, med 
sin framheving av teoretisk framfor praktisk kunnskap, kan derfor forstås 
som en viktig medprodusent til frafall i norsk skole.  
 

! Paradokset er med andre ord ikke at frafallstiltak ikke fungerer. Det virke-
lige paradokset ligger i forestillingen om at skolen både skal redusere fra-
fallet og tilpasses et teorifokusert kunnskapssamfunn på samme tid. 

 
! OECDs politikk og deres framtidsdiagnose kunnskapssamfunnet har vært 

styrende for norsk skole de siste tjue årene. Troen på at alle skal og kan ut-
vikle de samme ferdighetene har blant annet kommet til uttrykk gjennom 
grunnleggende ferdigheter, lavere andel timer i praktiske og yrkesspesi-
fikke fag og kompetansemål i alle fag. Dette har blant annet bidratt til at 
skolen i større grad enn før bare er for noen. 

 
! Skal frafall reduseres må vi komme oss forbi tanken om at store tiltaks-

pakker rettet mot aktører i og rundt skolen kan redusere frafallet. Å redu-
sere frafall handler ikke om enkelttiltak, men om å utforme en skole som 
tar høyde for det mangfoldet av elever som har opplæringsplikt i grunn-
skolen og opplæringsrett i videregående.  

 
! En skole for alle innebærer at kunnskapssamfunnet og kunnskapsskolen 

må legges på hylla. Elever som ikke opplever motivasjon, mestring og mu-
ligheter i skolen er verken hensiktsmessig for den enkelte, skolen eller 
samfunnet. Framtidas fellesskole må i større grad sette elevenes forutset-
ninger, motivasjoner og ambisjoner i sentrum. Dit kommer vi kun med en 
ny skolepolitisk dagsorden: En skole for alle handler om å gjenreise sko-
lens formålsparagraf som kompasset for framtidas fellesskole og samfunn. 
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1. INNLEDNING 
Frafall fra videregående opplæring har lenge stått høyt på dagsorden i Norge. 
Rundt 30 prosent av elevene fullfører ikke videregående opplæring med yrkes- 
eller studiekompetanse innen fem år etter påbegynt opplæring. For elevene som 
starter på yrkesfag er tallet hele 42 prosent. Dette er tall som har vært stabile de 
seneste 20 årene.1  
 
Denne stabiliteten fremstår som paradoksal ettersom kunnskapen og tiltakene 
for å redusere frafall har økt betraktelig i samme tidsrom. Samtidig indikerer det 
at måten man har tilnærmet seg frafall på ikke fungerer etter hensikten, og at det 
er på høy tid å forstå frafall på en annen måte hvis frafallet fra videregående skal 
reduseres. 
 
Det er særlig to kjennetegn som har dominert i norsk frafallspolitikk. På den ene 
siden baserer politikkutformingen seg på tall og indikatorer. På den andre siden 
starter det meste av politikk og mye forskning med at frafall er problemet som 
skal løses. I denne rapporten går vi vekk fra begge disse momentene.  
 
Rapporten bygger på vår masteroppgave «Når alle skal utdannes til et kunnskaps-
samfunn». Der startet vi vår studie med den elevgruppen som har lavest karakte-
rer fra ungdomsskolen og høyest sannsynlighet for å ikke fullføre til yrkes- eller 
studiekompetanse: yrkesfagelevene.2 Videre gikk vi vekk fra å definere frafall som 
problemet som må løses. I stedet intervjuet vi yrkesfagelever for å få innsikt i 
hvilke problemer disse elevene erfarer på skolen som gjør det krevende for dem å 
fullføre til yrkes- eller studiekompetanse. Målet er med andre ord ikke å studere 
elevene. Målet er å bruke deres erfaringer fra skolehverdagen til å få kunnskap om 
skole og frafall.  
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2. SKOLE- OG FRAFALLSPOLITIKK FRA 
HERNES TIL ISAKSEN 
Norsk skole- og frafallspolitikk de seneste 20 årene er rammen for dette kapitte-
let. Kampen mot frafall er en satsning som både den sittende og de foregående 
regjeringene har lagt vekt på, og dette har kommet på toppen av to større reformer 
av videregående opplæring.. Utviklingen kan samtidig forstås i lys av internasjo-
nale skolepolitiske anbefalinger – i første rekke si OECD og deres framskriving av 
framtidsdiagnosen kunnskapssamfunnet. 
 
2.1 EN INTENSIVERT KAMP MOT FRAFALL 
«Å bekjempe et uakseptabelt høyt frafall» ble understreket av Solberg-regjeringen 
da de la fram sin regjeringsplattform i 2013.3 Den sittende regjeringen har pekt ut 
frafall som en av de største utfordringene i dagens skole og samfunn. Dette er 
imidlertid ikke nytt. Alle regjeringer etter tusenårsskiftet har lagt seg på denne 
linjen, men frafallstallene står likevel på stedet hvil. Kunnskapsminister Røe 
Isaksen har derfor gått hardt ut og kritisert de tidligere satsningene for å være 
ineffektive:  
 

Vi har brukt 600-700 millioner, opp mot en milliard kroner på å få ned frafal-
let. Men frafallet har ikke gått ned. Nå må vi finne ut hva som fungerer…4  

 
Selv om ministeren har lagt vekt på at vi må finne ut hva som fungerer, har de 
tiltakene som så langt har blitt foreslått av den blåbå-regjeringen fulgt i fotspore-
ne til de foregående regjeringene.5 Tiltakene som har blitt foreslått og innført kan 
deles inn i tre dels overlappende kategorier: (i) tidlig innsats og tettere oppfølging, 
(ii) intensivopplæring, (iii) og yrkesretting av fellesfagene.  
 
Tidlig innsats og tettere oppfølging var de viktigste stikkordene i prosjektet Sats-
ning mot frafall i videregående opplæring. Prosjektet startet allerede i 2003, men 
stortingsmeldingen …og ingen sto igjen: tidlig innsats for livslang læring fra 2006 
understreket viktigheten av en slik satsning.6 Begrunnelsen for denne typen tiltak 
er at frafall ikke først og fremst skjer i videregående opplæring: frafallsforebyg-
ging må starte allerede i grunnskolen for å gjøre flere elever påkoblet skole og de 
faglige kravene som venter på videregående. 7 En viktig del av satsningen har 
derfor også innebåret styrking av rådgivnings- og veiledningstjenester slik at 
elevene skal få mer informasjon og ta bedre valg. Det samme gjelder kartlegging av 
elever, hvor målet har vært å identifisere elever man mener står i fare for å falle 
fra.  
 
Intensivopplæring har også hatt som mål å forbedre potensielle frafallselevers 
ferdighetsnivå. Dette er fordi lave ferdigheter også pekes på som det som forårsa-
ker frafall. I lys av det har det blitt igangsatt prosjekter som har som sidestilte mål 
å redusere frafall og forbedre elevenes grunnleggende ferdigheter. Det mest 
kjente intensivopplæringstiltaket – prosjektet Ny GIV – ble igangsatt i 2010 av 
daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen, og målet var å få flere til å 
fullføre videregående skole gjennom «intensivopplæring i lesing, skriving og 
regning for elevene med svakest faglig nivå på tiende trinn.»8  
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Yrkes- og praksisretting av fellesfagene har hatt som mål å gjøre engelsk, norsk, 
matematikk, naturfag og samfunnsfag mer praksisnære og yrkesrelevante for 
yrkesfagelevene. Ny GIV besto av flere tiltak i tillegg til intensivundervisning, og i 
likhet med prosjektet Fellesfag, yrkesretting og relevans (FYR) har yrkesretting av 
fellesfag vært en del av prosjektets formål.9 Andre satsninger – eksempelvis faget 
Prosjekt til fordypning og ordningen med praksisbrev – har også vært begrunnet 
med at flere elever vil fullføre hvis opplæringen blir mer praksisnær.10 
 
2.2 UTDANNINGSLINJA OG KUNNSKAPSSKOLEN SOM RAMME FOR KAMPEN 
MOT FRAFALL 
Å redusere frafall har stått og står høyt på den skolepolitiske dagsorden fordi det 
argumenteres for at dagens og framtidas samfunn i stadig større grad krever at 
alle har fullført opplæringen til yrkes- eller studiekompetanse. Ifølge Kunnskaps-
departementet får «det enkelte menneske et rikere liv og en tryggere posisjon i 
arbeidsmarkedet med fullført videregående opplæring».11 I tillegg argumenteres 
det for at flere med yrkes- eller studiekompetanse er viktig for å opprettholde og 
videreutvikle velferdsstaten og kunnskapssamfunnet.12 
 
Disse argumentene har vært svært toneangivende de siste årene, men de gjorde 
seg allerede gjeldende da videregående opplæring ble reformert tidlig på 90-tallet. 
Reform 94 hadde som mål å få flere elever og studenter på alle nivåer – eller fra 
«vugge til disputas», som daværende utdanningsminister Gudmund Hernes 
formulerte det.13 For å nå disse målene fikk alle elever rett til opplæringsplass i 
videregående, samtidig som at all yrkesutdanning ble omstrukturert og inkludert i 
skolesystemet. I tillegg ble fellesfag (engelsk, matematikk, naturfag, norsk og 
samfunnsfag) innført slik at yrkesfag ikke skulle være en blindvei for å oppnå 
studiekompetanse. Disse endringene førte til at nært alle elever fortsatte i videre-
gående opplæring etter ungdomsskolen. Påfølgende gjorde endringene det også 
mulig å måle frafall. 
 
Reform 94 la grunnlaget for den skolepolitiske målsettingen som i dag kalles 
utdanningslinja: at alle skal fullføre videregående opplæring.14 På den ene siden 
bidro dette til at videregående gikk fra å være et privilegium for de få til en rett for 
alle. På den andre siden la det også til rette for at utdanning og fullført videregå-
ende opplæring i større grad ble sett på som en nødvendighet, og at frafall ble 
definert som et problem. Samtidig banet endringene veien for endringene som 
kom med Kunnskapsløftet i 2006.  
 
Der både Reform 94 og Kunnskapsløftet var begrunnet med at flere elever skulle 
fullføre videregående opplæring, la Kunnskapsløftet i tillegg stor vekt på at for 
mange elever hadde et for lavt kunnskapsnivå hva gjaldt grunnleggende ferdighe-
ter.15 Dette skyldtes i stor grad offentliggjøringen av Norges første resultater på 
den OECD-initierte PISA-undersøkelsen i 2001. Skåren Norge oppnådde var 
under eller på linje med mange andre OECD-land, men fra politisk hold ble det 
erklært krise fordi det var en forventning om at Norge skulle ligge i tet.16 «Svært 
bekymringsfullt», var daværende utdannings- og forskningsminister Kristin 
Clemets beskrivelse av norske elevers ferdighetsnivå og læringsutbytte.17  
 
Med tydeligere mål i læreplanene (kompetansemål) og mer vektlegging av grunn-
leggende ferdigheter, ble det som ofte kalles kunnskapsskolen født.18 Målsettingen 
var at alle elever og lærlinger skulle stå bedre rustet til å mestre kunnskapssam-
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funnets utfordringer, og bidra til å utvikle kunnskapssamfunnet videre.19 På den 
ene siden innebar dette en generell satsing på fellesfag og grunnleggende ferdig-
heter i alle fag og trinn i skolen. På den andre siden medførte det en intensivering 
av kampen mot frafall der det i større grad enn før ble lagt vekt på at frafall skyld-
tes lave ferdigheter og læringsutbytte (se kapittel 2.1).20 En større andel av elevene 
med lave grunnleggende ferdigheter og høy sannsynlighet for å ikke fullføre gikk 
yrkesfag. Følgelig var det også disse elevene som sto i sentrum for kampen mot 
frafall. 
  
2.3 OECD SOM PREMISSLEVERANDØR FOR NORSK SKOLE- OG FRAFALLSPO-
LITIKK 
Reform 94 og Kunnskapsløftet endret på forskjellig vis videregående opplæring, 
og på linje med at testresultater la grunnlaget for Kunnskapsløftet, kan Reform 94 
også leses som et nasjonalt svar på OECDs politikk og anbefalinger. OECD vekt-
legger to momenter i sin politikk.21 For det første skal skolesystemets struktur 
legge til rette for mer utdanning for flere. For det andre må skolens innhold legge 
vekt på fellesfag og grunnleggende ferdigheter. Oversatt i en norsk kontekst kan 
disse to punktene henholdsvis forstås som utdanningslinja og kunnskapsskolen. 
 
Disse anbefalingene motiveres av OECDs overordnede målsetting: at skolen skal 
utformes på bakgrunn av hvilke krav framtidas samfunn – kunnskapssamfunnet – 
stiller til befolkningen.22 Det var denne formuleringen som ble brukt for å be-
grunne og legitimere Kunnskapsløftet i 2006, og i disse dager er det også dette 
som har vært mandatet til det regjeringsoppnevnte Ludvigsenutvalget som har 
utredet framtidas kompetansebehov for Kunnskapsdepartementet.23  
 
Kunnskapssamfunnet er kjernen i OECDs økonomiske politikk, og dermed også 
rammen for deres skolepolitiske anbefalinger. I dette kunnskapssamfunnet er 
sammenheng mellom befolkningens utdanningsnivå og økonomisk vekst det 
sentrale fordi den enkeltes utdanningskapital – humankapital – er den fremste 
drivkraften for produktivitet og nyskaping.24 I et slikt perspektiv blir skolens 
primære oppgaver å få elever til å gjennomføre og å utvikle elevenes evner best 
mulig, samtidig som skolen også skal styre hvilke ferdigheter elevene skal utvikle 
slik at de står best mulig rustet til livslang læring.25  
 
Av den grunn har OECD definert hvilke fag og ferdigheter som er viktigst slik at 
forskjellige medlemsland, skoler og lærere ikke fokuserer på tilfeldig utvalgte 
ferdigheter.26 Literacy – grunnleggende ferdigheter – er stammen i OECDs til-
nærming til viktige fag og ferdigheter, og i Norge er disse ferdighetene best kjent 
som de ferdighetene som testes gjennom den OECD-initierte PISA-
undersøkelsen.27 Slik skal det sikres at alle «elever oppnår essensielle kunnskaper 
og ferdigheter for full deltakelse i samfunnet».28 Dette tar utgangspunkt i at mer 
utdanning og mer fokus på grunnleggende ferdigheter gjør elevene mer fleksible, 
effektive og forberedt på å møte den kompleksiteten alle vil stå overfor som 
arbeidere og mennesker i kunnskapssamfunnet.29  

* * * 

Når befolkningens utdanningsnivå blir sidestilt med vekst, slik OECD definerer 
det, blir det tilsvarende sentralt å redusere frafallet fra videregående opplæring 
fordi frafallselever antas å ikke kunne være produktive i framtidas samfunn. Et 
fellestrekk ved alle tiltakene som skal bidra til at flere fullfører er at alle fokuserer 



RAPPORT 3/2015 6 

på at aktører i og rundt skolen må forbedre seg. Sagt på en annen måte, slik minis-
ter Røe Isaksen sier det, «både elever, lærere, skolens ledelse og foreldre må bidra 
for å få ned frafallet».30 Det har vært en tverrpolitisk konsensus knyttet til frafall 
skal reduseres på denne måten. I så måte er det liten forskjell på de tiltakene som 
er foreslått og implementert. 
 
Der politikere virker å være enig om hvordan frafall skal reduseres, har flere 
samfunnsdebattanter kommet med bidrag som har antydet at skolen selv forårsa-
ker frafall. Baard Johannesen spurte i Ukeavisen Ledelse om «det er selve syste-
met det er noe galt med», mens Lena Lindgren satte spørsmålstegn ved hvilken 
kunnskap dagens skole og samfunn verdsetter i Samtiden.31 Ole Thorstensen 
skrev seg i fotsporene til Lindgren i Morgenbladet i fjor høst. Der reiste han 
spørsmål ved yrkesfagene og de manuelles devaluerte posisjon i skolen og sam-
funnet når alle skal utdannes til «kunnskapssamfunnets akademiske nirvana».32 I 
forlengelsen av disse stemmene kan også det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-
utvalget nevnes. De nevner ikke frafall, men de gir prov på at en kursendring er 
nødvendig når de skriver at «elevenes forutsetninger for læring» skal være en del 
framtidas skole.33 
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3. FRAFALLSFORSKNING I NORGE 
Økt politisk fokus på frafall og et ønske om mer kunnskap om frafall har resultert i 
flere større forskningsprosjekter de seneste årene.34 Det eksisterer et utall for-
skjellige forklaringer på hvorfor frafall skjer, men det er også bred enighet om at 
frafall skjer som følge av et langvarig negativt forhold til skole der årsakene er 
vanskelig å isolere.35 Likevel har det fra politisk hold vært viktig å skille årsaker fra 
hverandre fordi årsaksforskning angir hvor politiske tiltak vil ha best effekt. 
Mange forskere vektlegger individuelle årsaker, mens andre vektlegger viktighe-
ten av elevers sosiale bakgrunn. I kontrast er det få som peker på skolen som 
årsak.36 Denne tredelingen – individ, sosial bakgrunn og skole – er en forenkling 
av forskningsfeltet, men i den følgende gjennomgangen av frafallsforskningen i 
Norge utgjør det strukturen fordi det indikerer hva som er problemet og hvem 
som må endre seg for at frafall skal reduseres.37 
 
3.1 INDIVIDUELLE KARAKTERISTIKA SOM ÅRSAK TIL FRAFALL 
«Røyking tredobler risikoen for skole-dropout» ble slått stort opp i 2014.38 Ny-
hetsoppslaget var hentet fra en rapport som beskrev at røyking, inaktivitet og 
mental helse øker risikoen for at elever slutter i videregående opplæring.39 Selv 
om røyking nok ikke kan forklare frafall, kan det sies å være en del av en trend som 
vektlegger individuelle karakteristika som årsak til frafall.  
 
Helserelaterte årsaker som fysiske og psykiske problemer blir av mange nevnt 
som en viktig årsak til at mange sliter med å fullføre skolen. Eksempelvis ADHD, 
angst, depresjon, grader av utbrenthet, rusavhengighet eller graviditet.40 Mob-
bing, ensomhet og skolevegring er også blitt nevnt som viktige årsaker til at 
skolehverdagen for mange blir vanskelig.41 Ved siden av de mer sosiale enkeltår-
sakene til at elever har vansker med å fullføre opplæringen, har også lave grunn-
leggende ferdigheter blitt trukket fram som en viktig årsak (se figur 1).  
 
Dette er først og fremst fordi det er en svært sterk sammenheng mellom lave 
karakterer og sannsynligheten for å ikke fullføre.42 For eksempel vil en forbedring 
av en elevs gjennomsnittskarakter med ett karakterpoeng øke en elevs sannsyn-
lighet for å fullføre med yrkes- eller studiekompetanse med 30 prosent.43 Følge-
problemene av lave ferdigheter trekkes også ofte fram. Der vektlegges det at 
konsekvensene av lave ferdigheter ofte fører til lav motivasjon, høyt fravær og stor 
sannsynlighet for frafall.44  
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FIGUR 1: ANDEL ELEVER SOM STARTET I 2009 SOM HAR FULLFØRT OG 
BESTÅTT INNEN FEM ÅR ETTER, ETTER GRUNNSKOLEPOENG.45   

FORKLARING: Flere elever på studieforberedende enn yrkesfaglige utdanningsprogram fullfører til 
full kompetanse. Hvis man kontrollerer for karakterer elevene søkte seg inn med, er forskjellene i 
gjennomføring imidlertid ikke store. Elever med høye karakterer fullfører i større grad enn elever 
med lavere karakterer, og flere av elevene på yrkesfag har lavere karakterer. Derfor er frafallet 
høyest på yrkesfag. 

På bakgrunn av disse årsaksforklaringene argumenteres det ofte for viktigheten 
av å styrke det sosiale miljøet i klassen og på skolen rundt eleven. Det innebærer 
tidlig innsats, tett oppfølging og en vektlegging av voksenpersoner i skolen sin 
evne til å følge opp og vise omsorg.46 Slik kan fraværsfaktorene som gjør at elevene 
mistrives og ikke kommer på skolen reduseres. Tidlig innsats handler imidlertid 
ikke bare om det sosiale. Det handler også om å tilrettelegge for at elever fra dag 
én har en god faglig progresjon og utvikler et høyere ferdighetsnivå. Videre argu-
menteres det for at det er viktig at alle ledd av utdanningssystemet er på vakt og 
stiller spørsmål som:  
 

[H]vor langt er elevene på vei, hvor langt har elevene kommet? Henger noen 
etter i noe, og hva må til for å få dem fram?47  

 
Et fellestrekk for denne forskningen, og måten denne forskningen brukes som 
grunnlag for politikkutforming, er en tilsynelatende enighet om at frafall ikke 
krever endringer i skolens utforming og innhold. Frafall skal først og fremst 
reduseres ved at aktørene i og rundt skolen – inkludert eleven – forbedrer seg.  
 
3.2 SOSIAL BAKGRUNN SOM BAKTEPPE FOR Å FORSTÅ FERDIGHETER OG 
FRAFALL 
Selv om lave ferdigheter og de andre nevnte individuelle årsakene kan forstås på 
et rent individuelt plan, kommer man vanskelig bort fra at mange av dem er tett 
knyttet til strukturelle forhold som elevenes sosiale bakgrunn. Dette gjelder især 
lave ferdigheter og lave karakterer, der foreldres utdanningsnivå omtrent står i et 
én-til-én-forhold med elevenes karakterer (se figur 2).  
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FIGUR 2: GJENNOMSNITTLIG ANTALL GRUNNSKOLEPOENG FOR ELEVER, 
ETTER FORELDRENES UTDANNINGSNIVÅ. AVGANGSKULL 2005-2007.48 

 

FORKLARING: Elevenes karakterer på ungdomsskolen henger tett sammen med foreldrenes utdan-
ningsnivå.  

Gutter har også lavere kompetanseoppnåelse enn jenter. Det samme gjelder for 
minoritetsspråklige elever og elever med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, men 
funnene reduseres noe når det kontrolleres for foreldrenes utdanningsnivå.49  
 
Elevenes klassebakgrunn, især målt gjennom foreldres utdanningsnivå, har hatt 
og har stor forklaringskraft når det kommer til skoleprestasjoner.50 Det er en 
gjenganger at elever med foreldre uten høyere utdannelse har lavere karakterer, 
og dermed størst utfordringer med å mestre og fullføre skole generelt og videregå-
ende opplæring spesielt .51 Av kullet som startet i videregående opplæring i 2003 
var det eksempelvis 11 prosent som ikke besto videregående når foreldrene hadde 
lang høyere utdannelse. Tallet for elever med foreldre med grunnskoleutdannelse 
var 55 prosent.52 Disse sammenhengene gjelder både yrkesfaglige og studieforbe-
redende utdanningsprogram, men det er en skjevhet i tallene siden en større 
andel av elevene på yrkesfag ikke har foreldre med høyere utdannelse.  
 
Politiske tiltak forankres sjeldnere i sosial bakgrunn, men alle tiltakene som så 
langt er nevnt i denne rapporten kan leses som strategier som søker å bedre 
situasjonen til de gruppene som sliter mest i dagens skole. Elevers sosiale bak-
grunn og elever som er yrkesfaglig eller akademisk orientert er ofte to sider av 
samme sak. Slik sett kan forslagene som går på yrkesretting av fellesfagene forstås 
som tiltak som etterstreber å gjøre fellesfagene mer tilgjengelig for elever som er 
mer yrkesfaglig enn akademisk orientert.53 
 
3.3 FRAFALL SOM EN KONSEKVENS AV SKOLENS MÅL, STRUKTUR OG INN-
HOLD 
Der mange frafallsforskere argumenterer på samme måte som politikerne – at 
aktører i og rundt skolen må forbedre seg for at frafallet skal reduseres – har andre 
valgt å utfordre antakelsen om at det til enhver tid er elevene, lærerne og den 
enkelte skole som bærer ansvaret for å redusere frafall.54 Nordiske studier for 
innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har anlagt dette perspektivet i noen 
av sine rapporter. På den ene siden utfordrer de antakelsen om at frafall er et 
problem.55 De henviser til Kultur for læring – stortingsmeldingen som la grunnla-
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get for Kunnskapsløftet og som for alvor diagnostiserte frafall som et stort prob-
lem – og spør om det virkelig er grunnlag for å hevde at det er svak kompetanse-
oppnåelse i norsk videregående opplæring når 75-80 prosent av hvert kull oppnår 
yrkes- eller studiekompetanse til slutt.  
 
På den andre siden reiser de spørsmål ved om målene i dagens opplæring kan 
forstås som en medvirkende årsak til at alle ikke klarer å fullføre opplæringen.56 
Som andre også har påpekt, argumenterer de for sammenhengen mellom sosial 
trivsel og faglig mestring. Å være skolelei er en gjenganger blant elevene de 
intervjuet. Ofte skyldes det at fellesfagene i skolen er for ensformige eller vanske-
lige, at elevene har manglende interesse for yrket som utdannelsen leder til 
og/eller utfordringer med det sosiale miljøet i klassen.57 De refererer til at elevene 
beskriver skole som en lang mørketidsdepresjon som startet i ungdomsskolen og 
at fellesfagene er det «æ hate over alt på jord».58 I forlengelse av det argumenterer 
de for at opplæringen, slik den er organisert i dag, trolig ikke er utformet på en 
måte som gjør at alle har potensial til å fullføre: dagens skole tar utgangspunkt i at 
elevene er mer homogene og formbare enn de i realiteten er.  
 
Dette gjelder skolens innhold, men det peker også på strukturen i dagens opplæ-
ring. Yrkes- eller studiekompetanse er de to universelle alternativene i dagens 
skolesystem, og for de elevene som ikke får lærlingeplass eller ønsker å gå i læra, 
står påbygg igjen som det eneste alternativet.59 De etterlyser en mer reell satsing 
på en tredje vei, et fagbrev light – eller grunnkompetanse60 som det mer formelt 
heter – som et likeverdig alternativ som kan legge til rette for mestring for de 
elevene som ikke har evner, interesser eller forutsetninger til å fullføre videregå-
ende opplæring i dag.61  

* * * 

Selv om sosial bakgrunn, skoleprestasjoner og frafall er en svært sterk statistisk 
sammenheng, fokuserer mye av frafallsforskningen på at lav motivasjon og lave 
ferdigheter forårsaker frafall. Følgelig anbefales det ofte fra forskningshold at 
tidlig innsats, oppfølging, intensivopplæring og yrkesretting må styrkes ytterlige-
re og starte tidligere. NIFU bryter dels med disse punktene når de skriver at 
skolen er utformet på en måte som tar utgangspunkt i at elevene er mer like og 
formbare enn de faktisk er. Dette impliserer at enkeltårsaker og enkelttiltak ikke 
er nok, og at det kan være hensiktsmessig å angripe frafall på en annen måte for å 
redusere frafall. 
 
I lys av at frafallstiltakene så langt ikke har fungert, mener vi dette framstår som 
et hensiktsmessig spor for å forklare og redusere frafall. Vi skriver oss også i 
forlengelsen av nevnte NIFU, mens også Johannesen, Lindgren og Thorstensten 
som avsluttet det forrige kapittelet. I stedet for å vende blikket i retning av eleve-
ne og deres forbedringspotensialer, setter vi spørsmålstegn ved dagens skolesys-
tem.62 Et viktig poeng er imidlertid at vi utforsker skolen sett fra yrkesfagelevers 
ståsted i skolen. Der mye annen forskning baserer seg på talldata, vil vi argumen-
tere for at yrkesfagelevers erfaringer fortalt av elever som fortsatt sto i opplæring 
kan bidra med et nytt perspektiv og ny viten på feltet.63 Målet med analysen er 
imidlertid ikke å beskrive elevene. Målet er å bruke elevenes erfaringer fra sin 
skolehverdag til å analysere hvor sko(l)en trykker for dem, og videre bruke deres 
innspill til å diskutere på hvilke måter skolen gjør det vanskelig for mange å 
fullføre opplæringen.64 
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4. HVOR TRYKKER SKO(L)EN? 
Analysen vår baserer seg på to runder intervjuer vinteren 2013/2014 med 22 
yrkesfagelever på fire forskjellige utdanningsprogram som gikk VG1 på en videre-
gående skole i Sør-Trøndelag.65 Statistisk sett er det denne gruppen elever som 
har størst sannsynlighet for å slutte på skolen. Imidlertid var det viktig for oss at 
frafallet ikke var problemet vi undersøkte. Vi intervjuet elevene for å høre hvilke 
problemer de erfarte i sin skolehverdag som de mente kunne bidra til at de ikke 
fullførte opplæringen. Av den grunn intervjuet vi elever som sto i opplæring. 
 
Det første og mest påfallende med å tre inn på yrkesfag for å snakke om frafall, var 
at nærmest alle elevene og alle lærerne så det som naturlig at vi snakket med 
nettopp dem om frafall. Blant elevene vi snakket med hadde alle en uttalt ambi-
sjon om å fullføre videregående opplæring, samtidig uttrykte alle en frykt for selv 
å bli en del av frafallsstatistikken. I alle klassene hadde elevene opplevd at med-
elever hadde sluttet allerede i løpet av de første månedene på videregående. Men 
spørsmålet om frafall var ikke noe de kun knyttet til medelever og andre enn dem 
selv, det var derimot en problematikk de aktivt forholdt seg til på egne vegne. Den 
første delen av analysen vår starter derfor med dette: om hvordan frafall og 
kampen mot frafall fyller og påvirker skolehverdagen for disse elevene. Deretter 
går vi videre til å peke på de to andre mest fremtredende funnene fra vår studie. 
 
4.1 ET STED Å VÆRE – IKKE ET STED Å LÆRE 
Selv om alle vi intervjuet fortsatt sto i opplæring og ønsket å fullføre opplæringen, 
var frafall noe alle hadde et bevisst forhold til. Alle elevene vi intervjuet kunne 
fortelle om strategier som de praktiserte, ofte sammen med lærerne og skolen, for 
å unngå å ende opp i frafallsstatistikken. Strategiene omhandlet å sikre og mani-
pulere tilstedeværelse. Slik at de kunne oppnå tilstrekkelig vurderingsgrunnlag 
for å få karakterer. «[L]ærerne og alle prater mye om fravær her: husk på fraværet 
deres, for det er det eneste dere trenger for å få jobb!», uttalte Mari da hun snakket 
om presset på tilstedeværelse.  
 
Svein peker på noe av det samme når han sier:  
 

Før jul tok læreren opp fraværet til alle i klassen på whiteboarden fordi det 
var så alvorlig. Han snakket mye om det. Alle har så mye fravær og sånt.  

 
Svein forteller at lærerne er opptatt av fraværet, og at de ofte snakker om hvor 
viktig det er at de er på skolen. Fra elevenes beskrivelser av fokuset på fravær, 
framstår det som at det er en felles forståelse av at fravær er forløperen eller det 
første skrittet i retning av frafall. Denne forståelsen, som beskrevet av elevene, av 
forholdet mellom fravær og frafall handler ikke bare om at fravær er et tegn på at 
en elev kobles mer og mer av det som skjer i skolen, men også om at mye fravær 
kan bidra til at elevene ikke oppnår vurderingsgrunnlag i fagene.  
 
«De med stort fravær får jo ’ikke vurdert’ i mye, og det blir vanskelig for dem å ta 
fagbrev og få lærlingeplass», sier Øyvind når han snakker om hvilke konsekvenser 
ugyldig fravær kan få for elevene. Selv om det, ifølge Utdanningsdirektoratet på 
daværende tidspunkt, ikke var lov å operere med prosentgrenser for hvor mye 
man må være tilstede for å ha karaktergrunnlag eller beholde skoleplassen, har 
elevene oppfattet dette som praksis på sin skole. De refererer til advarsler som 
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angir antallet timer de kan være borte før de mister vurdering. For å unngå 
ugyldig fravær, minner lærerne dem på at de må levere egenmelding. Tina fortel-
ler:  
 

Læreren er flink til å minne oss på at vi må levere egenmelding når vi har 
vært borte, og det nevner læreren så å si hver fredag. Det er alltid noen som 
glemmer det.  

 
Det er utformet nasjonale retningslinjer for fraværsføring som sier at alt fravær 
skal føres på vitnemålet uavhengig av årsak, men ifølge elevene opereres det med 
gyldig og ugyldig fravær der gyldig fravær kan strykes.66 Tiltakene kan slik sett 
forstås som strategiske og disiplinerende tiltak som har til hensikt å få elevene til 
å komme på skolen – og som en pragmatisk løsning for å unngå at elevene kommer 
i en situasjon der tallene på vitnemålet gjør at læreren ikke har vurderingsgrunn-
lag.67 
 
Det går igjen i elevenes fortellinger at det er tilstedeværelsen som er viktig. 
Samtidig beskriver elevene en opplevelse av at alt snakket om tilstedeværelse gjør 
at det blir mindre vektlagt hva de gjør på skolen og hva de skal lære. Som mange 
påpeker, er de der først og fremst for å unngå å få fravær – ikke for å lære av 
undervisningen og de fagene som står på timeplanen. Enkelt sagt omtaler elevene 
skolen som et sted de må være – ikke et sted de er for å lære. Mari oppsummerer 
dette når hun sier: 
 

Karakterene er bare et tall, men fraværet er viktig. Skal man være lege så må 
man ha gode karakterer (…) Når vi får masa inn i hodet hele tiden at «drit i 
karakterene – det er fraværet som teller», er det lett å bare drite i karaktere-
ne. Og bare være på skolen og ikke gjøre en dritt i timene fordi det har jo ikke 
noe å si likevel. Fordi du får deg jobb likevel, liksom. Da er det veldig lett at 
elevene bare dropper ut av fagene helt, og bare er på skolen for å ikke få fra-
vær. 

 
Som Mari og de andre beskriver det, kommer det faglige og faglig læring i andre 
rekke i alt fokuset på tilstedeværelse og fullføring av videregående opplæring. I en 
tid der frafall trekkes fram som stadig viktigere, og frafallsstatistikk blir brukt som 
et styringstall både nasjonalt og lokalt, er det interessant hvordan elevene opple-
ver at skolen og lærerne forsøker å få dem gjennom opplæringsløpet ved å fokuse-
re på tilstedeværelse.68 Samtidig må det understrekes at disiplin for å oppnå 
tilstedeværelse kan synes som en enkel løsning på et komplekst problem; et 
problem som ifølge elevene handler vel så mye om at det faglige innholdet i 
skolehverdagen verken interesserer dem eller oppleves som relevant.  
 
4.2 FELLESFAGENE SOM DEN STORE BØYGEN I SKOLEHVERDAGEN 
«Jeg liker meg minst når vi har masse fag, fellesfag, teori. Da blir det liksom fag 
etter fag etter fag. Dagen blir veldig lang. På torsdagene har vi fellesfag før lunsj, og 
det varer veldig lenge. Og etter lunsj har vi programfag. Men det er veldig lang tid til 
lunsj, det er langdrygt», fortalte Line oss.69 Hun refererer her til de såkalte felles-
fagene – norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag – som i dag er en 
del av alle utdanningsprogram i videregående opplæring. Fordelingen av fellesfag 
og programfag var noe som engasjerte Line og de andre elevene, og de pekte alle 
på at programfagene – de yrkesspesifikke fagene – var motiverende, men at 
mengden fellesfag til gjengjeld var en stor bøyg i skolehverdagen.  
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Mange av elevene vi intervjuet kontrasterte fagene på yrkesfag med tidligere 
skoleerfaringer, og pekte på at fagene som tilbys på yrkesfag passer dem bedre enn 
fagene på ungdomsskolen og fagene som tilbys på studieforberedende.70 Christian 
sier eksempelvis:  
 

Det er bedre å gå på videregående, fordi vi holder på med artige ting i pro-
gramfagene. Vi har halve mandag, halve tirsdag, hele onsdag og halve torsdag 
til praktiske greier.  

 
Han peker på at det er artigere å gå på videregående fordi de har flere praktiske fag 
enn på ungdomsskolen. Denne kontrasteringen mellom ungdomsskole og yrkes-
fag reflekteres i den offisielle timefordelingen. Mens elevene hadde 21 prosent 
praktisk-estetiske fag på ungdomsskolen, er fordelingen nær sagt vendt på hodet 
på VG1 yrkesfag, hvor elevene skal ha 72 prosent programfag fag og 28 prosent 
fellesfag.71 
 
Likevel, parallelt med fortellinger om at elevene liker og mestrer videregående 
bedre enn ungdomsskolen på grunn av programfagene, kommer det tydelig fram 
hvilke fag de ikke liker – og hva som ikke gjør overgangen fra ungdomsskole til 
videregående til et så markant brudd som de gjerne ønsket seg. Elevene refererer 
her til fellesfagene som er obligatoriske på alle studieforberedende og yrkesfaglige 
utdanningsprogram.72  
 
Siri sier:  
 

Jeg har det best på skolen når vi gjør noe artig, noe som er interessant eller 
noe jeg får til å gjøre skikkelig bra. (…) Jeg liker meg minst på skolen når det 
er ting jeg ikke får til - som i mattetimene og i naturfagstimene. Jeg gleder 
meg aldri til mattetimene. Jeg får det bare ikke til (…). Jeg mister litt motiva-
sjonen da. Jeg føler jo at jeg gjør så godt jeg kan.  

 
Siri sier hun liker seg minst på skolen når hun har fag hun ikke får til. Her under-
streker hun at motivasjonen blir lavere når hennes beste ikke er godt nok til å 
mestre faget.  
 
I forlengelse av det mener flere av elevene at en større andel programfag kunne ha 
ført til mer motivasjon og mindre frafall. Trine hevder at fellesfagene er en årsak 
til at mange slutter på skolen:  
 

Hvis vi hadde hatt mer praktiske fag tror jeg at det kunne gjort at flere ikke 
hadde sluttet. Det er jo mange som slutter på grunn av de fagene der da, på 
grunn av at de er så fæle.  

 
Therese peker på noe av det samme:  
 

Det er jo noen dager med bare teori, der det er vanskelig å komme seg opp. 
(…) Hvis jeg ikke dukker opp i enkelte timer er det fordi jeg ikke liker faget. At 
jeg ikke klarer det vi holder på med.  

 
Elevenes opplevelser av fordelingen mellom fellesfag og praktiske fag kan leses 
som en refleksjon av endringer i fag- og timefordelingen som ble gjennomført med 
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Reform 94 og Kunnskapsløftet.73 Med Reform 94 ble fellesfagene innført på 
yrkesfag av to grunner. Først fordi man mente at de var viktige redskapsfag i 
framtidas arbeidsliv uavhengig av yrke. Dernest fordi flere elever, uavhengig av 
om de gikk yrkesfag eller studieforberedende utdanningsprogram, skulle få 
mulighet til å skaffe seg studiekompetanse.74 Yrkesfag uten fellesfag var det man 
har kalt en blindvei eller akademisk blindvei. Det vil si et utdanningsprogram uten 
mulighet for videre studier. Skulle man studere videre etter yrkesfag før 1994, 
måtte man starte på nytt. Etter at fellesfagene ble inkludert på yrkesfag ble det 
imidlertid mulig å ta et studieforberedende påbyggingsår og gå videre til høyere 
utdanning også for yrkesfagelevene.75  
 
Omstruktureringen hadde til hensikt å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig 
for alle, men man kommer ikke vekk i fra at endringen også stadfestet høyere 
utdanning som det overordnede målet i utdanningssystemet. Dette har videre 
bidratt til å gjøre akademiske ferdigheter til en normal – og til en nødvendighet på 
tvers av yrkes- og studieforberedende utdanningsprogram.  
 
Da Kunnskapsløftet ble innført, ble denne satsningen forsterket. Realfag og språk 
fikk et høyere timeantall, og det ble innført tydelige kompetansemål i alle fag som 
gjaldt alle elevene. Samtidig ble også lesing, skriving, regning, muntlig ferdighet og 
digital kompetanse innført som grunnleggende ferdigheter gjeldende på tvers av 
alle fag og trinn.76 Innføringen av grunnleggende ferdigheter påvirket sånn sett 
ikke fag- og timeantallet, men i kombinasjon med nasjonale prøver og internasjo-
nale tester medførte endringen at visse fag og ferdigheter ble betraktet som 
universelt viktige.  
 
Selv om satsningene på disse ferdighetene har hatt til hensikt å utjevne ulikhet, 
gjøre flere faglig forberedt for videregående og gi flere muligheten til høyere 
utdanning, peker elevene i vårt utvalg på at det nettopp er disse fagene og ferdig-
hetene som gjør skolehverdagen krevende. Det er en utfordring de verken mestrer 
eller liker – og en faktor som bidrar til at de ikke kommer på skolen. Flere elever 
peker på at interesse og relevans er viktig for motivasjonen, og, som sett i sitatene 
over, trekker elevene en parallell mellom mestring og frafall.  
 
Fellesfagene og tydelige kompetansemål har til hensikt å gjøre elevene bedre 
rustet til å tre inn i et kunnskapssamfunn. Det samme gjelder de grunnleggende 
ferdighetene. Med utgangspunkt i yrkesfagelevenes erfaringer framstår det 
likevel ikke som at flere timer fellesfag gjør at de lærer mer eller øker sannsynlig-
heten for at de fullfører.77 Det framstår heller som at denne satsningen gjør det 
vanskeligere for dem å mestre skolehverdagen og fullføre videregående opplæ-
ring.  
 
4.3 NÅR DU VIL FULLFØRE, MEN VERKEN YRKES- ELLER STUDIEKOMPETANSE 
ER MÅLET 
Mange av elevene vi intervjuet sliter med høyt fravær, de har lave karakterer i 
fellesfagene, og de uttrykker at de er lite motivert for skole. Likevel snakker alle 
elevene om videregående som noe de må, skal og bør fullføre. Å fullføre er målet 
for alle, men flere peker samtidig på at valgmulighetene hindrer dem på veien. 
 
Selv om alle elevene uttrykker ønske om å fullføre, varierer begrunnelsen for 
hvorfor de valgte yrkesfag og hvorfor de valgte det utdanningsprogrammet de 
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gjorde. På den ene siden er det de elevene som har tydelige framtidsplaner; som 
eleven som forklarer at han må ha utdanning for å jobbe på sjøen.78 Han forteller 
at han visste hvilket utdanningsprogram han skulle starte på allerede i niende-
klasse på ungdomsskolen. Han har planen klar for hva han må gå på VG2, hvor han 
vil søke seg i læra og hvor han vil gå på fagskole etter videregående. I hans tilfelle 
går målet om å fullføre videregående opplæring og den konkrete ruta han må gå 
for å oppfylle sine framtidsplaner som hånd i hanske. Mange av de andre elevene 
vi intervjuet hadde en klar utdanningsmotivasjon og yrkesambisjon. Særlig gjaldt 
det elevene, ofte gutter, som går utdanningsprogram tilknyttet klassiske hånd-
verksfag og som ønsket å gå i lære. Den eneste eleven med en klar plan som ikke 
innebar læra var en elev som ytret ambisjon om å fortsette på høgskole etter 
påbygg. 
 
På den andre siden var det mange elever som var mer usikre på hva framtida ville 
bringe. Hilde, for eksempel, har ikke en plan om å ta fagbrev. Hun startet først og 
fremst på yrkesfag for å få et brudd med tidligere skoleerfaring og velge bort det 
hun ikke liker: ungdomskolen og studieforberedende utdanningsprogram, begge 
kjennetegnet av fag hun misliker:  
 

På en måte, hvis du tenker at ungdomsskolen er studiespesialisering, noen 
liker det. Jeg liker å jobbe praktisk mer enn å skrive og lese, da passer denne 
linjen bedre. Dersom du er lei av skolen fra ungdomsskolen, så søk yrkesfag. 
Der er det jo litt andre fag enn studiespes.  

 
Siri fortalte om en tilsvarende motivasjon for å gå yrkesfag; en motivasjon som 
først og fremst er et bortvalg av studieforberedende utdanningsprogram. På 
spørsmål om planen videre etter VG1 svarer hun:  
 

Jeg får ta det som det kommer egentlig. Jeg aner ikke hva jeg vil bli. Jeg vet 
mer hva jeg ikke vil bli liksom. Jeg skal ikke bli lærer eller doktor eller noe 
sånt.  

 
Siri forklarer at hun synes det var enklere å vite hva hun ikke skulle bli enn å vite 
hva hun har lyst å bli. Felles for yrkene hun er klar på at hun ikke ønsker seg, som 
lærer og lege, er at de krever et studieforberedende utdanningsprogram. Til tross 
for at det var dette hun i første omgang valgte bort da hun begynte på yrkesfag, så 
har hun planlagt at påbygg til studiekompetanse er måten hun skal fullføre på. 
Dette kan framstå som et paradoks, men i dagens skolesystem – der det ikke skal 
eksistere blindveier – vil påbygg stå igjen som det eneste alternativet for henne 
dersom hun ønsker å fullføre videregående opplæring uten å gå i læra. Hun kunne 
ha valgt å bli lærekandidat, og oppnådd kompetansebevis, men i likhet med de 
andre elevene i vårt utvalg er ikke det en ordning de har hørt om selv om det står 
beskrevet som en rett i opplæringsloven.79  
 
Selv om elevene tidvis beskriver sitt utdanningsvalg som et bortvalg fremfor et 
tilvalg, har alle en klar motivasjon for å fortsette og fullføre utdannelsen. Det kan 
umiddelbart virke noe oppsiktsvekkende all den tid de strever og det ikke er en 
plikt å ta videregående opplæring. På spørsmål om hvorfor de går videregående 
opplæring i det hele tatt, var elevene likevel tydelige og ganske så unisone med 
hensyn til begrunnelse, som her illustrert ved Thomas:  
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Det er jo klart at hvis man vil bli noe i dag, så må man ha en utdanning. Man 
kommer ikke så langt på privaten. Så jeg hadde vel ikke så mye valg. Hvis du 
ikke gjør det, er du ille ute, tror jeg.  

 
Flere av elevene beskrev en opplevelse av at fullføring var nødvendig for ikke å 
falle utenfor; ikke bare fra skolen, men også fra samfunnet. Elevenes opplevelse av 
at videregående opplæring er en selvfølge eller nødvendighet, kan forstås som en 
konsekvens av endringene i opplæringsloven, som ga alle elever rett på plass i 
videregående. Reform 94 må slik sett forstås som et veiskille.80 Samtidig er det et 
viktig poeng at endringen av lovteksten kun gjorde videregående til en rett, ikke 
en plikt, og at arbeidsmarkedet ikke er så mørkt for ufaglærte som elevene vil ha 
det til. På tross av et politisk ordskifte som framstiller videregående opplæring 
som den viktigste enkeltfaktoren for å komme ut i jobb, viser forskning på ar-
beidsmarkedet i Norge et mer tvetydig bilde: sannsynligheten for sysselsetting 
øker med antall år utdanning, men elevene er ikke dømt til arbeidsledighet hvis de 
ikke fullfører videregående opplæring.81 Ideen om utdanning som en nødvendig-
het kan heller sies å handle om den intensiverte politiske retorikken rundt utdan-
ning som viktig for den enkeltes jobb og framtidssjanser – og som den fremste 
kapitalen og drivkraften i framtidas kunnskapssamfunn.82  
 
Samtidig som at presset på å starte og fullføre videregående opplæring øker, kan 
elevenes erfaringer sies å peke på at strukturen og innholdet i dagens opplæring 
ikke er utformet for å romme dem. Reform 94 organiserte alle utdanningspro-
grammene slik at de enten skulle være yrkes- eller studieforberedende.83 Innde-
lingen ble videreført med Kunnskapsløftet. I lys av elevenes erfaringer framstår 
denne inndelingen smalere enn deres utdanningsmotivasjon og yrkesambisjo-
ner.84 Selv om elevenes motivasjoner spriker, må de nå innordne seg etter de 
valgmulighetene som eksisterer. For de elevene som har en tydelig yrkesambi-
sjon, er ikke tilbudsstrukturen nødvendigvis en utfordring: utfordringen for dem 
er å holde ut andreåret og skaffe seg en lærlingeplass.85 For de andre elevene, de 
som verken ønsket å gå studieforberedende eller vil gå i læra, står påbygg igjen 
som det eneste alternativet. I lys av hvor lite de ønsker å ta høyere utdanning og 
hvor mye de uttrykker at de sliter med fellesfagene, både karakter- og motiva-
sjonsmessig, kan det sies å være paradoksalt at et studieforberedende påbygging-
sår er det eneste alternativet som eksisterer hvis elevene ønsker å fullføre.86  

* * * 

Oppsummert peker elevene i vårt utvalg på at skolen blir et sted å være – ikke et 
sted å lære. De opplever at det store fokuset på at de skal gjennomføre ved å være 
til stede går på bekostning av at de skal ha et faglig utbytte av å gå på skolen. 
Videre viser elevene vi intervjuet til at de overordnende målene i skolen i dag – 
fellesfagene og grunnleggende ferdigheter – er det som gjør det vanskelig for dem. 
Kompetansemålene i fagene og de grunnleggende ferdighetene er beskrevet i de 
fagspesifikke læreplanene. 
 
Ved siden av disse, eksisterer det også andre styringsdokumenter. Eksempelvis 
opplæringsloven, prinsipper for opplæringa og den generelle læreplanen. Disse 
dokumentene vektlegger blant annet at elevene skal få utvikle sine evner og 
talent. Paradoksalt nok er ikke dette noe elevene kjenner seg igjen i. Det samme 
kan sies om retten elevene har til å oppnå kompetansebevis i stedet for yrkes- eller 
studiekompetanse. Ingen av elevene har hørt om den ordningen.  
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I vårt utvalg er det kun én elev som nevner at det er aktuelt å studere videre på en 
høgskole. For de resterende elevene virker det ikke som at fellesfagene, grunnleg-
gende ferdigheter og muligheten for studiekompetanse er et gode. Deres erfaring-
er peker heller i retning av at skolen styrer dem i retninger som går på akkord med 
deres forutsetninger, utdanningsmotivasjon og yrkesambisjoner. For de fleste 
handler dette først og fremst om målene og innholdet i dagens opplæring. Likevel 
er det også en gruppe elever som peker på strukturen. De som har valgt yrkesfag 
for å komme seg vekk fra et studieforberedende utdanningsprogram understreker 
at valgalternativet mellom yrkes- eller studieforberedende utdanning er smalere 
enn de utdannings- og yrkesambisjonene de har. 
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5. FRA YRKESFAGELEVERS ERFARINGER 
TIL KUNNSKAP OM SKOLE OG FRAFALL  
Yrkesfagelevene vi intervjuet hadde både konkrete beskrivelser av hvor sko(l)en 
trykker for dem og innspill på hva det er som gjør det vanskelig for dem å fullføre 
den videregående opplæringen. Mange av punktene elevene trekker fram er kjent 
i tidligere forskning, men i det følgende vil vi sammenfatte deres erfaringer til et 
overordnet bidrag vi mener har fått for lite plass i forskningen og politikken på 
frafall – et bidrag vi i det følgende vil kalle kunnskapslinja: Utdanningslinja bidrar 
til at alle skal gå i videregående opplæring. Når dette kombineres med en kunn-
skapsskole som ikke er utformet for å romme mangfoldet av teoretisk og praktisk 
kunnskap, vil mange nødvendigvis ha problemer med å mestre og fullføre utdan-
nelsen.  
 
Kunnskapsskolen kan med andre ord forstås som en produsent av frafall, og slik 
sett er det kunnskapsskolen som må redefineres hvis man ønsker å redusere 
frafallet i norsk skole. 
 
Et viktig poeng å minne om i den sammenheng er at vi har gått bort fra å definere 
frafall som problemet. Dette er ikke fordi vi ikke anerkjenner at frafall kan opple-
ves som problematisk for den det gjelder og de rundt – snarere tvert imot. Ved å ta 
elevenes erfaringer fra sin skolehverdag seriøst mener vi derimot at vi kan få 
kunnskap som både kan bidra til å redusere frafall og sette frafall i et annet lys. 
Slik sett er ikke dette kapittelet bare et innspill i en politisk debatt. Det er vel så 
mye et bidrag som søker å henvende seg til frafalls- og skoleforskere i Norge.  
 
5.1 KUNNSKAPSLINJA SOM PRODUSENT AV FRAFALL 
Når elevene sier at de sliter med motivasjonen og kravene i fellesfagene og i 
grunnleggende ferdigheter kan det forstås som et individuelt fenomen der det er 
viktig å sette inn enkelttiltak for å gjøre eleven mer motivert og påkoblet skole. I et 
slikt perspektiv vil tiltakspakken tilhørende kampen mot frafall kunne gjøre mye 
for mange. Eksempelvis tidlig innsats, intensivopplæring og yrkesretting. Når det 
er sagt har ikke kampen mot frafall påvirket frafallstallene i særlig grad de siste 20 
årene.  
 
I stedet for å individualisere det faktum at mange elever sliter med både motiva-
sjon og læringsutbytte, kan tiltakenes manglende effekt og elevenes erfaringer 
brukes til å stille nye spørsmål som krever andre svar. Sett i en større sammen-
heng handler det om hvordan skolen er utformet på premissene til noen elever, 
der andre blir satt på sidelinja. Slik sett blir frafall en større, strukturell utfordring 
som krever sterkere lut enn enkelttiltak rettet mot aktører i og rundt skolen. Eller 
som Trine, en av de vi intervjuet, selv sa: «Jeg tror ikke politikerne tenker over at 
ungdommer slutter på grunn av skolen.» 
 
I så måte er de to seneste reformene av videregående opplæring interessante. 
Utviklingen i norsk skole de seneste 20 årene har blitt beskrevet som «sluttstei-
nen i en historisk prosess hvor den teoretiske universitetstradisjonen og den 
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praktiske laugstradisjonen skulle føres sammen».87 Dette handler i hovedsak om 
at alle yrkesfagutdannelsene ble inkludert i ett felles skolesystem. Likevel tyder 
ikke elevenes erfaring på at dagens skole makter å representere det brede 
kunnskapssynet en felles videregående opplæring var tiltenkt. Det virker heller 
som at framtidsdiagnosen kunnskapssamfunnet har lagt til rette for en kunnskaps-
skole som først og fremst har ført til flere og mer spesifikke akademiske krav rettet 
mot yrkesfagelever.88  
 
Det er en større diskusjon om hvorvidt reformer endrer det som faktisk skjer i 
skolen, men som forskere argumenterer for, har reformer potensial til å endre hva 
som anses som viktig og riktig i skolen.89 Reformer og nye læreplanverk bidrar til å 
strukturere utdanning ved å sette nye begreper på dagsorden. «Grunnleggende 
ferdigheter» er eksempel på slike. Begrepet eksisterte ikke i det norske læreplan-
verket før 2006, men ble satt på dagsorden fra og med Kunnskapsløftet. Selv om 
det påpekes at reformer først og fremst har potensial til å strukturere skolesyste-
met, er det mye som tyder på at OECDs prinsipper også har påvirket målene og 
innholdet i yrkesopplæringen.  
 
For det første er det disse anbefalingene som har bidratt til at yrkesfagelevene i 
dag har flere studieforberedende fag (fellesfag) slik at yrkesfag ikke lenger er en 
«blindvei» på veien mot høyere utdanning.90 Det har med andre ord endret 
strukturen i opplæringen. For det andre har det påvirket målet og innholdet i 
yrkesopplæring. Fellesfagene utgjør i dag en større andel av yrkesopplæringen, 
standardiserte kompetansemål gjør tilpasning mer krevende og grunnleggende 
ferdigheter har befestet at visse kompetanser og ferdigheter er viktigere i skolen 
generelt og på yrkesfag spesielt.  
 
På samme tid har videregående opplæring gått fra å være et privilegium for de få 
til en rett og nødvendighet for alle; også kjent som utdanningslinja. Videregående 
opplæring er ikke pliktig (selv om det tidvis foreslås for å eliminere frafall). 
Likevel har en intensivert politisk retorikk bidratt til at videregående og utdan-
ningskapital i dag framstilles – og oppleves – som et absolutt krav for å komme seg 
ut i jobb.  
 
Kunnskapsskolen og utdanningslinja har vært de styrende prinsippene i norsk 
skole de seneste 20 årene. På tross av politisk uenighet knyttet til mindre veivalg, 
har det vært en tverrpolitisk konsensus knyttet til at disse to målene er overord-
net andre mål i grunnopplæringen. Siden disse to prinsippene ikke har vært 
diskutert – ei heller hvordan de virker sammen – har frafallstiltak heller ikke blitt 
diskutert i lys av en større skolepolitisk kontekst. Det har heller vært lagt vekt på 
at enkelttiltak rettet mot aktører i og rundt skolen – herunder elever med høy 
sannsynlighet for å slutte – er veien å gå for å få ned frafallet (se kapittel 2). Dette 
har vært tonen siden Reform 94. Da kampen mot frafall ble ytterligere intensivert 
i etterkant av PISA og med Kunnskapsløftet, ble ikke tiltakene redefinert. Med få 
unntak førte det kun til en intensivering og systematisering av eksisterende tiltak. 
 
Å utfordre det teoritunge kunnskapssamfunnet som det overordnede målet med 
dagens skolesystem har ikke vært en del av måten politikere har tilnærmet seg 
frafall. I tillegg har det i liten grad gjort seg gjeldende i forskningen på frafall, hvor 
en stor andel av forskningen har fokusert på å identifisere forskjellige faglige og 
sosiale karakteristika ved elevene som ikke fullfører (se kapittel 3). Selv om en 
visjon om mindre frafall var noe av det som motiverte satsningen på fellesfag og 
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grunnleggende ferdigheter ved innføringen av Kunnskapsløftet, framstår det som 
at skolens tilnærming til kunnskap ikke harmonerer med målet om mindre frafall. 
Hører vi på yrkesfagelevenes egne erfaringer framstår det som helt nødvendig å 
utfordre kunnskapssamfunnet og kunnskapsskolen hvis man virkelig ønsker at 
flere skal mestre skole og fullføre utdannelsen.  
 
Elevenes erfaringer peker i retning av at det nettopp er tilnærmingen til kunn-
skapssamfunnet som er det mest fremtredende problemet i deres hverdag. Para-
dokset er med andre ord ikke at frafallstiltak ikke fungerer. Det virkelige paradok-
set ligger i budskapet om at skolen på den ene siden skal tilpasses et kunnskaps-
samfunn og at den på den andre siden skal redusere frafall. Kunnskapsskolen vi 
ser i dag er ikke utformet med hensyn til de elevene vi intervjuet. Når presset på at 
alle skal ta utdanning øker, samtidig som kunnskapsskolen blir utformet uten å ta 
høyde for mangfoldet av elever som har rett til opplæring, vil mange ha problemer 
med å fullføre opplæringen. Vi kaller dette kunnskapslinja, og på bakgrunn av våre 
funn vil vi si at kunnskapslinja er en viktig produsent av frafall i norsk skole. 
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6. VEIEN VIDERE FOR EN INKLUDERENDE 
SKOLEPOLITIKK 
I dette avsluttende kapitlet tar vi diskusjonen ett skritt videre, og skisserer hva vi 
mener er problematisk med dagens skolepolitiske kurs, samt hvor vi mener veien 
videre bør gå. Vi er kritiske til hvordan kampen mot frafall og forsøk på å imøte-
komme de krav man forestiller seg at kunnskapssamfunnet stiller, bidrar til å 
formulere en nødvendighetens politikk. En nødvendighetens politikk som ikke 
bidrar til å redusere frafall, men som først og fremst søker å disiplinere yrkesfag-
orienterte elever.  
 
Hovedbudskapet vårt er at kunnskapslinja må revurderes: Å redusere frafall 
handler om å stake ut en ny skolepolitisk kurs. Det krever på den ene siden å 
revurdere kunnskapsskolens fokusering på teoretisk framfor praktisk kunnskap. 
På den andre siden handler det om å gjenreise skolens formålsparagraf slik at 
elevenes forutsetninger, ambisjoner og interesse for læring blir kompasset for 
framtidas skole og samfunn 
 
6.1 Å UTFORDRE NØDVENDIGHETENS POLITIKK 
Kunnskapsskolen kan forstås som det norske svaret på utfordringene som beskri-
ves i framtidsdiagnosen kunnskapssamfunnet. Kunnskapssamfunnet er en formu-
lering av hva vi kan forvente i fremtidas samfunn, og hva slags krav dette samfun-
net vil stille til framtidige arbeidstakere. I Norge har denne framtidsdiagnosen 
blitt framstilt som noe gitt: som et samfunn som kommer enten vi vil det eller 
ikke.91 Dette har resultert til at skolepolitikk i Norge har blitt redusert til en kamp 
for å imøtekomme dette framtidssamfunnet på en best og mest mulig effektiv 
måte. Sagt på en annen måte har det vokst fram en nødvendighetens politikk der 
forslag og tiltak ikke lenger framstår eller forstås som politiske veivalg.  
 
Dette fører på den ene siden til at politisk uenighet på skolefeltet blir redusert til 
uenighet på tiltaksnivå knyttet til hva som (ikke) virker.92 På den andre siden fører 
det til at spørsmål om skolens formål sjelden eller aldri bringes på banen. Slik har 
både regjeringer, politiske partier og politikere – for så vidt også forskere – unn-
gått å stå til ansvar for at skole- og frafallspolitikk, som all annen politikk, handler 
om hvilken skole og hvilket samfunn man ønsker. 
 
Når kunnskapssamfunnet tas for gitt som skolens formål, kan man videre si at det 
fører til en aksept for en kamp mot frafall fordi frafall fra skolen er sidestilt med 
frafall fra framtidig produktivitet. Kampen mot frafall blir slik sett nødvendig – 
selv om den i praksis bare er en kamp mot de elevene som ikke ligger an til å bli 
produktive på den måten kunnskapssamfunnet har definert produktivitet: yrkes-
fagelevene.93  
 
Selv om forskjellige aktører promoverer ideen om kunnskapssamfunnet, er det 
især OECDs anbefalinger som har ført kunnskapssamfunnet til Norge og inn i 
norsk skolepolitikk. Der denne ideen gjerne fremstår som politisk nøytral i Norge, 
er OECD imidlertid klare på at dette ikke handler om å speile en politisk nøytral 
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utvikling.94 De beskriver sin tilnærming til samfunnsutvikling som en ideologisk 
og normativ visjon for å fremme et samfunn basert på produktivitet og vekst, der 
individets humankapital er den enkeltes sosiale sikkerhetsnett.95 
 
I en tid der OECDs økonomiske politikk setter standarden for norsk skolepolitikk, 
vil vi hevde at det å ikke sette spørsmålstegn ved kunnskapsskolen og dagens 
kamp mot frafall er det samme som å akseptere at skole- og frafallspolitikk skal 
gjøres på nyliberale premisser. Dette er problematisk på flere nivå. For det første, 
som nevnt over, at det er automatikk i at OECDs ideologiske definisjon av produk-
tivitet og vekst er utgangspunktet for formålet og innholdet i norsk skole. 
  
For det andre er nyliberalismen i utgangspunktet tuftet på en klasseblind menta-
litet der alle styres i retning av en gitt produktivitet og humankapital. Samtidig, 
når alle skal styres i retning av en gitt produktivitet, er det nødvendigvis noen som 
må styres hardere enn andre. Her er det unngåelig å trekke inn sosial klasse når 
man ser hvem som i praksis disiplineres i kunnskapsskolen.96 Presset i retning av 
en gitt produktivitet merkes nødvendigvis ikke blant de elevene som mestrer 
kunnskapsskolen og som allerede hadde forutsetninger, motivasjon og ambisjo-
ner om å bidra i samfunnet på kunnskapssamfunnets premisser. De andre eleve-
ne, der en stor majoritet velger yrkesfag uten ambisjoner om å gå mer skole, vil til 
gjengjeld stadig oppleve forsøk på korrigering – lest som «forbedring» – av sin 
sosiale bakgrunn, utdanningsmotivasjon og yrkesambisjon gjennom hele skolelø-
pet. 
 
For det tredje individualiseres ansvaret for ulikhet. Yrkes- og praksisretting av 
fellesfag forstås som politiske frafallstiltak som har hatt til hensikt å ta høyde for 
klasse og mangfold (se kapittel 3.2 og 3.3). Det samme gjelder tilpasset opplæring. 
På linje med tiltak som søker at elevene skal forbedre seg for å fullføre, bidrar 
tiltak som krever at lærerne forbedrer seg til at ansvaret for frafall individualise-
res. Det er utilstrekkelig å skyve ansvaret for tilpasset opplæring og yrkesretting, 
og i forlengelse av det, for sosial likhet og utjevning, ned på den enkelte lærer. Selv 
om gode lærere, rådgivere og skoler kan gjøre en fantastisk innsats for mange, er 
det ingen politisk løsning å legge ansvaret for skolens ulikhets- og inkluderingsut-
fordringer på enkeltpersoner i skolen. Ansvaret for at skolen skal være for alle 
ligger – og må ligge – på et politisk nivå.  
 
Oppsummert blir nødvendighetens politikk problematisk på flere nivåer. For det 
første fører det til at nyliberalisme og kunnskapssamfunnet ikke blir problemati-
sert. For det andre bidrar det til at ansvaret for inkludering flyttes ned til aktører i 
og rundt skolen. For det tredje og siste tar nødvendighetens politikk form som en 
disiplinering av den yrkesfagorienterte og ikke-akademiske klasse som har tatt, 
tar og trolig vil ta andre valg enn det som er målene i OECDs økonomiske politikk 
og i den norske kunnskapsskolen pr dags dato. 
 
Norske politikere har foreløpig til gode å ta avstand fra framtidsdiagnosen om 
kunnskapssamfunnet, og har i stedet fortsatt å insistere på at ulikhet reduseres 
ved at flere oppnår utdanning. Det er imidlertid lite som tyder på at mer utdan-
ning til flere i dagens system vil gjøre samfunnet mer likt eller rettferdig. Vi vil 
heller si det er motsatt: troen på kampen mot frafall og utdanningslinja som 
samfunnsmedisin bidrar heller til at ulikhet individualiseres på en måte som 
straffer arbeiderklassen hardt. Ved å argumentere for at ulikhet handler om 
forskjeller i utdanningsnivå, sier man at enkeltelever kan bidra til å redusere 
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ulikhet hvis de bare presterer og fullfører videregående. Slik reduseres sosial 
ulikhet til et individuelt ansvar, samtidig som ens sosiale bakgrunn og (lave) 
skoleprestasjoner blir den enkeltes individuelle problem. Parallelt reproduserer 
man en naiv tro på at sosial ulikhet, arbeidsledighet og andre sosiale utfordringer 
forsvinner så lenge alle elever fullfører videregående.  
 
6.2 Å GJENREISE SKOLENS FORMÅLSPARAGRAF SOM KOMPASS FOR FRAM-
TIDAS FELLESSKOLE 
OECD og deres nyliberale framtidsdiagnose om kunnskapssamfunnet har vært 
kompasset for utviklingen av norsk skole de seneste 20 årene. Det er ikke nytt, 
men det er likevel viktig å påpeke og gjenta at OECD og nyliberalisme innehar den 
posisjonen i norsk skole. Samtidig er det i denne sammenhengen viktigere å 
understreke at denne konformiteten framstår som uforenelig med skolens formål 
og inkluderingsambisjoner slik de er beskrevet i opplæringsloven.  
 
«Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne 
meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få 
utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong», står det i opplæringsloven.97 
Prinsippene for opplæringen, som utdyper loven, går enda lengre i å sette elevene i 
sentrum. Det står at skolen skal «gi alle elever, lærlinger og lærekandidater like 
muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med 
andre».98 
 
Opplæringsloven er i utgangspunktet det øverste styringsdokumentet i norsk 
skole, men der OECDs politiske ambisjoner handler om å forme dagens elever i 
tråd med en framtidsdiagnose, er opplæringsloven og skolens formålsparagraf 
utformet med hensyn til elevene og det de representerer. Skolens formålsparagraf 
og de tilhørende dokumentene som beskriver skolens inkluderingsambisjoner 
virker å ha forsvunnet i møte med OECDs økonomiske politikk og skolepolitiske 
anbefalinger.99  
 
Ved å akseptere det nyliberale mantraet «framtidens krav til dagens elever» har 
man samtidig avvist at fundamentet i den norske fellesskolen har vært og skal 
være elevene og deres forutsetninger for læring.100 Samtidig, som Ole Thorsten-
sen har skrevet, bidrar «kunnskapssamfunnets akademiske nirvana» til at yrkes-
faglig kompetanse devalueres i takt med at boklig kunnskap blir ansett som både 
riktigst og viktigst.101 
 
OECDs politikk tar utgangspunkt i at alle skal og kan utvikle de samme teoretiske 
ferdighetene, og de siste 20 årene har dette blant annet kommet til uttrykk gjen-
nom testing av grunnleggende ferdigheter og revideringer av fag- og timeforde-
lingen til fordel for fellesfag. Det er en påfallende sammenheng mellom å mestre 
disse ferdighetene og å fullføre skolen, og kunnskapsskolen kan på så måte betrak-
te som et feilskjær fordi det bidrar til at skolen i større grad er for noen.  
 
Dette er også et viktig poeng i en tid der kampen for lærlingeplasser virker å være 
den nye kampen mot frafall-retorikken. Flere lærlingeplasser vil ha potensial til å 
få flere til å fullføre, men det er samtidig viktig å understreke at flere lærlingeplas-
ser ikke gjør noe med de faktorene som gjør at mange elever verken trives eller 
mestrer dagens kunnskapsskole. En reell kamp mot frafall er en kamp for en 
inkluderende skole, og påfølgende bør det revurdere hvorvidt OECDs syn på 
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humankapital og produktivitet er viktigere enn at alle barn og unge skal få mulig-
heten til å mestre og fullføre skolegangen. Det må ikke forstås som at alt skal 
organiseres etter den enkelte elevs ønsker om og rett til tilrettelegging, men at 
sosial bakgrunn og elevmangfold må settes på den skolepolitiske dagsorden slik at 
skolen som helhet utformes med hensyn til alle de elevene som har opplærings-
plikt i grunnskolen og opplæringsrett i videregående. Slik gir man muligheter til 
de som sliter i dagens kunnskapsskole – herunder frafallselever – og slik skaper 
man rom og respekt for et yrkesmangfold i framtidas samfunn. 
 
Veien videre for en inkluderende skole- og frafallspolitikk innebærer derfor tre ting:  
For det første må en inkluderende skolepolitikk utformes med andre motiver og 
visjoner enn det som leveres fra OECD i dag. Hvis frafall skal reduseres ved at 
skolen i større grad utformes for alle, må dagens kunnskapsskole og kunnskaps-
linje redefineres. Dette innebærer i første rekke å ta et oppgjør med den blinde 
troen på kunnskapssamfunnet og de påfølgende ferdighetskravene man i dag 
mener at framtidens samfunn stiller til alle unge. 
 
For det andre må en inkluderende skolepolitikk aktiv bekjempe nyliberalisme 
som ideologisk kompass og «klasseblindt» styringsverktøy i dagens skole. En 
individualisert forståelse av frafall og ulikhet, og en påfølgende styring av elever 
tilhørende arbeiderklassen, hører ikke hjemme i et skolesystem som har som mål 
å endre strukturelle betingelser og sikre bedre livssjanser for flere.  
 
Til sist bør skolens formålsparagraf omfavnes som startsted og styringsverktøy 
for framtidas skolepolitikk. Ved å sette elevene og det mangfoldet de represente-
rer i sentrum av norsk skole vil man i større grad enn det som er tilfelle i dag klare 
å skape en skole for alle. Med opplæringsloven på laget har man de beste mulighe-
ter til å gjenreise skolens formålsparagraf som kompass for framtidas fellesskole 
og samfunn.  
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