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Forord 
 
Rapporten er en dokumentasjon og evaluering av prosjektet ”Jakten på arbeidsglede i ungdoms-
bedriften”, som er gjennomført av Ungt Entreprenørskap (UE) Akershus og NAV arbeidslivs-
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1 Bakgrunn 
 
Prosjektet ”Med fokus på arbeidsglede og trivsel i skolehverdagen” hadde sin forløper i en 
mindre utprøving i fem-seks ungdomsbedrifter skoleåret 2005/2006. Dette var et initiativ fra 
Ungt Entreprenørskap i Akershus som hadde fått tilbakemelding om at noen av ungdomsbedrif-
tene slet med høyt fravær. Ungt Entreprenørskap ønsket å gjøre noe med dette og kontaktet NAV 
arbeidslivssenter Akershus for å høre om erfaringer fra deres IA-arbeid var overførbare i forhold 
til fraværsfokuset i videregående skole. NAV arbeidslivssenter Akershus stilte da med en IA-
mentor som var med ut i noen av de ungdomsbedriftene som hadde høyt fravær. Erfaringene fra 
denne utprøvingen var så positive, at samarbeidspartnerne bestemte at de ønsket å prøve dette ut 
i større skala. Samtidig ble det innhentet erfaringer fra flere andre prosjekter i regi av Ungt 
Entreprenørskap, som hadde arbeidet med implementering av IA-avtalen i ungdomsbedriftene1. 
Det ble bestemt at det skulle søkes midler til et fullskalaprosjekt i Akershus for skoleåret 
2006/2007, via FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.2 Prosjektet fikk etter hvert tittelen 
”Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften”, som er den prosjekttittelen som også brukes i 
denne rapporten. 
 
I dette kapittelet skal vi se på hva som er prosjektets mål og delmål, hvordan prosjektet har vært 
organisert og kort om hva som har vært følgeforskningens oppgave i prosjektet. 
 

1.1 Organiseringen av prosjektet 
 
Medio oktober 2006 ble prosjektleder ansatt i Ungt Entreprenørskap Akershus. En styringsgrup-
pe med representanter fra LO og NHO i Akershus, Akershus fylkeskommune, Stortinget, NAV 
Utdanningskomiteen i Akershus og Ungt Entreprenørskap Akershus, var da på plass. Det ble så 
etablert en prosjektgruppe med to rådgivere fra NAV arbeidslivssenter Akershus i tillegg til 
prosjektleder. Prosjektgruppen startet arbeidet med å utarbeide en mer detaljert aktivitetsplan, 
informere skolene om prosjektet og etablere et informasjonsopplegg for prosjektet. Skolebesø-
kene i de videregående skolene kom derfor først i gang i midten av november 2006. 
 

                                                      
1 Blant annet har Ungt Entreprenørskap Østfold i samarbeid med NHO, LO og NAV Arbeidslivssenter i Østfold utviklet en 
modell for ”IA-ungdomsbedrifter”. Se www.uementor.no 
2 FARVEs prosjektmidler skal bidra til utvikling av et mer inkluderende arbeidsliv. Programmets styringsgruppe ledes av 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet med deltakelse fra arbeidslivets parter, og med NAV Drift og utvikling som 
administrativt ansvarlig. 
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Østlandsforskning ble invitert til å utarbeide et prosjektforslag for gjennomføring av følgeforsk-
ning av prosjektet, innenfor en kostnadsramme på to månedsverk. Følgeforskningen skulle være 
knyttet til dokumentering av prosjektresultater i tillegg til faglig bistand underveis i prosjektperi-
oden. Kontrakten mellom Østlandsforskning og Ungt Entreprenørskap Akershus kom på plass i 
månedsskifte november/desember 2006.  
 
 

1.2 Prosjektets mål og delmål 
 
Ifølge prosjektbeskrivelsen heter det at prosjektet skal: 
- dokumentere at man gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) ved bevisst, systematisk og hold-
ningsskapende IA-arbeid reduserer fravær, øker trivsel og dermed skaper et mer inkluderende 
miljø i videregående skoler. 
 
Til hovedmålet er det knyttet fem delmål: 

 Delmål 1: Gjennom aktiv informasjon til alle registrerte ungdomsbedrifter (UB) i Akershus 
er målet at alle UB i Akershus skal tegne IA-avtale. Totalt rundt 1200 elever og 230 ung-
domsbedrifter. 

 Delmål 2: Utvikle, utprøve og justere et informasjons- og undervisningsopplegg i IA-
konseptet for lærere og skoleledere. 

 Delmål 3: Utprøve og vinne erfaring med hvordan Arbeidslivssenteret – i samarbeid med 
foreningen Ungt Entreprenørskap – kan informere og følge opp IA-avtalen i samtlige ung-
domsbedrifter. Det er viktig å utvikle effektive metoder som gjør det mulig for arbeidslivs-
senteret å følge opp et stort antall ungdomsbedrifter samtidig. 

 Delmål 4: Utarbeide en veileder for IA-arbeid som kan benyttes av de ulike fylkesforeninge-
ne til Ungt Entreprenørskap rettet mot 1) elever, 2) lærere i UB, 3) skoleledelse og 4) Ar-
beidslivssentra. 

 Delmål 5: Presentere veileder og undervisningsopplegg for fylkeskommunen, Ungt Entre-
prenørskap sentralt, Utdanningsdirektoratet, NAV og andre aktuelle parter med mål om at 
UE og IA skal bli en obligatorisk del av opplæringen i den videregående skolen. 

 
Som vi ser er prosjektets hovedmål å redusere fravær, øke trivsel og skape et mer inkluderende 
miljø i videregående skole, gjennom å ta i bruk IA-avtalen for ungdomsbedrifter. Prosjektet skal 
munne ut i en videreutvikling av ungdomsbedriftsmetoden til også å inkludere IA-konseptet. 
Målet på sikt er at alle ungdomsbedrifter skal tegne IA-avtale. Det vil bli utarbeidet informa-
sjonsmateriell og en egen veileder for hvordan lærere og elever kan arbeide med inkluderende 
arbeidsliv i ungdomsbedriftene. Målgruppen for prosjektet er elever og lærere i videregående 
skole. På bakgrunn av de målformuleringene som er beskrevet i prosjektskissa, har vi utarbeidet 
en figur som viser vår forståelse av sammenhengen mellom mål og delmål i prosjektet.  
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Figur 1. Modell over hovedmål og delmål i prosjektet ”Jakten på arbeidsgleden” 

 

1.2.1 Kommentarer til målene 
”Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften” er et viktig og ambisiøst prosjekt. Det bør knyttes 
noen metodiske kommentarer til den overordnede intensjonen med prosjektet, dersom denne skal 
kunne benyttes til bruk i en evaluering. I følge prosjektbeskrivelsen heter det at prosjektet skal 
dokumentere at en reduserer fravær og øker trivsel ved å bruke IA i UB. Implisitt i en slik formu-
lering sies det at prosjektet vil redusere fravær og øke trivsel - noe det er umulig å ta for gitt. Det 
vil alltid være mange faktorer som påvirker fraværet og trivselen til elevene i skolen, noe også 
denne evalueringen vil vise. Årsakssammenhengen mellom prosjektet og fravær/ trivselsfaktore-
ne vil ikke kunne la seg påvise kausalt, men derimot vil en kunne si noe om hvordan prosjektet 
virker i forhold til fraværs- og trivselssituasjonen blant elevene som er involvert. Hovedfokuset 
til evalueringen er dermed å vurdere på hvilken måte IA i UB påvirker fravær og trivsel blant 
elevene. I dette arbeidet har vi brukt ulike metodiske tilnærminger, som er beskrevet i kapittel 2. 
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1.3 Prosjektets aktiviteter 
 
Det var Ungt Entreprenørskap i Østfold i samarbeid med NHO og Arbeidslivssenteret i fylket, 
som først satte i gang et prosjekt om inkluderende arbeidsliv i ungdomsbedrifter. I samarbeid 
utarbeidet de tre virksomhetene et opplegg som senere har vært utgangspunkt for utprøvinger 
også i andre fylker. Dette arbeidet er nå videreført gjennom UE Akershus og NAV arbeidslivs-
senter Akershus, som har ønsket å prøve ut modellen i større målestokk enn det som tidligere er 
gjort, i tillegg til at de ønsket å dokumentere erfaringer og evaluerer resultater av prosjektet i 
form av følgeforskning fra et eksternt institutt.  
 
Utprøvingen av IA-avtalen i ungdomsbedriftene har følgende progresjon for bedriftene. 
Fase 1: Få opplæring  
Fase 2: Lage mål- og handlingsplan inkl rutiner 
Fase 4: Skrive IA-avtale: Sertifisering av UB’en 
Fase 5: IA i praksis 
Fase 6: Evaluering/rapportering 
 
Prosjektet slik det er gjennomført i Akershus har hatt følgende aktiviteter: 

 Skolebesøk med informasjon om IA og IA-sertifisering av ungdomsbedrifter. 
 Kurs for daglig ledere/personalledere og lærere. 
 Informasjonsrunde på skoleledermøtene i Akershus 
 Utarbeide informasjonsmateriell og veileder til bruk i arbeidet i bedriftene, for lærere og 

skoleledere 
 Gjennomføre konkurransene om ”Månedens IA-ungdomsbedrift” og ”IA-prisen” 
 Utarbeide veileder for IA-arbeid for UEs fylkesforeninger 
 Møter i prosjektgruppa og styringsgruppa 
 Dokumentasjon og evaluering – følgeforskning 
 Erfaringsspredningskonferanse (utsatt).  

 
Erfaringene fra utprøvingen av aktivitetene vil bli nærmere beskrevet videre i rapporten. 
 
 

1.4 Følgeforskningens mandat 
 
Det viktigste prinsippet for følgeforskning, finner en i selve begrepet – nemlig at en forsker 
følger hele prosjektet fra start til slutt. Et sentralt poeng i denne metoden er at den kunnskapen 
som erverves underveis i prosessen, skal komme det pågående prosjektet til gode. Derfor er 
dialogen med de som er berørte av prosjektet, en forutsetning i følgeforskningen. Forskeren 
følger prosessene mens de foregår og gir innspill til prosjektet, slik at det kan gjøres forbedringer 
underveis, basert på de observasjoner og data som er innhentet og den kunnskapen forskeren har 
på feltet. Intensjonen er å få til en kontinuerlig tilbakeføring av de perspektiver og oppfatninger 
forskeren til enhver tid har.  
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Følgeforskning kan gjennomføres på flere måter, og med ulike metodiske tilnærminger. I dette 
prosjektet har følgeforskningen hatt fokus både på prosess- og resultatevaluering.  

 Prosessevaluering handler om å analysere den løpende utviklingen i prosjektet og synliggjø-
re de prosessene som påvirker prosjektet i den ene eller den andre retningen. Ved å beskrive 
og evaluere det som skjer over tid, vil en kunne frambringe kunnskap som er av avgjørende 
betydning for beslutninger om for eksempel prosjektets videre framdrift.  

 En resultatevaluering handler derimot om å evaluere effektene av tiltakene i prosjektet, 
hvorvidt prosjektet har nådd de mål det satte seg og hva slags resultater en kan se at prosjek-
tet har bidratt med. 

 
Sentrale forskningsspørsmål som følgeforskningen har konsentrert seg om er disse. 
1. I hvilken grad fører prosjektet til økt trivsel blant de medvirkende elevene? 
2. I hvilken grad utvikles det metoder som gjøre det mulig for Arbeidslivssenteret å følge opp 

UB-elevene, og hvorvidt er disse metodene hensiktsmessige i forhold til å nå målet? 
3. Hvordan utvikler fraværet seg i den enkelte UB i tidsperioden november 06 – juni 07? 
4. Hvilke forståelser og erfaringer har elevene av at deres Ungdomsbedrift (UB) har inngått IA-

avtale? 
5. Hvilke erfaringer har lærerne og representanter ved Arbeidslivssenteret med prosjektet? 

 

1.4.1 Følgeforskningens aktiviteter 
For å svare på de spørsmålene som følgeforskningen skal omhandle, har vi benyttet oss av både 
en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming. De viktigste tiltakene i følgeforskningen har omfattet; 

 Breddestudier  
o Web-basert spørreundersøkelse rettet mot hele målgruppen 
o Første gang gjennomført i januar. 
o Andre gang gjennomført i mai. 

 Forskningsbistand til gjennomføring av gruppeintervjuer 
o Komme med innspill og kommentarer til intervjuguider. 
o Delta i oppstart av gruppeintervjuene. 
o Analysere intervjudata basert på utskrifter fra gruppeintervjuene. 

 Dialog med prosjektleder, formidling og deltakelse i prosjektmøter 
 PP-presentasjoner som innspill til prosjektet 
 Skriving av sluttrapport 
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1.5 Rapportens oppbygging 
 
Videre i denne rapporten tar vi i kapittel 2 en gjennomgang av de forskningsmetodene som er 
benyttet i studien. Kapittel 3 tar for seg resultater fra de to breddestudiene som er gjennomført i 
januar og mai. Kapittel 4 er en gjennomgang av dybdeintervjuene av elever og lærere, mens vi i 
kapittel 5 ser på prosjektets måloppnåelse. Til slutt er det et oppsummerende kapittel 6 hvor vi 
konkluderer i forhold til de overordnede forskningsspørsmålene vi arbeidet ut fra, og gir noen 
anbefalinger for det videre arbeidet. 
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2 Metodisk tilnærming 
 
Vi har benyttet oss av både kvalitativ og kvantitativ metode i følgeevalueringen. Kvalitative 
metodiske tilnærminger omfatter i hovedsak bistand til gjennomføring av og analyser av utskrif-
ter fra fokusgruppeintervjuer med elevene. I tillegg er det gjennomført intervjuer og samtaler 
med prosjektgruppa og noe studie av dokumenter i dette og tilsvarende prosjekter. Den kvantita-
tive metodiske tilnærmingen omfatter to breddestudier.  
 
I motsetning til kvantitative metodiske tilnærminger der en søker å finne et representativt bilde 
av en situasjon, vil en med kvalitative tilnærminger heller søke å få en mer helhetlig forståelse 
av situasjonen og de forhold som virker inn på hverandre. De to metodiske tilnærmingen kan 
med andre ord fungere til å utfylle hverandre og til sammen gi et mer helhetlig bilde av en 
situasjon. 
 
Vi vil i dette kapitlet beskrive nærmere de metodiske tilnærmingene som er benyttet i både 
breddestudiene og den kvalitative studien. 
 

2.1 Breddestudiene 
Breddestudiene består av to spørreundersøkelser; den ene gjennomført i januar 2007 og den 
andre i mai 2007. I tidsrommet for den første spørreundersøkelsen hadde de fleste elevene hatt 
skolebesøk fra NAV og UE Akershus. I tidsrommet for den andre spørreundersøkelsen, mai 
måned, var de fleste elevene i ferd med å avslutte ungdomsbedriften eller de hadde allerede lagt 
ned ungdomsbedriften og dermed også IA-arbeidet.3 Spørreskjemaene er utarbeidet i dialog 
mellom oppdragsgiver (UE Akershus), NAV arbeidslivssenter Akershus og Østlandsforskning.  
 
Den første spørreundersøkelsen hadde tre funksjoner. For det første ønsket vi å få et innblikk i 
elevenes trivsel, fravær og opplevelser i ungdomsbedriften, samt deres holdninger til inklude-
ring, fravær og arbeidet i ungdomsbedriften. For det andre dannet disse spørsmålene et kunn-
skapsgrunnlag 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. 
 

                                                      
3 Vi er kjent med at noen bedrifter legger ned aktivitetene allerede i mars, etter at de har deltatt i fylkes-
messa. 
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Målet med den andre undersøkelsen var å undersøke eventuelle endringer i forhold til den første 
undersøkelsen. Vi satte sammen en datafil slik at de samme elevenes svar kunne sammenlignes 
fra den første og andre runden. 
 
Vi skal nå kort gå gjennom noen forhold rundt studiens representativitet.  
 
Begge surveyene er gjennomført som nettbaserte undersøkelser. Gjennom UE Akershus fikk vi 
tilgang til elevenes e-postadresser og sendte ut en invitasjon til hver enkelt med en link til spør-
reundersøkelsens nettside. I tabellen under vises svarprosenten.  
 
Tabell 1. Fra populasjon til nettoutvalg. Antall. 
 Breddestudie 1 (januar) Breddestudie 2 (mai) 
Bruttoutvalg 790 257
Nettoutvalg 257 124
Svarprosent 33 48

 
Gjennom UE Akershus hadde vi tilgang til 790 elevers e-postadresser. Av disse 790 elevene fikk 
vi svar fra 257 elever, noe som vil si en svarprosent på 33. Vi hadde ønsket at svarprosenten var 
høyere, men etter tre purringer avsluttet vi datainnsamlingen. En årsak til at bare 1 av 3 har 
besvart undersøkelsen forstår vi har sammenheng med at flere av de gjeldende e-postadressene 
ikke brukes aktivt. Dette er en utfordring når en henvender seg til ungdom som ofte skifter e-
postadresser og som dermed gjerne får flere inaktive e-postadresser. En annen årsak kan være at 
en del elever ikke ønsker å delta i undersøkelsen. Dette kan gi et problem i forhold til representa-
tiviteten, da det kan tenkes at de som har svart er de som har hatt spesielt stor interesse for tema-
ene som tas opp og at vi dermed får et skjevt bilde. 
 
I den andre spørreundersøkelsen inviterte vi de 257 elevene som hadde svart på den første under-
søkelsen. Dette gjør vi for å få en repetert måling der vi kan måle eventuelle endringer i elevers 
fravær, holdninger til fravær, opplevelser i UB fra den første til den andre undersøkelsen. Ved at 
det er de samme elevene som svarer på begge undersøkelsene har vi også mulighet til å si noe 
om hvor mange elever som har en positiv/negativ/nøytral utvikling. I spørreundersøkelsen som 
ble gjennomført i mai hadde vi bare med spørsmål der vi ønsket å måle eventuelle endringer. Vi 
fikk svar fra 124 elever, som vil si 48 prosent av bruttoutvalget. 
 
Vi skal se på noen bakgrunnsvariabler. Det er imidlertid vanskelig for oss å si i hvilken grad 
nettoutvalgene gjenspeiler populasjonen av elever i IA-prosjektet langs disse dimensjonene, 
siden vi ikke sitter inne med kunnskap om populasjonen. Vi vet m.a.o. ikke hvor mange: 

 jenter og gutter som deltar i IA-prosjektet 
 hvor mange elever fra de ulike skoleregionen som deltar i IA-prosjektet 
 hvor mange elever som er ledere/ikke-ledere og deltar i IA-prosjektet 

 
Konkret betyr dette at vi ikke kan konkludere om utvalget er representativt langs de valgte 
dimensjonene. I tabellen under viser vi utvalget av bakgrunnsvariablene.  
 
Tabell 2. Kjønn, skoleregion og stillingstype. 
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 Kjønn Skoleregion* Stillingstype** 
 Gutt Jente Sum AB ØR NR F Sum Leder Ikke-L Sum
Studie 1      
Antall 89 146 235 59 66 46 63 234 82 154 236
Prosent 38 62 100 25 28 20 27 100 35 65 100
Studie 2      
Antall 49 72 121 24 32 22 38 116 44 77 121
Prosent 41 59 100 21 28 19 33 100 36 64 100
* Skoleregioner: AB = Asker/Bærum, ØR = Øvre Romerike, NR = Nedre Romerike, F = Follo 
** Ikke-leder vil si vanlig ansatte og mellomledere 
 
Når det gjelder kjønn har vi en overvekt jenter sammenlignet med gutter. I den første studien er 
andelen jenter 62 og i den andre studien er andelen 59.  
 
Når det gjelder skoleregion har vi noe lavere representasjon i Nedre Romerike sammenlignet 
med de andre skoleregionene. I den andre studien finner vi at særlig Follo har høy representasjon 
(33 prosent). Det er verdt å merke seg at vi her snakker om lav og høy representasjon i forhold til 
utvalget og ikke populasjonen, siden vi ikke vet om utvalget gjenspeiler populasjonen. 
 
Ungdomsbedriftene har ofte tre, fire eller fem deltakere, hvorav en av deltakerne er leder. I vårt 
utvalg har vi 35 prosent ledere, mens 65 prosent er ansatte eller mellomledere.  
 
I tillegg til disse bakgrunnsvariablene kan vi nevne følgende: 

• 15 prosent av respondentene har mor og/eller far med utenlandsk bakgrunn 
• 7 prosent av respondentene har en funksjonshemming som begrenser deres daglige akti-

viteter 
• Vi har mange respondenter fra allmennfag; hele 67 prosent er på studiespesialiserende 

kurs 
 
 

2.2 Dybdestudien 

 
Østlandsforsknings oppgave har vært å bistå prosjektgruppen, og da i hovedsak prosjektleder, i 
gjennomføringen av intervjuer med elever og lærere. Forskningsbistanden har omfattet innspill 
til utarbeidelse av intervjuguide for både elever og lærere, deltakelse i to gruppeintervju av 
elever og analyse av utskrevet datamateriale fra alle intervjuene. Oppsummering av intervjuene 
er tidligere lagt fram for prosjektgruppa som har kommet med utfyllende kommentarer og inn-
spill til analysen. Alle intervjuene er gjennomført på skolene i perioden mars til april 2007. 
 
 

2.2.1 Gruppeintervjuer 
Det er gjennomført gruppeintervjuer med 10 grupper elever. Til sammen har 45 elever fra åtte 
forskjellige skoler, deltatt i intervjuer. Gruppene har bestått av en ren jentegruppe, en ren gutte-
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gruppe og resten blandede grupper. To av gruppene har bestått av kun daglige ledere og perso-
nalsjefer, mens to andre grupper har utgjort elever fra samme bedrift. Det har vært elever fra 
studiespesialiserende (allmennfag), salg og service, media og kommunikasjon, helse og sosial, 
samt fra Mot-Strømmen – prosjektet 4.  
  
Gruppeintervju er en metode som egner seg spesielt godt for å diskutere og belyse tema i grup-
per der flere har gjennomgått et felles tiltak, blant annet for å avdekke felles oppfatninger. 
Gruppeintervjuer fungerer i stor grad som en samtale blant et utvalg deltakere med utgangspunkt 
i noen temaer og spørsmål som forskerne stiller. Det er flere fordeler med gruppeintervjuer. For 
det første gir det deltakerne mer innflytelse over hva som tas opp i intervjuet, hva det er interes-
sant å snakke om. For det andre kan gruppeintervjumetodikken bidra til å bevisstgjøre deltaker-
ne, ved at de kan supplere hverandre i samtalene, utfordre, rette på og bekrefte hverandres 
framstillinger. For det tredje viser det seg også at deltakere i gruppeintervjuer ofte lærer mye av 
hverandre, gjennom at de deler og sammenligner egne erfaringer med andres (se bl.a Guldvik 
2002, Wilkinson 1999). I tillegg er det et poeng at et gruppeintervju ikke er en enveis prosess 
hvor vi bare er opptatt av informantenes svar, men at det samtidig er en anledning og en arena 
for å sette prosjektets tema og innhold på dagsorden. Situasjonen muliggjør med andre ord at en 
får spredd budskapet knyttet til IA-prosjektet ut til flere i målgruppa. For prosjektgruppa var 
dette av vesentlig interesse. 
 
En forutsetning for å klare å skape en god samhandling i gruppeintervjuene, er at gruppene 
består av deltakere som er interesserte i å fortelle og har lyst til å dele sine erfaringer med andre. 
Utvelgelsen av informanter gikk dermed via lærerne ved de enkelte skolene, som la dette fram 
som en mulighet for elevene og ba de som ønsket det om å stille opp. Denne rekrutteringsstrate-
gien fungerte bra, og ved alle skolene ble det gjennomført intervjuer med minimum fire deltake-
re i hver gruppe.  
 

2.2.2 Intervjuer av lærerne 
I tillegg har prosjektlederen gjennomført individuelle intervjuer med seks lærere, både kvinner 
og menn, fra fem forskjellige skoler. Lærerne er rekruttert med utgangspunkt i at de alle er 
ansvarlig for UB-aktiviteten ved sin skole. Utskriftene fra intervjuene er gjennomgått og analy-
sert av Østlandsforskning.   
 
 

2.2.3 Samarbeidet med prosjektgruppa 
I prosjektperioden fra november til mai har vi deltatt i fem møter med prosjektgruppa der følge-
forskningen og framgangen i prosjektet har vært tema. I tillegg har vi hatt telefon og e-
postkontakt med prosjektleder. Resultater fra undersøkelser og analyser av intervjuer er lagt fram 
for prosjektgruppa som har kommentert og kommet med utfyllende informasjon, med utgangs-

                                                      
4 Prosjektet "Mot Strømmen" er et samarbeid mellom Strømmen videregående skole og Oppfølgingstje-
nesten, og er tilpasset ungdom uten skoleplass som blant annet får muligheten til å drive ungdomsbedrift. 
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punkt i deres nære erfaring med prosjektet og prosjektdeltakerne. Vi har også hatt ett telefonin-
tervju med et av prosjektgruppemedlemmene, samt et mer ustrukturert intervju med de to andre i 
prosjektgruppa. Alt i alt opplever vi å ha fått god innsikt i den prosessen som har vært, og har 
hatt en åpen dialog med prosjektgruppa som har vært nødvendig for å kunne yte god forsknings-
bistand, og har gjort samarbeidet fruktbart. 
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3 Resultater fra breddestudiene 
 
Den første breddestudien ble gjennomført i januar 2007, og den andre breddestudien ble gjen-
nomført i mai 2007. I den første breddestudien deltok 257 elever og i den andre breddestudien 
deltok 124 elever. Vi skal i det følgende både ta for oss resultatene fra den første og den andre 
studien.  

• Når vi sammenligner funn fra den første og andre undersøkelsen viser vi kun til de ele-
vene som har svart på begge undersøkelsene. 

• Når vi ikke sammenligner funn viser vi til resultater fra den første undersøkelsen. 
 
Kapittel 3 er strukturert på følgende måte:  

• I 3.1 ser vi på utviklingen i fravær og noen viktige årsaker til fravær 
• I 3.2 diskuteres holdninger til fravær 
• I 3.3 ser vi på elevenes UB-erfaringer 
• I 3.4 ses det på trivsel og inkludering 
• I 3.5 behandler vi mobbeproblematikken 

 
 

3.1 Utviklingen i og årsaker til fravær 
 
Et av hovedmålene for IA-prosjektet er at man skal bidra til å redusere fraværet i videregående 
skole. Etter å ha hatt informasjonsmøte og gjennomført opplæring i IA, hadde elevene ganske 
store forventninger til prosjektet i forhold til fravær. Om disse forventningene ble innfridd skal 
vi se på i tabellen under. Den første delen viser forventninger, det vil si de svar elevene ga i 
januar. Den andre delen viser til elevenes erfaringer, det vil si svarene elevene ga i mai.  
 
Tabell 3. Forventninger og erfaringer med IA knyttet til fravær. 
 Forventninger (januar) Erfaringer (mai) 
 Nei Liten 

grad 
Større 
grad 

Sum Nei Liten 
grad 

Større 
grad 

Sum 

Redusere andres fravær 28 24 48 100 46 24 30 100 
Redusere eget fravær 41 16 43 100 67 11 22 100 
N = 114 
 
Som vi ser i den første delen av tabellen hadde ganske mange av elevene i utvalget forventet at 
IA-prosjektet skulle redusere fraværet: 48 prosent trodde at prosjektet ville redusere andre ele-
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vers fravær, og 43 prosent trodde at prosjektet ville redusere eget fravær. Motsatt finner vi at 41 
prosent trodde at prosjektet ikke ville ha noen som helst effekt for eget fravær, mens bare 28 
prosent trodde at prosjektet ikke ville ha noen som helst effekt for andres fravær. 
 
I alt trodde 54 prosent at prosjektet ville bidra til å redusere eget og/eller andres fravær. Det var 
særlig følgende grupper i utvalget som hadde tro på en reduserende effekt: Gutter (62 prosent 
mot 49 prosent blant jentene) og elever fra Øvre Romerike (62 prosent mot i overkant av 50 
prosent fra de andre regionene). 
 
Etter at elevene hadde deltatt i prosjektet, ble elevene spurt om de opplevde at IA-prosjektet 
hadde hatt noen effekt på fravær: 30 prosent mener at IA-arbeidet har bidratt til at andre elever 
har redusert sitt fravær, mens 22 prosent mener at IA-arbeidet har bidratt til å redusere eget 
fravær. Motsatt finner vi at 67 prosent mente at prosjektet ikke hadde noen effekt for eget fra-
vær, mens 46 prosent mente at prosjektet ikke hadde noen effekt for andres fravær.  
 
Det er altså et avvik mellom de høye forventningene og de opplevde erfaringene. Dette er kan-
skje ikke så rart med tanke på at mange elever hadde høye forventninger. Det er verdt å merke 
seg når 32 prosent mente at IA-prosjektet hadde bidratt til å redusere eget og/eller andres fravær. 
 
I et forsøk på å granske effektene knyttet til fravær nærmere har vi forsøkt å ”tallfeste” fraværet 
for høsten 2006 og våren 2007. Måten dette er gjort på er å spørre elevene om deres fraværsda-
ger på skolen og fraværstimer i UB i to perioder på fire måneder; september 06-desember 06 og 
januar 07-april 07. Når vi foretar en slik sammenligning er det viktig å være klar over at de to 
eneste faktorene vi kontrollerer for er at det er de samme elevene som er spurt og at tidsperioden 
er like lang. På den andre siden vet vi jo ikke om elevene har hatt like mange UB-timer eller 
skoledager i høst og i vår, vi kjenner ikke til alle de ulike årsakene til fraværet, og vi vet ikke om 
elevene ”har husket rett”. 
 
Analysen viser ingen signifikant forskjell i de to tidsperiodene. Faktisk er fordelingen svært lik 
og gjennomsnittet ligger på et fravær på tre skoledager og to UB-timer både høsten-06 og våren-
07. Rundt 1 av 3 elever har fått redusert fraværet sitt, noe mer enn 1 av 3 har økt fraværet og for 
1 av 3 ser vi ingen merkbar endring.  
 
I forhold til fravær er det med andre ord vanskelig å si hvilken effekt prosjektet har hatt. På den 
ene siden oppfatter 1 av 3 elever at prosjektet har bidratt til å redusere fraværet, og på den andre 
siden viser vår ”tallfesting” at det ikke har skjedd noen som helst endring i fraværet fra høsten 
2006 til våren 2007. For å gjøre det hele enda mer uklart; de elevene som har erfart at prosjektet 
har redusert eget fravær skiller seg ikke ut som elever som har fått redusert fraværet når vi måler 
det i de to tidsperiodene.  
 
Det vil alltid være mange faktorer som påvirker elevenes fravær. I dette tilfellet er sannsynlighe-
ten stor for at influensaepedemien påvirket fraværsprosenten under andre gangs måling (sykefra-
værstopp på 6 % i uke 8, ifølge www.norgeshelsa). Det blir også antydet fra skolehold at fravæ-
ret blant elevene generelt er høyere i vårsesongen enn i høstsesongen (Øyen 2007). Med tanke på 
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at våre målinger ikke viser signifikant forskjell på fraværet i høst og vårsemesteret, er det mulig 
å lese resultatet positivt; det vil si som et uttrykk for en forbedring siden en da vanligvis ville 
hatt en økning i fraværet. Forskerne vil imidlertid verken trekke positive eller negative slutninger 
knyttet til spørsmålet om utviklingen i fravær. 
 
Vi skal til sist i denne seksjonen se på ulike årsaker til fravær. I januarundersøkelsen ba vi eleve-
ne om å angi om de hadde vært borte pga. sykdom og annet gyldig fravær, fordi de hadde innle-
vering/prøve, fordi undervisningen var kjedelig, eller grunnet fravær. I tillegg til dette hadde vi 
også en relativt stor gruppe elever som anga at det også var andre årsaker til deres fravær. I 
undersøkelsen i mai spurte vi derfor også om elevene hadde vært borte pga. ”personlige proble-
mer” eller problemer hjemme, for å se om dette kunne være viktige årsaker til at noen elever 
anga at det var andre årsaker til deres fravær. Disse to kategoriene viste seg å være viktige. 
 
Figuren viser at 81 prosent har vært borte fra skolen fordi de har vært syk, hatt time hos lege, 
tannlege eller lignende, 45 prosent har vært borte p.g.a. ”personlige problemer”, 33 prosent har 
skulket p.g.a. at de har hatt innlevering/prøve og/eller fordi undervisningen har vært kjedelig, 14 
prosent har vært borte p.g.a. problemer hjemme, mens 7 prosent har vært hjemme p.g.a. mob-
bing.5  
 
  

 
Figur 2: Ulike årsaker til fravær 
 
 

                                                      
5 Vært borte fra skolen fordi man har blitt utsatt for negative handlinger (fysisk/psykisk) fra medelever. 



  
 

 22

3.2 Holdninger til fravær 
 
Et annet sentralt aspekt ved prosjektet er at man ønsker å bidra til at ungdom endrer sitt syn på 
fravær. Mens de kvalitative intervjuene går mer i dybden på dette temaet, skal vi her se på noen 
generelle forhold som beskriver elevenes holdninger til fravær:  

• Om det å holde avtaler 
• Tilstedeværelse 
• Være hensynsfull 

 
Holdninger knyttet til det å holde avtaler er stabile og svært høye. Både ved undersøkelsen i 
januar og ved undersøkelsen i mai var elevene meget klare på hvor viktig det er å holde avtaler. 

• 9 av 10 elever mener det er viktig å være presis til møter og avtaler 
• 9 av 10 elever mener at man skal holde og gjennomføre UB-avtalene  

 
I prosjektet har man fokusert mye på å gjøre elevene oppmerksomme på at de gjennom sin 
tilstedeværelse er bidragsytere til arbeidsmiljøet. Det er også i tilknytning til dette vi finner den 
klareste endringen i holdninger: 

• Mens 45 prosent før prosjektet mente at deres fravær kun angikk dem selv, var bare 24 
prosent av denne oppfatningen fire måneder senere. Motsatt mente 37 prosent at deres 
fravær angikk flere enn dem selv før prosjektet, mens 55 prosent mente at deres fravær 
angikk flere enn dem selv etter prosjektet.6 

 
I tillegg til dette spørsmålet om tilstedeværelse, ga vi også elevene en utfordring i forhold til 
påstanden: ”Så lenge jobben blir gjort så spiller ikke fravær noen rolle”. Både ved undersøkelsen 
i januar og mai var elevene splittet i dette spørsmålet, og vi fant ingen klar holdningsendring: 

• Rundt 4 av 10 elever mente at det viktigste var at jobben ble gjort, mens 4 av 10 mente 
at det dette ikke var nok; m.a.o. man burde også være tilstede.  

 
Det siste punktet var å ta hensyn til hverandre. Også her finner vi en svak endring i holdninger.  

• I januarstudien mente rundt 70 prosent at man skal ta hensyn til at ikke alle kan bidra 
like mye hele tiden, og i mai hadde denne andelen steget til 75 prosent. Motsatt mente 
19 prosent at man ikke skal ta slike hensyn i januar, mens 9 prosent var av en slik opp-
fatning etter prosjektet.7 

 
I tillegg til dette spørsmålet ga vi også her elevene en utfordring i forhold til påstanden: ”Alt 
fravær som ikke er sykdom er uakseptabelt/ikke bra”.  

                                                      
6 Vi finner at 30 av 64 av de som i januar mente at deres fravær kun angikk dem selv eller var usikre, i mai 
mente at fraværet deres angikk flere enn dem selv. Motsatt finner vi at 9 av de 43 som i januar mente at 
deres fravær angikk flere enn dem selv, i mai var blitt usikre eller mente at fraværet kun angikk dem selv. 
7 Vi finner her at 20 av de 35 som i januar mente at man ikke skulle ta slike hensyn eller var usikre, i mai 
mente at slike hensyn måtte tas. Motsatt finner vi at 14 av de 83 som i januar mente at man skulle ta slike 
hensyn, i mai var blitt usikre eller mente at slike hensyn ikke skulle tas. 
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• Rundt 4 av 10 elever mente at bare sykdom var akseptabel grunn for fravær, mens 4 av 
10 mente at andre grunner enn sykdom kunne være gyldig fravær. 

 
Gjennom påstandene forsøkte vi å måle om prosjektet bidro til å endre elevenes syn på fravær. 
Som vi har sett av den foregående diskusjonen, skjedde dette i forhold til to påstander.  

• Flere elever fikk en forståelse av at deres fravær angår andre enn dem selv. 
• Flere elever fikk en forståelse av at ikke alle elevene kan bidra like mye hele tiden.  

 
Vi ser det også som svært positivt i IA-sammenheng at den store majoriteten av elever var klare 
på hvor viktig det er å holde avtaler. Ved to spørsmål var elevene splittet, og det gjaldt: 

• Om det er nok å gjøre jobben og ikke nødvendigvis møte opp. 
• Om sykdom er eneste akseptable fraværsgrunn. 

 
 

3.3 Ulike sider ved UB 
 
Et annet mål med prosjektet ”Jakten på arbeidsgleden” har vært å bidra til at flere elever har 
positive UB-opplevelser. Studien viser at majoriteten av elever hadde positive opplevelser både 
høsten 2006 og våren 2007, og at det ikke hadde skjedd noen substansielle endringer på noen 
punkter fra januar-undersøkelsen til mai-undersøkelsen. Siden det kun var svært små forskjeller 
når vi sammenligner resultatene i januar og mai, har vi valgt å bare gjengi resultatene fra studien 
i januar. Det var i denne studien vi hadde flest respondenter.  
 

 
Figur 3. Elevenes opplevelser i UB. Prosent. 
N = 245 
 
Det største problemet for elevene var knyttet til det å få alle til å bidra, og det er ”vanlig” at noen 
elever ikke gjør arbeidsoppgavene sine. 52 prosent av elevene mener at noen elever ofte ikke 
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gjør sine arbeidsoppgaver, 19 prosent sier dette skjer noen ganger, mens 29 prosent hevder at 
dette ikke er noe problem.  
 
Mens 9 av 10 elever i teorien mener at man skal holde avtaler, er dette tydeligvis vanskeligere å 
få til i praksis. 23 prosent opplever ofte avtalebrudd i ungdomsbedriften, 28 prosent opplever det 
noen ganger, mens 49 prosent ikke mener at avtalebrudd er noe problem. 
 
Problemene knyttet til bråk og uro og manglende lytting i ungdomsbedriften er mindre. 

• 15 prosent av elevene opplever ofte plagsomt bråk og uro i møtene i ungdomsbedriften, 
8 prosent opplever det noen ganger, mens 61 prosent opplever det sjelden. 

• 8 prosent opplever ofte at kollegaene i UBen ikke hører etter og lytter til hverandre, 21 
prosent opplever det noen ganger, og 72 prosent opplever det sjelden.  

 
Vi har også sett nærmere på noen ”individuelle” erfaringer. Disse er knyttet til om elevene 
opplever trygghet i UBen (si sin mening, dumme seg ut), om de liker arbeidsoppgavene og får 
brukt evnene sine, og om elevene synes det er gøy med UB. Igjen er det klare endringer fra 
januarstudien til maistudien. Vi skal her gjengi resultatene fra studien i januar, da det var i denne 
studien vi hadde flest respondenter. 
 

 
Figur 4. Elevenes opplevelser i UB - 2. Prosent. 
N = 249 
 
Som vi ser har de aller fleste positive opplevelser i ungdomsbedriften: 

• 88 prosent av elevene synes det er greit å si sin mening i UBen, mens 8 prosent synes det 
kan være vanskelig noen ganger og 4 prosent ofte har problemer med å si sin mening. 

• 85 prosent liker arbeidsoppgavene i UB, 9 prosent synes arbeidsoppgavene kan være 
kjedelige av og til, mens 6 prosent synes arbeidsoppgavene er kjedelige. 

• 84 prosent opplever at de blir sett og hørt, mens 8 prosent opplever det noen ganger og 8 
prosent opplever det å bli sett og hørt sjelden. 
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• 82 prosent opplever at det er ”lov å dumme seg ut” i UBen, 12 prosent synes det kan 
være strevsomt av og til, mens 6 prosent mener at det ikke er lov å dumme seg ut.  

• 81 prosent får brukt sine evner/ressurser i UB, 12 prosent opplever det av og til, mens 7 
prosent sjelden opplever at de får brukt sine evner. 

• 81 prosent synes at det er gøy med UB, 11 prosent synes at UB av og til er gøy, mens 8 
prosent ikke synes UB er gøy. 

 
Gjennom påstandene forsøkte vi å måle om prosjektet bidro til å endre elevenes opplevelser i 
UB. Det er vanskelig å si noe om dette siden prosjektet bare er en mange faktorer som kan spille 
inn på elevenes opplevelser. Ut fra vårt forsøk på å tallfeste effekten av prosjektet finner vi ingen 
endring fra januar-studien til mai-studien. Ellers er det naturligvis verdt å merke seg at majorite-
ten av UB-deltakerne er meget tilfredse med sine opplevelser i UB.  
 
Vi skal i den siste delen av dette delkapitlet undersøke ulike motivasjonsfaktorer i UB. Svarene 
som gjengis kom fram i januarstudien.  
 

 
Figur 5. Motivasjonsfaktorer i UB. Prosent. 
N = 246 
 
Som vi ser av figuren fremheves særlig tre dimensjoner av elevene: 

• 3 av 4 (i overkant av 75 prosent) fremhever det å få satt teori ut i praksis, det sosiale mil-
jøet i UB og det å løse arbeidsoppgaver i fellesskap 

 
Etter denne gruppen følger det å arbeide selvstendig. 2 av 3 elever (68 prosent) fremhever mu-
ligheten til selvstendig arbeid som en viktig motivasjonsfaktor.  
 
For en stor gruppe elever er også mentorene og UB-lærerne viktige motivatorer. 62 prosent 
fremhever kontakten med mentor/bedrift som en viktig motivasjonsfaktor, mens 48 prosent 
fremhever UB-lærerne. 
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3.4 Trivsel og inkludering 
 
Den grunnleggende tanken bak prosjektet er at man gjennom bevisst og systematisk arbeid skal 
bidra til å øke trivselen og skape et mer inkluderende miljø i videregående skole, og at dette 
igjen skal bidra til å redusere fraværet. Etter å ha hatt informasjonsmøte og gjennomført opplæ-
ring i IA, hadde elevene ganske store forventninger til prosjektet i forhold til arbeidsmiljøet i 
klassen og i ungdomsbedriften. Om disse forventningene ble innfridd skal vi se på i tabellen 
under. Den første delen viser forventninger, det vil si de svar elevene ga i januar. Den andre 
delen viser til elevenes erfaringer, det vil si svarene elevene ga i mai.  
 
Tabell 4. Forventninger og erfaringer med IA knyttet til arbeidsmiljøet 
 Forventninger Erfaringer 
 Nei Liten 

grad 
Større 
grad 

Sum Nei Liten 
grad 

Større 
grad 

Sum 

Bedre miljø i UB 22 14 64 100 40 25 35 100 
Bedre miljø i klassen 35 27 38 100 51 22 27 100 
N = 111 
 
Som vi ser i den første delen av tabellen hadde ganske mange av elevene i utvalget forventet at 
prosjektet skulle bidra til å bedre arbeidsmiljøet i UB og klassen: 

• 64 prosent trodde at prosjektet ville bedre miljøet i UBen, og 38 prosent trodde at pro-
sjektet ville bedre miljøet i klassen. 

• Motsatt finner vi at 22 prosent ikke trodde at prosjektet ville ha noen effekt på UB-
miljøet, mens 35 prosent ikke trodde at prosjektet ville ha noen effekt på klassemiljøet. 

 
Etter at elevene hadde deltatt i prosjektet, ble elevene spurt om de opplevde at IA-arbeidet hadde 
noen effekt på arbeidsmiljøet: 

• 35 prosent mener at prosjektet har bidratt til å bedre UB-miljøet, mens 27 prosent mener 
at prosjektet har bidratt til å bedre klassemiljøet. 

• Motsatt finner vi at 40 prosent mente at prosjektet ikke hadde en positiv effekt på UB-
miljøet, mens 51 prosent mente at prosjektet ikke hadde noen effekt på klassemiljøet.  

 
Samlet finner vi at 65 prosent av elevene trodde at prosjektet ville bedre UB- og/eller klassemil-
jøet, mens 37 prosent av elevene erfarte at prosjektet hadde bedret UB- og/eller klassemiljøet. 
Det er igjen et avvik mellom de høye forventningene og de opplevde erfaringene. 
 
I et forsøk på å granske effektene knyttet til trivselen har vi forsøkt å ”tallfeste” trivselen høsten 
2006 og våren 2007. Måten dette er gjort på er å spørre elevene om hvor godt de trives på sko-
len, i klassen og i UB, både i januar-studien og i mai-studien. Det viser seg at det ikke er noen 
substansiell endring når det gjelder trivsel i UB, klassen eller på skolen. M.a.o. i forhold til 
trivsel på skolen, i klassen og i UB virker det ikke som prosjektet har hatt særlig effekt. Når dette 
er sagt så skal det poengteres at: a) det kan være mange faktorer som spiller inn på trivselen og 
b) de aller fleste elevene trives godt på skolen. Dette vises i tabellen under, hvor vi gjengir 
svarene fra januarstudien. 
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Tabell 5. Trivsel på skolen, i klassen og i ungdomsbedriften. 
 Skolen Klassen Ungdomsbedriften 
 Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 
Svært dårlig 3 1 3 1 6 2 
Ganske dårlig 7 3 9 4 11 4 
Middels 39 15 33 13 48 19 
Ganske bra 129 50 109 43 94 37 
Svært bra 78 31 97 39 94 37 
Sum 256 100 251 100 253 100 
 
Tabellen viser at: 

• 81 prosent trives godt på skolen, mens 4 prosent mistrives. 
• 82 prosent trives godt i klassen, mens 5 prosent mistrives. 
• 74 prosent trives godt i ungdomsbedriften, mens 6 prosent mistrives. 

 
Som for ungdomsbedriften har vi undersøkt nærmere en rekke forhold rundt elevenes trivsel i 
klassen og på skolen. Vi skal gjengi disse kortfattet, da de har liten betydning for studiens mål: 

• 84 prosent av elevene opplever at de mestrer de fleste skolefagene, mens 16 prosent 
mestrer få fag. 

• 70 prosent synes det er gøy å jobbe med skolefagene, mens 30 prosent synes det er 
mindre artig å arbeide med skolefagene. 

• 70 prosent synes det som oftest er greit å si sin mening i klassen, mens 21 prosent synes 
det er greit noen ganger, mens 9 prosent sjelden synes det er greit å si det de mener. 

• 60 prosent synes det er greit å ”dumme” seg ut for klassen, 26 mener at dette er greit 
noen ganger, mens 14 prosent ikke synes det er særlig greit å dumme seg ut for klassen. 

• 52 prosent opplever ofte at elevene lytter til hverandre i klassetimene, 36 prosent opple-
ver det av og til, mens 12 prosent opplever det sjelden. 

• 21 prosent opplever sjelden plagsomt bråk og uro i klassetimene, 42 prosent opplever 
det av og til, mens 37 prosent opplever bråk og uro ofte. 

 
Ut fra våre funn er det vanskelig å si noe om hvor sterk betydning prosjektet ”Jakten på arbeids-
gleden” har hatt for trivselen i UBen og i klassen. Det er mulig at prosjektet har hatt en positiv 
betydning for noen elever, men vi finner ingen ”bedring” når vi forsøker å tallfeste trivselen i 
klassen og UB. De aller fleste elevene trives da også godt i skolen, i klassen og i ungdomsbedrif-
ten. 
 
Vi har også sett nærmere på en rekke forhold knyttet til inkludering, både når det gjelder eleve-
nes egne erfaringer og holdninger. 

• For det første er det slik at flere elever har blitt oppmerksomme på at høyt fravær i UBen 
kan være en indikasjon på mistrivsel: 35 prosent i mai-studien mener høyt fravær er et 
tegn på mistrivsel, mens den tilsvarende andelen var 26 prosent i januar-studien. 

• For det andre er det slik at over halvparten (55 prosent) av elevene mener at fleksibel ar-
beidstid bidrar til å redusere fraværet. Dette gjelder for begge studiene. 

• For det tredje mener kun en liten minoritet på 10 prosent at UBen har betydning i for-
hold til å redusere mobbing. Dette gjelder både for januar-studien og mai-studien. 
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3.5 Mobbing 
 
I Opplæringsloven om elevene sitt skolemiljø står det:  

 
“alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø 
som fremmer helse, trivsel og læring… alle elever har en individuell rett til ikke å bli sjikanert 
gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og 
utestenging.” 

 
Det å redusere mobbing er også et sentralt område for dette prosjektet. Da prosjektet begynte sa 
53 prosent av elevene at det foregår mobbing på deres skole. Denne mobbingen kan være basert 
på at elever mobber medelever, at lærere/andre voksne mobber elever, eller at elever mobber 
lærere. I januarstudien kom det fram at: 

• 9 prosent av elevene mobber medelever av og til.  
• 4 prosent av elevene mobber lærere/andre voksne av og til.  
• 17 prosent av elevene opplever av og til å bli mobbet av medelever på skolen.  
• 8 prosent av elevene opplever av og til å bli mobbet av lærere/andre voksne på skolen 

 
Mobbingen kan ha ulik betydning for den enkelte. Mobbing er blitt et vidt begrep, og vi har i 
spørreskjemaet definert begrepet som det å bli ”utsatt for negative handlinger (fysisk/psykisk) 
fra enten en eller flere personer”. På direkte spørsmål om eleven ”opplever seg som mobbet”, 
svarte 7 prosent at de opplever at de blir mobbet.  
 
To av spørsmålene om mobbing ble både stilt i januarstudien og maistudien. Vi spurte elevene: 

• Har du blitt mobbet i løpet av høsten 2006? 
• Har du mobbet selv i løpet av høsten 2006? 
• Har du blitt mobbet i løpet av våren 2007? 
• Har du mobbet selv i løpet av våren 2007? 

 
Tabell 6. Elevers opplevelser knyttet til mobbing. Prosent 
 Januar-studien Mai-studien 
 Aldri Sjelden Av og 

til 
Sum Aldri Sjelden Av og 

til 
Sum 

Mobbing av andre 72 23 5 100 78 17 5 100 
Mobbet selv 61 22 17 100 68 20 12 100 
N = 116 
 
Svarene viser en positiv tendens. Vi ser av tabellen at sammenlignet med januar-studien, så er 
det flere som ”aldri” mobber i mai-studien og flere som aldri blir mobbet. 

• 72 prosent mobbet ”aldri” januar-studien, mens våren 2007 er tallet steget til 78 prosent. 
• 61 prosent opplevde aldri å bli mobbet selv i januar-studien, mens våren 2007 hadde 

denne andelen steget til 68 prosent. 
• Andelen som av og til opplevde å bli mobbet var 17 prosent i januar-studien og nede i 12 

prosent våren 2007 
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4 Resultater fra dybdestudien 
 
I dette kapittelet presenteres resultater fra analysen av gruppeintervjuene av elever, samt de 
individuelle intervjuene av lærerne. Til sammen har 45 elever fordelt på 10 grupper og fra åtte 
forskjellige skoler, deltatt i intervjuene. I tillegg er det gjennomført individuelle intervjuer med 
seks lærere, fra fem forskjellige skoler. 
 
Kapittelet er strukturert etter temaene i intervjuene; fravær, trivsel, erfaringer med UB-arbeidet 
og erfaringer med prosjektet. Første del av kapittelet er viet elevenes forståelser og erfaringer, 
mens siste del er en oppsummering av lærerintervjuene. 
 
 

4.1 Elevenes forståelse av IA og forventninger til prosjektet 
 
Elevenes forventninger til prosjektet varierer fra noe avventende til svært positive. Dette har 
sammenheng med hvor utbredt kjennskapen til inkluderende arbeidsliv har vært. Skolebesøkene 
ble avgjørende for å etablere et godt inntrykk av hva IA omhandler. Skolebesøkene kom på et 
tidspunkt da flesteparten av UBene allerede var etablert og i gang med arbeidet. Det var varie-
rende hvorvidt de hadde arbeidd med IA-avtalene. Noen av elevene sier de først trodde prosjek-
tet kun handlet om sykefravær, og fant det dermed lite interessant inntil de skjønte at det handlet 
om å skape gode arbeidsmiljøer. Andre som hadde problemer med sykefraværet i sin UB skjønte 
at IA kunne gi dem viktige innspill for å få folk tilbake i arbeid slik at alle i bedriften kunne 
bidra. Generelt er inntrykket fra intervjuene med elevene at deres forventning knyttes til en 
motivasjon om å finne løsninger på konkrete utfordringer de står overfor, som f.eks at noen ikke 
kommer på skolen/blir borte fra bedriften, til at de er motiverte for å konkurrere om å få det 
laveste fraværet.  
 
I samtalene med elevene er det også spurt om hva de legger i begrepet Inkluderende Arbeidsliv. 
For de fleste var begrepet nytt da NAV presenterte det på skolebesøkene, noen hadde kjennskap 
til det fra før, men uten å kjenne så godt til innholdet. Elevenes beskrivelser nå av hva IA hand-
ler om, omfatter blant annet; 
- trivsel på jobben 
- motivasjon for jobben 
- er til for å øke trivsel 
- øke velværet og miljøet i bedriften 
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- øke trivselen for å øke produksjonen 
- redusere fravær 
- få ned sykefraværet 
- at alle skal inkluderes 
- å bli satt til oppgaver du kan mestre 
- teamarbeid 
- samarbeid viktig for trivselen 
 
Noen få av informantene oppgir i intervjuene å ikke ha noen bestemte assosiasjoner til begrepet. 
Det vi ser er at det er tre hovedfaktorer som går igjen i beskrivelsen av egen forståelse av IA-
begrepet; trivsel, fravær og inkludering. Det skulle fortelle oss at informantene har god kjenn-
skap til kjernen i IA og hvorfor IA er viktig.  

 

4.1.1 Fravær 
Hovedmålet til prosjektet ”Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften” er å redusere fravær, 
øke trivsel og skape et mer inkluderende miljø i videregående skole. Et interessant element som 
det ble viktig å ta opp i intervjuene med elevene, var deres egen forståelse av hva som bidrar til 
trivsel og hva som påvirker fraværet. 
 
Elevenes holdninger og erfaringer med fravær, har interesse for å forstå hvordan prosjektet 
oppfattes av deltakerne. Intervjuene har blant annet tatt opp spørsmål som hvorfor det er et mål i 
samfunnet å redusere fraværet, og informantene har diskutert dette med utgangspunkt i alt fra det 
overordnede ressursmessige – at det koster penger for staten – til det personlige – at det virker 
dårlig inn på folks selvbilde dersom de er lenge borte fra fellesskapet. Vi kan lese stort engasje-
ment blant elevene i forhold til problemstillingene som tas opp. De fleste ser umiddelbart en 
sammenheng mellom det å arbeide med fraværsproblematikk i skolen, til det samfunnsproblemet 
som fravær i arbeidslivet skaper. 
 
I intervjumaterialet finner vi en rekke beskrivelser av hva som påvirker fraværet ved skolen, slik 
elevene ser det.  
- mistrivsel 
- at man ikke tror på det man holder på med 
- at man ikke tror på seg selv 
- at ingen spør etter deg, at du blir ekskludert 
- stress, slitenhet, søvnproblemer 
- dødsfall i familien 
- problemer hjemme 
- private forhold 
- lang reiseveg 
 
Faktorene er i hovedsak konsentrert rundt psykososiale årsaker. Det er interessant å merke seg at 
elevene ikke legger mer vekt på ”skolemessige” årsaker når de beskriver årsaker til fravær. Det 
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handler ikke så mye om skolen, fagene, lærerne – men heller om den enkelte elevs forhold til seg 
selv og til sine nære omgivelser som familie og venner. Dette at mange sliter med forhold på 
hjemmebane, kom ofte opp i gruppeintervjuene. Har de problemer på hjemmebane er det vans-
kelig å være på skolen fordi de ikke klarer å la problemene ligge, men blir sittende å tenke på det 
gjennom skoledagen. Det at de ikke klarer å være konsentrerte og følge med på det som skjer på 
skolen, er en type fravær det òg, sies det – hva er vitsen med å være tilstede hvis du ikke klarer å 
følge med, spør en av informantene? I denne sammenheng blir det sagt at det å ha en gruppe å 
komme til som du vet venter på deg, eller det å ha en lærer som møter deg og lytter til deg, er 
avgjørende for å komme seg på skolen. 
 
I spørreundersøkelsen ser vi at rundt halvparten av respondentene sier at så lenge jobben blir 
gjort, så gjør det ikke noe om en har fravær. Den andre halvparten sier derimot at fravær har 
betydning uansett om jobben blir gjort eller ikke. Denne todelingen gjenspeiles i stor grad i 
diskusjonene om fravær som har foregått i gruppeintervjuene. På den ene siden snakkes det om 
fravær sett i relasjon til de arbeidsoppgavene som skal gjøres, og på den andre siden snakkes det 
om fravær sett i relasjon til fellesskapsfølelse og arbeidsmoral.  
 
En ungdomsbedrift har et sett med arbeidsoppgaver som skal gjøres i bestemte rekkefølger og 
innenfor bestemte tidsfrister, og dersom en bedrift plages av stort fravær får det konsekvenser for 
hvor mange oppgaver de får gjort og for arbeidsbelastningen på de som er igjen. Når det gjelder 
fravær sett i forhold til oppgaver som skal utføres, fremhever informantene at en viss grad av 
fravær alltid vil eksistere. Blant annet kan det se ut til at det er en slags aksept for at ”private 
forhold” er legitime fraværsgrunner. De som er i bedriften er forskjellige som mennesker, og 
dersom alle skal bli inkludert og gjøre det som er forventet er det bedre å møte folk på at de har 
behov for å være hjemme enn å gi dem en pekefinger for at de ikke kommer til UBen og dermed 
ekskludere dem. Det vil kunne føre til at fraværet deres blir forlenget, sier noen. Samtidig er det 
viktig å få folk tidlig tilbake på skolen, for de som får fravær over lengre tid sklir fort ut av 
miljøet. Samtidig handler det om å ta personlige hensyn, dersom noen ikke evner å arbeide så 
hardt som andre. Det er bedre at alle er med og gjør litt enn at noen gjør mye og andre ingenting. 
Videre er det viktig at alle opplever at de har meningsfulle arbeidsoppgaver og får bidra med det 
de er best på. De mest fruktbare tiltakene er i følge informantene at bedriften forsøker å tilrette-
legge for at arbeidsoppgavene kan gjøres uavhengig av sted, siden det viktigste er å få gjort 
arbeidsoppgavene slik at en når bedriftens mål. De har i ulik grad forsøkt å legge til rette for at 
de som er borte kan jobbe hjemmefra, og da primært med ulike typer PC-oppgaver. Dette har 
vist seg å være svært vellykket. 
 
På den andre siden har vi de som trekker fram at fraværet har konsekvenser for arbeidsmoralen 
og miljøet i bedriften. Blant annet er det flere som nevner at det kan oppleves urettferdig dersom 
noen stadig vekk er borte fra bedriften uten at det får noen konsekvenser for vedkommende. Da 
er det i tilfelle viktig at årsaken til fraværet blir klart for de andre slik at de kan vise forståelse for 
situasjonen. Det er viktig å være tilstede og derigjennom vise at de andre betyr noe for deg. Alle 
har behov for å presse seg og utfordre egne grenser. Gjennom å synliggjøre fraværsproblematik-
ken er deltakerne med på å indirekte legge press på hverandre. For noen ble det et slags konkur-
ranseelement å ha så lavt fravær som mulig. Flere ulike tiltak er prøvd ut, blant annet ”stjerne i 
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boka-systemet” hvor en får stjerne for oppmøte og der den som har færrest stjerner må spandere 
cola på de andre i bedriften. En daglig leder forteller at de hadde problemer med fravær og at 
hun derfor begynte med fraværsregistrering. Bare det at hun begynte og registrere fravær var 
incitament nok til at fraværet gikk betydelig ned! Ellers er det mange som har laget rutiner for å 
ringe og si fra dersom en blir borte – alternativt bli oppringt og etterlyst av daglig leder! 
 
Noen av informantene understreker at fravær aldri er et enten eller, men at en må ha fokus på 
flere forhold samtidig. Det viktigste er å ha fokus på trivsel og legge vekt på at det skal være 
morsomt å delta i UB. Gi positive tilbakemeldinger, kommenter alt som går bra, fokuser på det 
som fungerer heller enn det som ikke fungerer, gi først ros før du skal gi ris – trekkes fram som 
viktige faktorer dersom en ønsker å redusere fraværet. Fravær er slik forstått, nært knyttet til 
trivsel. 

 

4.1.2 Trivsel   
 
”Vet dere hvorfor jeg kommer på skolen hver dag? Det er for å se folka! Det er ikke tull. Det er 
koselig å møte alle sammen. Så jeg synes vinterferien ble litt for lang, og i juleferien….å, da sav-
net jeg folka skikkelig”. 

 
I intervjuene kom det fram mange nyanser rundt hva som bidrar til trivsel, hva trivsel handler 
om, og hva slags assosiasjoner begrepet gir. Vi har listet opp det vi vil kalle de mest domineren-
de ”markørene”, altså de beskrivelsene informantene ga på hva trivsel er. Disse markørene er 
delt inn i fire kategorier, ut fra hva vi opplever de handler om: 
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Tabell 7. Oversikt angående hva trivsel handler om. 
Åpenhet i kommunikasjon: 
- si ting vi mener 
- høyt under taket 
- høflighet 
- respektere hverandre - lederen 
- være ærlig mot hverandre 
- være positivt innstilt, bevisst at du påvirker 
andre med humøret ditt 
- høre på hverandre 
- tørre å si sin mening 
- lytte til hva andre sier 
- innstilling – forsøke å møtes på midten 
- at folk er åpne 
- ikke være redd, ikke grue seg for å ta ordet 
- kunne si ifra på en ordentlig måte 
- ha en god tone 
- gi komplimenter 

Fellesskapsfølelse: 
- gjøre sosiale ting sammen 
- muntre hverandre opp 
- komme godt overens med de andre 
- like hverandre 
- ha det sosialt sammen 
- at folk er blide 
- le sammen 
- prate sammen 
- ha lyst til å komme til skolen 
- godt humør 
- god stemning 
- at alle er like gira 
 - samarbeid 
 

Resultatorientering 
- ha et felles mål 
- godt teamarbeid 
- få ting til 
- jobbe mot noe 
- yte 
 
 

Bekreftelse på egen person: 
- bli godtatt som den du er 
- trygghet 
- føle at du mestrer 
- føle at du er til nytte 
- føle at du er en bidragsyter 
- vise at noen er savnet 
- positiv tilbakemelding 

 
Som vi ser av oversikten er hovedtyngden av beskrivelsene av trivsel å finne innenfor det som 
har å gjøre med kommunikasjon. Det handler i stor grad om å klare å skape trygge rammer for å 
kunne si ifra og for å spørre. Dette er igjen avhengig av at miljøet i bedriften er kollektivt, støt-
tende og inkluderende. Trivsel knyttes i stor grad til trygghet og tilhørighet, og det er interessant 
å se at informantene også beskriver trivsel med utgangspunkt i egen innstilling og innsats for 
fellesskapet. Videre er det interessant at også forhold som har å gjøre med det å nå egne mål 
trekkes fram som betydningsfullt for trivselen. Det å oppnå noen ting og få en bekreftelse på at 
en mestrer, er viktig. Fra tidligere studier vet vi at akkurat dette forholdet ofte trekkes fram blant 
de mest betydningsfulle erfaringene med ungdomsbedriftene. 
 
På spørsmål om hva som kan øke trivselen, kommer mange av de samme faktorene opp som 
relevante. Informantene presiserer at det handler om å gjøre konkrete ting sammen som å spise 
felles frokost eller ha pizzakvelder, ta opp problemer og finne løsninger i fellesskap, inkludere 
alle, ha godt humør og bruke humor, gi hverandre tilbakemeldinger og bli premiert når en får 
ting til. 
 



  
 

 34

Trivsel i ungdomsbedriften 
 
”Det er ganske mye enklere å stå opp når jeg vet at jeg skal ha UB hele dagen enn om jeg skal ha 
skole hele dagen. Onsdag kveld er nesten som fredag kveld, for jeg vet at dagen etter er det UB!”. 

 
Ungdomsbedriften (UB) blir trukket fram som ett eksempel på en aktivitet i skolen som skaper 
trivsel og dermed reduserer fravær. Det å delta i UB er i seg selv trivselskapende, sier elevene. 
Det handler om flere forhold. Blant annet blir UB-arbeidet betraktet som en motsats til ”kjedelig 
teoriundervisning”, fordi de får være kreative og bruke egne erfaringer og interesser. Det blir 
også trukket fram som positivt at de lærer å jobbe med andre mennesker; 

 
”Som oftest sitter du foran en PC og jobber for deg selv. I UB skal du ta fram kreativiteten din og 
smelte den sammen med de andre.” 

 
Fellesskapsfølelsen og det å arbeide sammen med andre, har også sammenheng med det motive-
rende i å konkurrere i mesterskap;  
 

”Å jobbe mot noe gir høy motivasjon. Vi var med på gründeridol, da var det sånn dette skal vi klare, det 
var veldig gøy, og Akershusmesterskapet; alle sprudler og det var veldig gøy. Vi har store forhåpninger 
til NM, det gleder jeg meg til, det er en bra oppmuntring til å jobbe hardere. Nå er forretningsplanen 
vår mye, mye bedre, helt forandret”. 

 
Andre trekker fram at UB er motiverende fordi her får de andre fagene en relevans, UB setter fag som 
en har ellers i skolen, i sammenheng; 

 
”Alle burde hatt UB, det gir mye mer motivasjon for skolen, at man virkelig skjønner fordi man bruker 
så mange fag i UB, man skjønner hvorfor man trenger det, det øker virkelig motivasjonen.” 

Andre igjen legger mest vekt på at UB er trivselskapende fordi alle deltakerne besitter ulike roller, det 
gir en opplevelse av å mestre og å være betydningsfull, samtidig som det reduserer konkurranseele-
mentet mellom elevene. Dette kommer tydelig til uttrykk i samtalen mellom intervjuer (I) og en grup-
pe elever, i denne sekvensen; 

”Det blir litt annerledes UB enn selve skolen. Noen er bedre enn andre i en vanlig klasse, og hvis du 
ikke skjønner noe så kan folk bli sånn at de….. så gidder du ikke prøve en gang, men uansett noe skjøn-
ner du bare ikke, ,,,, men her vet ikke noen noe mer enn andre, og det går ikke an å sette seg noe mer 
inn i det enn andre, liksom 

I: Kan ikke noen ha mer kunnskap? 

Alle gjør vi våre forskjellige ting, vi har hver våre forskjellige oppgaver, hver vår stilling. 

I: Så du får en rolle? 

De andre her kan nesten ingenting om det med salgssjef som jeg har satt meg inn i. Jeg kan ikke noe om det 
Tove gjør. Jeg synes det er bedre i ungdomsbedrift enn i klasserommet.. å lære av hverandre.. hvis jeg 
trenger noe hjelp spør jeg daglig leder eller lærer…jeg får..liksom, alle har sitt emne 

I: Så det å ha det ansvaret og sine oppgaver som er dine samtidig som du gjør det sammen med andre, det..  
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..det hjelper på selvtilliten, for da er du noe, selv om det er en nyoppstarta ting, så har du en ting som du er, 
og det som er bra er at vi kan spørre hverandre om hjelp uten å være flau over det ”å herregud jeg kan ikke 
dette her, tør jeg å spørre, ler hu av meg eller”. Vi tør å spørre hverandre om hjelp. 

 
Samtidig blir det sagt at UB også kan påvirke fraværet i den forstand at elevene blir mer ansvarliggjort 
i UB-arbeidet, noe denne samtalen mellom elever i en av gruppene, synliggjør; 
 

”Med UB har vi hatt mange vi samarbeider med utenfor skolen, det betyr noe at vi driver bedrift utenfor 
skolens fire vegger.” 
”Mange føler at det ikke er så viktig at man går på skolen – det går ut over en selv, men i UB så samarbei-
der du med så mange utenfor at du føler at du har ansvar og må prestere noe.” 
”Også ansvaret for de andre i bedriften som må drive arbeidet uten deg da, hvis ikke du kommer.”  
”Ja, du er del av et fellesskap - at du har noen rundt deg, at du betyr noe for andre enn deg selv”  
”For de fleste er vennene veldig viktig.”  

 
De synspunktene som kommer til uttrykk i disse oppsummeringene fra gruppeintervjuene stem-
mer veldig godt overens med det generelle inntrykket og den kunnskapen vi har fra tidligere 
undersøkelser blant UB og SB-deltakere. Mange forteller at de gjennom deltakelse i UB har fått 
økt selvtillit og tro på at de har noe å bidra med, noe som har vært avgjørende for hele deres 
opplevelse av trivsel og mestring i skolen (ØF-notat 03/2007, ØF-notat 13/2006).  
 
I noen sammenhenger i intervjuene blir det også nevnt at UB-lærerne har en spesiell rolle som 
samtalepartner, lytter og omsorgsperson, noe som har stor betydning for den enkelte elevs triv-
sel. 
 
Vi fant det videre interessant å stille informantene spørsmålet om de opplevde at IA – arbeidet i 
ungdomsbedriften kunne ha en effekt på resten av klassen/utover UB-en? For noen var skillet 
mellom UB og resten av klassen/skolesituasjonen veldig skarpt, og de mente IA ikke hadde en 
slik effekt. Andre derimot var bestemt på at det å arbeide med IA i bedriften gjorde flere bevisste 
på forhold som også var av betydning for situasjoner i klassen. To elever trekker fram erfaringer 
fra den utprøvingen de hadde forrige skoleår, som eksempel på at IA har hatt effekt; 
 

”I fjor ble det en trend. De som ikke var i bedrift begynte å gjøre det samme som oss, de begynte å 
ringe til hverandre”. 
”Vi prata mye om det i fjor, mange av lærerne syntes det var veldig positivt. I år tror jeg ikke det har 
så mye effekt for det er bare vi som har UB i klassen.” 

 

4.1.3 Daglige ledere og personallederes erfaringer 
Ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen er et delt ansvar mellom ledelse og ansatte i en virk-
somhet. Samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv i ungdomsbedriften, beskriver 
ansvarsfordelingen mellom ledelse og ansatte i bedriften på følgende måte:.  
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Arbeidstakers ansvar: 
a) Bidra positivt til dialog med nærmeste leder om egen funksjonsevne og nødvendige til-

tak for å være i eller komme tilbake til arbeid. 
b) Ved fravær, straks melde fra til nærmeste leder om forventet fraværslengde. 
c) Levere egenmelding. 
d) Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen. 
e) Opplyse om egen funksjonsevne og mulighet for å være i hel- eller deltidsarbeid. 
f) Delta i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan, og bidra aktivt i tilrettelegging av arbei-

det og avklaring av funksjonsevnen. 
 
I de fleste ungdomsbedriftene ligger personalansvaret hos daglig leder, men noen har dette 
ansvaret formalisert i en egen personallederfunksjon. Daglig leder eller personalleder har dermed 
det daglig ansvaret for oppfølging av avtalen overfor andre ansatte i bedriften, slik dette er 
beskrevet i samarbeidsavtalen. 
 
Arbeidsgivers ansvar er å: 

a) Sørge for systematisk samarbeid og dialog med de ansatte om IA-arbeidet for derigjen-
nom også å bidra til et godt arbeidsmiljø. 

b) Utarbeide rutiner for å følge opp sykemeldte. Rutinene skal være ferdig innen 6 uker et-
ter avtaleinngåelse, og skal utarbeides i samarbeid med og gjøres kjent for de ansatte. 

c) Ta initiativ til samtale og utarbeide oppfølgingsplan sammen med den enkelte sykemeld-
te, så tidlig som mulig og senest etter 1 ukes fravær. Samtalen er grunnlag for tilretteleg-
ging og tiltak slik at den enkelte arbeidstakeren kan være i eller komme tilbake til ar-
beid. 

d) Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne. 
 

Det er gjennomført to gruppeintervjuer hvor bare daglige ledere eller personalledere har deltatt. 
Dette er med bakgrunn i at vi vet at denne rollen er ekstra utfordrende og fordi IA-avtalen for så 
vidt pålegger daglig leder et stort ansvar i oppfølgingen av de ansatte. Det er derfor spesielt 
interessant å høre hva slags erfaringer disse har. 
 
Flere av de daglige lederne som er intervjuet sier at det har vært en vanskelig rolle å inneha. 
Spesielt problematisk har det vært å skulle være den som ordnet opp i konflikter, siden de ikke 
helt har visst hvordan ting burde tas opp. De har opplevd det vanskelig å skille person og sak, og 
klare å gi tilbakemelding på en slik måte at den det gjelder ikke tar det personlig. Fordi det er 
vanskelig å ta opp ubehagelige ting, er det fort gjort å se gjennom fingrene og bare la ting ”skure 
og gå”.  Det problematiske i forhold til det å ta opp saker som burde løses, knyttes av flere til at 
de er venner og at det er en motsetning i å skulle være både venn og leder. For noen har dette 
gått utover vennskapet. De hevder at de ikke ville vært i en bedrift sammen med venner dersom 
de skulle gjort det en gang til. De opplever tydelig at det er vanskelig å få respekt for rollene, noe 
som kanskje er lettere dersom de ikke har et forhold til hverandre fra før. Det er også de som 
foreslår at UBene burde settes sammen av kjønnsblandede grupper, for å unngå slike rollekon-
flikter.  
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På den andre siden er det de som har den motsatte erfaring, at nettopp det at de var venner gjorde 
at samarbeidet skled godt og at det ble lett å ta opp konflikter med hverandre. De hevder at det er 
lettere å være tydelige overfor hverandre når en er venner, og fordi de kjenner hverandre så godt 
vet de også hvor hverandres grenser går, hva som sårer. Det forutsetter imidlertid at de klarer å 
opprettholde et tydelig skille mellom UB og privat/fritiden. En av de daglige lederne nevner at 
prosessen med å forholde seg til rollene venn – sjef har vært lærerik.  
 
En annen utfordring daglige ledere møter er det å være autoritære, ta bestemmelser og la ting få 
konsekvenser. Noen sier de skulle ønske de hadde turt å bestemme mer, ikke bare latt ting passe-
re, men satt foten ned når oppgaver ikke ble gjennomført slik planlagt eller når regler som er 
bestemt ikke ble respektert. De har prøvd ulike strategier, men har følt seg usikre i rollen. De har 
opplevd det som et stort ansvar å være daglig, og noen fikk dårlig samvittighet og tok på seg 
andres oppgaver. I den sammenheng er det avgjørende hvorvidt læreren har klart å gripe inn og 
håndtere problemet. En foreslår at den beste løsningen kanskje er at læreren er daglig leder i 
UBen, fordi læreren tas mer seriøst.  
 
Informantene har løst utfordringene de stod overfor på ulikt vis. For noen ble det vesentlig å 
koble inn læreren. Andre løste opp bedriften og fikk nye sammensetninger. Andre igjen satte i 
gang ulike tiltak, f.eks forteller en av personalsjefene at han tok en runde med hver enkelt i 
bedriften når han merket at det begynte å bli spent mellom folk. Det er viktig å få folk til snakke, 
men det er lettere å snakke når du slipper å snakke så alle hører på, sies det. 
 
Erfaringene til daglige ledere og personalsjefer som er intervjuet, viser at dette for mange er 
utfordrende roller som kanskje krever spesielle forutsetninger. Og i følge NAV så sliter voksne 
ledere med de samme utfordringene. Det er likevel et spørsmål hvorvidt prosjektet har viet 
tilstrekkelig tid og opplæring i hvordan en skal håndtere arbeidsgivers og arbeidstakers roller og 
ansvar i IA-arbeidet. Noen virkemidler kan være å avklare forventninger til stillinger og spille-
regler i ungdomsbedriften i starten, samt avklare rutiner og lage mål- og handlingsplan for IA-
arbeidet.   

 

4.1.4 Erfaringer med prosjektet. Hva har deltakerne lært? 
Prosjektet ”Jakten på arbeidsglede i ungdomsbedrifter” får svært gode skussmål fra informante-
ne. For mange har det vært en øyenåpner å skjønne at eget fravær har konsekvenser for andre 
enn en selv. Noen sier at prosjektet har rørt ved den personlige samvittigheten deres, at de har 
skjønt at de må ta seg sammen. De har blitt mer observante på å gi beskjed ved fravær, ikke bare 
utebli, men ringe og si ifra hvorfor de er borte.  
 
IA-arbeidet har også virket positivt inn på samarbeidet i bedriften. Flere sier de fokuserer mer på 
lagspillet og er oppmerksomme på at ingen skal sitte alene med arbeidsoppgaver. De har erfart at 
godt arbeidsmiljø skaper gode resultater. Samtidig som de også er mer oppmerksom på at trivsel 
har sammenheng med at det en holder på med er meningsfullt. Folk må trives skal de kunne yte 
sitt beste. Dette har gjort flere bedrifter mer dynamiske og fleksible.  
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Videre er det mange som hevder at de er blitt flinkere til å kommunisere åpent, de tør i større 
grad å ta opp problemer direkte i plenum. Det har blitt mindre baksnakking og færre tendenser til 
”klikker”. Det hjelper å lage felles spilleregler og noen har også laget en liste over hvordan de 
skal kommunisere for å løse konflikter – lytte til hverandre, la alle prate ferdig, gi tilbakemel-
dinger. 
 
Noen sier de har erfart at det har blitt bedre miljø i klassen som de ellers er i, at UB-elevenes 
måte å samhandle og kommunisere på har påvirket det vanlige klassemiljøet. 
 
Det hadde betydning at det kom noen utenfra som satte fokus på dette. Relevansen ble tydeligere 
og det skapte en annen type legitimitet når NAV stod for prosjektet, enn dersom lærerne hadde 
gjort det. 
 
Noen sier de i liten grad har brukt IA-avtalen og fulgt den opp slik som planlagt. Likevel er det 
et generelt inntrykk at informantenes holdninger til fravær og trivsel har blitt utfordret gjennom 
prosjektet. Det kan se ut til at noen spirer er sådd, det har satt i gang noen tankeprosesser, noe 
nye spørsmål har dukket opp og noen nye svar er funnet.  
 
Elevenes egne gode råd for IA-arbeidet i ungdomsbedriftene omfatter følgende liste; 

 Lag klare forretningsmessige mål: ha tydelige mål som alle er enige om. Viktig å se at en 
nærmer seg målet. 

 Sett personlige mål: UB skal ikke bare være et sted der en selger et produkt, men det skal også 
være et sted der en skal sette seg personlige mål, forsøke å redusere graden av sosial loffing 
og for mye sosial moro.  

 La folk få gjøre det de er best på og som de liker best. 
 Vær obs på de som ikke er inkludert. Dersom folk er borte, oppdater dem slik at de klarer å 

”henge med”. 
 Tilrettelegg arbeidet dersom noen er borte. Mye PC-arbeid kan gjøres hjemmefra. 
 Lag tydelige regler: bli enige om kjøreregler for hvordan vi vil ha det, hva som skal være lov, 

hva som skal gi sanksjoner. 
 Ha en åpen kommunikasjon: snakk sammen, vær ærlig og si ifra der og da, ikke la to og to 

snakke sammen slik at det dannes ”klikker”, men ta opp ting i plenum.  
 Gi positiv respons – oppmuntre hverandre, ta vare på hverandre, se hverandre. 
 Skap tillit og respekt – vær ærlig mot hverandre, stol på de du jobber sammen med. 
 Bruk frister – det virker mer forpliktende. 
 Ha gode tidsmarginer – unngå stress! 
 Lag egne ”hverdagsregler” – f. eks et kompliment til en i bedriften hver dag. 
 Bruk humor – kjempeviktig! 
 Gjør ting sammen på fritida – bygg team. 

 

4.2 Lærernes synspunkter på IA-prosjektet 
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Det er gjennomført individuelle intervjuer med seks lærere, både kvinner og menn, fra fem 
forskjellige skoler. Alle lærerne er såkalte UB-lærere ved sin skole, men de fleste har i tillegg 
også ansvar for andre fag.  

 

4.2.1 Forventninger 
I alle intervjuene kommer det fram svært positive forventninger til prosjektet. Det er stor opti-
misme og tro på at det å arbeide med disse problemstillingene er viktig, både i forhold til det å 
lære om forholdene i arbeidslivet generelt og hva IA og fraværsoppfølging handler om, til det å 
ha en erfaring med seg for videre skolegang, studier og arbeid. En av informantene er opptatt av 
at prosjektet kan bidra til at UB ikke blir så ting-fokusert (produktorientert), men at det blir lagt 
mer vekt på å tenke HMS-strategi, lære elevene hvordan en kan ta utgangspunkt i egne ressurser, 
talenter og interesser, og slik legge opp til mer diskusjon om hva hver enkelt er gode på. I for-
hold til Mot-Strømmen-prosjektet, blir det sagt av lærerne at IA er et viktig redskap i forhold til 
de utfordringene elevene der står overfor. De sliter med mye fravær, og moralsk irettesettelse 
fungerer dårlig – så lærerne må i stedet fokusere på nærværsfaktorer, hva som gjør at elevene 
kommer på skolen. 
 
Tidsaspektet for prosjektet er et tema blant informantene. Flere sier at prosjektet kom for sent i 
gang, at det skulle blitt introdusert allerede når skolen startet om høsten. Men det er også de som 
opplevde at oppstarten kom på et tidspunkt da de hadde behov for å få hjelp til å komme seg 
videre i prosessen. Inkluderende arbeidsliv er et viktig tema som bør integreres i UB-arbeidet 
helt fra starten. Samtidig er det viktig at IA-arbeidet kommer inn så tidlig at det får en egen plass 
i UB-arbeidet og ikke blir slukt av alle de andre aktivitetene og fristene i UB-regi gjennom året 
(som messer o.l). Det er også lærere som sier de visste lite og hadde behov for mer kunnskap før 
de kunne bidra slik de ønsket, overfor elevene.  
 

”Jeg som lærer burde ha hatt mer info på forhånd. Det kom litt bardus på oss alt dette med å 
skrive under på IA-avtaler.”  

 
Informasjonen til lærerne bør derfor også komme tidligere, som også er planlagt for neste skole-
år. Rekkefølgen på de ulike aktivitetene bør være; først informasjon til lærerne (lærerkurs). Dette 
må komme før medio september, - noen foreslår at det kanskje bør komme så tidlig som i mai, 
for allerede da kjenner en neste skoleårs planer. Deretter skolebesøk, før høstferien og elevkurs 
etter høstferien.  

 

4.2.2 Innspill til prosjektets aktiviteter 
Lærerkurset ble opplevd som nyttig. Det er liten kunnskap om IA blant lærerne, blir det sagt, og 
det er viktig at det er NAV som står som formidler av kunnskapen. Å få andre aktører inn i 
skolen er viktig. Samtidig er det viktig at lærerne selv opplever å arbeide innenfor en IA-
virksomhet – at de får oppbakking dersom de er syke og opplever seg inkludert og ivaretatt av 
ledelse og kollegaer. Det må være sammenheng mellom teori og praksis. 
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En lærerveiledning etterlyses. Det er ikke nødvendig med et stort dokument, det viktigste er at 
der står punktvis hva som kommer inn under IA-arbeidet, slik at det blir lettere å integrere i 
prosessen. Det er viktig at IA ikke blir noe ”ved siden av”, og det må derfor gjøres relativt konk-
ret og nært. Lærerne sier også at de selv må bli flinkere til å minne elevene om å sette IA på 
sakslista på møtene i UBene. Videre etterlyses det flere skjematisk verktøy, blant annet hva som 
skal være med i en IA-rapport. Viktig at slike ting blir så konkrete som mulig. Det blir sagt at det 
er behov for eget IA-sted på websiden hvor alt av læremateriell kan ligge, pluss andre aktiviteter 
som for eksempel interaktive øvelser som typetester. Når det gjelder elevheftet, er det forslått 
følgende temaer som bør inngå i dette; 

- Ståa i Norge 
- Historikk 
- Rettigheter og plikter som arbeidstaker og arbeidsgiver 
- Hva kan man jobbe med i en UB 
- IA på møter / styremøter – IA med i referatet hver gang 
- Oppfølging av IA - hvordan 
- Vise at det er mye en som leder må jobbe med, ikke bare fag, men også det relasjonelle. 

 
Det blir sagt at det er viktig for alle å tilegne seg den prosesstankegangen som ligger til grunn for 
IA-arbeidet. I flere fag ville IA lett kunne inngå i læreplanene. Prosesstenkningen innebærer 
betydningen av å kunne håndtere utfordringer, identifisere problemer og lete etter løsninger. I et 
framtidig arbeidsmarked er det slike kvalifikasjoner som etterlyses. For lærerne kan det være en 
utfordring hvor mye av dette de skal gå inn og styre og hvor mye elevene selv må erfare. Perso-
nalansvarlige i ungdomsbedriftene kan gjennomføre medarbeidersamtaler, utarbeide individuelle 
oppfølgingsplaner og veilede de andre i bedriften. Noen av lærerne er opptatt av at dette kan 
være vanskelige oppgaver for de som innehar denne rollen. Et forslag er å gi disse elevene tettere 
opplæring om relasjonsarbeid, f.eks opplæring i hvordan de skal gjennomføre enkle veilednings- 
og coachingsamtaler.  
  
Konkurranseelementet i UB-arbeidet er for mange svært fremtredende. Det er viktig å gjøre det 
bra, helst bli best, og få oppmerksomhet i form av oppslag i lokalmedia, utmerkelser og priser på 
messer o.l. Vi vet at prisene har stor betydning for elevene som deltar i ungdomsbedriftene og er 
viktige gulrøtter i arbeidet. En av lærerne forteller sågar om en bedrift som hadde vinglet en 
stund og som trakk seg fra IA-avtalen fordi de ikke trodde de kunne vinne konkurransen! I dette 
prosjektet er det forsøkt å integrere en egen pris for ”Beste IA-bedrift” på fylkesmessa for ung-
domsbedrifter. Prisen er en av i alt tolv priser som deles ut og intensjonen er at den skal stimule-
re til å tenke over betydningen av et godt arbeidsmiljø i ungdomsbedriften. En av lærerne fore-
slår at det bør utarbeides flere priser innenfor ”IA-feltet” for å stimulere arbeidet enda mer og for 
å legge mer vekt på de relasjonelle aspektene ved det å arbeide med entreprenørskap 8. I tillegg 
til denne prisen, er det blitt delt ut to ”Månedens IA-bedrift”. En av lærerne mener det kan bli for 

                                                      
8 De andre kategoriene som det deles ut priser i, er; beste reklamefilm, logo, brosjyre, webside, forret-
ningsplan, håndverksbedrift, markedsføring og salgsteam, innovative produkt, utstilling, selger og beste 
ungdomsbedrift. 
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mye med månedlige prisutdelinger og ønsker at dette reduseres til en utdeling på høsten og en på 
våren (f eks desember og februar). Les mer om IA-prisene i kapittel 5.1.3.  
  
Lærere som er intervjuet understreker videre betydningen av at alle får ”diplom” for deltakelse i 
IA-prosjektet. Elevene oppfattet IA-avtalen som noe stort og ansvarsfullt. Det blir tatt mer 
seriøst av elevene når de har underskrevet en avtale. Det er et forslag at bedriftene får sitt bilde 
på ”diplomet”. 
 
Noen av elevene har reagert på at det er lagt ut bilder av dem på UEs nettsider, uten at de selv 
har godkjent det. Neste gang bør dette løses enkelt ved å si klart og tydelig at dette er frivillig. 
De fleste vil jo bli tatt bilder av! 

 

4.2.3 Erfaringer så langt 
Hovederfaringen til lærerne er at elevene er blitt mer observante på å tenke på samholdet i be-
driften, ikke bare på produktet og på det å tjene penger. Etter at de har starta prosjektet med 
fokus på inkludering og trivsel har gruppene begynt å fungere bedre. Elevene er mer bevisste på 
å gjøre sosiale ting sammen for å skape godt samhold. I prosjektet er det også fokusert en del på 
hvordan en klarer å skape gode gruppeprosesser der alle opplever seg sett og hørt. Dette handler 
blant annet om at elevene lærer å håndtere utfordringer som kan oppstå i gruppa og finne løs-
ninger i fellesskap. I de tilfellene som lærerne rapporterer om har bedrifter hvor det har vært 
konflikt klart å løse opp i sine problemer selv og fortsette samarbeidet i bedriften. For å komme 
til slike løsninger må elevene klare å skille mellom sak og person, slik disse informantene fortel-
ler om; 

 
”En UB ble flinkere til å skille sak og person. Læreren sa til dem at ”nå må vi bruke det vi har lært i 
IA, å skille på sak og person”. Det ble en bevisstgjøring og større takhøyde i bedriften.” 
”En bedrift hadde en daglig leder som fordelte oppgaver og tok de beste/viktigste oppgavene selv. 
Det ble en konflikt. Lærer snakket med en og en, og de fikk alle i oppgave å vurdere gruppa og 
gruppeinnsatsen.” 

 
Videre sier de at det virker som elevene er mer observante på at dersom de er borte fra UBen så 
kan det gå ut over de som er igjen. Det handler om å ta hensyn til at mitt fravær har konsekven-
ser for andre. Det at de har fått et verktøy til selv å passe på fraværet, gjør også at de lettere 
forstår sammenhenger. 

 
”De ble mer obs på at de skulle prøve å ikke ha fravær på bedriftsdager, fordi de så at det gikk ut-
over alle andre. De skiftet daglig leder fordi han forsov seg ganske mye, og det fungerte ganske 
bra….og at en annen kunne prøve seg som var mer strukturert.” 

Ved en av skolene har prosjektet blitt prøvd ut i en klasse som tilhører et eget prosjekt om tilpas-
set opplæring – Mot Strømmen-prosjektet. Her blir det sagt at IA har blitt noe ved siden av, at de 
ikke ser sammenhengen med alt det andre de gjør. Utfordringen er å få IA til å bli så konkret 
som mulig og da må en ha tett oppfølging av den enkelte bedrift. Det blir også viktig å gå direkte 
på funksjonen til de ulike rollene i bedriften og bevisstgjøre eleven på hvorfor IA er viktig for 
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akkurat denne rollen og hvordan vedkommende skal utøve rollen i tråd med IA. Lærerne her 
hadde også erfaring med at IA-avtalen ble for abstrakt for elevene, og at det ville fungert bedre 
for elevene i denne klassen om de hadde fått kursbevis for å ha gjennomført møter om IA og 
gjort sine oppgaver. Til neste skoleår utarbeides et eget opplegg for denne klassen. 
 
Det er viktig å ta innover seg at mange av de unge i dag har en tøff hverdag med mye press og 
forventning hjemmefra, samt mye sorg, skam og savn. Det blir sagt at det er viktig at lærene 
møter elevene i slike situasjoner og ikke skyver dem fra seg, men at det arbeides for å etablere en 
åpenhet rundt denne typen fraværsårsaker. Det å arbeide med inkluderende arbeidsliv er en god 
tilnærming for å fokusere på slike problemstillinger. Elevene blir mer oppmerksom på at de har 
et ansvar for å inkludere hverandre. Et av eksemplene er hvordan en av bedriftene har vært 
opptatt av at de skal klare å tilrettelegge for en funksjonshemmet i bedriften, et annet eksempel 
viser hvordan det ble arbeidet for å inkludere ei som hadde mye fravær;    

 
”Vi hadde en UB som ville ”redde” en medarbeider som hadde personlige problemer og som hadde 
mye fravær. De ringte, mailet henne og fulgte henne opp, ville at hun skulle komme. De prøvde vir-
kelig hardt. Dette ble enda viktigere etter IA-skolebesøket da dere var her: ”Nå må vi stå på for å få 
henne tilbake”. 

 
Ellers er det en generell erfaring blant lærerne at IA-arbeidet bidrar til å bedre framdriften i 
UBarbeidet for øvrig. 
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5 Resultatoppnåelse i forhold til prosjektets mål 
 
I kapittel 1 skisserte vi målene for prosjektet ”Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften”, 
mens vi i dette kapittelet skal gjennomgå de aktivitetene som er satt i gang i prosjektet for å 
vurdere hvorvidt de har bidratt til å bygge opp under måloppnåelsen i prosjektet.  
 
Hovedmålet i prosjektet er å øke trivsel og skape et mer inkluderende miljø i videregående skole 
ved hjelp av IA-arbeidet i ungdomsbedriftene. For å nå dette målet skal 1200 elever og 230 UB 
tegne IA-avtale, det skal utprøves et undervisningskonsept for IA-lærere og skoleledere, Ar-
beidslivssenteret skal utvikle metoder for oppfølging av UBene og det skal utarbeides en veile-
der for IA-arbeid rettet mot alle involverte. Det er et ønske at undervisningsopplegget og veile-
deren skal presenteres med tanke på at det på sikt skal innarbeides som en obligatorisk del av 
undervisningen i videregående skole.   
 
 

5.1 Tiltak som er gjennomført i prosjektet 

 

5.1.1 Skolebesøk 
Første skolebesøket ble gjennomført 22. november 2007. I perioden november til januar har 26 
videregående skoler i Akershus fått besøk av prosjektleder fra UE Akershus og rådgivere fra 
NAV arbeidslivssenter i Akershus. Totalt er det gjennomført 29 skolebesøk. Dette innebærer 
besøk hos i overkant av 200 ungdomsbedrifter (UB) av totalt 221 registrerte ungdomsbedrifter i 
Akershus for skoleåret 2006/2007 (www.ue.no). 150 IA-avtaler med ungdomsbedrifter er under-
skrevet i løpet av skolebesøkene. 
 
Til sammen er det brukt 100 timer på skolebesøkene. Prosjektgruppa har gått inn i hver av de 200 
ungdomsbedriftene og gjennomført en felles presentasjon om IA-arbeidet, som avsluttes med en egen 
IA-sertifisering av ungdomsbedriftene.  
 
Skolebesøkene har hatt følgende tematiske innhold: 

 Hva er IA? 
 Nærværsfaktorer  
 Fraværsoppfølging 
 Kjennetegn på en god gruppe 
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 Mål- og handlingsplan  
 IA-avtale og IA-sertifisering 

 
Ungt Entreprenørskap har tatt for seg temaer om hva som skaper arbeidsglede, hvordan samarbeid 
fungerer i en virksomhet, hva og hvordan en god gruppe skapes og vedlikeholdes. Videre har Arbeids-
livssenteret tatt for seg en generell presentasjon av NAV og den rollen et Arbeidslivssenter har, bak-
grunnen for IA-avtalen, forståelser av hva det er å være sjuk og hva som skal til for likevel å møte opp 
på skolen. En sentral parole har vært at det er lov å være syk, men at en likevel kan benytte restar-
beidsevnen. Nærværs- og fraværsfaktorer er brukt for å belyse frafallsproblematikken. Nærværsfakto-
rer er de umiddelbare grunnene elevene har til å velge å forbli på skolen som f.eks mestringsopplevel-
se, motivasjon, tilhørighet, vennskap, trygghet, støtte fra voksenpersoner o.l Fraværsfaktorer er der-
imot grunner elevene har for å velge bort skolen, slik som f.eks mistrivsel med faget, dårlig miljø, 
dårlige resultater, få mestringsopplevelser, teoretisk innretning på undervisningen, bråk, sosiale prob-
lemer, mobbing, lang skolevei osv (Buland et al. 2007).  
 
I skolebesøkene har prosjektgruppa forsøkt å stille spørsmål som åpner for refleksjon og dialog med 
elevene. Spesielt har de vært opptatt av å få elevene til å tenke over hva som gjør at de kommer til 
skolen/ungdomsbedriften, såkalte nærværsfaktorer, og hvordan eget fravær har konsekvenser for de 
medelevene som er på skolen/i bedriften. Fortellinger fra arbeidslivet har blitt brukt for å eksemplifise-
re og sette fraværsproblematikken inn i en større, utvidet sammenheng. I tillegg var det viktig å få 
elevene til å forstå hvordan beregne fraværsprosent og å sette mål for ønsket fravær. 
 
Intensjonen med skolebesøkene var å få satt i gang IA-arbeidet i den enkelte UB. Dette innebar blant 
annet at bedriftene måtte utarbeide egne mål- og handlingsplaner for sine bedrifter. Oppgaven var å 
tenke på nå-situasjonen og beskrive den ønskede situasjonen. Hvilke tiltak skulle de gjøre for å kom-
me dit? Oppstarten av IA-arbeidet innebar følgende oppgaver for bedriftene; 
o Utarbeide mål og handlingsplan med minimum fem tiltak. 
o Lage grupperegler for samarbeid i bedriften. 
o Etablere rutiner for å ha IA som fast sak på styremøtene. 
o Registrere fraværet  

 Lage månedsrapporter 
 Fylle ut egenmeldingsskjemaer 
 Lage individuelle oppfølgingsplaner 

 
Mål- og handlingsplanen skulle sendes inn til NAV innen seks uker etter skolebesøket, men de ble 
ikke gitt noen eksplisitt tilbakemelding. Etterspørsel etter resultater var det forventet at elevene selv, 
eller lærerne gjorde. Handlingsplanene har imidlertid vært et viktig utgangspunkt for vurderingen av 
hvem som kvalifiserer for å kunne bli månedens IA-bedrift (se kap 5.1.4).  
 
Skolebesøkene ble avsluttet med en IA-sertifisering av ungdomsbedriftene. Krav for å bli IA-
sertifisert var at hver av bedriftene utarbeidet; 
• Mål for bedriften 
• Handlingsplan  
• Fraværsrutiner 
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To personer fra ungdomsbedriften, daglig leder og f eks personalansvarlig, og rådgiver fra NAV 
signerte så avtalen. Etter at avtalen var signert fikk hver bedrift utdelt et eget IA-diplom som 
bevis på at de heretter kunne kalles en inkluderende ungdomsbedrift. 
 
Prosjektet skulle samle erfaring, og opplegget for skolebesøk ble justert etter de to første runde-
ne. Prosjektgruppa arbeidde mye med presentasjonene både i forhold til hvordan og hva slags 
informasjon som skulle gis til målgruppen. Det ble lagt mer vekt på dialog og gruppearbeid, 
samt at informasjonen ble redusert. Prosjektgruppa opplevde med dette at de klarte å møte 
elevene der de var. Både dybde og breddestudiene bekrefter at elevene har opplevd disse besø-
kene som fruktbare og at budskapet ble framført på en enkel og forklarende måte. 

 

5.1.2 Elevkurs og lærerkurs 
NAV har vært vertskapet for halvdagskurs både for elever og lærere. 
 
Det er gjennomført ett halvdagskurs over tre timer for daglige ledere og personalansvarlige i 
ungdomsbedriftene (2. febr 2007). Kurset tok opp arbeidet med arbeidsmiljø og oppfølging av 
fraværssamtalen som tema og elevene fikk mulighet til å gå inn i problematikken gjennom et 
rollespill med utgangspunkt i en ”håpløs” elev, en personalsjef og to observatører. Det ble også 
laget individuelle oppfølgingsplaner. Arbeidslivssenteret tok i bruk konkrete eksempler og 
erfaringer fra ordinært arbeidsliv i sine beskrivelser av hvordan sykefraværsoppfølging skulle 
gjennomføres. Det ble lagt vekt på at problemer skal løses der de oppstår og at det er viktig å ta 
tak i uønskede forhold før de får utvikle seg. Videre ble det gjennomgått hva som er lurt og hva 
det er lov å snakke om i oppfølgingssamtaler. Det er daglige ledere og eventuelt personalsjefer i 
ungdomsbedriftene som er ansvarlig for gjennomføringen av slike samtaler. Det viser seg at for 
mange er dette svært vanskelig og uvant. Det å komme sammen og få diskutere ulike konse-
kvenser av dårlig arbeidsmiljø, fungerte bra. Samtidig som elevene fikk presentert suksessfakto-
rene til de bedriftene som lykkes i arbeidet med arbeidsmiljøet.  
 
Erfaringene til prosjektgruppa var at det var vanskelig å nå ut til elevene – også med informasjon 
i forkant av kurset. Mens prosjektgruppa hadde satset på å kunne kurse rundt 100 elever, var det 
kun i overkant av 20 som deltok på kurset. En konklusjon som prosjektgruppa trekker er at det er 
viktig å komme i gang med kurset tidligere i skoleløpet, og at lærerne bør være bedre forberedt 
slik at de eventuelt kan bistå i rekrutteringen til kurset.   
 
Det er også gjennomført et halvdagskurs for lærere hvor temaene har vært; Hva er IA?, arbeids-
glede, nærværsfaktorer, fraværsoppfølging, resultater fra spørreundersøkelse og erfaringsutveks-
ling. Kurset ble gjennomført 30. januar og samlet åtte lærere. Tilbakemeldingene har vært enty-
dige på at dette kom på et for sent tidspunkt i forhold til UB-arbeidet ellers på skolen. Til neste 
år er det derfor lagt opp til lærerkurs allerede 4.september. Dette er med bakgrunn i at lærernes 
kunnskap og kompetanse på feltet er avgjørende for hvorvidt skolene lykkes i IA-arbeidet i 
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ungdomsbedriftene. Lærerne som er intervjuet rapporterer som vi har sett, at de hadde stort 
utbytte av innholdet i kurset. 

 

5.1.3 IA-prisene 
IA-prisen ble delt ut på fylkesmessa ”Se mulighetene”, 7. februar 2007. Prisen var en av i alt 12 priser 
som ble delt ut. Kriteriene for IA-prisen er;  

• Har lavt fravær eller klarer å redusere fraværet 
• Arbeider aktivt for å inkludere alle som arbeider i UB 
• Godt eierskap til IA-tanken 
• Kan fremstå som et IA-fyrtårn 
• Handlingsplan sendt til NAV 

 
Prosjektgruppen stilte seg selv spørsmålet om hvordan de skulle holde IA-arbeidet varmt i ungdoms-
bedriftene, etter at fylkesmessa med IA-prisen var vel gjennomført og etter at de hadde nådd sine mål i 
handlingsplanen. Svaret ble å sette i gang et nytt tiltak hvor ungdomsbedriftene skulle konkurrere om å 
bli ”månedens IA-ungdomsbedrift”. I løpet av prosjektperioden er det delt ut to priser, en i mars og en 
i april. For å kunne delta i konkurransen om å bli månedens IA-ungdomsbedrift må bedriftene lage en 
rapport på 1 -2 sider som de sender inn til NAV/UE innen den 10. i måneden før den det konkurreres i. 
Elevene må vise til positive resultater mht fravær, god kommunikasjon, godt samarbeid og at alle i 
bedriften forstår hva IA innebærer. Det er også en forutsetning at en på forhånd har sendt inn mål- og 
handlingsplan, som så legges ved rapporten, og der en viser til hvordan arbeidet i bedriften har utviklet 
seg i forhold til opprinnelige planer. Fraværsutviklingen skal fylles ut i eget fraværsregistreringsskje-
ma og kvantifiseres. I kriteriebeskrivelsen heter det at ”Hver måneds vinner får et gavekort på Peppes 
Pizza, slik at bedriften kan hygge seg sammen og pleie fellesskapet, noe som også er viktig for å ha et 
godt arbeidsmiljø”. 
 
Prisen er delt ut av NAV arbeidslivssenter i Akershus, og det har vært bra med oppmerksomhet rundt 
tildelingen. Prosjektgruppa vurderer det som et positivt tiltak, og fortsetter neste år med ”Månedens 
IA-pris” for noen utvalgte måneder gjennom skoleåret.  

 

5.1.4 Elevhefte og lærerveiledning  
Gjennom prosjektperioden er det sanket mange erfaringer som vil bakes inn i prosjektets infor-
masjons- og undervisningsopplegg. Både lærere og elever har gitt innspill til innhold i elevheftet 
og lærerveiledningen. Prosjektgruppa er opptatt av at de ikke må utarbeide et statisk opplegg for 
IA-arbeidet i UB, men at det må reflektere det prosessuelle i arbeidet.  
 
Det er utarbeidet et veieldningshefte for lærere og elever. Heftet kan brukes av lærere fra a til å 
eller som oppslagsverk. Elever kan bruke det som arbeidsbok eller slå opp på aktuelle tema.  
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Temaene i veiledningen er: 
• Om bruk av heftet 
• Hva er IA 
• IA i ungdomsbedrift 
• Hvordan jobbe med IA i ungdomsbedrift 
• IA-plan for ungdomsbedriftsåret 
• Samspill – om det å arbeide sammen 
• Trivsel – Hva gjør at vi trives 
• Kommunikasjon og aktiv lytting 
• Konfliktløsning 
• Mål- og handlingsplan for IA 
• Nærværsregistrering og månedsrapport 
• Rutiner for inkludering ved fravær 
• Ditt personlige ansvar 

 
Heftet er kvalitetssikret av NAV arbeidslivssenter Akershus, tidligere UB-elever og medarbeide-
re i Ungt Entreprenørskap sentralt og fylkesforeninger. Totalt 11 personer har vært med på å 
kvalitetssikre heftet. 

 

5.1.5 Informasjon internt i Ungt Entreprenørskaps fylkesforeninger 
IA-arbeidet og erfaringer fra prosjektet er presentert og diskutert på Ungt Entreprenørskaps 
nettverkssamling i august 2007. Det er laget et følgebrev til veiledningsheftet, samt powerpoint-
presentasjon som fylkene kan benytte om de ønsker. Underlagsmateriell som skjemaer o.l er lagt 
ut på www.ue.no.  
 
 

5.2 Erfaringer og resultater 
 
Prosjektgruppas generelle oppfatning basert på de 29 skolebesøkene de gjennomførte var at IA 
som begrep og innhold var lite kjent både blant elevene som var involvert, men også blant lærer-
ne ved skolen. 
 
Skolebesøkene var hektiske, det var svært mye ny informasjon og mange nye begreper og tanker 
på en gang. Det var en intensivt opplegg, men prosjektgruppa syntes de fikk det til å fungere 
godt. Elevene som er intervjuet fremhever skolebesøkenes motiverende påvirkning. Samtidig så 
har det som ble presentert gjort inntrykk; 

”Når dere (UE og NAV) snakket om fravær så tenkte jeg at jeg skulle forbedre meg”. 
”Jeg tenkte at vi måtte ta oss sammen og finne en måte for hvordan vi kunne få ned fraværet vårt”. 
”Samvittigheten økte – hvis du føler deg skyldig, oj, jeg burde gjort litt mer…Fikk mer lyst til å stå på, 
jeg tenkte at nå må jeg få beina på jorda”. 
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”Jeg tenkte at nå skal vi jobbe med samarbeid. For vi var ikke så sammensveisa, jeg tenkte at det var 
viktig å ta seg sammen og være en god lagspiller. Det blir ikke det samme uten alle med”. 

 
Noen har etterlyst flere skolebesøk, de har hatt behov for tettere oppfølging etter hvert som de 
kom i gang. Andre sier at det har vært en fordel at skolebesøkene kom da de gjorde (november -  
januar) fordi de da hadde kommet i gang med bedriftene og fått erfaring med hva det vil si å ha 
samarbeidskonflikter, fraværskonflikter osv. Flere sier at det var bra at det var noen ”utenfra” 
som kom, det gjør det mer seriøst. Lærerne legger også vekt på at det har en spesiell effekt på 
elevene når NAV kommer til skolen og presenterer det de arbeider med. Det synliggjør at dette 
er viktig, at elevene skal utgjøre fremtidens arbeidsliv. Som en av lærerne sier så gjør det inn-
trykk når du blir presentert for at 700 000 nordmenn er uføre eller uten arbeid; 
 

”Det setter perspektiv på ting. Det fikk dem til å tenke…. (Viktig å huske) at det alltid er noen 
som venter på dem i arbeidslivet. Jeg brukte det også i andre klasser som ikke hadde UB. Jeg sa, 
møt opp, ikke kjenn for godt etter når dere våkner om morgenen, dere vil alltids finne et påskudd 
til å ikke dra på skolen. Møt opp, noen venter på deg!” 

 
Lærerne fremhever også det pedagogiske opplegget, at innlederne klarte å skape entusiasme, 
begeistring og få elevene med. – ”Det er en mangelvare i skolen i dag”. Elevene sier også om 
representantene som holdt skolebesøkene at de snakket på en forståelig måte og at det var lett å 
klare å forstå hva de sa. 
 
Et ankepunkt som fremheves av prosjektgruppa er at lærerne ikke var godt nok forberedt på 
prosjektets innhold. Skolebesøkene fikk noe ulik mottakelse fra skole til skole avhengig av 
hvorvidt skolene hadde forberedt seg eller ikke. Det var også slik at kunnskapen om både IA og 
UB var varierende blant lærerne. I noen skoler hadde de jobbet i flere år med UB, mens andre 
var det helt nytt for. En nøkkelfaktor er at lærerne kommer tidlig på banen og dermed får en mer 
styrende hånd over prosessen. Dette har prosjektgruppa tatt konsekvensen av for neste års plan-
legging, så nå er det lagt inn et forberedende lærerkurs tidlig i semesteret (se pkt 5.1.2). 
 
En vurdering som prosjektgruppa vil gjøre med tanke på neste års gjennomføring, er om en skal 
ha en utvelgelse av skoler hvor en inviterer seg inn, eventuelt la de skolene som er interessert i 
prosjektet få invitere prosjektgruppa til seg - i stedet for å kjøre skolebesøk på alle skolene.  
 
Dette prosjektet har vært en stor-skala utprøving blant 26 av 28 videregående skoler som hadde 
ungdomsbedrifter i Akershus. Alle skolene og ungdomsbedriftene har fått tilbud om å delta i 
prosjektet, noe så godt som alle takket ja til. For prosjektgruppa har det vært omfattende å skulle 
arbeide med over 200 bedrifter samtidig. Kombinasjonen av å både skulle nå bredt (ut til alle) og 
gå i dybden (arbeide med holdninger) har vært utfordrende og har blant annet vanskeliggjort 
oppfølging av bedrifter. Samtidig har det vært en utfordring at prosjektet kom såpass sent i gang, 
noe som ytterligere har forsterket tidspresset i prosjektet. Basert på prosjektgruppas erfaringer 
ville de i fortsettelsen ha gjort prosjektet noe annerledes, blant annet ville de prøvd ut prosjektet i 
mer begrenset skala gjennom å invitere noen lærere og UBer som de så fulgte opp tettere og over 
en lengre periode. Dette ville gitt prosjektet mer ro til å arbeide langsiktig og i dybden, samtidig 
som elever og lærere ville blitt mer involvert i selve prosjektideen og fått et nærmere eierforhold 
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til prosjektet. En slik arbeidsform er også mer i tråd med den ordinære virksomheten som Ar-
beidslivssenteret driver, hvor de setter i gang prosesser i virksomhetene, følger opp etter en tid, 
før de gjør opp status og evaluerer.  
 
Prosjektgruppa har fått så mange positive tilbakemeldinger om at dette temaet er viktig for 
skolen, at de er sikker på at arbeidet er verdt å videreføre. Det er mange unge som dropper ut av 
videregående skole samtidig som vi vet at tallet på unge uføre øker. Det å arbeide holdningsska-
pende og forberede unge på forpliktelser og rettigheter i det framtidige arbeidslivet, er en vinn-
vinn-situasjon for alle parter, blir det sagt. Samtidig er prosjektgruppa opptatt av at ikke bare 
elevene, men også lærerne må få hevet sin kompetanse på dette feltet dersom de skal bli i god 
nok stand til å drive prosessene internt i virksomhetene. 
 
NAVs positive erfaringer med prosjektet har ført til en beslutning om at IA-arbeid i videregående 
skole skal bli en del av Arbeidslivssenterets framtidige arbeid. Arbeidslivssenteret ønsker på lang 
sikt å utarbeide en strategi for hvordan de kan arbeide med de videregående skolene samtidig som 
de også server de ordinære virksomhetene. Ideen om å kunne arbeide med de som skal utgjøre det 
framtidige arbeidslivet er svært motiverende, blir det sagt. Og fordi inkluderende arbeidsliv i stor 
grad handler om å påvirke holdninger, er det viktig at dette starter så tidlig som mulig. Det vil i 
tilfelle være nyskapende for Arbeidslivssentrene om de i Akershus inkluderer elever i videregåen-
de skole i sitt virksomhetsområde. Visjonen er at dette arbeidet skal bli en del av de ordinære 
arbeidsoppgavene innenfor NAV, men at det da utvides til også å inkludere de som ikke er i UB, 
slik at IA blir et slags fag som formidles til alle. På kort sikt er planen å videreføre prosjektet i 
samarbeid med UE Akershus også neste skoleår, og da med de revisjonene som nå er gjort i 
prosjektet. 
 
Forventningene fra prosjektgruppa var at prosjektet skulle bidra til inkludering og mindre fravær, 
både holdningsendring og en faktisk reduksjon i fravær. Dette ble også tydelig kommunisert fra 
styringsgruppa. Samtidig har prosjektgruppa vært bevisst på at det arbeidet som gjøres er møy-
sommelig og tidkrevende. Spesielt har NAV arbeidslivssenter, som til daglig arbeider med 
sykefravær og forebygging, vært opptatt av at det å arbeide med fravær handler om å påvirke 
holdninger, noe som tar tid og som det ikke vil bli konkrete resultater av før på lengre sikt. Ett av 
medlemmene i prosjektgruppa sier; 
 

Om dette prosjektet viser i tall at vi har lykkes er jeg ikke så sikker på. Men at elevene har fått mer forståel-
se av rollene leder – ansatt, at de har fått forventningsavklaringer i UBene, til og med erfart noen konse-
kvenser for å ikke delta - det vet jeg vi har fått til.  
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6 Konklusjoner og anbefalinger 
 

I dette siste kapitlet tar vi utgangspunkt i de forskningsspørsmålene følgeforskningen har kon-
sentrert seg om, og vil på bakgrunn av disse kort trekke sammen våre konklusjoner av prosjektet. 
Samtidig vil vi også gi noen anbefalinger om hvordan prosjektet kan videreføres, eventuelt hva 
som bør ligge til grunn for det videre arbeidet med å skape inkluderende ungdomsbedrifter. 
 
Forskningsspørsmålene som har ligget til grunn for følgeforskningen er; 

 I hvilken grad fører prosjektet til økt trivsel blant de medvirkende elevene? 
 I hvilken grad utvikles det metoder som gjør det mulig for Arbeidslivssenteret å følge 

opp UB-elevene, og hvorvidt er disse metodene hensiktsmessige i forhold til å nå målet? 
 Hvordan utvikler fraværet seg i den enkelte UB i tidsperioden november 06 – juni 07? 
 Hvilke forståelser og erfaringer har elevene av at deres Ungdomsbedrift (UB) har inngått 

IA-avtale? 
 Hvilke erfaringer har lærerne og representanter ved Arbeidslivssenteret med prosjektet? 

 
 

6.1 Konklusjoner 

 

6.1.1 I hvilken grad fører prosjektet til økt trivsel blant elevene? 
Forventningene til at prosjektet skulle bidra positivt i forhold til trivsel og i forhold til å redusere 
fraværet var stor blant elevene. Samtidig viste andre breddestudie at erfaringene til elevene var at 
prosjektet ikke i tilsvarende grad hadde svart til disse forventningene. Ut fra våre funn er det 
vanskelig å si noe om hvor sterk betydning prosjektet har hatt for trivselen i UBen og i klassen. I 
dybdeintervjuer viser elever og lærere til flere positive effekter, samt at flere elever rapporterer 
om forbedring av miljøet i klassen og ungdomsbedriften, men tallene fra breddestudiene viser 
ingen endring. Vi har konkludert med at det er mulig at prosjektet har hatt en positiv betydning 
for noen elever, men at vi ikke finner noen ”bedring” når vi forsøker å tallfeste trivselen i klas-
sen og UB. De aller fleste elevene trives da også godt i skolen, i klassen og i ungdomsbedriften. 
Problemstillingene det arbeides med i prosjektet er avgjort vanskelige og tidkrevende. Bredde-
studiene viser utviklingen over fire måneder, noe som i denne sammenheng er en svært kort tid. 
Effekter av arbeidet vil ikke vise seg før på lengre sikt.  
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Når dette er sagt, er det likevel grunn til å hevde at prosjektet har bidratt positivt til å påvirke 
elevenes tanker, oppfatninger og holdninger til fravær og trivsel i skolen. Vi har sett at bredde-
studien viser en prosentvis bedring i holdninger til fravær og i holdninger til og opplevelsen av 
mobbing, i løpet av prosjektperioden. Videre viser dybdestudien at elevene har satt pris på å 
arbeide med forhold som har å gjøre med trivsel og fravær. Det å ha dette som et eksplisitt fokus 
har vært positivt for samholdet internt i gruppa. Gjennom dette prosjektet har de fått hjelp til å 
sette ord på noe av den frustrasjonen de har opplevd ved betydelig fravær. Daglig leder rapporte-
rer at de har fått en legitim grunn for å snakke om konflikter som følge av fravær og eksklude-
ring, og de har fått verktøy som skal være til hjelp for å håndtere problematikken.  

 

6.1.2 Hvordan fungerer metodene for oppfølging fra Arbeidslivssenteret?  
Spørsmålet her var; I hvilken grad utvikles der metoder som gjøre det mulig for Arbeidslivssen-
teret å følge opp UB-elevene, og hvorvidt er disse metodene hensiktsmessige i forhold til å nå 
målet? Arbeidslivssenteret har gjennomført skolebesøkene, og elev- og lærerkursene sammen 
med UE Akershus. I tillegg har de utarbeidet kriteriene for IA-prisen, og fulgt opp utdelingen av 
månedens IA-pris, samt hatt oversikt over hvem som har sendt inn mål- og handliingsplan og 
rapporter til konkurranser. 
 
Vi har sett at prosjektet har omfattet svært mange bedrifter og at det store omfanget har redusert 
mulighetene for tettere oppfølging av den enkelte bedrift. Arbeidslivssenteret har pekt på at det 
er nødvendig å heve kompetansen til lærerne slik at de kan ta seg av mer av oppfølgingsarbeidet 
i bedriftene.  
 
I fortsettelsen ser Arbeidslivssenteret det som nødvendig at dette arbeidet kommer inn som en 
ordinær del av opplæringen for alle elevene i videregående skole. De ønsker å arbeide med å 
utvikle en strategi for at oppfølgingen av IA-arbeidet i videregående skole blir en del av de 
ordinære arbeidsoppgavene innenfor NAV. 

 

6.1.3 Hvordan utvikler fraværet seg i den enkelte UB? 
Fraværet i den enkelte UB har vi ikke tall på, da ikke alle bedriftene har gjennomført fraværsre-
gistrering9. Det vi derimot har tall på er hvordan elevene selv vurderer sitt fravær, for høsthalv-
året og for vårhalvåret. Som vi har kommentert i kap. 3.1 er fordelingen i fraværet i perioden 
september-desember og januar-april svært lik. På den andre siden vet vi jo ikke om elevene har 
hatt like mange UB-timer eller skoledager i høst og i vår, vi kjenner ikke til alle de ulike årsake-
ne til fraværet, og vi vet ikke om elevene ”har husket rett”. Dessuten kan vi ikke kontrollere for 
uforutsette hendelser som for eksempel influensaepidemien på ettervinteren, som førte til høyt 
sykefravær også blant skoleelevene. Det er også vanskelig å vite hva fraværsutviklingen skal 

                                                      
9 Noen eksempler fra bedrifter som har foretatt fraværsregistrering viser en positiv tendens. En bedrift rapporterer om 
75 % fraværsreduksjon, dvs fra 4 dager til 1 dag pr måned, en annen rapporterer om 51 % reduksjon – men dette er 
tall som vi ikke kan bekrefte. 
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sammenlignes med. Vi har i dag ingen offisiell statistikk over det generelle fraværet i videregå-
ende skole10. Vi har fått tilbakemelding fra noen skoler om at fraværet i videregående skole ofte 
er lavere i høsthalvåret enn i vårhalvåret. Sett i lys av det kan resultatene fra våre breddestudier 
som viser at fraværet har holdt seg stabilt, indikere en positiv trend i forhold til ordinære forhold. 
Dette kan vi imidlertid ikke verifisere. 
 
Samtidig har vi også sett i denne rapporten, at elevene er blitt mer bevisste på å tilrettelegge for 
fleksible løsninger dersom noen er borte. Et høyt fravær trenger med andre ord ikke bety at 
deltakerne ikke har gjort jobben sin, men tvert imot kan de ha arbeidet hjemmefra i sykdomspe-
rioden. Vi har sett at holdninger har endret seg positivt i løpet av prosjektperioden (jfr kap. 3.2) 
og det er flere informanter som rapporterer at de som en konsekvens av deltakelsen i prosjektet 
nå tenker annerledes om årsaker til og konsekvenser av eget fravær. Det betyr at prosjektet har 
bidratt til å sette i gang en prosess hvor elevenes forestilling om og holdninger til eget fravær 
utfordres. 
 
Fra tidligere forskning på fravær blant elever i videregående skole, vet vi at det er en klar sam-
menheng mellom høyt fravær og det vi kaller frafall (altså drop-out) fra skolene (bl.a Markussen 
et al 2006, Buland et al 2007). Fraværsindikatoren er med andre viktig for å si noe om gjennom-
strømningen på videregående skole. Ulike undersøkelser viser at mellom 15 – 20 prosent av 
elevene i videregående skole slutter før de er ferdig med skolen og at årsakene til det høye tallet 
er mange og svært sammensatte (ibid). En hovedkonklusjon fra prosjektet ”Bortvalg og kompe-
tanse”, som er gjennomført av de sju fylkeskommunene på Østlandet, er at sosiale forhold og 
elevenes hjemmesituasjon er avgjørende for hvorvidt de fullfører videregående opplæring 
(St.meld nr. 16/2006-2007). Hele 45 prosent av respondentene i vår studie har vært borte på 
grunn av personlige problemer og 14 prosent har vært borte på grunn av problemer hjemme, og i 
gruppeintervjuene beskriver informantene psykologiske og sosiale årsaker som de mest vesentli-
ge for fraværet. Dette bekrefter betydningen av å ta de sosiale forholdene rundt elevene på alvor, 
når en arbeider med forebygging av fravær og trivsel i skolen. I stor grad kan vi si at prosjektet 
”Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften” har tatt opp i seg disse forholdene med utgangs-
punkt i metoder, teknikker og holdninger for hvordan ungdomsbedriftene kan støtte opp under 
og tilrettelegge for den enkelte ansattes tilstedeværelse og trivsel. 

 

6.1.4 Elevenes forståelser og erfaringer av IA-ungdomsbedriften 
Som vi har sett i rapporten har elevene hatt høye forventninger til prosjektet. De har blant annet 
opplevd å få tilgang på verktøy som har hjelpt dem i en fastlåst situasjon. Skolebesøkene blir 
fremhevet som inspirerende og viktige. NAVs deltakelse i prosjektet ser ut til å ha hatt avgjøren-
de betydning for elevenes oppfattelse av dette som et relevant prosjekt. Det å underskrive IA-
avtalen har gjort det hele mer ”ekte” og ansvarsfullt. Flere rapporterer at de ser relevansen til 
ordinært arbeidsliv. Dette bekreftes også av lærerne. Ellers er det viktig at det arbeides med IA-

                                                      
10 Vi har vært i kontakt med både SSB, Utdanningsdirektoratet og fylkeskommunen i Akershus, men ingen 
av disse har tilgjengelig statistikk over fraværet i videregående skole. 
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relaterte temaer hele tiden i ungdomsbedriften, og at disse kommer inn som en naturlig del av 
UB-prosessen.  
 
De høye forventningene til prosjektet kan indikere at temaene svarer til reelle behov hos elevene. 
Når forventningen bare delvis blir innfridd har det sammenheng med at prosjektets tema vanske-
lig lar seg innfri på kort sikt. Utenom noen konkrete redskaper og tiltak som kan settes i gang på 
kort sikt, er det grunnleggende arbeidet som handler om å reflektere over egne praksiser og 
skape holdninger, tidkrevende og langsomme prosesser. 
 
Når det gjelder det siste spørsmål om hvilke erfaringer lærerne og representanter fra Arbeidslivs-
senteret har, er dette kommentert under de andre delene i kapitlet. 
 
 

6.2 Noen innspill til eventuell videreføring 
 
Resultatene fra dette prosjektet viser at det er behov for å arbeide med problemstillinger knyttet 
til trivsel, fravær og inkludering som en vedvarende og langsiktig prosess. Fra all annen forsk-
ning som er gjort i forhold til IA-arbeidet i ordinært arbeidsliv vet vi at resultatene først kommer 
etter lengre tids systematisk arbeid. For å få mer konkrete effekter av prosjektarbeidet vil vi 
derfor anbefale en videreføring av ”Jakten på arbeidsgleden”. 
 
I en eventuell videreføring blir det viktig å komme i gang helt fra starten av skoleåret og på en 
slik måte at IA blir en integrert del av hele UB-prosessen. Det blir dermed viktig å vektlegge at 
inkluderende arbeidsliv handler om en måte å arbeide på, en tilnærming, mer enn det handler om 
konkrete oppgaver som skal gjøres og leveres. En kan med andre ord ikke arbeide med IA gjen-
nom å ta skippertak rett før en messe, men gjennom å ha temaet på dagsorden hver dag (ar-
beidsmoral, samarbeidsmåter, konfliktløsning, dialog). I denne prosessen hadde det vært interes-
sant å invitere elevene til å skrive logg om egne erfaringer; – hva gjorde det med meg når lede-
ren snakka til meg på denne måten? – for deretter å oppfordre elevene om å dele erfaringer, og 
bidra til refleksjon og læring om egen praksis, holdninger og forestillinger. 
 
UB er en egnet arena for å arbeide med kommunikasjon, konfliktløsning, samarbeid, øvelse i å 
sette seg personlige mål, øvelse i å tenke kreativt – også mht tilrettelegging og inkludering. 
Fokuset på kommunikasjon kan med fordel komme enda sterkere inn i IA-prosessen. Rapporten 
har vist at konfliktløsning er et sentralt tema, likedan hvordan kommunisere når du skal ta opp 
vanskelige ting. Heller enn å presentere standardiserte kommunikasjonsmodeller, er det i den 
sammenheng en fruktbar tilnærming å la elevene reflektere over hvordan ulike kommunikasjons-
former påvirker dem – og derigjennom bevisstgjøres egen kommunikasjon11.  
 
                                                      
11 I arbeidet med IA har det å fokusere på kommunikasjon og forandring vist seg å gi store gevinster i 
forhold til å bedre arbeidsforholdene. Blant annet er det gjennomført et treårig prosjekt blant de fem 
kommunene i Gjøvikregionen som har gode resultater fra å ha arbeidd bevisst og systematisk med kom-
munikasjon i alle relasjoner og på alle nivåer i virksomhetene (se ØF-rapport nr 14/2005 og nr 17/2006). 
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I det videre IA-arbeidet bør det også være et sterkere fokus på daglige ledere/ personalledere. 
Disse har en vanskelig rolle, og de trenger mer opplæring og støtte i det å være leder, hvordan 
takle vanskelige forhold, hvordan opprettholde skille mellom det å være leder og venn osv. 
 
Og det bør vurderes om en eventuell videreføring skal omfatte alle skolene i fylket eller om en 
heller bør konsentrere seg om et mindre utvalg ungdomsbedrifter for dermed å ha mulighet til en 
tettere og mer systematisk oppfølging. 
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Rapporten er basert på følgeforskning av prosjektet ”Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbe-

driften” som er gjennomført blant 230 ungdomsbedrifter i videregående skole i Akershus. 
Prosjektet, som er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap Akershus og NAV arbeids-
livssenter Akershus, har som mål å øke trivselen og redusere fraværet blant elevene gjen-
nom å implementere IA-avtalen i ungdomsbedriftene. Følgeforskningen har hatt fokus både 
på prosess- og resultatevaluering. Rapporten baserer seg på analyser av kvalitative inter-
vjuer og to spørreundersøkelser. I rapporten konkluderer vi med at prosjektet har bidratt 

positivt til holdningsendring i forhold til elevenes forståelse av fravær og hva som bidrar til 
trivsel og inkludering. Flere respondenter mener at IA-prosjektet hadde bidratt til å redusere 
eget og/eller andres fravær, men vi gjenfinner ikke dette i faktisk redusert fravær. En anbefa-
ling er å fortsette prosjektet for derigjennom å kunne arbeide mer langsiktig og systematisk 

med fraværsoppfølgingen i videregående skole. 
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