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Forord 

 
På vegne av Ungt Entreprenørskap Akershus, NAV arbeidslivssenter Akershus og Akershus 

fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført prosjektet Trivsel og fravær i videregående 

opplæring. Prosjektet har hatt en ressursramme på 40 forskningsdager (rundt 300 timer).  

 

Studien er gjort i perioden juni 2008 til juni 2009. Data er samlet inn ved to elevundersøkelser 

om trivsel, en måneds fraværsregistrering i ungdomsbedrifter, og innhenting av elevenes 

registrerte skolefravær. Fremdriften i prosjektet har vært slik: 

 

• Forberedelse:      juni-september 2008 

• Innsamling og analyse av elevundersøkelse 1:  oktober-november 2008 

• Presentasjon elevundersøkelse 1:    desember 2008 

• Innsamling og analyse av fraværsregistrering i UB:  januar-februar 2009 

• Presentasjon av fraværsregistrering i UB:  mars 2009 

• Innsamling og analyse av elevundersøkelse 2:  april-mai 2009 

• Presentasjon elevundersøkelse 2:   mai 2009 

• Innsamling og analyse av skolefravær:    juni 2009 

• Levering av sluttrapport:    juni 2009 

 

Studien Trivsel og fravær i videregående opplæring ville ikke latt seg gjennomføre uten hjelp 

fra nøkkelpersoner. Vi vil takke følgende personer for oppdraget og for godt samarbeid: 

 

• Ungt Entreprenørskap Akershus: Petter Skotland og Anett Nylander  

• Akershus fylkeskommune:   Kristin Granne 

• NAV Akershus:    Hans Henrik Andresen 

 

Vi vil også rette en særlig takk til kontaktpersonene og rektorer ved de videregående skolene 

som har deltatt i studien, samt elevene som har deltatt i undersøkelsene.  

 

Lillehammer, juni 2009 

 

Vegard Johansen       Torhild Andersen 

Prosjektleder         Forskningsleder 

 

 

  



 

 



Innhold 

Sammendrag .................................................................................................................... 7 

1 Innledning ............................................................................................................... 11 
1.1 Problemstilling ........................................................................................................................................ 12 
1.2 Rapportens oppbygging ........................................................................................................................... 12 

2 Bakgrunn for prosjektet – følgeforskning 2006/07 ............................................... 13 
2.1 IA i ungdomsbedrifter ............................................................................................................................. 13 
2.2 Følgeforskningen - metoder .................................................................................................................... 14 
2.3 Følgeforskningen - konklusjoner ............................................................................................................. 15 

3 Metode ..................................................................................................................... 17 
3.1 Spørreskjemaene til elevene og etiske utfordringer................................................................................. 17 
3.2 Operasjonalisering og fordeling .............................................................................................................. 18 

3.2.1 Trivsel ............................................................................................................................................ 18 
3.2.2 Fravær ............................................................................................................................................ 22 
3.2.3 Faktorene ....................................................................................................................................... 23 

3.3 Validitet og reliabilitet ............................................................................................................................ 26 
3.3.1 Validitet ......................................................................................................................................... 26 
3.3.2 Reliabilitet ..................................................................................................................................... 27 

3.4 Valg av analyseteknikker ........................................................................................................................ 28 

4 Trivsel i UBen.......................................................................................................... 29 
4.1 Trygghet i UBen ...................................................................................................................................... 30 
4.2 Inkludering i UBen .................................................................................................................................. 31 
4.3 Anerkjennelse i UBen ............................................................................................................................. 32 
4.4 Anerkjennelse for arbeid i UBen ............................................................................................................. 33 
4.5 Læremotivasjon i UBen .......................................................................................................................... 35 
4.6 Medvirkning i UBen ................................................................................................................................ 36 
4.7 Arbeidsmiljøet i UBen ............................................................................................................................ 37 
4.8 Trivsel med UB-medlemmer ................................................................................................................... 38 

5 Trivsel i klassen ...................................................................................................... 39 
5.1 Trygghet i klassen ................................................................................................................................... 39 
5.2 Inkludering i klassen ............................................................................................................................... 40 
5.3 Anerkjennelse i klassen ........................................................................................................................... 41 
5.4 Læremotivasjon på skolen ....................................................................................................................... 42 
5.5 Arbeidsmiljøet i klassen .......................................................................................................................... 43 
5.6 Trivsel med klassekamerater ................................................................................................................... 44 

6 Endringer for trivsel i klassen ............................................................................... 45 

7 Skolefravær og UB-fravær ..................................................................................... 47 



 

7.1 Faktorer som spiller inn på skolefravær .................................................................................................. 47 
7.2 Faktorer som spiller inn på UB-fravær .................................................................................................... 49 

8 Oppsummering ....................................................................................................... 51 
8.1 Funn om trivsel i Ungdomsbedriften ....................................................................................................... 51 
8.2 Funn om trivsel i klassen ......................................................................................................................... 53 
8.3 Funn om fravær i UBen ........................................................................................................................... 55 
8.4 Funn om skolefravær ............................................................................................................................... 56 

Referanser ...................................................................................................................... 57 

Vedlegg 1. Instruksjoner til lærere ................................................................................ 59 

Vedlegg 2. Spørreskjema elever vår 2009 .................................................................... 61 

Vedlegg 3. Fraværsundersøkelse Ungdomsbedrift ..................................................... 65 

Vedlegg 4. Regresjonsanalyser ..................................................................................... 67 
 

 



 

Figurer 
 

Figur 1. Maslows behovshierarki (1970) ......................................................................................... 19 

Figur 2. Fordeling for skalaen ”trygghet” i UBen. Prosent. ............................................................. 30 

Figur 3. Fordeling for skalaen ”inkludering” i UBen. Prosent. ........................................................ 31 

Figur 4. Fordeling for skalaen ”anerkjennelse” i UBen. Prosent. .................................................... 33 

Figur 5. Fordeling for skalaen ”anerkjennelse for arbeid” i UBen. Prosent. .................................... 34 

Figur 6. Fordeling for skalaen ”læremotivasjon” i UBen. Prosent. .................................................. 35 

Figur 7. Fordeling for skalaen ”medvirkning” i UBen. Prosent. ...................................................... 36 

Figur 8. Fordeling for skalaen ”arbeidsmiljø” i UBen. Prosent. ...................................................... 37 

Figur 9. Fordeling for skalaen ”trygghet” i klassen. Prosent. .......................................................... 40 

Figur 10. Fordeling for skalaen ”inkludering” i klassen. Prosent. ................................................... 41 

Figur 11. Fordeling for skalaen ”anerkjennelse” i klassen. Prosent. ................................................ 42 

Figur 12. Fordeling for skalaen ”læremotivasjon” på skolen. Prosent. ............................................ 43 

Figur 13. Fordeling for skalaen ”arbeidsmiljø” i klassen. Prosent. .................................................. 44 

Figur 14. Fordeling for skolefravær i prosent. Antall. ..................................................................... 47 

Figur 15. Fordeling for UB-fravær i timer. Antall. .......................................................................... 49 

 

 

  



 

Tabeller 
 

Tabell 1. Fra bruttoutvalg til nettoutvalg av elever og UBer. Antall. ............................................... 27 

Tabell 2. Beregning av reliabilitet for studiens summerte skalaer. .................................................. 27 

Tabell 3. Dimensjoner ved ”trygghet” i UBen. Prosent. .................................................................. 30 

Tabell 4. IA i UB og trygghet i UBen .............................................................................................. 31 

Tabell 5. Dimensjoner ved ”inkludering” i UBen. Prosent. ............................................................. 31 

Tabell 6. IA i UB og inkludering i UBen ......................................................................................... 32 

Tabell 7. Dimensjoner ved ”anerkjennelse” i UBen. Prosent. .......................................................... 32 

Tabell 8. IA i UB og anerkjennelse i UBen ...................................................................................... 33 

Tabell 9. Dimensjoner ved ”anerkjennelse for arbeid” i UBen. Prosent. ......................................... 34 

Tabell 10. IA i UB og anerkjennelse for arbeid i UBen. .................................................................. 34 

Tabell 11. Dimensjoner ved ”læremotivasjon” i UBen. Prosent. ..................................................... 35 

Tabell 12. IA i UB og læremotivasjon i UBen ................................................................................. 35 

Tabell 13. Dimensjoner ved ”medvirkning” i UBen. Prosent. ......................................................... 36 

Tabell 14. IA i UB og medvirkning i UBen. .................................................................................... 37 

Tabell 15. Dimensjoner ved ”arbeidsmiljøet” i UBen. Prosent. ....................................................... 37 

Tabell 16. IA i UB og arbeidsmiljøet i UBen ................................................................................... 38 

Tabell 17. IA i UB og trivsel med de andre i UBen. Prosent. .......................................................... 38 

Tabell 18. Dimensjoner ved ”trygghet” i klassen. Prosent. .............................................................. 39 

Tabell 19. Dimensjoner ved ”inkludering” i klassen. Prosent. ......................................................... 40 

Tabell 20. Dimensjoner ved ”anerkjennelse” i klassen. Prosent. ..................................................... 41 

Tabell 21. Dimensjoner ved ”læremotivasjon” på skolen. Prosent. ................................................. 42 

Tabell 22. Dimensjoner ved ”arbeidsmiljøet” i klassen. Prosent. .................................................... 43 

Tabell 23. Endringer for alle trivselsindikatorer over tid. Prosent. .................................................. 46 

Tabell 24. IA i UB og fravær i ungdomsbedrift – samlet for 4 uker. ............................................... 49 

Tabell 25. Elevenes skåre for ulike sider ved trivsel i UBen. .......................................................... 52 

Tabell 26. Oversikt over funn for trivsel i UBen. ............................................................................. 52 

Tabell 27. Elevenes skåre for ulike sider ved trivsel i klassen. ........................................................ 53 

Tabell 28. Oversikt over funn for trivsel i klassen. .......................................................................... 54 

 



 7 

Sammendrag 
 

Rundt 300 elever fra syv videregående skoler i Akershus har deltatt i denne studien om trivsel 

og fravær i skolen generelt og i ungdomsbedrifter (UB) spesielt. Elevene er fulgt i skoleåret 

2008/09, og ulike typer data er samlet inn: oktober 2008 (trivselsundersøkelse 1), februar 2009 

(undersøkelse om fravær i UB), mai 2009 (trivselsundersøkelse 2) og juni 2009 (undersøkelse 

om skolefravær). 

 

Ulike grupper av elever har ulikt fravær og ulik trivsel. her sammenfatter vi noen sentrale funn 

om faktorer som spiller inn på elevers fravær og trivsel i skolen og i UB. 

 

Deltakelse i IA-prosjektet 

Et særlig fokus i denne studien har vært å se på betydningen av deltakelse i et prosjekt om 

inkluderende arbeidsliv (IA) i ungdomsbedrifter. IA-prosjektet er et samarbeid mellom NAV og 

Ungt Entreprenørskap som ble startet opp i 2006. Målet med prosjektet er å stimulere til lavere 

fravær og økt trivsel i ungdomsbedriften og i skolen. 

  

I utvalget vårt var det: 20 prosent elever i UBer som deltok aktivt i IA-prosjektet (testgruppe), 

20 prosent elever som var med i UBer som sto utenfor IA-prosjektet (kontrollgruppe 1), og 60 

prosent elever som ikke deltok i UB (kontrollgruppe 2). IA-prosjektet bidro både til å redusere 

fraværet i UB og til bedre trivsel i UB, men prosjektet hadde liten betydning for trivsel i 

klassen. Kontrollert for andre relevante faktorer fant vi at dette om betydningen av deltakelse i 

IA-prosjektet: 

 

• UBer som var aktive i IA-prosjektet hadde klart lavere fraværsandel sammenlignet med 

UBer som ikke deltok i IA-prosjektet. 

• Elever i UBer som var aktive i IA-prosjektet opplevde høyere grad av inkludering, 

anerkjennelse og medvirkning sammenlignet med elever i UBer som sto utenom IA-

prosjektet. Det var ingen forskjeller mellom de elevgruppene når det gjaldt 

arbeidsmiljøet i UBen, samt opplevelse av trygghet og anerkjennelse for utført arbeid. 

• IA-elevene hadde også høyere motivasjon for deltakelse i UB enn elever som ikke 

deltok i IA-prosjektet.  

• IA-prosjektet virket ikke i nevneverdig grad inn på trivselen i klassen. 

• IA-elevene hadde mindre skolefravær enn andre UB-elever, men minst fravær hadde 

elever som ikke deltar i UB. Resultatene kan slik sett tolkes både positivt og negativt alt 

ettersom hvilke grupper av elever som IA-elevene sammenlignes med.  
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Andre forhold ved UB 

Vi så også på betydningen av andre forhold ved UB-metodikken enn IA-prosjektet, nærmere 

bestemt stillingstype og gruppestørrelse. For trivselen i UB spiller det liten rolle om du er daglig 

leder, mellomleder eller ansatt. En kan imidlertid merke seg at daglige ledere har en høyere 

skåre på medvirkning enn andre UB-medlemmer. Vi ser også at gruppestørrelse virker inn på 

arbeidsmiljø og læremotivasjon. Studien vår tyder på at det beste er 4-6 UB-medlemmer: ikke 

for liten gruppe (2-3) og ikke for stor (7 eller flere).  

 

UB-elever er mindre motiverte for generell læring i skolen enn andre elever (ikke UB). Studien 

viser tre grupper av elever i forhold til motivasjon: mange elever har høy skolemotivasjon og 

høy UB-motivasjon, noen elever har høy skolemotivasjon og er mindre motiverte for UB, og 

noen elever har lav skolemotivasjon og finner stor nytte av UB. Det som er typisk for sistnevnte 

gruppe av elever er at de i liten grad opplever mestring i de tradisjonelle skolefagene, men at de 

får et løft gjennom å delta i UB der det teoretiske og praktiske spiller sammen. Dette er i tråd 

med andre studier som viser at UB har en særlig nytte for skoletrøtte elever. 

 

Samvariasjon mellom trivsel og fravær 

Både læremotivasjon, trivsel og trygghet korrelerer med fravær. Elever med høy læremotivasjon 

virker å ha mindre fravær enn elever med lavere læremotivasjon. Resultatene tyder også på at 

elever som trives med klassekameratene har mindre fravær enn elever som har lavere skåre på 

trivsel. Et noe overraskende funn er at elever som opplever stor grad av trygghet i klassen har 

høyere fravær enn elever som skårer lavere på trygghet. Variabelen trygghet viser til at man 

ikke er redd for å dumme seg ut, fremme egne meninger og opplever at det er akseptert å feile.  

 

Skolenivået 

Vi har sett på tre dimensjoner ved skolenivået: klassetrinn, skolestørrelse og 

utdanningsprogram.  

 

Det første forholdet er klassetrinn. For trivsel finner vi følgende skille: elevene på VG3 har 

bedre trivsel i klassen og i UBen sammenlignet med elevene på VG2 og VG1. For fravær har vi 

følgende skille: elever på VG1 har mindre fravær enn elever på VG2 og VG3. 

 

En annen dimensjon er skolestørrelse. På de fleste områder finner vi små forskjeller mellom 

elever i middels store skoler (300-551 elever) og store skoler (551 eller mer). På et område 

skiller de to gruppene av elever lag: elever ved de største skolene har lavere skåre på 

læremotivasjon enn elever ved de middels store skolene. 

 

En tredje dimensjon er utdanningsprogram. Det er to sentrale funn. For det første har elevene 

ved studiespesialiserende program et bedre arbeidsmiljø enn elever ved de yrkesfaglige 

programmene. For det andre er andelen elever med høyt skolefravær høyere ved yrkesfaglige 

program enn ved de studiespesialiserende. Vi vet at fravær er en viktig prediktor for frafall, og 

dette siste funnet er i tråd med nasjonal statistikken som viser at noen yrkesfaglige program har 

spesielt høy andel av elever som faller fra. 
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Undervisningsnivået 

En rekke tidligere studier peker på at måten undervisningen legges opp og gjennomføres på, 

samt forholdet mellom lærer og elev(er) er avgjørende for elevers læringsutbytte. Denne studien 

viser at man også er på trygg grunn når man sier at dimensjoner ved undervisningen er 

avgjørende for trivselen i klassen, for læremotivasjonen og for fraværet. 

 

Med tilpasset legger vi at eleven i de fleste fag finner at arbeidsmåter passer ham/henne og at 

arbeidsoppgaver passer hans/hennes faglige nivå. Elever som opplever at opplæringen er 

tilpasset dem er tryggere i klassen, mer motiverte for skolearbeidet og mer fornøyde med 

arbeidsmiljøet enn andre elever. Elever som opplever opplæringen som tilpasset har også en lav 

fraværsandel.  

 

Det at eleven opplever å ha god støtte fra mange lærere ved skolen er også viktig. Elever som 

opplever god støtte fra lærerne sine har høy læremotivasjon og skårer høyt på det å være en del 

av et fellesskap i klassen. Elever med god støtte fra lærerne har også lavere odds for å ha høyt 

fravær enn elever som opplever mindre grad av støtte fra lærerne. 

 

Vi finner til sist at elever som trives med skolens typiske arbeidsformer (tavleundervisning, 

individuelt arbeid og gruppearbeid) skårer høyere på læremotivasjon og anerkjennelse i klassen 

enn elever som ikke trives så godt med skolens typiske arbeidsformer. 

 

Elevnivå 

For elevnivået har vi sett på kjønn, foreldres bakgrunn og bosted.  

 

Den første dimensjonen er kjønn. Forskning på videregående opplæring har vist at jenter har 

bedre karaktersnitt og gjennomføringsgrad enn gutter. Vår studie viser at det er små forskjeller 

mellom kjønnene for trivsel i klassen og for skolefraværet, men vi finner at jenter er mer 

motiverte for læring enn guttene. I det perspektivet er det interessant at UB-metodikken treffer 

guttene så godt: i UB skårer guttene høyere på inkludering, anerkjennelse og motivasjon enn 

jenter.  

 

Den andre dimensjonen er foreldres bakgrunn. Tidligere studier gir at foreldres etniske 

bakgrunn, utdanningsbakgrunn og arbeidstilknytning virker på elevers karakterer. Foreldres 

arbeidstilknytning har minimal innvirkning på trivsel, men har betydning for fravær: elever med 

to foreldre i arbeid har mindre fravær enn elever med ingen eller en forelder i arbeid. Elever 

med lavt utdannede foreldre skårer lavere på læremotivasjon enn elever med høyt utdannede 

foreldre. Det er spennende at innvandrere skårer høyere enn norske elever på læremotivasjon. I 

UB har norske elever høyere trivsel sammenlignet med innvandrere. For trivsel i klassen har 

foreldres bakgrunn liten betydning. 

 

Den tredje dimensjonen er bosted. Fraværsanalysene viser at elever som bor på hybel er de med 

høyest fraværsandel. Elever som bor hos mor og far har minst fravær, fulgt av elever som bor 

hos mor eller far. Fraværsanalysene viser også at elever med lang reisetid fra hjem til skole (30 
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minutter eller mer) har større sannsynlighet for å ha høyt fravær sammenlignet med elever med 

kort reisetid (29 minutter eller mindre).  
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1 Innledning 

 

Prosjektet Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ble gjennomført skoleåret 2006/07. 

Prosjektet handlet om inkluderende arbeidsliv (IA) og var et samarbeid mellom Ungt 

Entreprenørskap Akershus (UE) og NAV Arbeidslivssenter Akershus (NAV). Bakgrunnen for 

satsingen var at en del ungdomsbedrifter slet med høyt fravær. 

 

Østlandsforskning (ØF) gjennomførte en evaluering av prosjektet (Eide og Johansen 2007). Vi 

konkluderte med at Jakten på arbeidsgleden ga endringer i elevers holdninger til fravær og hva 

som bidrar til trivsel og inkludering, men også at det å arbeide med problemstillinger knyttet til 

trivsel, fravær og inkludering er en vedvarende og langsiktig prosess. Forskningen ble avsluttet 

med publiseringen av en sluttrapport høsten 2007. 

 

I oktober 2007 begynte de første samtaler om en videreføring av forskningen, med et fokus på 

trivsel og fravær generelt i videregående opplæring. I disse samtalene deltok UE Akershus, 

Akershus fylkeskommune (AFK) og ØF. I april 2008 ble det besluttet å gjøre en studie som 

svarte for hvilke faktorer som spiller inn på elevers fravær og trivsel. Dette er noen av 

milepælene for forskningen i skoleåret 2008/09: 

 

• I april 2008 ble kriteriene for studien fastsatt av samarbeidspartene (UE; AFK og ØF). 

• I juni 2008 ble prosjektet presentert for rektorer ved aktuelle skoler. 

• I august 2008 ga skolene klarsignal om deltakelse.  

• Første datainnhenting var i oktober 2008 (Elevundersøkelse 1). 

• Andre datainnhenting var i februar 2009 (Fraværsregistrering i UB). 

• Tredje datainnhenting var i mai 2009 (Elevundersøkelse 2). 

• Fjerde datainnhenting var i juni 2009 (Fraværsregistrering i skolen). 

 

Prosjektet har to mål. Det ene målet er å vise hvilke faktorer som spiller inn på trivsel og fravær 

i videregående opplæring”. Det andre målet er å undersøke om ”IA-arbeid” virker inn på trivsel 

og fravær i ungdomsbedriften og i skolen. Følgende data presenteres:  

 

• 305 elever ved 7 skoler deltok i en stor elevundersøkelse i mai 2009. 

• 273 elever ved 6 skoler er inkludert i analyser av skolefravær.  

• 112 elever ved 3 skoler gjennomførte to elevundersøkelser (oktober + mai). 

• 31 UB-ledere gjennomførte en måneds fraværsregistrering i deres UB. 
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1.1 Problemstilling 

 

Prosjektets hovedproblemstilling er: Hvilke faktorer spiller inn på elevers trivsel og fravær?  

Problemstillingen inkluderer tre viktige begreper som skal klargjøres: faktorer, trivsel og fravær. 

 

Begrepet ”faktor” viser til forklaringsvariabler. Vi inkluderer rundt 20 faktorer i studien: 

 

• Faktorer på skolenivå er bl.a. skolestørrelse, klassetrinn og utdanningsprogram. 

• Faktorer på undervisningsnivå er bl.a. tilpasset opplæring og trivsel med arbeidsmåter. 

• Faktorer på elevnivå er bl.a. kjønn, foreldres bakgrunn og bosted. 

• Faktorer om IA og UB er bl.a. antall UB-medlemmer og deltakelse i IA-prosjektet. 

 

Det ”å trives” er forstått som å tilfredsstille sosiale behov (Maslow 1970). Sosiale behov 

avhenger av andre menneskers handlinger, og i studien har vi skapt sammensatte mål for ulike 

aspekter ved det å trives i klassen og å trives i UBen. Disse sidene ved trivsel er trygghet, 

inkludering, anerkjennelse, læremotivasjon, medvirkning og arbeidsmiljø.  

 

Fravær diskuteres ut fra to mål. Det ene er fravær for den enkelte elev for hele skoleåret 

2008/09 og viser til skolens fraværsstatistikk. Det andre er fravær på UB-nivå. Dette fraværet er 

samlet inn ved fraværsregistrering i UBer. 

 

Vi har konkretisert hovedproblemstillingen - Hvilke faktorer spiller inn på elevers trivsel og 

fravær? - i 10 spørsmål. De besvares i kapitlene 4-7 og funn oppsummeres i kapittel 8.   

 

1. Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”trygghet” i klassen og i UBen? 

2. Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”inkludering” i klassen og i UBen? 

3. Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”anerkjennelse” i klassen og i UBen? 

4. Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”læremotivasjon” i klassen og i UBen? 

5. Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”arbeidsmiljøet” i klassen og i UBen? 

6. Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”trivsel” i klassen og i UBen? 

7. Hvilke faktorer spiller inn på rapportert ”fravær” på skolen og i UBen? 

8. Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”medvirkning” i UBen? 

9. Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av anerkjennelse for jobben man gjør i UBen? 

10. Endrer opplevelsen av ”trivsel” i klassen seg fra høst08 til vår09? 

 

1.2 Rapportens oppbygging 

 

Rapporten har åtte kapitler. I kapittel 2 presenteres funn fra forskningen i 2006/07. Kapittel 3 

ser på metodiske forhold. Kapitlene 4-6 ser på hhv. trivsel i UBen (4), trivsel i klassen (5) og 

endringer i trivsel over tid (6). Kapittel 7 diskuterer fravær. I kapittel 8 gis en oppsummering. 
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2 Bakgrunn for prosjektet – følgeforskning 2006/071 

 

I dette kapittelet skal vi se nærmere på funn fra følgeforskningen av Jakten på arbeidsgleden i 

ungdomsbedriften i skoleåret 2006/07. Forskningen vår for to år siden gir bakgrunnen for vårt 

prosjekt om Trivsel og fravær i videregående opplæring, og gjennomgangen av funn vil belyse 

valget om å foreta en oppfølgingsstudie. Kapittelet har tre deler.  

 

• I del 2.1 redegjør vi for bakgrunnen med IA i ungdomsbedrifter. 

• I del 2.2 gjennomgås metodiske aspekter ved følgeforskningen. 

• I del 2.3 går vi gjennom viktige resultater og de konklusjoner som ble trukket. 

 

2.1 IA i ungdomsbedrifter 

 

I 2005 henvendte Ungt Entreprenørskap Akershus (UE) seg til NAV arbeidslivssenter Akershus 

(NAV) for å undersøke om erfaringer fra deres IA-arbeid var overførbare i forhold til fravær i 

ungdomsbedrifter. I skoleåret 2005/06 piloterte partene implementering av IA-avtalen i seks 

ungdomsbedrifter som hadde høyt fravær. Erfaringene fra utprøvingen var positive, og NAV og 

UE bestemte seg for å gjennomføre dette i en større skala. De fikk støtte fra FARVE 

(forsøksmidler arbeid og velferd), og i skoleåret 2006/07 ble prosjektet Jakten på arbeidsgleden 

i ungdomsbedriften gjennomført. Prosjektets mål var at man ved ”bevisst, systematisk og 

holdningsskapende IA-arbeid reduserer fravær, øker trivsel og dermed skaper et mer 

inkluderende miljø i videregående skoler.” Prosjektet hadde følgende aktiviteter:  

 

• Skolebesøk med informasjon om IA og IA-sertifisering av ungdomsbedrifter. 

• Kurs for daglig ledere/personalledere og lærere. 

• Informasjonsrunde på skoleledermøtene i Akershus. 

• Utvikling av informasjonsmateriell og veileder for lærere og skoleledere. 

• Konkurranser (”Månedens IA-ungdomsbedrift” og ”IA-prisen”). 

• Utarbeiding av veileder for IA-arbeid for UEs fylkesforeninger. 

• Dokumentasjon og evaluering ved Østlandsforskning. 

 

                                                      
1 Kapitlet er en litteraturgjennomgang av Eide og Johansen: Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften: 

Resultater fra en følgeevaluering av prosjektet (ØF-rapport 09/2007). 
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2.2 Følgeforskningen - metoder 

 

Vår forskning av Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften hadde et fokus på både prosessen 

med å skape prosjektet og resultatene som prosjektet bidro til. Følgeforskningen inkluderte to 

nettbaserte spørreundersøkelser, forskningsbistand ved intervjuer (guide, oppstart og analyse). I 

tillegg deltok ØF i fem møter med prosjektledelsen for å gi innspill til det videre arbeidet med 

prosjektet  

 

Breddestudier 

Breddestudiene besto av to spørreundersøkelser: den ene i januar 2007 og den andre i mai 2007. 

I tidsrommet for den første spørreundersøkelsen hadde NAV og UE besøkt skolene. I 

tidsrommet for den andre undersøkelsen var IA-arbeidet akkurat avsluttet. 

 

Den første spørreundersøkelsen hadde tre funksjoner. For det første ønsket vi å få et innblikk i 

elevenes trivsel, fravær og erfaringer i ungdomsbedriften. For det andre dannet undersøkelsen et 

grunnlag for de tema som skulle bli tatt opp i gruppeintervjuene. For det tredje hadde vi et 

grunnlag for å måle eventuelle endringer i elevers holdninger, trivsel og fravær, samt diskutere 

om forventningene til IA var i tråd med senere tilegnede erfaringer. Den andre studien skulle 

måle endringer fra første intervjutidspunkt. Vi satte sammen en datafil slik at elevenes svar 

kunne sammenlignes fra den første til den andre breddestudien. 

 

Svarprosenten kan gi noe innblikk i studiens ytre validitet. Gjennom UE Akershus hadde vi 

tilgang til rundt 800 e-postadresser, og i den første runden fikk vi svar fra 257 elever. Det tilsier 

en svarprosent på 33. For å få en repetert måling, utgjorde de 257 elevene som hadde svart på 

den første undersøkelsen bruttoutvalget for den andre spørreundersøkelsen. Vi fikk svar fra 124 

elever, og det vil si en svarprosent på 48. 

 

Gruppeintervjuer 

Gruppeintervjuer er en samtale blant et utvalg deltakere med utgangspunkt i temaer og spørsmål 

som forskeren stiller. Gruppeintervju er en metode som egner seg spesielt godt for å diskutere 

og belyse tema der flere individer har gjennomgått et felles tiltak, blant annet for å avdekke 

felles oppfatninger. I Jakten på arbeidsgleden ble det gjort intervjuer med 10 elevgrupper, og 

samlet deltok 45 elever. Hver elevgruppe tilhørte en skole. 

 

Individuelle intervjuer 

Det ble også gjennomført individuelle intervjuer med seks lærere (både menn og kvinner) fra 

fem skoler. Lærerne som ble rekruttert var ansvarlige for UB-aktiviteten ved sin skole. 

 

Samarbeidet med prosjektgruppa 

ØF deltok i fem møter og hadde mye kontakt med prosjektleder. Resultater fra breddestudier og 

analyser av intervjuer ble lagt fram for prosjektgruppa underveis. Dette dannet grunnlag for 

beslutninger om den videre prosessen med prosjektet. 
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2.3 Følgeforskningen - konklusjoner 

 

De konklusjoner som refereres her tar utgangspunkt i fire spørsmål som forskningen i skoleåret 

2006/07 dreide seg om. 

  

I hvilken grad fører prosjektet til økt trivsel blant elevene? 

Forventningene til at prosjektet skulle bidra positivt i forhold til trivsel var stor blant elevene. I 

dybdeintervjuer fortalte både elever og lærere om flere positive effekter, og flere av elevene 

rapporterte om forbedring av miljøet i klassen og ungdomsbedriften. Samtidig viste ikke tallene 

om trivsel endring fra første til andre spørreundersøkelse. Breddestudiene viste imidlertid en 

bedring i forhold til mobbing og holdninger til fravær/inkludering. Vi konkluderte med 

følgende: ”Det er mulig at prosjektet har hatt en positiv betydning for noen elever, men vi finner 

ikke noen ”bedring” når vi forsøker å tallfeste trivselen i klassen og i UBen.” 

 

Utvikles det metoder som muliggjør oppfølging av UB-elevene fra Arbeidslivssenteret? 

Arbeidslivssenteret gjennomførte skolebesøk, og elev- og lærerkurs sammen med UE Akershus, 

og var involvert i IA-priser og utdelingen av månedens IA-pris. Det store omfanget av bedrifter 

reduserte imidlertid Arbeidslivssenterets muligheter for tett oppfølging av den enkelte bedrift. 

Forskningen viste nødvendigheten av å heve lærers kompetanse slik at lærer kan ta seg av 

oppfølgingsarbeidet i bedriftene. 

 

Hvordan utvikler fraværet seg i den enkelte UB? 

Få UBer gjennomførte fraværsregistrering, og dermed hadde vi ikke tall for fraværet i UB. Det 

vi fikk tall på var hvordan elevene selv vurderte sitt fravær i skolen og i UB, og fordelingene for 

periodene september-desember og januar-april viste seg å være svært lik.2  

 

På den positive siden fant vi at elevene var blitt mer bevisste på å tilrettelegge for fleksible 

løsninger dersom noen var borte. Vi fant også at prosjektet bidro til å igangsette en prosess hvor 

elevenes forestilling om og holdninger til eget fravær utfordres. 

 

Hvilke forståelser og erfaringer har elevene av at deres UB har inngått IA-avtale? 

Skolebesøkene ble fremhevet som inspirerende og viktige, og NAVs deltakelse var avgjørende 

for elevenes oppfattelse av at Jakten på arbeidsgleden var et viktig prosjekt. Det å underskrive 

IA-avtalen gjorde prosjektet ”ekte og ansvarsfullt”. Ellers er det viktig at IA-relaterte temaer 

arbeides med og blir en naturlig del av UB-prosessen. 

 

 

  

                                                      
2 Det er knyttet stor usikkerhet til tallene som vi fikk fram. Vi vet ikke om elevene ”har husket rett”, vi 

vet ikke om elevene har hatt like mange UB-timer eller skoledager i periodene som sammenlignes, vi 

kjenner ikke til ulike årsaker til fraværet, og vi kan ikke kontrollere for uforutsette hendelser (eks. 

influensaepidemien på senvinteren 2007). 
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3 Metode  

 

Denne studiens hovedmål er å si noe om hvilke faktorer som spiller inn på elevers trivsel og 

fravær i videregående opplæring. Datamaterialet er hentet inn ved to trivselsundersøkelser, en 

måneds fraværsregistrering i ungdomsbedrifter, og fraværsstatistikk ved deltakende skoler. Vi 

vil i dette kapitlet fortelle om metodiske forhold ved prosjektet, og da er trivselsundersøkelsene 

viktigst. Vi skal imidlertid også kommentere noen forhold for fraværstallene (UB og skole).  

 

Deltakende skoler er valgt teoretisk. Dimensjonene som har styrt utvelgelsen er fraværsomfang i 

skolen (lavt & høyt) og satsing på metodikken ungdomsbedrift (liten & stor). På den måten får 

vi en testgruppe (elever som deltar i IA og UB) og to kontrollgrupper (elever som ”deltar i UB 

og ikke IA” og elever som ”ikke deltar i UB”).3  

 

Dette kapittelet har fire deler. I 3.1 gjennomgås utvikling av spørreskjemaene. I 3.2 gjennomgås 

operasjonaliseringen og fordelingen for ulike variabler. I 3.3 ser vi på validitet og reliabilitet. I 

3.4 gis en kort innføring i den sentrale analyseteknikk: regresjonsanalyse. 

 

3.1 Spørreskjemaene til elevene og etiske utfordringer 

 

I prosessen med å utarbeide spørreskjemaer til elever fikk vi innspill fra en referansegruppe 

bestående av representanter for UE Akershus, Akershus fylkeskommune og rektorer ved 

skolene som deltok. Vi fikk også innspill fra en gruppe elever som gjennomgikk spørreskjema 

sammen med forskerne.  

 

Spørreskjemaene begynner med enkle og nøytrale spørsmål (bakgrunnsvariabler), og vi tar 

deretter for oss holdningsspørsmål. Nesten alle spørsmål er lukket, og vi har valgt å ha med 

midtkategorier for at elever uten holdninger/erfaringer i den ene eller andre retning skal ha en 

boks å krysse av. Da holdningsspørsmål er påvirkelige av påstandsformuleringen, er hvert 

begrep operasjonalisert gjennom flere påstander for å få et mer robust mål. Problemet med ”ja-

svaring” er løst ved at noen påstander/spørsmål er negativt ladet og noen er positivt ladet. 

 

                                                      
3 Fordelen med det komparative survey-designet er at vi, ved kontroll for andre faktorer, systematisk kan 

analysere ”effektene” av IA i UB. Ulempen er at vi ikke har et sannsynlighetsutvalg, og det er det sentrale 

kriterium for statistisk generalisering til populasjon av elever i videregående opplæring i Akershus. 



 18 

NESH (2006) har utarbeidet etiske retningslinjer for personvern når man skal gjennomføre 

forskningsstudier. I dette prosjektet er disse tatt hensyn til på følgende måte: 

 

• Informasjon om frivillig deltakelse: I introduksjonen til spørreundersøkelsen poengteres 

det at deltakelse er frivillig og at deltakeren ikke trenger å svare på alle spørsmål. 

• Deltakerne skal garanteres anonymitet: Svarskjema ble samlet inn og lagt i pakker som 

ble sendt Østlandsforskning. Alle svarskjema ble makulert etter de var punchet i SPSS.  

• Deltakerne skal ikke føres bak lyset: Vi har opplyst om prosjektets formål i et eget skriv 

som ble sendt skolen og de enkelte lærere (for opplesing).  

• Tilbakeføring av resultater: Dette tas det hensyn til ved utarbeiding av denne rapporten. 

• Prosjektet er godkjent av NSD (Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste). 

 

Informasjonsskrivet til lærerne finnes som vedlegg 1. Den største trivselsundersøkelsen (våren 

2009) finnes som vedlegg 2. Vedlegg 3 gir skjemaet for fraværsregistrering blant UB-ledere. 

 

3.2 Operasjonalisering og fordeling 

 

Operasjonalisering er å knytte teoretiske begreper til empiriske indikatorer. I et spørreskjema er 

det viktig å tilpasse teoretiske diskusjoner/begreper til spørsmål som: ikke inneholder 

fremmedord, tar for seg en ting av gangen, og er så korte som mulig. Det har vært utfordrende å 

skape gode empiriske indikatorer, og det er ikke fullt samsvar mellom teorier som er lagt til 

grunn og de indikatorer som er valgt for å dekke dem.  

 

Kapittel 3.2 har tre deler. Vi skal først se på operasjonalisering og fordeling for 

trivselsvariablene. Deretter ses det på operasjonalisering og fordeling for fraværsvariablene. Til 

sist går vi gjennom operasjonalisering og fordeling for forklaringsvariablene (faktorene) 

 

3.2.1 Trivsel  

Abraham Maslow (1908–1970) er regnet som en ”åndelig far” for humanistisk psykologi. Han 

mente at mennesket har visse behov som det søker å oppnå, og at disse behovene kan rangeres 

ut fra hvilket forhold som var mest nødvendig for å overleve. Selv om behov har en hierarkisk 

oppbygning, er det viktig å se ”det hele mennesket” og at en motivert handling kan tilfredsstille 

flere behov samtidig. Ulike sider ved det ”å trives” kan forstås ut fra behovshierarkiet. 

 

I behovshierarkiet skilles det mellom fysiologiske behov og sosiale behov. De fleste mennesker 

(i vesten) har adgang til midler/ressurser for å dekke fysiologiske behov som mat, klær og husly. 

De sosiale behovene avhenger av andre menneskers handlinger for å oppnås. I figur 1 på neste 

side går vi gjennom Maslows behovshierarki. 

 



 19 

 
Figur 1. Maslows behovshierarki (1970) 

 

Behovene for trygghet og fellesskap ligger svært nær de fysiologiske behovene og er av 

grunnleggende betydning for mennesker (jf. trinn 2 og 3 i pyramiden). Både for barn og voksne 

er trygghetsbehovet sterkt. Vi trenger å oppleve trygghet i samhandling med andre, og vi trenger 

vår familie og venner. For forståelsen av fellesskap og samhold kan vi bruke begrepet inkludert.  

 

Mennesker har også behov for anerkjennelse (jf. trinn 4 i pyramiden). Å få anerkjennelse øker 

selvfølelsen. Behovet for anerkjennelse viser til at et menneske trenger å vite at det har en verdi, 

og at man takler utfordringer. Anerkjennelse fra andre betyr at et menneskes arbeidsinnsats og 

kunnskaper blir verdsatt, at ens innsats oppfattes å være til beste for fellesskapet, og at man blir 

sett på som et unikt individ med en spesiell plass å fylle i tilværelsen. 

 

Det høyeste behovet er knyttet til ”selvaktualisering” (jf. trinn 5 i pyramiden). Dette handler om 

å utvikle sine anlegg, sin begavelse, sine kunnskaper og sin kreativitet. Det er på dette nivået 

individuelle forskjeller kommer tydeligst frem: ulike mennesker søker ulike mål i livet. Med 

dette tenker vi på at mennesker har ulike verdier og holdninger til hva som gir mening i livet. 

 

Det ”å trives” kan forstås som det å oppleve å få tilfredsstilt behov. Vi har laget en rekke 

sammensatte mål for ulike sider ved begrepet trivsel, og disse har vi kalt: trygghet, inkludering, 

anerkjennelse, læremotivasjon, medvirkning og arbeidsmiljø. De sammensatte målene er på to 

nivåer: UBen og klassen. 

 

Det første variabelsettet viser til behov for trygghet (jf. trinn 2 i pyramiden). Indikatorene viser 

til om elevene opplever trygghet eller utrygghet i samhandlingen i sin klasse og UB. For hver av 

dimensjonene er det stilt tre spørsmål med fem alternativer (aldri, sjelden, av og til, ofte, alltid). 
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Variabel 1 er Trygghet i klassen og variabel 2 er Trygghet i UBen.  

I din klasse: 

Er du redd for å dumme deg ut? 

Tør du fremme dine meninger? 

Opplever du at det er akseptert å feile? 

I din UB: 

Er du redd for å dumme deg ut? 

Tør du fremme dine meninger? 

Opplever du at det er akseptert å feile? 

 

De sammensatte målene varierer fra 0-12. For trivsel i klassen er gjennomsnittsverdien 8,9. For 

trivsel i UBen er gjennomsnittsverdien 9,7. 

 

Det andre variabelsettet omfatter ”inkludering” (jf. trinn 3 om fellesskap i pyramiden). For ”å 

trives” i klassen/UBen er det viktig å oppleve tilhørighet med andre elever/gruppemedlemmer. 

Indikatorene handler om å oppleve nærhet, samhold og vennskap i sin klasse og UB. For hver 

dimensjon er det stilt tre spørsmål med fem alternativer (aldri, sjelden, av og til, ofte, alltid). 

 

Variabel 3 er Inkludering i klassen og variabel 4 er Inkludering i UBen.  

I din klasse, opplever du at: 

Du er en del av et fellesskap? 

Du kan stole på (de fleste av) dine medelever? 

Medelever ”savnet” deg hvis du var borte? 

 

I din UB, opplever du at: 

Du er en del av et fellesskap? 

Du kan stole på de andre i UBen? 

De andre ”savnet” deg hvis du var borte? 

 

De sammensatte målene varierer fra 0-12. For inkludering i klassen er gjennomsnittsverdien 8,6. 

For inkludering i UBen er gjennomsnittsverdien 9,1. 

 

Det tredje variabelsettet omhandler ”anerkjennelse” (jf. trinn 4 i pyramiden). For ”å trives” i 

klassen og UBen er det viktig å oppleve at de andre elevene respekterer ens meninger, verdsetter 

den personen man er, og gir uttrykk for at man har en viktig rolle i fellesskapet. For hver 

dimensjon er det fire spørsmål med fem alternativer (aldri, sjelden, av og til, ofte, alltid). 

 

Variabel 5 er Anerkjennelse i klassen og variabel 6 er Anerkjennelse i UBen. 

Opplever du at de andre i klassen: 

Respekterer deg for dine meninger? 

Er saklige om de er uenige med deg? 

Setter pris på den du er? 

Anser deg som en viktig del av klassen? 

Opplever du at de andre i UBen: 

Respekterer deg for dine meninger? 

Er saklige om de er uenige med deg? 

Setter pris på den du er? 

Anser deg som en viktig del av UBen? 

 

De sammensatte målene varierer fra 0-16. For anerkjennelse i klassen er gjennomsnittsverdien 

12,0. For anerkjennelse i UBen er gjennomsnittsverdien 11,2.  

 

For UBen har vi også laget et mål på ”anerkjennelse for arbeid”. Her er det snakk om kollegenes 

verdsettelse av det eleven faktisk gjør og de tilbakemeldinger som gis om dette. For elevers 

opplevelse av anerkjennelse for arbeid er det stilt tre spørsmål med fem alternativer (aldri, 

sjelden, av og til, ofte, alltid). Det sammensatte målet varierer fra 0-12, og utvalgets 

gjennomsnittsverdi er 8,3. 
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Variabel 7 er Anerkjennelse for arbeid (UB). 

I din UB, opplever du at de andre i UBen: 

Setter pris på det arbeidet du gjør? 

Gir deg tilbakemelding når du har gjort en god jobb? 

Anser at ditt arbeid er viktig for sluttproduktet? 

 

Det fjerde variabelsettet omhandler ”læremotivasjon” (jf. trinn 5 om selvaktualisering). Maslow 

legger vekt på indre kilder til motivasjon, og det sterkeste er behovet for selvaktualisering. For 

selvaktualisering har vi tenkt at dette i en skolesammenheng handler om at man gjør noe som 

man interesser seg for, lykkes med og som oppleves som nyttig (nå og senere). For hver 

dimensjon er det fire spørsmål med fem alternativer (svært liten, liten, middels, stor, svært stor). 

 

Variabel 8 er Læremotivasjon i skolen og variabel 9 er Læremotivasjon i UBen. 

I hvilken grad: 

Liker du skolearbeidet? 

Er du interessert i det du lærer på skolen? 

Opplever du å lykkes med skolearbeidet? 

Er det du lærer på skolen 

meningsfullt/nyttig? 

I hvilken grad: 

Liker du arbeidet i UBen? 

Er du interessert i det du lærer i UBen? 

Opplever du å lykkes med arb.oppgaver i UBen? 

Opplever du at det du lærer i UBen vil komme til 

nytte senere i livet? 

 

De sammensatte målene varierer fra 0-16. For læremotivasjon i skolen er gjennomsnittsverdien 

9,4. For læremotivasjon i UBen er gjennomsnittsverdien 11,0. 

 

En komplementær tilnærming til Maslow er teorier om selvbestemmelse. Deci og Ryan (1991) 

og Irgens (2000) viser til at medvirkning er vesenlig for den enkelte og for organisasjonen. For 

elevers medvirkning er det tre spørsmål med fem alternativer (svært liten, liten, middels, stor, 

svært stor). Det sammensatte målet varierer fra 0-12, og utvalgets gjennomsnittsverdi er 9,0. 

 

Variabel 10 er Medvirkning i UBen. 

I din UB, i hvilken grad:  

Får du bestemme dine arbeidsoppgaver? 

Får du lov til å gjøre forskjellige ting? 

Får du si din mening før det tas en avgjørelse? 

 

Både Knudsen (1976) og Ogden (1987) har vist betydningen av klassens arbeidsmiljø for 

elevers trivsel, læringsutbytte og skolemotivasjon. Det er stilt fire spørsmål med fem 

alternativer (aldri, sjelden, av og til, ofte, alltid). 

 

Variabel 11 er Klassens arbeidsmiljø og variabel 12 er UBens arbeidsmiljø.  

I din klasse, opplever du at: 

Det er bråk/uro omkring deg i timene? 

Lærer må bruke tid på å få ro etter friminutt? 

Elevene kommer presis til timene? 

Elevene hører etter når lærer/elever snakker? 

I din UB, opplever du at: 

Det er bråk/uro under arbeidsøktene? 

Leder må bruke tid på å få ro ved møter? 

Medlemmene kommer presis til møter/avtaler? 

Medlemmer hører etter noen snakker? 
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De sammensatte målene varierer fra 0-16 (dårlig/god). For klassens arbeidsmiljø er 

gjennomsnittsverdien 8,8. For arbeidsmiljøet i UBen er gjennomsnittsverdien 11.0. 

 

Vi har to spørsmål om trivsel: I hvilken grad trives du sammen med elever i din klasse/UB. 

  

Variabel 13 er Trivsel i klassen. Den skiller mellom kategoriene godt (75 prosent av elevene) og 

mindre godt (25 prosent av elevene). 

 

Variabel 14 er Trivsel i UBen. Den skiller mellom kategoriene godt (71 prosent av elevene) og 

mindre godt (29 prosent av elevene) 

 

3.2.2 Fravær 

Fravær kan forklares ut fra Maslows behovshierarki ved at tilfredsstillelse av behov driver frem 

handlinger. Man kan anta at elever som ikke opplever skolen som en trygg arena, som ikke føler 

at de tilhører et fellesskap, og som ikke liker fagene eller ser nytten av å gå på skolen, har større 

sannsynlighet for ikke å møte til skolehverdagen. Fraværet ses på to nivåer: i skolen og i UBen.  

 

Variabel 1 er Fraværsandel. Disse data viser til skolens fraværsstatistikk for skoleåret 2008/09. 

Dette er det mest presise målet på fravær som er tilgjengelig, men det kan være at lærere har 

ulike måter å føre fravær på. Statistikken gir både mål på fraværsdager og timer. For at vi skal 

kunne sammenligne fraværet i ulike utdanningsprogram har vi gjort følgende beregning. 

  

• Fraværsandel studiespesialiserende utdanningsprogram 

o Timer skoleår = 190 dager x 6 timer = 1140 timer 

o Timer fravær = Enkelttimer fravær + (dager fravær x 6 timer) 

o Fraværsandel = Timer fravær /Timer skoleår (1140 timer) 

• Fraværsandel yrkesfaglige utdanningsprogram 

o Timer skoleår = 190 dager x 7 timer = 1330 timer 

o Timer fravær = Enkelttimer fravær + (dager fravær x 7 timer) 

o Fraværsandel = Timer fravær /Timer skoleår (1330 timer) 

 

Variabel 2 er Høy fraværsandel. Elever med en fraværsandel på 10 eller mer er kategorisert med 

et høyt fravær, mens 9 prosent fravær eller lavere er kategorisert som lavt/middels. 18 prosent 

av elevene har høyt fravær og 82 prosent har lavt/normalt fravær. 

 

Variabel 3 er Fravær i UB. I fire skoleuker har ledere for 31 UBer sendt inn informasjon om 

antallet UB-timer man har hver uke og alle UB-medlemmenes fraværstimer. For at vi skal 

kunne sammenligne fraværet i ulike typer UBer har vi gjort følgende beregning:  

 

• Antall UB-timer = Antall skoletimer x Antall UB-medlemmer 

• Antall UB-fraværstimer = Summering av medlemmenes fravær 

• Relativt fravær i UB = Antall UB-fraværstimer/Antall UB-timer 
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3.2.3 Faktorene 

Den siste delen av dette kapitlet vil handle om forklaringsvariablene (faktorene). Vi har hentet 

inspirasjon fra ulike studier av læringsmiljø og læringsutbytte (Hernes og Knudsen 1976, Imsen 

2003, Johansen m.fl. 2008), og skiller mellom forklaringsvariabler på fire nivåer. Disse nivåene 

er skolenivå, undervisningsnivå, elevnivå, og IA og UB-variabler. 

 

Skolenivået 

Vi inkluderer tre variabler på skolenivået. Variabel 1 er hentet inn ved referansegruppen. 

Variablene 2-3 er hentet inn ved elevundersøkelsen i mai 2009.  

 

Variabel 1 er Skolestørrelse. Norske studier om sammenhenger mellom skolestørrelse og trivsel 

og læring spriker. Ifølge Nordahl (2005) har størrelse lite betydning for faglige prestasjoner og 

små skoler har sårbare sosiale miljøer. Motsatt viser Johansen (m.fl. 2008) til en rekke negative 

funn for elever i de største skolene (700+ elever ): elever ved de største skolene har dårligere 

faglige prestasjoner og skårer lavt på skolemotivasjon. Slike funn finner paralleller hos Furre 

(m.fl. 2006). Sammenlignet med elever fra små skoler, rapporterer elever ved store skoler oftere 

at elever kommer for sent og om et dårlig læringsmiljø.  

Vi skiller mellom Middels store skoler (-550 elever) og Store skoler (551+ elever). 15 

prosent av elevene er fra middels store skoler og 85 prosent er fra store skoler. 

 

Variabel 2 er Utdanningsprogram. I studien deltar elever fra både studiespesialiserende og 

yrkesfaglige utdanningsprogram. En tidligere studie peker mot at elever på studiespesialiserende 

retning skårer høyere på trivsel sammenlignet med elever på yrkesfag (Johansen m.fl. 2008).  

Andelen elever i studiespesialiserende program er 67 og andelen i yrkesfag er 33. 

 

Variabel 3 er Klassetrinn. I undersøkelsen deltar elever fra ulike klassetrinn. Det er grunn til å 

forvente at særlig fraværet og muligens trivselen kan variere noe ut fra ulike trinn.  

Utvalget består av 17 prosent fra VG1, 71 prosent fra VG2 og 12 prosent fra VG3. 

 

Undervisningsnivå 

Variabler på undervisningsnivå handler om måten som undervisningen legges opp og hvordan 

undervisningen gjennomføres (formidling, veiledning), samt forholdet mellom lærer og elever. 

Hernes og Knudsen (1976), Imsen (2003) og Johansen (m.fl. 2008) viser at undervisningsnivået 

virker inn på ulike sider ved elevers læringsutbytte. Vi tenker at følgende sider er av betydning 

for trivsel og fravær: tilpasset opplæring, lærers rolle og trivsel med typiske arbeidsformer. 

 

Paragraf 1-2 i Opplæringslova (1998) sier at et sentralt formål med opplæringen i grunnskole og 

den videregående skole er at den tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Ifølge 

Læreplanverket kjennetegnes tilpasset opplæring også ved variasjon i arbeidsmåter og intensitet 

i opplæring (Utdanningsdirektoratet 2006). Imsen (2003) viser at de fleste lærere mener at 

opplæringen er tilpasset elevene, mens elevene ikke ser den høye graden av tilpasset opplæring 

som lærerne gir uttrykk for. 
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Empiriske studier viser at læreren spiller en sentral rolle i forhold til elevers trivsel og fravær 

(Johansen m.fl. 2008). Hernes og Knudsen (1976) vektlegger betydningen av lærers verbale 

evner og kompetansenivå. Ogden (1987) mener at god undervisning handler om å presentere 

stoff og arbeidsoppgaver på en engasjerende, forståelig og motiverende måte. Hopkins (1993) 

viser til at en dyktig lærer setter klare læringsmål og gir klare tilbakemeldinger på arbeidet. 

Woolfolk (2004) anbefaler at opplæringen baseres på kunnskap eller viten som elevene har 

gjennom egne erfaringer og interesser. 

 

Vi vil også tro at det å være komfortabel med skolens arbeidsformer er viktig for elevenes 

trivsel. Typiske arbeidsformer er tavleundervisning, individuelt arbeid og gruppearbeid. 

 

Vi inkluderer tre variabler på undervisningsnivået. Variablene er hentet inn ved elevstudiene. 

 

Variabel 1 er Tilpasset opplæring. Dette sammensatte målet gir elevers opplevelse av om 

opplæringen er tilpasset dem. Det er operasjonalisert ved to spørsmål med fem alternativer (alle 

fag, fleste fag, ca. 50 prosent, få fag, ingen fag).  

I hvor mange av skolefagene opplever du:  

At arbeidsoppgaver passer for ditt faglige nivå? 

At arbeidsmåter passer for deg? 

 

Variabelen ”tilpasset opplæring” har en mulig variasjon fra verdien 0 (ikke tilpasset) til 8 

(tilpasset). 32 prosent av elevene har endt opp med skåren 4 eller lavere, mens 68 prosent har 

skåren 5 eller høyere. Gjennomsnittet er på 5,1. 

 

Variabel 2 er Lærers rolle. Dette handler om elevers opplevelse av lærer som en støtte og 

veileder i deres læreprosess. Lærers rolle er operasjonalisert gjennom tre spørsmål med fem 

alternativer (alle fag, fleste fag, ca. 50 prosent, få fag, ingen fag).  

I hvor mange skolefag:  

Opplever du at lærer gir deg støtten/veiledningen du trenger? 

Opplever du at lærer bidrar i å finne arbeidsmåter som passer for deg? 

Opplever du at lærer gir økt lyst til å jobbe med faget? 

 

Variabelen ”lærers rolle” har en mulig variasjon fra verdien 0 (ingen støtte) til 12 (stor støtte). 

25 prosent av elevene har skåren 3 eller lavere, 62 prosent ligger mellom 4-7, og 13 prosent av 

elevene har skåren 8 eller høyere. Gjennomsnittet er på 5,2. 

 

Variabel 3 er trivsel med tradisjonelle arbeidsformer. Elevundersøkelsene (Furre m.fl. 2006) 

viser at typiske måter å arbeide på i skolen er tavleundervisning, individuelt arbeid og 

gruppearbeid. Vi tenker oss at det å være komfortabel med arbeidsformene i skolene kan være 

viktig for elevenes trivsel (og eventuelt fravær). 

 

Variabelen ”tradisjonelle arbeidsformer” har variasjon fra verdien 0 (mistrivsel) til 12 (trivsel). 

19 prosent av elevene har endt opp med skåren 6 eller lavere, mens 81 prosent har skåren 7 eller 

høyere. Gjennomsnittet er på 7,8. 
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Elevnivå 

I modeller som forklarer trivsel, motivasjon og fravær er variabler på elevnivå sentrale. Disse 

viser til kjønn og sosiokulturell bakgrunn. I tillegg til dette vil vi se på bosted og reisetid. I alt 

ses det på syv variabler på elevnivået. Variablene er hentet inn ved elevundersøkelsene. 

 

Variabel 1 er Kjønn. Kjønn er den mest brukte forklaringsvariabelen i samfunnsvitenskapelig 

forskning og i skoleforskning. Johansen (m.fl. 2008) finner blant annet indikasjoner på at jenter 

skårer høyere på trivsel og skolemotivasjon sammenlignet med gutter. 

Utvalget består av 57 prosent jenter og 43 prosent gutter. 

 

Variabel 2 er Etnisk bakgrunn. Betydningen av innvandringsbakgrunn er undersøkt ved studier 

for karakterer (Hægeland og Kirkebøen 2007) og trivsel på skolen (Johansen m.fl. 2008). 

Utvalget består av 84 prosent norske elever, 5 prosent elever av innvandringsbakgrunn 

(to utenlandsfødte foreldre) og 11prosent av annen bakgrunn (norsk mor eller far). 

 

Variabel 3 er Foreldres utdanningsnivå. Empiriske studier viser at elever med foreldre med 

akademisk grad fra høyere utdannelse (universitet/høgskole) har bedre faglige prestasjoner enn 

elever med foreldre med grunnskoleutdanning (Hægeland og Kirkebøen 2007, Johansen m.fl. 

2008). Vi har spurt elevene om mor og fars høyeste utdanningsnivå, og skiller mellom fullført 

grad fra høyere utdanning (minimum bachelor) og lavere (videregående). 

29 prosent av elevene utvalget har ingen foreldre med høy utdanning, mens 71 prosent 

har en eller to foreldre med høy utdanning. 

 

Variabler 4 er Foreldres arbeidssituasjon. Denne variabelen er en kategorisering ut fra mors og 

fars tilknytning til arbeidsmarkedet.  

87 prosent av elevene i utvalget har to foreldre som er i jobb, 11 prosent har en forelder 

som er i jobb og 2 prosent har to foreldre som ikke er i jobb. 

 

Variabel 5 er Inntektsgivende arbeid. Mange elever i videregående har inntektsgivende arbeid i 

tillegg til skolen. Det å ha en deltidsjobb kan virke inn på elevens fravær: enten ved at jobben 

går utover skolen (høyt fravær) eller at det å jobbe kan bidra til gode holdninger (lavt fravær). 

37 prosent av elevene i videregående opplæring har ikke inntektsgivende arbeid, mens 

63 prosent har inntektsgivende deltidsarbeid i skoleåret. 

 

Variabel 6 er Bosted. Det å bo hjemme versus det å bo på hybel kan være en avgjørende faktor 

for elevens fravær. Kanskje spiller det også inn å ha to hjem (bo noe hos mor og noe hos far). 

64 prosent av elevene i utvalget bor sammen med mor og far, 31 prosent bor sammen 

med mor eller far, og 5 prosent bor på hybel. 

 

Variabel 7 er Reisetid. Et annet forhold ved hvor man bor er reisetid. Det er presisert at man 

skal beregne reisetiden fra hjem til skole ut fra det transportmiddel som vanligvis brukes. 

53 prosent av utvalget bruker 29 minutter eller mindre fra hjem til skole, mens 47 

prosent bruker 30 minutter eller mer.  
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IA og UB-variabler 

Vi presenterer to variabler for deltakelse i Inkluderende arbeidsliv. I tillegg til IA-variablene ses 

det på elevens rolle i UBen og på størrelsen til UBen. 

 

Variabel 1 er IA i UB. Denne variabelen peker ut elever som deltar i UBer som har skrevet 

under IA-avtalen, de som deltar i UBer uten å ha gjort det, samt elever som ikke deltar i UB. 21 

prosent av elevene i utvalget har deltatt aktivt i IA-prosjektet, 19 prosent av elevene deltar i UB 

og har ikke vært med på IA-prosjektet, og 60 prosent av elevene deltar ikke i UB.  

 

Variabel 2 er Bruk av IA i UB. Vi skiller ytterligere ut fra bruk av teoretisk lærdom om IA. 

Dette gis ved et sammensatt mål basert på tre spørsmål med fire alternativer (ikke brukt, liten 

grad, middels grad, stor grad). 

I hvilken grad har din UB brukt IA-heftet:  

For å lære hvordan man kan jobbe med IA?     

For å lære om samarbeid og konfliktløsning?     

For å lære om inkludering og nærvær? 

 

Laveste skåre er 0 og høyeste skåre er 9. 35 prosent av IA-elevene har skåren 3 eller lavere, 34 

prosent ligger mellom 4 og 6, og 31 prosent av elevene har skåren 7 eller høyere. Snittet er 5,3. 

 

Variabel 3 er stilling i UB. Det skilles mellom daglig leder og annen stilling. 26 prosent av 

utvalget er daglige ledere, mens 74 prosent er mellomledere eller vanlig ansatte. 

 

Variabel 4 er UB-størrelsen. De minste UBene har bare 2 elever, mens de største har 7 elever. 

Gjennomsnittstørrelsen på UB er 4,6 medlemmer. 

 

3.3 Validitet og reliabilitet 

 

Begrepene validitet og reliabilitet er viktige for alle studier. Vi skal se på innholdsvaliditet, 

indre validitet, ytre validitet og teste for indre konsistens i de sammensatte mål. 

 

3.3.1 Validitet 

Innholdsvaliditet handler om man empirisk måler det teoretiske begrepet som man ønsker å 

måle. I vår studie er innholdsvaliditet av relevans i forhold til operasjonaliseringen som er 

gjennomført, der vi ut fra teori har laget empirisk håndterbare spørsmål. Presisjonsnivået er 

styrket ved at forskere, referansegruppen og elever har bidratt i utviklingen av spørreskjema.  

 

Indre validitet handler blant annet om hvor sikre slutningene om årsakssammenhenger er. I vår 

studie har vi undersøkt effekter av et stort antall forklaringsvariabler. Noen av modellene har 

høy forklaringskraft og gir relativt sikre estimater, mens andre modeller er svakere. 
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Den ytre validiteten angår det å generalisere fra utvalg til populasjon. Vår design er en 

komparativ survey, og den teoretiske dimensjonen som har styrt utvelgelsen er fraværsomfang 

og grad av satsing på UB. I tabell 1 ser vi på brutto- og nettoutvalg for ulike delstudier. 

 

• 140 elever ved tre skoler ble invitert til å være med både i undersøkelsen høsten 2008 

og undersøkelsen våren 2009. Av disse deltok 112 elever. Svarprosenten er god (80). 

• I undersøkelsen om trivsel for våren 2009 ble 340 elever ved syv skoler invitert til å 

delta. Av disse deltok 305 elever. Det tilsier en meget god svarprosent (90). 

• I fraværsregistreringen hadde vi mulighet til å ha med 282 elever ved seks skoler fra 

studien om trivsel. Så mange som 272 elever valgte å delta (96 prosent). 

• I UB-undersøkelsen for fraværsregistrering deltok 31 av 124 Ungdomsbedrifter. Det 

tilsier en svak svarprosent (25). Det er her en stor mulighet for at vi har et skjevt utvalg.  

 
Tabell 1. Fra bruttoutvalg til nettoutvalg av elever og UBer. Antall. 

 Elever om trivsel Elever om fravær UB-fraværsregistrering 

 Høst/vår Vår 

Bruttoutvalg 140 340 282 124 

Nettoutvalg 112 305 272 31 

 

 

3.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet er forbundet med målesikkerhet. I sammensatte mål er statistiske analyser av 

målingenes indre konsistens en måte å vurdere reliabiliteten på. I tabell 2 gjengis følgende: 

antall items (antall variabler i sammensatt mål), Cronbachs α (måler intern konsistens i et 

variabelsett), ytterpunkter av bivariate korrelasjoner, og minimums- og maksimumsverdi. 

 

Tabell 2. Beregning av reliabilitet for studiens summerte skalaer. 

 Ant. α Korr Verdi 

Uavhengige variabler     

Tilpasset opplæring 2 0,70 0,54 0-8 

Lærers rolle 3 0,78 0,45-0,63 0-12 

Bruk av IA i UB 3 0,96 0,87-0,89 0-9 

Avhengige variabler     

Trygghet i klassen (v09) 3 0,67 0,27-0,56 0-12 

Trygghet i UBen 3 0,84 0,57-0,76 0-12 

Inkludering i klassen (v09) 3 0,78 0,50-0,65 0-12 

Inkludering i UBen 3 0,85 0,60-0,70 0-12 

Anerkjennelse i klassen (v09) 4 0,80 0,37-0,67 0-16 

Anerkjennelse i UBen 4 0,92 0,64-0,89 0-16 

Anerkjennelse for arbeid i UB 3 0,87 0,64-0,75 0-12 

Læremotivasjon i skolen (v09) 4 0,83 0,45-0,68 0-16 

Læremotivasjon i UBen 4 0,91 0,64-0,80 0-16 

Medvirkning i UBen 3 0,89 0,70-0,77 0-12 

Klassen arbeidsmiljø (v09) 4 0,78 0,31-0,62 0-16 

UBens arbeidsmiljø 4 0,73 0,26-0,67 0-16 
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I forhold til tradisjonell testteori er reliabiliteten god eller brukbar for de fleste av skalaene. Det 

vi ønsker er at α-verdien overstiger 0,7, og at korrelasjonene ligger i intervallet 0,3 til 0,7. 4 

 

• Meget god: Tilpasset opplæring, Lærers rolle, Inkludering i klassen (v09), Inkludering i 

UBen, Anerkjennelse i klassen (v09), Læremotivasjon i skolen (v09), Klassens 

arbeidsmiljø (v09) og UBens arbeidsmiljø. 

• God (litt høye korrelasjoner): Bruk av IA i UB, Trygghet i UBen, Anerkjennelse i 

UBen, Anerkjennelse for arbeid i UB, Læremotivasjon i UBen og Medvirkning i UBen. 

• God (noe lav alfa): Trygghet i klassen (v09). 

 

3.4 Valg av analyseteknikker 
 

I rapporten benyttes både univariat analyse (beskrivelse av enkeltvariabler), bivariat analyse 

(sammenheng mellom to variabler) og multivariat analyse (sammenheng mellom tre eller flere 

variabler). Multivariat lineær regresjonsanalyse brukes til å undersøke hvorvidt, og i hvilken 

grad, et sett av forklaringsvariabler er årsak til en avhengig variabel. I denne rapporten gjør vi 

både OLS-regresjon (avhengige variabler på høyt målenivå) og logistisk regresjon (variabler på 

lavt målenivå). Alle regresjonsanalyser som er gjennomført er lagt i vedlegg 4, mens funnene 

kommenteres i kapitlene 4-7. På bakgrunn av prosjektets tid og ressurser er det ikke undersøkt 

om forutsetninger for modellene er oppfylt. Følgende mål presenteres i tabeller i vedlegg 4: 

 

OLS-regresjoner 

• Justert R2: Angir hvor stor del av variasjonen i avhengig variabel som forklares.  

• Ustandardiserte regresjonskoeffisienter (B): Viser gjennomsnittlig økning i Y forbundet 

med en måleenhets økning i X, gitt at de andre uavhengige variablene holdes konstant. 

• Signifikansverdier: Viser til sannsynligheten for at H0, en hypotese hvor man hevder at 

det ikke er en sammenheng mellom uavhengig og avhengig variabel, er korrekt. 

• Beta: Brukes til å sammenligne ulike variabler. Desto større absolutt Beta-verdi, 

desto sterkere er effekten. BETA-koeffisienten blir målt i standardavvik. 

 

Logistiske regresjoner 

• Nagelkerke R2: Angir hvor stor del av variasjonen i avhengig variabel som forklares. 

• Logistiske regresjonskoeffisienter: Koeffisientens fortegn 

• Signifikansverdier: Viser til sannsynligheten for at H0, en hypotese hvor man hevder at 

det ikke er en sammenheng mellom uavhengig og avhengig variabel, er korrekt. 

• Koeffisienter i oddsskalaen: Gir en god forståelse av styrken på sammenhenger. 

  

                                                      
4 Det er andre forhold som også kan kommenteres i forhold til reliabilitet. En type tilfeldig målefeil er at 

respondenten ikke forstår spørsmålet. I forhold til å hindre misforståelser gjennomførte vi pilotstudier. En 

annen type tilfeldige målefeil oppstår om respondenten krysser feil. En tredje type målefeil er om 

respondentene ble forstyrret under gjennomføringen. Ut fra responsen fra kontaktpersonene ved skolene 

forstår vi det slik at undersøkelsen ble gjennomført i tråd med de retningslinjer som vi ba om (vedlegg 1). 
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4 Trivsel i UBen 

 

I dette kapittelet gjennomgås resultater med henblikk på forskningsspørsmålene som ble reist i 

introduksjonen og som omhandlet trivsel i UBen. Disse forskningsspørsmålene er:  

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”trygghet” i UBen? 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”inkludering” i UBen? 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”anerkjennelse” i UBen? 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av anerkjennelse for jobben man gjør i UBen? 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”medvirkning” i UBen? 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”læremotivasjon” i UBen? 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”arbeidsmiljøet” i UBen? 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av trivsel med andre UB-medlemmer? 

 

Hver del om ulike forhold ved ”UB-trivsel” vil analyseres på denne måte:  

 

• Univariat analyse: Presentasjon av fordelingen for de ulike indikatorene. 

• Univariat analyse 2: Presentasjon av fordelingen for det sammensatte målet.  

• Bivariat analyse: Tester av betydningen av deltakelse i IA-prosjektet og bruk av IA-

heftet i forhold til det sammensatte målet (summert skala). 

• Multivariat analyse: Funn fra multivariat regresjonsanalyse kommenteres. Denne 

analysen viser hvilke faktorer som har størst innvirkning på fordelingen for de ulike 

målene på ”trivsel”. 

 

I dette kapitlet analyseres betydningen av følgende faktorer: 

 

• Skolenivå: Klassetrinn og Utdanningsprogram. 

• Individnivå: Kjønn, Etnisk bakgrunn og Foreldres utdannelse. 

• UB-nivå: UB-størrelse, UB-stilling og IA-deltakelse 

 

Regresjonstabellene er lagt i vedlegg 4. 
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4.1 Trygghet i UBen 

 

For elevers opplevelse av ”trygghet” i UBen har vi stilt tre spørsmål. Resultatene gis i tabellen 

under (omkodet fra spørreskjemaets fem verdier til tre).  

 

Tabell 3. Dimensjoner ved ”trygghet” i UBen. Prosent. 

 Aldri/Sjelden Av og til Ofte/alltid Sum 

Tør å dumme deg ut 5 7 88 100 

Fremme egne meninger 8 7 85 100 

Akseptert å feile 9 24 67 100 

N = 118 

 

Tabellen viser at de aller fleste elevene (hhv. 88 og 85 prosent) tør å dumme seg ut og tør å 

fremme egne meninger. En lavere andel opplever at det ofte/alltid er akseptert å feile i UBen (67 

prosent), og her er det noen som svarer ”av og til” (24 prosent). Bare 5 prosent av elevene er 

redde for å dumme seg ut, redde for å fremme egne meninger, og opplever ikke aksept for feil. 

 

Våre tester av bivariate korrelasjoner viste en fordeling fra 0,57 (lavest) til 0,76 (høyest), og 

Cronbach's Alfa var så høy som 0,84. Dette er bra, og vi skaper en summert skala med 0 som 

laveste potensielle verdi og 12 som den høyeste potensielle verdi. 

 

 
Figur 2. Fordeling for skalaen ”trygghet” i UBen. Prosent. 

N = 118 

 

Fordelingen er skjev: en større andel elever opplever trygghet enn de som opplever utrygghet. 

Gjennomsnittet er så høyt som 9,7. Bare 5 prosent av elevene har en skåre som er 4 eller lavere, 

mens 19 prosent ligger mellom verdiene 5 og 8, og 76 prosent har en skåre på 9 eller høyere. 

 

Betydningen av IA i UB ses gjennom en analyse av samvariasjonen mellom vårt sammensatte 

mål på trygghet med variabler som angår deltakelse i IA-prosjektet. Vi finner en liten forskjell 

mellom elever som deltar i UB uten å være med i IA-prosjektet (9,8), og elever som er aktive i 

IA-prosjektet (9,6). Forskjellen er ikke signifikant. Derimot ser vi at økende ”bruk av IA” har 

positiv samvariasjon med opplevelse av trygghet i IA (korrelasjon på 0,21 som er signifikant på 

0.1-nivå). Dette siste funnet tyder på at bruk av IA kan bidra til økt trygghet i UBen.  
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Tabell 4. IA i UB og trygghet i UBen 

 Bare UB IA i UB Bruk av UB 

Gjennomsnitt 9,8 9,6  

Korrelasjon*   0,21 

*** = Signifikant på 0.01, ** Signifikant på 0.05 & * = Signifikant på 0.1 

 

Vårt siste anliggende er å undersøke hvilke faktorer som spiller inn på elevers opplevelse av 

”trygghet” i UBen. Regresjonen viser følgende funn: 

 

• Modellen forklarer 6 prosent av variasjonen i ”trygghet i UB”. 

• Elever på VG 3 har en signifikant høyere skåre på trygghet enn elever på VG1 og 2. 

• Norske elever har signifikant høyere skåre på trygghet enn andre elever. 

 

4.2 Inkludering i UBen 

 

For elevers opplevelse av ”inkludering” i UBen er det tre spørsmål. Tabell 5 viser at de fleste 

elevene opplever å være del av et fellesskap (83 prosent), føler at de kan stole på de andre 

medlemmene i UBen (72 prosent) og opplever å bli ”savnet” hvis de er borte (66 prosent). 

Samtidig sier hhv. 6, 7 og 9 prosent at de sjelden opplever å være del av et fellesskap, sjelden 

stoler på de andre i UBen og sjelden opplever å være savnet.  

 
Tabell 5. Dimensjoner ved ”inkludering” i UBen. Prosent. 

 Aldri/Sjelden Av og til Ofte/alltid Sum 

Del av et fellesskap 7 10 83 100 

Stole på de andre i UBen 6 22 72 100 

Savn hvis borte 9 25 66 100 

N = 118 

 

Bivariate korrelasjoner ligger mellom 0,6 (lavest) og 0,7 (høyest), og Cronbach's Alfa er 0,85. 

Vi slår sammen variablene til en summert skala med laveste verdi 0 og høyeste verdi 16. Igjen 

så har vi en skjev fordeling: det er en større andel som opplever å være inkludert enn de som 

opplever å være ekskludert. Gjennomsnittet er 9,1. Bare 6 prosent har en skåre som er 4 eller 

lavere, mens 26 prosent ligger mellom 5 og 8, og 68 prosent har en skåre på 9 eller høyere. 

 

 
Figur 3. Fordeling for skalaen ”inkludering” i UBen. Prosent. 

N = 118 
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Tabell 6 ser på betydningen av IA i UB. Den viser at de som ikke deltar i IA-prosjektet har en 

lavere skåre (8,5) på inkludering enn IA-elever (9,6). Forskjellen er signifikant (0.05-nivå). Vi 

ser også at ”bruk av IA” har en positiv samvariasjon med trygghet i IA (korrelasjon på 0,27 som 

er signifikant på 0.05-nivå).  

 
Tabell 6. IA i UB og inkludering i UBen 

 Bare UB IA i UB Bruk av UB 

Gjennomsnitt 8,5 9,6  

Korrelasjon**   0,27 

*** = Signifikant på 0.01, ** Signifikant på 0.05 & * = Signifikant på 0.1 

 

Vårt siste anliggende er å undersøke hvilke faktorer som spiller inn på elevers opplevelse av 

”inkludering” i UBen. Regresjonen gir følgende funn: 

 

• Modellen forklarer 11 prosent av variasjonen i ”inkludering i UB”. 

• Norske elever har en signifikant høyere skåre på inkludering enn andre elever. 

• Gutter har en signifikant høyere skåre på inkludering sammenlignet med jenter. 

• Elever på VG 3 har en signifikant høyere skåre på inkludering enn elever på VG1, mens 

elever på VG 2 ligger et sted imellom disse gruppene. 

• Elever som deltar i IA-prosjektet har en signifikant høyere skåre på inkludering enn 

elever som ikke har deltatt i IA-prosjektet. 

 

4.3 Anerkjennelse i UBen 

 

For elevers opplevelse av ”anerkjennelse” i UBen er det fire spørsmål. I tabell 7 gis resultater 

(omkodet fra spørreskjemaets fem verdier til tre). Den viser at majoriteten av elever opplever: å 

bli respektert for sine meninger (78 prosent), å bli satt pris på (75 prosent), å være en viktig del 

av UBen (75 prosent), og å få saklige tilbakemeldinger ved uenighet (65 prosent). Rundt 5 

prosent opplever sjelden å bli respektert for meninger, å bli satt pris på, og være en viktig del av 

UBen, mens 10 prosent sjelden opplever å få saklige tilbakemeldinger ved uenighet. 

 

Tabell 7. Dimensjoner ved ”anerkjennelse” i UBen. Prosent. 

 Aldri/Sjelden Av og til Ofte/alltid Sum 

Respekterer deg for dine meninger 4 18 78 100 

Setter pris på den du er 5 20 75 100 

Anser deg som en viktig del av UBen 5 20 75 100 

Saklig ved uenighet 10 25 65 100 

N = 118 

 

Tester av bivariate korrelasjoner viser en fordeling fra 0,64 (lavest) til 0,89 (høyest), og 

Cronbach's Alfa er 0,92. Det betyr at korrelasjonene er noe høyere enn det som er ønskelig. 

Likevel slår vi variablene sammen til en summert skala med laveste verdi 0 og høyeste verdi 16. 
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Fordelingen er skjev, da det er en større andel som opplever stor grad av anerkjennelse enn de 

som opplever liten grad av anerkjennelse. Gjennomsnittet er 12,0. 6 prosent har en skåre som er 

6 eller lavere, 29 prosent ligger mellom verdiene 7 og 11, og 65 prosent skårer mellom 12-16. 

 

 
Figur 4. Fordeling for skalaen ”anerkjennelse” i UBen. Prosent. 

N = 118 

 

Betydningen av IA i UB undersøkes ved å koble målet på anerkjennelse med deltakelse i IA. 

Tabell 8 viser at de som ikke deltar i IA-prosjektet har en lavere skåre (11,4) på anerkjennelse 

enn elever som er aktive i IA-prosjektet (12,6). Forskjellen er signifikant (0.1-nivå). Vi ser også 

at ”bruk av IA” har positiv samvariasjon med opplevelse av anerkjennelse i UB (korrelasjon på 

0,24 som er signifikant på 0.05-nivå). IA kan m.a.o. bidra til økt opplevelse av anerkjennelse.  

 
Tabell 8. IA i UB og anerkjennelse i UBen 

 Bare UB IA i UB Bruk av UB 

Gjennomsnitt 11,4 12,6  

Korrelasjon**   0,24 

*** = Signifikant på 0.01, ** Signifikant på 0.05 & * = Signifikant på 0.1 

 

Vårt siste anliggende er å undersøke hvilke faktorer som spiller inn på elevers opplevelse av 

”anerkjennelse” i UBen. Regresjonen viser følgende funn: 

 

• Modellen forklarer 11 prosent av variasjonen i ”anerkjennelse i UB” 

• Norske elever har en signifikant høyere skåre på anerkjennelse enn andre elever. 

• Gutter har en signifikant høyere skåre på anerkjennelse sammenlignet med jenter 

• Aktive IA-elever har en signifikant høyere skåre på inkludering enn andre UB-elever. 

 

4.4 Anerkjennelse for arbeid i UBen 

 

For elevers opplevelse av ”anerkjennelse for arbeid” i UBen er det tre spørsmål. Tabell 9 viser 

at: 72 prosent av elevene opplever at de andre i UBen ofte setter pris på deres arbeid, 66 prosent 

opplever at arbeidet deres er viktig for sluttproduktet og 62 prosent får positive tilbakemeldinger 

når de har gjort en god jobb. 8 prosent opplever sjelden at arbeidet blir verdsatt og at arbeidet er 

viktig for sluttproduktet, mens 18 prosent sjelden får tilbakemeldinger for en godt utført jobb. 
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Tabell 9. Dimensjoner ved ”anerkjennelse for arbeid” i UBen. Prosent. 

 Aldri/Sjelden Av og til Ofte/alltid Sum 

Setter pris på ditt arbeid 8 20 72 100 

Ditt arbeid viktig for sluttproduktet 8 26 66 100 

Tilbakemelding ved god jobb 18 20 62 100 

N = 118 

 

Tester av korrelasjoner viser en fordeling fra 0,64 (lavest) til 0,75 (høyest), og Cronbach's Alfa 

er 0,78. Vi skaper en summert skala med 0 som laveste verdi og 12 som høyeste verdi. Figur 5 

viser at fordelingen er skjev: en større andel opplever mye anerkjennelse for arbeidet enn de 

som opplever lite anerkjennelse. Gjennomsnittet er 8,3. Bare 11 prosent har en skåre som er 4 

eller lavere, mens 37 prosent ligger mellom 5 og 8, og 52 prosent har en skåre på 9 eller høyere. 

 

 
Figur 5. Fordeling for skalaen ”anerkjennelse for arbeid” i UBen. Prosent. 

N = 118 

 

Vi ser på betydningen av IA i UB i tabell 10. Den viser at de som ikke deltar i IA-prosjektet har 

skåren 7,8 og elever som er med i IA-prosjektet har skåren 8,8. Forskjellen er signifikant (0.1-

nivå). Vi ser også at ”bruk av IA” har signifikant og positiv samvariasjon med opplevelse av 

anerkjennelse i IA (svak korrelasjon på 0,25 som er signifikant på 0.05-nivå). Dette tyder på at 

bruk av IA kan bidra til økt opplevelse av anerkjennelse for arbeidet i UBen.  

 

Tabell 10. IA i UB og anerkjennelse for arbeid i UBen. 

 Bare UB IA i UB Bruk av UB 

Gjennomsnitt 7,8 8,8  

Korrelasjon**   0,25 

*** = Signifikant på 0.01, ** Signifikant på 0.05 & * = Signifikant på 0.1 

Vårt siste anliggende er å undersøke hvilke faktorer som spiller inn på elevers opplevelse av 

”anerkjennelse for arbeid” i UBen. Regresjonen viser følgende funn: 

 

• Modellen forklarer 9 prosent av variasjonen i ”anerkjennelse av UB-arbeid”. 

• Norske elever har en signifikant høyere skåre på anerkjennelse for arbeid sammenlignet 

med andre elever. 

• Elever fra UBer med 4-6 medlemmer har en signifikant høyere skåre på anerkjennelse 

for arbeid enn elever fra UBer med 2-3 og 7 medlemmer. 

• Elever på VG 3 har en signifikant høyere skåre på anerkjennelse for arbeid enn elever 

på VG1 og VG 2. 
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4.5 Læremotivasjon i UBen 

 

For elevers opplevelse av ”læremotivasjon” i UBen er det fire spørsmål. Tabell 11 gir følgende: 

65 prosent opplever at det de lærer er nyttig senere i livet og at de lykkes med arbeidsoppgaver, 

mens 58/57 prosent er interessert i det de lærer og liker UB-arbeidet. Motsatt finner vi at 10 

prosent opplever arbeidet som unyttig og ikke opplever å lykkes med arbeidsoppgavene, mens 

13 prosent er uinteressert i det de lærer og 17 prosent misliker UB-arbeidet. 

  

Tabell 11. Dimensjoner ved ”læremotivasjon” i UBen. Prosent. 

 Liten grad Middels Stor grad Sum 

Nytte senere i livet 8 27 65 100 

Lykkes med arbeidsoppgaver 9 26 65 100 

Interessert i det man lærer 13 29 58 100 

Liker UB-arbeidet 17 26 57 100 

N = 118 

 

Tester av korrelasjoner viser en fordeling fra 0,64 (lavest) til 0,80 (høyest), mens Cronbach's 

Alfa er 0,91. Vi slår sammen variablene til en summert skala med laveste potensielle verdi 0 og 

høyeste potensielle verdi 16. Figur 6 viser at fordelingen er skjev: en større andel opplever stor 

grad av læremotivasjon enn de som opplever lite læremotivasjon. Gjennomsnittet er 11,0. Bare 

6 prosent har skåren 5 eller lavere, mens 45 prosent ligger mellom 6 og 11, og 49 prosent har 

skåren 12 eller høyere. 

 

 

 
Figur 6. Fordeling for skalaen ”læremotivasjon” i UBen. Prosent. 

N = 118 

 

Tabell 12 (under) ser på betydningen av IA i UB. Elever som ikke er med i IA-prosjektet har 

skåren 10,1 og elever som deltar i IA har skåren 11,7. Forskjellen er signifikant (0.05-nivå). Vi 

ser også at ”bruk av IA” har positiv samvariasjon med læremotivasjon (korrelasjon på 0,33 som 

er signifikant på 0.01-nivå). Dette tyder på at bruk av IA kan bidra til økt læremotivasjon.  

 

Tabell 12. IA i UB og læremotivasjon i UBen 

 Bare UB IA i UB Bruk av UB 

Gjennomsnitt 10,1 11,7  

Korrelasjon***   0,33 

*** = Signifikant på 0.01, ** Signifikant på 0.05 & * = Signifikant på 0.1 
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Vårt siste anliggende er å undersøke hvilke faktorer som spiller inn på elevers opplevelse av 

læremotivasjon i UBen. Regresjonen viser følgende funn: 

 

• Modellen forklarer 12 prosent av variasjonen i ”læremotivasjon i UBen”. 

• Elever på VG 1 har en signifikant lavere skåre på læremotivasjon enn de på VG2 og 3. 

• Elever fra UBer med 4-6 medlemmer har høyest skåre på læremotivasjon i UB. 

• Aktive IA-elever skårer høyere enn andre elever. 

• Gutter har en signifikant høyere skåre på læremotivasjon i UB enn jenter. 

 

4.6 Medvirkning i UBen 

 

For elevers opplevelse av ”medvirkning” i UBen er det tre spørsmål. Tabell 13 viser at rundt 80 

prosent av elevene opplever å få si sin mening før avgjørelser tas og får bestemme egne 

arbeidsoppgaver, mens 70 prosent får gjøre ulike oppgaver. Motsatt finner vi at bare 5 prosent 

ikke får si sin mening, ikke går bestemme egne arbeidsoppgaver og ikke får gjøre ulike ting. 

 

Tabell 13. Dimensjoner ved ”medvirkning” i UBen. Prosent. 

 Liten grad Middels Stor grad Sum 

Si sin mening før avgjørelser tas 6 14 80 100 

Bestemme egne arbeidsoppgaver 5 16 79 100 

Gjøre forskjellige ting 5 25 70 100 

N = 118 

 

Tester av korrelasjoner viser en fordeling fra 0,7 (lavest) til 0,77 (høyest), mens Cronbach's Alfa 

er 0,89. Variablene slås sammen til summert skala med laveste verdi 0 og høyeste verdi 12. 

Figur 7 viser at fordelingen er skjev: en større andel opplever mye medvirkning enn de som 

opplever liten grad av medvirkning. Snittet er 9,0. Bare 5 prosent har en skåre som er 4 eller 

lavere, mens 30 prosent ligger mellom 5 og 8, og 65 prosent har en skåre på 9 eller høyere. 

 

 
Figur 7. Fordeling for skalaen ”medvirkning” i UBen. Prosent. 

N = 118 

 

Vi ser på betydningen av IA i UB i tabell 14. Den viser at elever som ikke er i IA har skåren 8,4 

på medvirkning og IA-elever har skåren 9,5. Forskjellen er signifikant (0.05-nivå). ”Bruk av 

IA” varierer positivt med rapportert medvirkning (korrelasjonen 0,19 er signifikant på 0.1-nivå). 
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Tabell 14. IA i UB og medvirkning i UBen. 

 Bare UB IA i UB Bruk av UB 

Gjennomsnitt 8,5 9,4  

Korrelasjon*   0,19 

*** = Signifikant på 0.01, ** Signifikant på 0.05 & * = Signifikant på 0.1 
 

Vårt siste anliggende er å undersøke hvilke faktorer som spiller inn på elevers opplevelse av 

medvirkning i UBen. Regresjonen viser følgende funn: 

 

• Modellen forklarer 10 prosent av variasjonen i ”UB-medvirkning”. 

• Elever på VG 3 har en signifikant høyere skåre på medvirkning enn de på VG 1 og 2. 

• Daglig leder har en signifikant høyere skåre på medvirkning enn ansatte/mellomledere. 

• IA-elever har en signifikant høyere skåre på medvirkning enn andre UB-elever. 

 

4.7 Arbeidsmiljøet i UBen 

 

Tabell 15 gir fordelingen for fire spørsmål om arbeidsmiljø i UBen. Rundt 70 prosent mener at 

medlemmene kommer presis til møter, hører etter når noen snakker og at leder ikke trenger å 

bruke tid på å få ro. Samtidig sier 55 prosent at det sjelden/av og til er bråk/uro i arbeidsøkter. 

Motsatt hevder under 10 prosent at arbeidsmiljøet langs de dimensjoner vi ser på sjelden er bra. 

 
Tabell 15. Dimensjoner ved ”arbeidsmiljøet” i UBen. Prosent. 

 Aldri/sjelden Av og til Ofte/Alltid Sum 

Medlemmer presise til møter/avtaler 8 20 72 100 

Medlemmer hører etter noen snakker 6 22 72 100 

Leder bruker ikke tid på å få ro ved møter 9 21 70 100 

Det er ikke bråk/uro under arbeidsøktene 9 46 45 100 

N = 303 

 

Tester av korrelasjoner viser en fordeling fra 0,6 (lavest) til 0,7 (høyest), og Alfa er 0,85. Vi 

lager en summert skala med laveste verdi 0 og høyeste verdi 16. Figur 8 viser at en større andel 

elever opplever et positivt arbeidsmiljø enn de som opplever et negativt miljø. Snittet er på 11,0. 

Bare 5 prosent har en skåre som er 6 eller lavere, mens 51 prosent har skåren 12 eller høyere. 

 

 
Figur 8. Fordeling for skalaen ”arbeidsmiljø” i UBen. Prosent. 

N = 118 
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Tabell 16 ser på betydningen av IA i UB. Den viser at det ikke er noen forskjell mellom de som 

deltar i UB uten å delta i IA-prosjektet (10,9) og elever som er med på IA-avtalen (11,1). Videre 

ser vi at ”bruk av IA” heller ikke har betydning for arbeidsmiljøet (korrelasjon på lave 0,13).  

 
Tabell 16. IA i UB og arbeidsmiljøet i UBen 

 Bare UB IA i UB Bruk av UB 

Gjennomsnitt 10,9 11,1  

Korrelasjon   0,13 

*** = Signifikant på 0.01, ** Signifikant på 0.05 & * = Signifikant på 0.1 
 

Vårt siste anliggende er å undersøke hvilke faktorer som spiller inn på elevers opplevelse av 

”arbeidsmiljøet” i UBen. Regresjonen viser følgende funn: 

 

• Modellen forklarer bare 6 prosent av variasjonen i vurderingen av ”arbeidsmiljø i UB”. 

• Elever på VG 3 har en signifikant høyere skåre på vurdering av arbeidsmiljøet i UB 

sammenlignet med elever på VG1 og 2. 

• Elever fra UBer med 4-6 medlemmer har en signifikant høyere skåre på vurdering av 

UB-arbeidsmiljøet enn elever med 2-3 og 7 medlemmer.  

 

4.8 Trivsel med UB-medlemmer 

 

For elevers trivsel med de andre UB-medlemmene har vi stilt ett spørsmål. 71 prosent trives 

godt sammen med de andre i UBen, 24 prosent trives middels og 5 prosent trives dårlig. Vi ser 

på betydningen av IA i UB ved å koble målet på trivsel med variablene om IA-deltakelse. 

 

Tabell 17. IA i UB og trivsel med de andre i UBen. Prosent. 

 Bare UB IA i UB 

Trives godt 64 78 

Trives middels/dårlig 36 22 

*** = Signifikant på 0.01, ** Signifikant på 0.05 & * = Signifikant på 0.1 

 

Tabell 17 viser at 78 prosent av IA-deltakerne trives godt sammen med de andre i UBen, mens 

64 prosent av de som ikke deltar i IA trives godt sammen med andre UB-medlemmer. Dette er 

på grensen til å være signifikant (0.1-nivå). 

 

Vårt siste anliggende er å undersøke hvilke faktorer som spiller inn på elevers opplevelse av 

”trivsel” i UBen. Dette går ikke så veldig bra da ingen variabler viser seg å ha særlig 

betydning.5 

 

 

                                                      
5 I den endelige modellen inkluderes variabler som utdanningsprogram, kjønn, etnisk bakgrunn i tillegg til 

IA-deltakelse. Ingen av variablene har særlig stor betydning, og modellen kan anses som svak. Alle andre 

variabler er ekskludert fra modellen pga. manglende forklaringskraft. 
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5 Trivsel i klassen 

 

I dette kapittelet gjennomgås resultater for spørsmålene om trivsel i klassen. De er:  

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”trygghet” i klassen? 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”inkludering” i klassen? 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”anerkjennelse” i klassen? 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”læremotivasjon” på skolen? 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”arbeidsmiljøet” i klassen? 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av trivsel med medelever? 

 

Hver del om ulike forhold ved ”trivsel” i klassen vil analyseres på denne måte: 

 

• Univariat analyse 1: Presentasjon av fordelingen for de ulike indikatorene. 

• Univariat analyse 2: Presentasjon av fordelingen for det sammensatte målet.  

• Multivariat analyse: Funn fra multivariat regresjonsanalyse kommenteres. 

 

Betydningen av følgende faktorer undersøkes i dette kapitlet: 

 

• Skolenivå: Skolestørrelse, Utdanningsprogram, Klassetrinn 

• Undervisningsnivå: Tilpasset opplæring, Lærers rolle, Trivsel m/typiske arbeidsformer 

• Individnivå: Kjønn, Etnisk bakgrunn, Foreldres utdannelse  

• UB-nivå: Deltakelse UB og IA (3 elevgrupper: Ikke UB, UB-deltakere og IA-deltakere) 

 

5.1 Trygghet i klassen 

 

For elevers opplevelse av ”trygghet” i klassen er det tre spørsmål. Resultatene gis i tabell 18 

(omkodet fra spørreskjemaets fem verdier til tre). 

 
Tabell 18. Dimensjoner ved ”trygghet” i klassen. Prosent. 

 Aldri/Sjelden Av og til Ofte/alltid Sum 

Ikke redd for å dumme deg ut 6 21 73 100 

Fremme egne meninger 8 20 72 100 

Akseptert å feile 5 25 70 100 

N = 303 
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Over 70 prosent av elevene opplever et klassemiljø der de ikke er redd for å dumme seg ut, tør 

fremme egne meninger og at det er akseptert å feile. Motsatt sier hhv. 5, 6 og 8 prosent at de 

ikke opplever aksept for å feile, og at de er redde for å dumme seg ut og fremme meninger. 

 

Tester av korrelasjoner viser en fordeling fra 0,27 (lavest) til 0,56 (høyest), mens Cronbach's 

Alfa er 0,67. Vi skaper en summert skala med 0 som laveste potensielle verdi og 12 som 

høyeste verdi. Figur 9 viser at fordelingen er skjev: en større andel elever opplever stor trygghet 

enn de som opplever utrygghet. Gjennomsnittsverdien er 8.9. Bare 3 prosent har skåren 4 eller 

lavere, 37 prosent ligger mellom skåren 5 til 8, mens 60 prosent har skåren 9 eller høyere. 

 

 
Figur 9. Fordeling for skalaen ”trygghet” i klassen. Prosent. 

N = 303 

 

Vi har også undersøkt hvilke faktorer som spiller inn på elevers opplevelse av trygghet:  

 

• Modellen forklarer 6 prosent av variasjonen i vurderingen av ”trygghet i klassen”. 

• Gutter har en signifikant høyere skåre på trygghet enn jenter. 

• Elever som opplever at opplæringen er tilpasset har en signifikant høyere skåre på 

trygghet i klassen enn elever som i mindre grad opplever opplæringen som tilpasset. 

• Elever på VG 3 har en signifikant høyere skåre på trygghet enn de på VG1 og VG2. 

 

5.2 Inkludering i klassen 

 

For elevers opplevelse av ”inkludering” i klassen er det tre spørsmål. Tabell 19 synliggjør at 

over 80 prosent opplever å være del av et fellesskap, over 70 prosent stoler på sine medelever, 

mens i underkant av 60 prosent opplever å bli savnet om de har vært borte. Motsatt finner vi at 

bare 6 prosent ofte ikke opplever å være en del av klassefellesskapet og ofte ikke stoler på sine 

medelever, mens 14 prosent sjelden opplever å være savnet. 

 
Tabell 19. Dimensjoner ved ”inkludering” i klassen. Prosent. 

 Aldri/Sjelden Av og til Ofte/alltid Sum 

Del av et fellesskap 6 13 81 100 

Stole på medelever 6 23 71 100 

Savn hvis borte 14 28 58 100 

N = 303 
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Tester av korrelasjoner viste en fordeling fra 0,50 (lavest) til 0,65 (høyest), mens Cronbach's 

Alfa var 0,78. Vi skaper en summert skala med 0 som laveste verdi og 12 som høyeste verdi. 

Figur 10 viser en skjev fordeling: en større andel elever opplever stor grad av inkludering i 

klassen enn de som opplever liten grad av inkludering. Snittet er 8.6. 6 prosent av elevene har 

skåren 4 eller lavere, 33 prosent ligger mellom 5 til 8, og 61 prosent har skåren 9 eller høyere. 

 

 
Figur 10. Fordeling for skalaen ”inkludering” i klassen. Prosent. 

N = 303 

 

Vårt siste anliggende er å undersøke hvilke faktorer som spiller inn på elevers opplevelse av 

”inkludering” i klassen. Regresjonen viser følgende funn: 

 

• Modellen forklarer 9 prosent av variasjonen i vurderingen av ”inkludering i klassen”. 

• Elever som opplever at opplæringen er tilpasset har en signifikant høyere skåre på 

vurdering av inkludering enn elever som ikke opplever opplæringen som tilpasset. 

• Elever som opplever god støtte fra lærerne skårer signifikant høyere enn andre elever. 

• Elever som liker skolens typiske arbeidsformer skårer signifikant høyere enn elever som 

ikke liker de typiske arbeidsformene. 

 

5.3 Anerkjennelse i klassen 

 

For elevers opplevelse av ”anerkjennelse” i klassen er det fire spørsmål. Tabell 20 viser at i 

underkant av 80 prosent ofte opplever å bli respektert for sine meninger og å bli satt pris på av 

klassekameratene, 60 prosent anses som en viktig del av klassen, og over 50 prosent finner at de 

andre i klassen er saklige om de er uenige med dem. Motsatt sier bare noen få (2 og 4 prosent) 

at de ikke respekteres for sine meninger og ikke blir satt pris på, mens 12 prosent ikke opplever 

å være en viktig del av klassen og opplever at andre er usaklige ved uenighet. 

 
Tabell 20. Dimensjoner ved ”anerkjennelse” i klassen. Prosent. 

 Aldri/Sjelden Av og til Ofte/alltid Sum 

Respektert for dine meninger 2 20 78 100 

Setter pris på den du er 4 18 78 100 

Anses som en viktig del av klasse 12 26 62 100 

Er saklige ved uenighet 12 35 53 100 

N = 303 
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Tester av korrelasjoner viser en fordeling fra 0,37 (lavest) til 0,67 (høyest), mens Cronbach's 

Alfa er 0,8. Vi lager en summert skala med 0 som laveste verdi og 16 som høyeste. I figur 11 

finner vi at fordelingen er skjev: en større andel elever opplever stor grad av anerkjennelse i 

klassen enn de som opplever liten grad av anerkjennelse. Snittet er 11.2. Bare 2 prosent har 

skåren 5 eller lavere, 49 prosent ligger mellom 6 til 11, og 49 prosent har skåren 12 eller høyere. 

 

 
Figur 11. Fordeling for skalaen ”anerkjennelse” i klassen. Prosent. 

N = 303 

 

Vårt siste anliggende er å undersøke hvilke faktorer som spiller inn på elevers opplevelse av 

”anerkjennelse” i klassen. Regresjonen viser følgende funn: 

 

• Modellen forklarer 9 prosent av variasjonen i vurderingen av ”anerkjennelse i klassen”. 

• Elever som opplever at opplæringen er tilpasset har en signifikant høyere skåre på 

vurdering av anerkjennelse i klassen sammenlignet med andre elever. 

• Elever som liker de typiske arbeidsformer skårer signifikant høyere enn andre elever. 

• Elever på VG 3 har en signifikant høyere skåre på anerkjennelse enn de på VG1 og 2. 

 

5.4 Læremotivasjon på skolen 

 

For elevers ”læremotivasjon” på skolen har vi fire spørsmål.  

 
Tabell 21. Dimensjoner ved ”læremotivasjon” på skolen. Prosent. 

 Liten grad Middels Stor grad Sum 

Nytte senere i livet 9 41 50 100 

Lykkes med skolearbeidet 9 42 49 100 

Interessert i det man lærer 12 44 44 100 

Liker skolearbeidet 22 50 28 100 

N = 303 

 

Tabell 21 viser at 50 prosent av elevene opplever at det skolelærdommen er nyttig senere i livet 

og å lykkes med skolearbeidet, over 40 prosent er svært interessert i det de lærer, mens 30 

prosent liker å gjøre skolearbeid.  Motsatt finner vi at rundt 10 prosent ikke synes lærdommen er 

nyttig, å mislykkes med arbeidet og at de ikke er interessert i det de lærer. Over 20 prosent sier 

at de ikke liker skolearbeidet. 
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Tester av korrelasjoner viser en fordeling fra 0,45 (lavest) til 0,68 (høyest), mens Alfa er 0,83. 

Vi skaper en summert skala med 0 som laveste verdi og 16 som høyeste verdi. Figur 12 viser en 

fordeling med topper for verdiene 8-11. Snittet er 9.4. 10 prosent av elevene har skåren 5 eller 

lavere, 68 prosent ligger mellom skårene 6 til 11, mens 22 prosent har skåren 12 eller høyere. 

 

 
Figur 12. Fordeling for skalaen ”læremotivasjon” på skolen. Prosent. 

N = 303 

 

Vårt siste anliggende er å undersøke hvilke faktorer som spiller inn på elevers opplevelse av 

læremotivasjon. Regresjonen viser følgende funn: 

 

• Modellen forklarer 26 prosent av variasjonen i elevers læremotivasjon. 

• Elever som opplever at opplæringen er tilpasset har en høyere læremotivasjon enn 

elever som i mindre grad opplever opplæringen som tilpasset. 

• Elever som synes de har god støtte fra lærerne er motiverte for læring enn andre elever. 

• Elever fra middels store skoler har høyere læremotivasjon enn elever fra store skoler. 

• Elever som liker skolens typiske arbeidsformer er mer motiverte enn andre elever. 

• Innvandrere har høyere læremotivasjon enn norske elever/elever med annen bakgrunn. 

• Jenter har signifikant høyere læremotivasjon enn gutter. 

• Elever med høyt utdannede foreldre skårer høyere på læremotivasjon enn andre elever. 

• Elever som ikke deltar i UB skårer signifikant høyere på læremotivasjon sammenlignet 

med elever som deltar i UB (og ikke i IA). 

 

5.5 Arbeidsmiljøet i klassen 

 

For elevers opplevelse av ”arbeidsmiljøet” i klassen er det fire spørsmål.  

 
Tabell 22. Dimensjoner ved ”arbeidsmiljøet” i klassen. Prosent. 

 Aldri/sjelden Av og til Ofte/Alltid Sum 

Elever hører på lærer/elever som snakker 7 44 49 100 

Elever kommer presis til timene 14 40 46 100 

Lærer bruker ikke mye tid på å få ro 29 43 29 100 

Det er ikke bråk/uro omkring i timene 29 50 21 100 

N = 303 
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Tabell 22 viser at i underkant av 50 prosent av elevene ofte opplever at elever hører etter når 

lærer/elever snakker og at elever kommer presise til timene. Rundt 30 prosent opplever at 

elevene raskt kommer til ro etter friminutt, mens 20 prosent sjelden opplever bråk/uro. Motsatt 

finner vi at 30 prosent ofte opplever bråk og uro og at lærer må bruke mye tid på å få ro i 

klassen. 14 prosent av elevene opplever sjelden at elevene er presise til timene, mens 7 prosent 

sjelden opplever at elever hører etter når lærer/elever snakker. 

 

Tester av korrelasjoner viser en fordeling fra 0,31 (lavest) til 0,62 (høyest), og Alfa er 0,78. Vi 

skaper en summert skala med 0 som laveste potensielle verdi og 16 som høyeste verdi. Figur 13 

viser at fordelingen er så å si normalfordelt, med en gjennomsnittsverdi på 8,8. 7 prosent av 

elevene har skåren 5 eller lavere, 14 prosent har skåren 12 eller høyere, og hele 79 prosent av 

elevene ligger mellom skårene 6 til 11.  

 

 
Figur 13. Fordeling for skalaen ”arbeidsmiljø” i klassen. Prosent. 

N = 303 

 

Vårt siste anliggende er å undersøke faktorer som spiller inn på opplevelse av ”arbeidsmiljøet”. 

 

• Modellen forklarer 9 prosent av variasjonen i elevers opplevelse av arbeidsmiljøet. 

• Elever fra VG 2 har lavere skåre på opplevelse av arbeidsmiljøet enn de på VG1 og 3. 

• Elever på studiespesialiserende program skårer høyere enn de på yrkesfaglig program. 

• Elever som synes opplæringen er tilpasset synes arbeidsmiljøet er bedre enn andre. 

 

5.6 Trivsel med klassekamerater 

 

75 prosent av elevene trives godt sammen med de andre i klassen, 22 prosent trives middels og 

3 prosent trives dårlig. Vårt hovedanliggende er å undersøke hvilke faktorer som spiller inn på 

elevers trivsel med de andre i klassen. Regresjonen gir følgende funn: 

 

• Modellen forklarer 9 prosent av variasjonen i elevers trivsel med de andre i klassen. 

• Elever fra VG 1 trives bedre i klassen enn elever på VG2. 

• Elever som opplever god støtte fra lærer trives bedre enn andre elever. 

• Elever som liker de typiske arbeidsformer trives også bedre med klassekameratene. 

• Elever på studiespesialiserende program trives bedre enn de på yrkesfaglig program. 
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6 Endringer for trivsel i klassen 

 

I dette kapittelet gjennomgås resultater med henblikk på forskningsspørsmålet som ble reist i 

introduksjonen og som omhandlet trivsel i klassen over tid. Dette forskningsspørsmålet var: 

Endre opplevelsen av ”trivsel” i klassen fra høsten 2008 til våren 2009? 

 

Vi skal begynne med å se på utviklingen over tid. Tabell 23 på neste side gir en oversikt over 

utviklingen for 18 indikatorer på: trygghet, inkludering, anerkjennelse, læremotivasjon, 

arbeidsmiljø og trivsel. For de aller fleste indikatorene er det bare små endringer fra høsten 2008 

til våren 2009. Fem områder peker seg ut med klare forskjeller: 

 

• Fra høsten 2008 til våren 2009 har andelen elever som ikke er redd for å dumme seg ut 

økt fra 69 til 82 prosent,  

• Fra høsten 2008 til våren 2009 har andelen elever som opplever at de er en viktig del av 

klassen økt fra 53 til 65 prosent. 

• Fra høsten 2008 til våren 2009 har andelen elever som opplever at det man lærer på 

skolen er nyttig senere i livet økt fra 36 til 45 prosent. 

• Fra høsten 2008 til våren 2009 har andelen elever som liker skolearbeidet meget godt 

sunket fra 29 til 21 prosent. 

• Fra høsten 2008 til våren 2009 har andelen elever som ofte opplever bråk/uro i 

skoletimene økt fra 16 til 29 prosent. 

 

Tabell 23 viser også til gjennomsnittstester for de ulike sammensatte målene på trivsel. Det er 

små forskjeller fra høsten 2008 til våren 2009 for de ulike dimensjonene som trygghet, 

inkludering, anerkjennelse, læremotivasjon, arbeidsmiljø og trivsel.  

 

Vi har også kjørt analyser der vi har sett på utvikling over tid for IA-deltakere og de som ikke 

deltok i IA-prosjektet. Det var små forskjeller mellom de to gruppene av elever når vi 

sammenlignet resultatene for høsten 2008 (før-testen) og våren 2009 (etter-testen). 
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Tabell 23. Endringer for alle trivselsindikatorer over tid. Prosent. 

 Aldri/Sjelden Av og til Ofte/alltid Sum 

Trygghet i klassen (h08) Gjennomsnitt = 8,7 

Trygghet i klassen (v09) Gjennomsnitt = 9,0 

Ikke redd for å dumme deg ut (h08) 8 23 69 100 

Ikke redd for å dumme deg ut (v09) 4 13 83 100 

Fremme egne meninger (h08) 4 19 77 100 

Fremme egne meninger (v09) 5 19 77 100 

Akseptert å feile (h08) 6 29 65 100 

Akseptert å feile (v09) 5 25 70 100 

Inkludering i klassen (h08) Gjennomsnitt = 8,9 

Inkludering i klassen (v09) Gjennomsnitt = 8,9 

Del av et fellesskap (h08) 4 11 85 100 

Del av et fellesskap (v09) 4 13 87 100 

Stole på medelever (h08) 5 16 79 100 

Stole på medelever (v09) 3 21 76 100 

Savn hvis borte (h08) 10 33 57 100 

Savn hvis borte (v09) 10 29 61 100 

Anerkjennelse i klassen (h08) Gjennomsnitt = 11,3 

Anerkjennelse i klassen (v09) Gjennomsnitt = 11,5 

Anses som viktig del av klassen (h08) 10 37 53 100 

Anses som viktig del av klassen (v09) 8 27 65 100 

Respektert for dine meninger (h08) 1 17 82 100 

Respektert for dine meninger (v09) 2 16 82 100 

Setter pris på den du er (h08) 2 20 78 100 

Setter pris på den du er (v09) 3 15 82 100 

Er saklige ved uenighet (h08) 7 43 50 100 

Er saklige ved uenighet (v09) 9 36 55 100 

Læremotivasjon i skolen (h08) Gjennomsnitt = 8,8 

Læremotivasjon i skolen (h08) Gjennomsnitt = 8,9 

Nytte senere i livet (h08) 19 45 36 100 

Nytte senere i livet (v09) 16 39 45 100 

Liker skolearbeidet (h08) 25 46 29 100 

Liker skolearbeidet (v09) 28 51 21 100 

Interessert i det man lærer (h08) 17 45 38 100 

Interessert i det man lærer (v09) 16 46 38 100 

Lykkes med skolearbeidet (h08) 11 43 46 100 

Lykkes med skolearbeidet (v09) 10 43 47 100 

Arbeidsmiljøet i klassen (h08) Gjennomsnitt = 9,4 

Arbeidsmiljøet i klassen (v09) Gjennomsnitt = 9,2 

Ikke bråk/uro omkring i timene (h08)  16 48 36 100 

Ikke bråk/uro omkring i timene (v09) 29 50 21 100 

Lærer bruker ikke tid på å få ro (h08) 25 47 28 100 

Lærer bruker ikke tid på å få ro (v09) 25 41 36 100 

Elever kommer presis til timene (h08) 7 32 61 100 

Elever kommer presis til timene (v09) 6 34 60 100 

Elever hører på lærer/andre elever (h08)  6 37 57 100 

Elever hører på lærer/andre elever (v09) 6 40 54 100 

Trivsel i klassen (h08) 0 18 82 100 

Trivsel i klassen (v09) 2 22 76 100 

N = 112 
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7 Skolefravær og UB-fravær 

 

Dette kapitlet gir analysen i forhold til skolefravær og UB-fravær. I den første seksjonen ser vi 

på faktorer som spiller inn på skolefravær. I den andre seksjonen analyseres UB-fravær. 

 

7.1 Faktorer som spiller inn på skolefravær 

 

Fravær på skolen er samlet inn på individnivå og viser til skolens fraværsstatistikk. Det er her 

snakk om det førte fraværet for hver elev i løpet av skoleåret 2008/09. Statistikken er omformet 

til ”fraværsandel”, dvs. at vi ser på hvor mange prosent av obligatorisk skoletid som eleven har 

var vært borte. Fordelingen for elevene gjengis i figur 14. 

   

 
Figur 14. Fordeling for skolefravær i prosent. Antall. 
N = 272 

 

Fordelingen av fravær er skjev. Gjennomsnittlig fravær er høyere enn medianen, hhv. 6.1 og 5. 

30 prosent av utvalget har 3 prosent fravær eller mindre, 20 prosent ligger mellom 3 til 5 

prosent, mens 32 prosent ligger mellom 5 til 10 prosent fravær. 18 prosent av elevene har det vi 

definerer som høyt fravær, dvs. en fraværsandel på 10 eller mer. 

 

Det er foretatt få studier om årsaker til skolefravær, men vi kan vise til en sammenlignbar norsk  

studie om psykososiale faktorer for skolefravær. Studien ble foretatt ved to videregående skoler 

i Nord-Trøndelag og inkluderte i underkant av 900 elever. Man konkluderte med at det følgende 

var risikofaktorer for fravær i dager og fravær i timer (Ingul 2007): 
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• Fraværsdager: rus, mor med lav utdanning, foreldre uten arbeid, hybel, depressive 

symptom, atferdsproblemer, hyperaktivitet, angst og ingen fritidsaktivitet 

• Fraværstimer: depresjon, atferdsproblemer, hyperaktivitet, angst, lavt utdannet mor, 

foreldre uten arbeid, hybel, jente, lærevansker, mobbing og ingen fritidsaktivitet 

 

Vi skal ikke skille mellom fravær i dager og timer. Vi har sett på to sider ved fraværet: det ene 

er hvilke faktorer som spiller inn på fraværsandelen og det andre er særpreg ved elever med 

høyt fravær i forhold til elever med lavt/normalt fravær. 

 

Når vi bare ser på betydningen av UB og IA-prosjektet finner vi følgende. Elever som ikke 

deltar i UB har lavest fraværsandel (5,8) og lavest andel med høyt fravær (16 prosent). Elever 

som deltar i UB (og ikke i IA) har høyest fraværsandel (6,7) og størst andel med høyt fravær (22 

prosent). Elever som deltar i UB og i IA-prosjektet har også en høy fraværsandel (6,3) og stor 

andel med høyt fravær (20 prosent). 

 

Regresjonen av faktorer som virker inn på fraværsandelen viser følgende: 

 

• Modellen forklarer 17 prosent av variasjonen i fraværsandel. 

• Elever som bor på hybel har mer fravær enn elever som bor hos mor og/eller far. 

• Elever som opplever opplæringen som tilpasset har mindre fravær enn andre elever. 

• Elever på VG1 har mindre fravær enn elever på VG2 og VG3.  

• Elever som har to foreldre som arbeider har mindre fravær enn elever som har en 

forelder eller ingen foreldre i arbeid. 

• Elever som er trygge i klassen har (noe overraskende) mer fravær enn elever som ikke 

opplever stor grad av trygghet i klassen. 

• Det er også flere ikke-signifikante faktorer i modellen: høy læremotivasjon og trivsel 

med klassekamerater synes å gi mindre fravær, også inntektsgivende deltidsarbeid og 

kort reisetid (29 minutter eller mindre) synes å gi mindre fravær.  

 

Regresjonen av faktorer som skiller ut de med høyt fravær viser følgende: 

 

• Modellen forklarer 25 prosent av variasjonen i høy og lav/middels fraværsandel. 

• Elever som har to foreldre som arbeider har lavere odds for å ha høyt fravær 

sammenlignet med elever som har en forelder eller ingen foreldre i arbeid. 

• Elever på yrkesfaglig program er overrepresentert blant elever med høyt fravær. 

• Elever som bor på hybel er overrepresentert blant de med høyt fravær.  

• Elever som opplever god støtte hos lærerne har lavere odds for å ha høyt fravær enn 

elever som opplever mindre grad av støtte hos sine lærere. 

• Elever på VG1 har lavere sannsynlighet for å ha høyt fravær enn de på VG2 og VG3. 

• Elever med lang reisetid (30 minutter eller mer) har høyere sannsynlighet for å ha høyt 

fravær sammenlignet med elever med kort reisetid (29 minutter eller mindre). 

• Det er også en ikke-signifikant faktor i modellen: elever med høy læremotivasjon virker 

å ha lavere odds for å ha høyt fravær enn elever med lav læremotivasjon. 
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7.2 Faktorer som spiller inn på UB-fravær 

 

De data som benyttes i denne seksjonen er samlet inn via fraværsregistrering ført av ledere i 31 

UBer. I fire skoleuker har UB-lederne sendt inn informasjon om antallet obligatoriske UB-timer 

i uken og alle UB-medlemmenes fraværstimer. For at vi skal kunne sammenligne fraværet i 

ulike typer UBer har vi gjort følgende beregninger:  

  

1. Antall UB-timer: Antall skoletimer x Antall UB-medlemmer  

 2. Antall UB-fraværstimer: Summering av medlemmenes fravær 

 3. Relativt fravær i UB: Antall UB-fraværstimer/Antall UB-timer 

 

Det er viktig å være klar på at svarprosenten for fraværsregistreringen er svak (25). Ut fra det er 

det muligens slik at vi har et skjevt utvalg. Vi har ikke gjort noen representativitetsanalyse. 

 

I figur 15 ses det på fordelingen for de 31 UBene i undersøkelsen. I måleperioden (1 måned) var 

det 4 UBer som ikke hadde noe fravær og 6 UBer hadde 21 prosent fravær eller mer. 11 UBer 

hadde mellom 1 til 10 prosent fravær, mens 9 UBer hadde mellom 11 til 20 prosent fravær. 

 

 
Figur 15. Fordeling for UB-fravær i timer. Antall. 
N = 31 

 

Vi ser på betydningen av IA i UB i tabell 24. Av de 31 UBene som er med i undersøkelsen er 

det 17 IA-bedrifter og 14 UBer som ikke er med i IA-prosjektet. Bedriftene har i snitt 4.5 

medlemmer, hhv. 4.4 i IA-bedrifter og 4.6 medlemmer i UBer som ikke er med i IA-prosjektet. 

I alt er det registrert fravær for 140 UB-medlemmer. 

 

Tabell 24. IA i UB og fravær i ungdomsbedrift – samlet for 4 uker. 

 Antall UB-timer Antall UB-fraværstimer Andel fravær i UB 

 Kun 

UB 

IA i 

UB 

Alle Kun 

UB 

IA i 

UB 

Alle Kun 

UB 

IA i 

UB 

Alle 

Sum 1327 1678 3005 193 149 342 234 152 386 

Gjennomsnitt 95 99 97 14 9 11 18 9 12 

Median 79 96 88 9 6 7 15 7 10 

Minimum 40 40 40 0 0 0 0 0 0 

Maksimum 308 216 308 50 28 50 42 31 42 

N 14 17 31 14 17 31 14 17 31 
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Tabell 24 gir resultater for ”antall UB-timer”, ”antall UB-fraværstimer” og ”andel fravær i UB.  

 

I den første kolonnen vises det til ”antall UB-timer” som er gjennomført i de 31 bedriftene. 

Snittet er 97 timer pr UB. Ellers ser vi at det er små forskjeller mellom IA-bedriftene og de som 

ikke er med i IA-prosjektet, hhv. et snitt på 99 og 95 timer. Minimumsverdien er 40 skoletimer 

og maksimum er 308. 

 

I den andre kolonnen ses det på fraværstimene. Snittet er 11 timer fravær pr UB. Det er en 

forskjell på 5 fraværstimer mellom IA-bedriftene og de som ikke er med i IA-prosjektet, hhv. et 

snitt på 9 og 14 timer. Minimumsverdien er 0 skoletimer og maksimum er 50. 

 

I den siste kolonnen ses det på den relative indikatoren, dvs. andel fravær i UB. Dette målet tar 

høyde for variasjoner mellom UBene for antall medlemmer og obligatoriske skoletimer til UB. 

Vi ser en signifikant forskjell mellom IA-bedriftene og UBer som ikke er med i IA-prosjektet, 

hhv. et snitt på 9 prosent fravær og 18 prosent. For medianen finner vi at IA-bedriftene ligger på 

7 prosent fravær og UBer som ikke er med i IA-prosjektet ligger på 15 prosent. 

 

Vi skal til sist se på om betydningen av IA på UB-fravær når det kontrolleres for andre faktorer 

(antall medlemmer og antall obligatoriske UB-timer). Regresjonsmodellen er god (se vedlegg 

4). Den forklarer 27 prosent av variasjonen i avhengig variabel, men da må det tas høyde for at 

vi bare har 31 case. Vi kan konkludere med følgende: 

 

• ”Antall timer til UB” er viktigst (signifikant på 0.01-nivå).  

o Fraværsandelen er høyest for UBer som har mellom 19 til 29 obligatoriske 

skoletimer over 4 uker, mens fraværsandelen er lavest for UBer som har få 

obligatoriske skoletimer (10-18) og mange obligatoriske skoletimer (30-44).  

• Deltakelse i IA-prosjektet har signifikant betydning (0.05-nivå).  

o IA-bedriftene har 9 prosentpoeng lavere fraværsandel sammenlignet med 

bedrifter som ikke deltar i IA-prosjektet. 

• Antall medlemmer i UBene har også noe betydning (ikke signifikant). 

o UB-er med 4-5 medlemmer ser ut til å ha lavere fraværsandel enn små UBer (2-

3 medlemmer) og store UBer (6-7 medlemmer). 
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8 Oppsummering 

 

Dette forskningsprosjektet har hatt to mål. Det ene målet er å vise hvilke faktorer som spiller inn 

på trivsel og fravær i videregående opplæring og i ungdomsbedrifter. Det andre målet er å 

undersøke om ”IA-arbeid” virker inn på trivsel og fravær i ungdomsbedriften og i skolen. 10 

forskningsspørsmål er reist og disse besvares ut fra følgende data:  

 

• 305 elever ved 7 skoler deltok i en stor elevundersøkelse om trivsel (mai09). 

• 272 elever ved 6 skoler er med i studien av skolens fraværsregister (skoleåret 2008/09). 

• 112 elever ved 3 skoler har gjennomført to elevundersøkelser (oktober08 + mai09). 

• 31 UB-ledere har gjennomført en måneds fraværsregistrering i deres UB (februar09). 

 

I dette siste kapitlet skal vi ta for oss de 10 forskningsspørsmålene som ble nevnt i innledningen 

og besvare disse. Det er et forhold som er viktig i for alle disse spørsmålene og svar, og det er at 

man ”aldri” vil greie å fange inn hele kompleksiteten i de fenomenene som det ses på. Som i all 

annen forskning er våre modeller kun relevante under visse forutsetninger, og en forutsetning er 

at vi kun kontrollerer for noen alternative forklaringer. Det er viktig å være klar på at de 

modellene som vi presenterer er forenklinger av virkeligheten, og vårt mål har slik sett vært å 

sannsynliggjøre hvilke forklaringer som er mer og mindre viktige for trivsel og fravær. 

 

Kapitlet har fire deler. Først ser vi på funn for trivsel i UBen. Deretter ser vi på funn for trivsel i 

klassen. Så ser vi på funn for fravær i UBen. Til sist diskuteres funn for fravær på skolen.  

 

8.1 Funn om trivsel i Ungdomsbedriften 
 

I denne delen har 118 elever ved 7 skoler deltatt. Vi vil begynne med å si at de aller fleste 

elevene i UBene har høy grad av trivsel. Tabell 25 viser andelen elever med høy, middels og lav 

skåre på de ulike dimensjonene for trivsel. Den dimensjonen ved trivsel som flest elever 

opplever at er god i deres UB er trygghet (76 prosent). De neste dimensjonene er inkludering, 

anerkjennelse og medvirkning (hhv. 68, 65 og 65 prosent med høy skåre). Rundt halvparten av 

elevene opplever at dimensjoner som anerkjennelse for arbeid, arbeidsmiljøet og 

læremotivasjon i UB er gode (hhv. 52, 51 og 49 prosent med høy skåre). 
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Tabell 25. Elevenes skåre for ulike sider ved trivsel i UBen. 

 Høy skåre Middels skåre Lav skåre 

Trygghet 76 19 5 

Inkludering 68 26 6 

Anerkjennelse 65 31 4 

Medvirkning 65 30 5 

Anerkjennelse for arbeid 52 37 11 

Arbeidsmiljøet 51 46 3 

Læremotivasjon 49 45 6 

 

I tabell 26 gjengis alle viktige funn fra våre multivariate analyser. Denne oversikten besvarer de 

syv spørsmålene som omhandlet trivsel i ungdomsbedriften.  

 

Tabell 26. Oversikt over funn for trivsel i UBen. 

 Trygg 

-het 

Inklu- 

dering 

Aner- 

kjennelse 

Aner- 

kjennelse 

arbeid 

Lære-

motivasjon 

Med-

virkning 

Arbeids- 

miljø 

Justert R2 0.06 0.11 0.11 0.09 0.12 0.10 0.06 

Skolenivå        

VG1     ---   

VG3 ++ +  +  +++ ++ 

Individnivå        

Gutt  ++ ++  +   

Norske elever + ++ +++ +++    

UB-nivå        

IA-deltakelse  + +  + +  

4-6 medlem    + ++  ++ 

Daglig leder      ++  
+++ = Positiv sammenheng (0.01), ++ = Positiv sammenheng (0.05) & + = Positiv sammenheng (0.1) 

- - - = Negativ sammenheng (0.01), - - = Negativ sammenheng (0.05) & - = Negativ sammenheng (0.1) 

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”trygghet” i UBen? 

Norske elever på VG3 har særlig stor trygghet i UBen. Motsatt opplever elever med annen 

bakgrunn og innvandringsbakgrunn på VG1 og 2 lavere grad av trygghet i UBen. 

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”inkludering” i UBen? 

Norske gutter på VG3 opplever særlig stor grad av inkludering i UBen. Motsatt opplever særlig 

jenter og elever med annen bakgrunn og innvandringsbakgrunn på VG1 og 2 lavere grad av 

inkludering i UBen. Det er verdt å merke seg at deltakere fra UBer som deltar i IA-prosjektet 

opplever høyere grad av inkludering enn elever som ikke deltar i IA-prosjektet. 

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”anerkjennelse” i UBen? 

Norske gutter opplever særlig stor grad av anerkjennelse i UBen. Motsatt opplever særlig jenter 

og elever med annen bakgrunn og innvandringsbakgrunn en lavere grad av anerkjennelse i 

UBen. Det er verdt å merke seg at deltakere fra UBer som deltar i IA-prosjektet opplever høyere 

grad av anerkjennelse enn andre UB-elever. 
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Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av anerkjennelse for jobben man gjør i UBen? 

Norske elever på VG3 har særlig stor anerkjennelse for jobben de gjør i UBen. Motsatt opplever 

elever med annen bakgrunn og innvandringsbakgrunn på VG1 og 2 lavere grad av anerkjennelse 

for arbeidet de gjør i UBen. Deltakere i UBer med 4-6 medlemmer skårer høyere for 

anerkjennelse for arbeid enn elever som deltar i UBer med færre eller flere medlemmer. 

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”læremotivasjon” i UBen? 

Gutter på VG2 og 3 opplever størst læremotivasjon for arbeidet i UBen. De som deltar i UBer 

med 4-6 medlemmer har høyere læremotivasjon enn elever som deltar i UBer med færre eller 

flere medlemmer. Det er verdt å merke seg at deltakere fra UBer som er aktive i IA-prosjektet 

opplever høyere grad av læremotivasjon enn andre UB-elever. 

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”medvirkning” i UBen? 

Elever på VG3 opplever større grad av medvirkning i UBen enn elever i VG1 og 2. De som er 

daglig ledere opplever større grad av medvirkning enn ansatte/mellomledere. Deltakere i IA-

prosjektet opplever høyere grad av medvirkning enn elever som ikke deltar i IA-prosjektet. 

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”arbeidsmiljøet” i UBen? 

Elever på VG3 opplever et bedre arbeidsmiljø i UBen enn elever i VG1 og 2. De som deltar i 

UBer med 4-6 medlemmer opplever det beste arbeidsmiljøet. 

 

8.2 Funn om trivsel i klassen 
 

I denne delen har 305 elever ved 7 skoler deltatt. De aller fleste elevene har høy grad av trivsel i 

klassen, og dette ses i tabell 27. 

  

Tabell 27. Elevenes skåre for ulike sider ved trivsel i klassen. 

 Høy skåre Middels skåre Lav skåre 

Trivsel 75 22 3 

Inkludering 61 33 6 

Trygghet 60 36 4 

Anerkjennelse 49 49 2 

Læremotivasjon 22 68 10 

Arbeidsmiljøet 14 79 7 

 

Den dimensjonen ved trivsel i klassen som flest elever opplever at er god, er trivsel med 

klassekamerater (75 prosent). De neste dimensjonene er inkludering og trygghet (hhv. 61 og 60 

prosent med høy skåre). Rundt halvparten av elevene opplever anerkjennelse i klassen (49 

prosent). Et lite mindretall av elevene opplever høy skåre på læremotivasjon i skolen og 

arbeidsmiljøet i klassen og (hhv. 22 og 14 prosent). Hele 80 prosent mener at arbeidsmiljøet er 

middels, mens 70 prosent har middels læremotivasjon. 
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Det første forskningsspørsmålet om trivsel i klassen var: Endrer opplevelsen av ”trivsel” i 

klassen seg fra høst08 til vår09? Ut fra en sammenligning av resultater for 112 elever ved 3 

skoler for høsten 2008 og våren 2009 konkluderer vi med følgende: 

 

• På de fleste områder er det små endringer i trivsel fra høsten 2008 til våren 2009. 

• På noen områder er det positive endringer: Andelen elever som ikke er redde for å 

dumme seg ut i klassen øker fra 69 til 82, andelen elever som opplever at de er en viktig 

del av klassen øker fra 53 til 65, og andelen elever som opplever at det man lærer på 

skolen er nyttig senere i livet øker fra 36 til 45. 

• På noen områder er det negative endringer: Andelen som liker skolearbeidet meget godt 

synker fra 29 til 21, mens andelen som synes det er bråk/uro øker fra 16 til 29. 

• Deltakelse i IA-prosjektet har liten betydning for trivsel i klassen: Det er små forskjeller 

mellom elever som deltar i IA i UB, som er med i UB og elever som ikke deltar i UB.   

 

I tabell 28 gjengis alle viktige funn fra våre multivariate analyser. Disse er basert på svarene fra 

303 elever ved 7 skoler. Oversikten besvarer de seks siste spørsmålene om trivsel i klassen.  

 
Tabell 28. Oversikt over funn for trivsel i klassen. 

 Trygg 

-het 

Inklu- 

dering 

Aner- 

kjennelse 

Lære-

motivasjon 

Arbeids- 

miljøet 

Trivsel 

elever 

Justert R2 0.06 0.09 0.09 0.26 0.09 0.09 

Skolenivå       

VG2     --- -- 

VG3 +  +    

Stor skole    ---   

Studiespesialiserende     ++ + 

Undervisningsnivå       

Tilpasset opplæring ++ ++ +++ +++ ++  

Lærers rolle  ++  +++  ++ 

Typiske arbeidsformer  + ++ ++  ++ 

Individnivå       

Gutt +++   -   

Innvandrer    ++   

Foreldre m/lav utd.    -   

UB-nivå       

Ikke UB    +   
+++ = Positiv sammenheng (0.01), ++ = Positiv sammenheng (0.05) & + = Positiv sammenheng (0.1) 

- - - = Negativ sammenheng (0.01), - - = Negativ sammenheng (0.05) & - = Negativ sammenheng (0.1) 

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”trygghet” i klassen? 

Gutter på VG3 har særlig stor trygghet i klassen. Motsatt opplever jenter på VG1 og 2 mindre 

grad av trygghet. Elever som synes ar opplæringen er tilpasset dem skårer høyest på trygghet. 

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”inkludering” klassen? 

For inkludering i klassen er det bare variabler på undervisningsnivået som har betydning. Elever 

som opplever: at opplæringen er tilpasset dem, god støtte fra lærer, og trives med skolens 

typiske arbeidsformer skårer høyere på inkludering i klassen enn andre elever. 
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Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”anerkjennelse” i klassen? 

Elever som opplever at opplæringen er tilpasset dem og trives med typiske arbeidsformer skårer 

høyere på anerkjennelse i klassen enn andre elever. Elever på VG3 opplever større grad av 

anerkjennelse enn elever på VG1 og 2. 

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”læremotivasjon i skolen”? 

Dette er en meget flott modell. Undervisningsnivået er viktig. Elevene med høyest skåre på 

læremotivasjon er de som opplever at opplæringen er tilpasset dem, som opplever stor støtte fra 

lærer, og som trives med skolens typiske arbeidsformer. Vi finner at elever på de største skolene 

skårer lavere på motivasjon enn elever på middels store skoler. Videre spiller følgende faktorer 

inn: kjønn (jenter med høyere skåre enn gutter), foreldres utdannelse (elever med høyt 

utdannede foreldre med høyere skåre enn elever med lavt utdannede foreldre) og etnisk 

bakgrunn (elever med innvandringsbakgrunn med høyere skåre enn norske elever). Til sist er 

det slik at UB-elever har lavere skåre på generell læremotivasjon enn elever utenfor UB. 

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”arbeidsmiljøet” i klassen? 

Elever på VG2 opplever et dårligere arbeidsmiljø i klassen enn elever i VG1 og 3. Elever på 

studiespesialiserende retning skårer bedre på arbeidsmiljø enn elever på yrkesfaglige 

utdanningsprogram. I tillegg skårer elever som opplever at opplæringen er tilpasset dem høyere 

på trivsel med arbeidsmiljøet enn elever som ikke opplever opplæringen som tilpasset. 

 

Hvilke faktorer spiller inn på opplevelse av ”trivsel med klassekamerater”? 

Elever ved studiespesialiserende utdanningsprogram og middels store skoler skårer høyere på 

trivsel med elevene i klassen sammenlignet med elever på yrkesfaglige program og de største 

skolene. Også undervisningsnivået spiller inn: elever som opplever god støtte fra lærer og som 

trives med skolens typiske arbeidsformer har høyere trivsel med klassekameratene enn elever 

som ikke opplever god støtte fra lærer og som ikke trives med de typiske arbeidsformer. 

 

8.3 Funn om fravær i UBen 
 

Vi reiste ett spørsmål om fravær i UBen: Hvilke faktorer spiller inn på ”fravær” i UBen? For å 

besvare dette spørsmålet registrerte 31 UB-ledere fraværet til alle medlemmer i 4 uker. I alt ble 

det registrert fravær for 140 elever. Ut fra antall UB-timer og UB-fraværstimer beregnet vi den 

relative andelen fravær i UBene. Gjennomsnittlig fraværsandel var 12. 

 

Det var en stor forskjell i fraværsandel mellom IA-bedrifter og bedrifter utenom IA-prosjektet. 

IA-bedriftene hadde et snitt på 9 prosent fravær, mens bedriftene utenom IA hadde et snitt på 18 

prosent. Medianer på hhv. 7 og 15 prosent fravær viste at forskjellen var robust for uteliggere. 

 

Den andre analysen kontrollerte for betydningen av andre faktorer. IA-bedriftene hadde klart 

lavere fraværsandel sammenlignet med bedrifter utenom IA-prosjektet. I tillegg viste det seg at 

fraværsandelen var høyest for UB-er med 19 til 29 obligatoriske skoletimer over 4 uker. 
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8.4 Funn om skolefravær 
 

I introduksjonen reiste vi et spørsmål om skolefravær i UBen: Hvilke faktorer spiller inn på 

rapportert ”fravær” på skolen? IA-elevene hadde mindre skolefravær enn andre UB-elever, men 

minst fravær hadde elever som ikke deltar i UB. Andre faktorer spilte en større rolle.  

 

Variabler på elevnivå har stor betydning. Viktigst er bomiljø: elever som bor på hybel har klart 

mer fravær enn elever som bor hos mor og/eller far. Nest viktigst er foreldres tilknytning til 

arbeid: elever med to foreldre i arbeid har mindre fravær enn elever som har en forelder eller 

ingen foreldre i arbeid. Reisetid virker også inn: elever med lang reisetid (30 minutter eller mer) 

har høyere odds for å ha høyt fravær enn elever med kort reisetid (29 minutter eller mindre).  

 

Variabler på skolenivå er også viktige. For det første har elever på VG1 mindre fravær enn 

elever på VG2 og VG3. For det andre er elever i yrkesfaglige program overrepresentert blant 

elever med høyt fravær, mens de på studiespesialiserende er underrepresentert.   

 

Noen variabler på undervisningsnivå er viktige. For det første finner vi at elever som opplever 

opplæringen som tilpasset har mindre fravær enn elever som ikke opplever at opplæringen er 

tilpasset. For det andre finner vi at elever som opplever god støtte fra lærerne sjeldnere har høyt 

fravær enn andre elever (de som opplever mindre grad av støtte). 

 

Det virker også å være samvariasjon mellom trivsel, motivasjon og fravær. Resultatene tyder på 

at elever med høy læremotivasjon og som trives med klassekameratene har mindre fravær enn 

andre elever. Noe overraskende er trygghet i klassen positivt korrelert med økt fravær. 
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Vedlegg 1. Instruksjoner til lærere 

 

1. Elevene skal sitte enkeltvis. 

 
2. Hver elev skal få utdelt ett spørreskjema. 
 

3. Elevene skal ikke snakke sammen under gjennomføringen av 
undersøkelsen. 

 
4. Lærer kan forklare ord/uttrykk for elevene hvis det er spørsmål som ikke 
forstås. 

 
5. Når eleven er ferdig med å fylle ut skjemaet, skal han/hun selv legge 

skjemaet i en felles konvolutt som ligger på lærers kateter.  
 
6. Læreren skal umiddelbart etter at alle skjemaene er samlet inn lime den 

igjen og levere konvolutten til den som er skolens kontaktperson for 
prosjektet.  

 
7. Konvolutten må ikke åpnes. Dette for å sikre deltakernes anonymitet. 
 

 
Takk for hjelpen! 

 
 
Med vennlig hilsen 

 
Vegard Johansen 

Prosjektansvarlig 
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Vedlegg 2. Spørreskjema elever vår 2009 
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Vedlegg 3. Fraværsundersøkelse Ungdomsbedrift 
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Vedlegg 4. Regresjonsanalyser 

 

Regresjoner til kapittel 4 
 
Faktorer som virker inn på elevenes vurdering av trygghet i UBen. 

 B  SE Beta 

Konstant 7.30 *** 1.21  

VG3 1.89 ** 0.76 0.30 

Norske elever 1.20 * 0.75 0.15 

Studiespesialiserende  -0.79  0.67 -0.14 

Antall UB-medlemmer 0.27  0.22 0.11 

Justert R2 0.06    

*** = 0.01, ** = 0.05, * = 0.1 

Referansekategorier: VG 1 & VG 2, Innvandringsbakgrunn/annen bakgrunn ,Yrkesfaglig program 

 

Faktorer som virker inn på elevenes vurdering av inkludering i UBen. 

 B  SE Beta 

Konstant 7.71 *** 0.93  

Norske elever 1.52 ** 0.70 0.19 

Gutt 0.93 ** 0.46 0.18 

VG2 -1.02 * 0.56 -0.19 

VG1 -1.29  0.88 -0.15 

IA-deltakelse 0.88 * 0.46 0.17 

Justert R2 0.11    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: Innvandringsbakgrunn/annen bakgrunn, Jente, VG3, Ikke IA 

 

Faktorer som virker inn på elevenes vurdering av anerkjennelse i UBen. 

 B  SE Beta 

Konstant 8.39 *** 1.01  

Norske elever 2.94 *** 0.95 0.27 

Gutt 1.30 ** 0.63 0.18 

IA-deltakelse 1.17 * 0.62 0.17 

VG1 -0.88  1.06 -0.07 

Justert R2 0.11    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: Innvandringsbakgrunn/annen bakgrunn, Jente, Ikke IA, VG2 & 3 
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Faktorer som virker inn på elevenes vurdering av anerkjennelse for arbeid i UBen. 

 B  SE Beta 

Konstant 5.35 *** 0.96  

Norske elever 1.50 *** 0.75 0.18 

VG3 1.06 * 0.61 0.17 

4-6 UB-medlemmer 1.17 * 0.66 0.17 

Gutt 0.82  0.52 0.15 

IA-bruk 0.05  0.07 0.07 

Justert R2 0.09    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: Innvandringsbakgrunn/annen bakgrunn, VG1 & 2, 2-3 & 7 medlemmer, Jente 

 

Faktorer som virker inn på elevenes vurdering av læremotivasjon i UBen. 

 B  SE Beta 

Konstant 1.40  4.21  

VG1 -3.02 *** 1.14 -0.23 

Antall UB-medlemmer 3.71 ** 1.83 1.08 

(Antall UB-medlemmer)2 -0.37 * 0.19 -1.02 

IA-bruk 0.20 * 0.11 0.18 

Gutt 1.14 * 0.70 0.15 

Justert R2 0.12    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: VG2 & 3, Jente 

 

Faktorer som virker inn på elevenes vurdering av medvirkning i UBen. 

 B  SE Beta 

Konstant 6.80 *** 1.08  

VG3 1.37 *** 0.54 0.23 

Daglig leder 1.03 ** 0.50 0.18 

IA-deltakelse 0.79 * 0.47 0.16 

Antall UB-medlemmer 0.26  0.21 0.12 

Justert R2 0.10    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: VG1 & 2, Ansatt/mellomleder, Ikke IA 

 

Faktorer som virker inn på elevenes vurdering av arbeidsmiljøet i UBen. 

 B  SE Beta 

Konstant 10.05 *** 0.57  

VG3 1.13 ** 0.57 0.18 

4-6 UB-medlemmer 1.07 ** 0.61 0.16 

Daglig leder -0.41  0.53 -0.07 

Justert R2 0.06    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: VG1 & 2, 2-3 & 7 UB-medlemmer, Ansatt/mellomleder 

 

Faktorer som virker inn på elevers trivsel med UB-medlemmer. 

 B  SE Exp(B) 

Konstant -0.57  0.66 0.56 

Norsk 0.95  0.61 2.60 

Gutt 0.75  0.46 2.13 

Studiespesialiserende 0.69  0.48 2.00 

IA-deltakelse 0.28  0.45 1.32 

Nagelkerke R2 0.07    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: Yrkesfaglig program, Jente, Innvandringsbakgrunn, Ikke IA 
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Regresjoner til kapittel 5 
 
Faktorer som virker inn på elevenes vurdering av trygghet i klassen. 

 B  SE Beta 

Konstant 6.93 *** 0.72 0.72 

Gutt 0.71 *** 0.25 0.16 

Tilpasset opplæring  0.24 ** 0.10 0.14 

VG 3 0.64 * 0.39 0.09 

Stor skole -0.54  0.35 -0.09 

Vurdering av typiske arbeidsformer 0.10  0.08 0.07 

Justert R2 0.06    

*** = 0.01, ** = 0.05, * = 0.1 

Referansekategorier: Jente, VG1 & 2, Middels stor skole,  

 

Faktorer som virker inn på elevenes vurdering av inkludering i klassen. 

 B  SE Beta 

Konstant 5.18 *** 0.73  

Tilpasset opplæring 0.28 ** 0.12 0.15 

Lærers rolle 0.14 ** 0.06 0.13 

Vurdering av typiske arbeidsformer 0.16 * 0.09 0.10 

VG 3 0.57  0.41 0.08 

Innvandrer -0.56  0.62 -0.05 

Justert R2 0.09    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: VG 1 & 2, Norsk/annen bakgrunn,  

 

Faktorer som virker inn på elevenes vurdering av anerkjennelse i klassen. 

 B  SE Beta 

Konstant 7.31 *** 0.88  

Tilpasset opplæring 0.44 *** 0.12 0.20 

Vurdering av typiske arbeidsformer 0.22 ** 0.10 0.12 

VG 3 0.77 * 0.48 0.09 

Foreldre med lav utdanning -0.43  0.32 -0.07 

Justert R2 0.09    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: VG1 & 2, En/to høyt utdannede foreldre 

 

Faktorer som virker inn på elevenes vurdering av læremotivasjon på skolen 

 B  SE Beta 

Konstant 4.21 *** 0.86  

Tilpasset opplæring 0.62 *** 0.13 0.28 

Lærers rolle 0.25 *** 0.07 0.19 

Stor skole -1.49 *** 0.47 -0.19 

Vurdering av typiske arbeidsformer 0.23 ** 0.10 0.12 

Innvandrer 1.69 ** 0.69 0.12 

Ikke i UB 0.73 * 0.43 0.12 

Foreldre med lav utdanning -0.58 * 0.30 -0.10 

Gutt -0.53 * 0.29 -0.09 

VG 3 0.68  0.49 0.08 

IA i UB 0.43  0.50 0.06 

Justert R2 0.26    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: Middels stor skole, Norsk/annen bakgrunn, UB-deltaker, En/to høyt utdannede 

foreldre, Jente, VG1 & 2  
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Faktorer som virker inn på elevenes vurdering av arbeidsmiljø i klassen 

 B  SE Beta 

Konstant 7.9 *** 0.75  

VG 2 -1.10 *** 0.32 -0.20 

Tilpasset opplæring 0.33 ** 0.11 0.16 

Studiespesialiserende program 0.84 ** 0.39 0.15 

Stor skole -0.80  0.50 -0.11 

Gutt 0.39  0.28 0.08 

Justert R2 0.09    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: VG1 & 3, Yrkesprogram, Middels stor skole, Jente 

 

Faktorer som virker inn på elevers trivsel med klassekamerater 

 B  SE Exp(B) 

Konstant -1.75 ** 0.78 0.17 

VG 1 1.31 *** 0.49 3.69 

VG 3 0.42  0.49 1.52 

Vurdering av typiske arbeidsformer 0.23 ** 0.09 1.26 

Lærers rolle 0.16 ** 0.07 1.18 

Studiespesialiserende 0.70 * 0.36 2.02 

Stor skole -0.43  0.46 0.65 

Nagelkerke R2 0.09    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: Andre program, VG 2, Middels store skoler 
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Regresjoner til kapittel 7 
 
 

Faktorer som virker inn på elevers fraværsandel 

 B  SE Beta 

Konstant 7.1 *** 1.49  

Hybel 4.9 *** 1.33 0.22 

Tilpasset opplæring -0.76 *** 0.22 -0.21 

VG 1 -2.1 *** 0.71 -0.18 

1 forelder arbeider 2.5 *** 0.84 0.17 

Ingen foreldre arbeider 4.9 ** 2.47 0.12 

Trygghet i klassen 0.34 *** 0.13 0.17 

Høy læremotivasjon -0.97  0.66 -0.09 

Ikke inntektsgivende deltidsarbeid 0.87  0.54 0.09 

Trives godt med elever i klassen -0.74  0.68 -0.07 

Lang reisetid (30+ minutter) 0.62  0.53 0.07 

Studiespesialiserende -0.36  0.60 -0.02 

Justert R2 0.17    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: Bor sammen med mor og/eller far, VG2 og VG3, 2 foreldre i arbeid, Lav/middels 

læremotivasjon, Inntektsgivende deltidsarbeid i skoleåret, Trives i liten/middels grad med 

klassekameratene, Kort reisetid (29 minutter eller mindre), Yrkesfaglig program 

 

Faktorer som skiller ut elever med høyt fravær (10 prosent eller mer) 

 B  SE Exp(B) 

Konstant 0.42  0.61 1.52 

To foreldre arbeider -1.34 *** 0.48 0.26 

Studiespesialiserende -1.03 *** 0.37 0.36 

Hybel 1.92 ** 0.77 6.81 

God støtte hos lærere -2.41 ** 1.10 0.09 

VG 1 -1.82 ** 0.79 0.16 

Lang reisetid (30+ minutter) 0.64 * 0.37 1.89 

Høy læremotivasjon -0.58  0.57 0.56 

Middels læremotivasjon -0.31  0.44 0.74 

Nagelkerke R2 0.25    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: Andre program, VG 2 og VG3, Liten/middels støtte hos lærerne, Lav 

læremotivasjon, Bor hos mor og/eller far, Kort reisetid (29 minutter eller mindre), En forelder som 

arbeider eller ingen. 

 

Faktorer som virker inn på elevenes UB-fravær 

 B  S.E. B 

Konstant -15,0  12,6  

Antall timer til UB over 4 uker 3,3 *** 1,1 2,3 

(Antall timer til UB over 4 uker)2 -0,068 *** 0,02 -2,4 

IA i UB -9,2 ** 3,7 -0,4 

4-5 medlemmer i UB -4,8  4,1 -0,2 

Justert R2 0.27    

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 

Referansekategorier: Ikke med i IA-prosjektet, 2-3 og 6-7 medlemmer i UB 

 

 

 



  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivsel og fravær i videregående opplæring 

 

Skoleåret 2006/07 evaluerte Østlandsforskning prosjektet Jakten på 

arbeidsgleden i ungdomsbedriften. Prosjektet handlet om å implementere 

inkluderende arbeidsliv i ungdomsbedrifter, og siktemålet var å bedre trivselen 

og redusere fraværet i ungdomsbedrifter.  

 

I 2008 begynte Akershus fylkeskommune, NAV Akershus, Ungt 

Entreprenørskap Akershus og Østlandsforskning en ny studie. Denne studien 

har fokusert på fravær og trivsel i videregående opplæring, og sluttproduktet 

er denne rapporten. 

 

Rundt 300 elever ved syv videregående skoler i Akershus er fulgt i skoleåret 

2008/09. Det er gjort fire kvantitative datainnsamlinger: to elevundersøkelser 

om trivsel, en måneds fraværsregistrering i ungdomsbedrifter, og innhenting 

av skolenes fraværsstatistikk. 

 

Studien viser hvilke faktorer som spiller inn på elevers fravær og trivsel i 

videregående opplæring. Studien viser også hvilke faktorer som spiller inn på 

elevers fravær og trivsel i ungdomsbedrifter. 
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