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Introduksjon til oppgaven

Årlig starter 98% av dagens ungdom på 
videregående skole, men 25% av disse 
slutter på skolen før fullført utdanningsløp 
(NOVA, 2021). Personer uten fullført 
videregående opplæring har høyere risiko for 
arbeidsledighet. «[Men de er også] oftere å 
finne i lavtlønnede jobber og overrepresentert 
blant trygdemottakere og kriminelle,» (Von 
Simson 2014). Utdanningsforbundet mener 
også at videregående opplæring er selve 
grunnlaget for en vellykket inngang og senere 
karriere i arbeidslivet (Utdanningsforbundet 
2022). Frafallsproblematikken kan anses 
som en av de største utfordringene i vårt 
velferdssamfunn (Wabø, 2021).  

Løpet av designstudiet har jeg forstått 
at dersom man skal skape verdi for en 
bruker av en tjeneste, må man også forstå 
brukerens behov og frustrasjoner. Som en 
av tjenestedesigns hovedprinsipper, er også 
denne oppgaven brukersentrert. Derfor har 
jeg derfor involvert elever fra ungdomsskoler 
og videregående skoler, samt lærere og 
pedagoger.  Som designer har jeg liten 
ekspertise innen offentlige tjenester eller 
offentlige systemer, og har prøvd å tilegne meg 
kunnskap på dette feltet for å prøve å forstå 
den systemiske delen av problematikken.  

Denne delen av besvarelsen viser oppgavens 
prosess i sin helhet. Bacheloroppgaven er et 
tjenestedesignprosjekt, og er et forsøk på å 
besvare den overordnede problemstillingen 
til høyre, hvordan kan vi redusere frafallet i 
videregående skole? Prosesspresentasjonen er 
en presentasjon av hvordan jeg har utforsket 
temaet, problematikken og hvilke nøkkelfunn 
som var sentrale i idégenereringen. Utviklingen 
og testingen av idéer er også inkludert med 
tanker og refleksjoner underveis i prosessen.

I forbindelse med oppstarten av 
bachelorprosjektet, satte jeg ambisjonsmål for 
bacheloroppgaven og perioden. Listen under 
er fra viktigste til minst viktige ambisjon for 
perioden: 

1. Utvikle en løsning som reduserer antall 
elever som faller fra videregående skole.
2. Få erfaring med designprosess fra oppstart 
til leveranse av prosjektet. 
3. Levere en god akademisk oppgave som kan 
brukes til videre forskning på feltet.
4. Personlig utvikling, på et profesjonelt nivå 
ved å få et større profesjonelt nettverk og 
kjenne på en utvikling som fagperson. Men 
også på et personlig nivå, med å kjenne på 
mestringsfølelse. 

I begynnelsen av bacheloroppgaven fikk jeg en 
deltidsstilling som tjenestedesignintern hos 
Comte Bureau. I stillingen ble jeg inkludert 
i et prosjekt de gjorde for Kristiansand 
kommune, som var et ettårig prosjekt i et 
flerårig program kalt «Flere i arbeid». Med 
inspirasjon i prosjektet, så jeg behovet for en 
tjenestedesignløsning i problematikken med 
arbeidsløshet og frafall i videregående skole. 
Hele prosessen er egenprodusert, der ikke 
annet er spesifisert.

Frafall i videregående skole er blant vår tids store bekymringer. 
Hva kan vi lære om vi snakker med de frafalne i stedet for å snakke om frafallet? 

Opplever de unge selv å ha mistet fotfestet, og i tilfelle hvorfor? I denne boka 

presenteres ny forskning med mål om å nyansere forståelsen av frafall. Kapitlene representerer

 ulike perspektiver. Noen bygger opp om bekymringen - avbrutt videregående utdanning 

gir økt sjanse for utenforskap. I andre kapitler framstilles ikke frafallet som problemet, men 

snarere en del av løsningen for å gjøre noe de frafalne selv opplever som mer meningsfullt.

 Felles for de unge er at de menerå ha kompetanse på eget liv og et ønske om å realisere egne 

drømmer. Boka er forskningsbasert, og har en sammensatt målgruppe. Bidragene er relevante

 for skoleledere, lærere på ungdomstrinnet og videregående skole, veiledere i NAV, 

partene i arbeidslivet, samt forskere på ungdom, utdanning og livsløp.v

Frafall

Frafall i videregående skole er blant vår tids store bekymringer. 
Hva kan vi lære om vi snakker med de frafalne i stedet for å snakke om frafallet? 

Opplever de unge selv å ha mistet fotfestet, og i tilfelle hvorfor? I denne boka 

presenteres ny forskning med mål om å nyansere forståelsen av frafall. Kapitlene representerer

 ulike perspektiver. Noen bygger opp om bekymringen - avbrutt videregående utdanning 

gir økt sjanse for utenforskap. I andre kapitler framstilles ikke frafallet som problemet, men 

snarere en del av løsningen for å gjøre noe de frafalne selv opplever som mer meningsfullt.

 Felles for de unge er at de menerå ha kompetanse på eget liv og et ønske om å realisere egne 

drømmer. Boka er forskningsbasert, og har en sammensatt målgruppe. Bidragene er relevante 

for skoleledere, lærere på ungdomstrinnet og videregående skole, veiledere i NAV, 

partene i arbeidslivet, samt forskere på ungdom, utdanning og livsløp.v

Problemstilling 1: 
Hvordan kan vi bruke tjenestedesign til å 
redusere frafall i videregående skole? 

Ambisjonsmål for oppgaven
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Tilnærming til oppgaven

Prosessoppbygging
Denne prosesspresentasjonen omhandler 
hele designprosessen fra innsiktsinnhenting 
og syntetisering til idéfasen og presentasjon 
av valgt idé. Presentasjonen inneholder også 
refleksjon underveis i bachelorperioden og 
over valgene som ble tatt i løpet av prosessen.  

Prosessen tar utgangspunkt i 
prosessrammeverket Double Diamond 
(British Design Council, 2019) og er et forsøk 
på å svare på problemstillingen, gjennom 
rapporter, avhandlinger, artikler og kvalitative 
intervjuer. Det er viktig å påpeke av prosessen 
har vært en iterativ prosess, hvor jeg har 
gjennomgått de ulike stegene flere ganger. 
Det er ofte slik fordi man ikke alltid treffer på 
første forsøk og at man bør veksle mellom 
fasene (Hvidsten mfl. 2021, 31).

Double Diamond-rammeverket ble valgt på 
bakgrunn av at jeg gjennom bachelorgraden 
har fått størst kjennskap til det som 
rammeverk og dermed også kjenner til 
hvordan det skulle benyttes.  

Første diamant, som inneholder de to første 
fasene handler om å forstå problemet og «løse 
riktig problem» gjennom innhenting av innsikt 
og definering. Deretter, i andre diamant 
skal man «løse problemet riktig», gjennom 
utvikling av idéer og testing. (Hvidsten mfl. 
2021, 30).

De to diamantene inneholder to forskjellige 
tankesett: divergerende og konvergerende, 
hvor trekantene former to diamanter (British 
Design Council, 2019).  I divergente faser 
åpnes det opp for nye inntrykk, mens i 
konvergente faser lukkes prosessen igjen. 

Gjennomgående i prosesspresentasjonen vil 
en etterlikning av Double Diamond-figuren 
være markert på hver side, som vist til høyre. 
Det er for å tydeliggjøre hvilken fase og til 
hvilken tid ulike aktiviteter er gjennomført.

Diamant 1: Research Diamant 2: Designe

1 2 43

FIGUR 1: Hver fase er markert med tall, 
1:Forstå, 2: Definere, 3: (Idé)Utvikle, 4: Teste
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Første fase i første diamant i Double Diamond 
kalles «Discover», fordi man nettopp skal 
det - utforske. Her fokuserte jeg på å «åpne 
opp» og tenke divergerende. Denne fasen 
gikk til mye planlegging av prosessen. Da 
jeg gikk i gang, begynte jeg med å definere 
problemstilling og avgrense temaet. Deretter 
utviklet jeg en intervjumal og prøvde å 
rekruttere intervjuobjekter. Fasen inkluderte 
også at jeg holdt intervjuene og innhentet 
annen relevant sekundærinnsikt.

Fase 1: Forstå

BPP3100 Kandidat 506 520.05.2022
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Fase 1: Forstå 

Innsiktsinnsamling

Siden jeg hadde liten kunnskap om temaet og 
offentlige systemer var det sentralt å gå bredt 
ut i innsamlingen av innsikt for å sørge for en 
bredest mulig forståelse av problemet. 

Primærinnsikten i denne oppgaven er 
innhentet gjennom kvalitative intervjuer. 
Jeg valgte å bruke intervju som metode for 
datainnhenting fordi intervjuobjekter ofte har 
nyttige erfaringer og kunnskap rundt tema 
(Andersen og Krumsvik. 2019) De vet hvor 
skoen trykker, hvilke erfaringer de gjorde 
seg da de gikk på skolen, og hvilke behov og 
frustrasjoner de hadde.

Totalt har jeg intervjuet ti personer, hvorav 
fem var elever, tre forskere og to lærere. 
Jeg opplevde det som vanskelig å rekruttere 
intervjuobjekter gjennom skolene, og flere 
skoler ga tilbakemelding om at de opplevde 
et høyt trykk etter koronapandemien og at 
de ikke hadde mulighet til å stille på intervju. 
Derfor gjorde jeg meg først opp en mening om 
hvem jeg hadde nytte av å intervjue, før jeg 
benyttet meg av «snøballmetoden», som betyr 
at man tar utgangspunkt i et intervjuobjekt 
og dets sosiale nettverk for å rekruttere flere 
intervjuobjekter. (Andersen og Krumsvik. 
2019) 

Da jeg gikk i gang for å lage intervjuguide 
leste jeg meg opp i Metodebok for kreative 
fag og valgte å inkludere åpne, ikke-ledende 
spørsmål. I flertallet av spørsmålene brukte 
jeg også hv-spørreord, som hva, hvordan og 
hvilke fordi det hjelper oss å forstå en større 
del av temaet og problemene (Rienecker og 
Jørgensen 2013).

Det var viktig at jeg også fikk gravd dypere 
i hensikten til intervjuobjektene også, og 
spurte også mye hvorfor og fikk de til å 
åpent reflektere rundt svarene de ga. Det 
åpnet muligheten for å tolke og analysere 
årsaker, virkninger, bakgrunn, forklaringer 
og sammenhenger (Rienecker og Jørgensen. 

2013). (Intervjuguiden i sin helhet ligger 
vedlagt.)

 Ut fra problemstillingen jeg begynte med, 
hadde jeg et stort fokus på frafallet fra 
videregående skole. Jeg ville prøve å finne 
ut av hvorfor så mange som 1/4 av de som 
startet på videregående opplæring, sluttet. 
Jeg skjønte også det var viktig å forstå hvilke 
elementer som gjorde at elevene mislikte 
skolen og hvilke elementer de likte ved skolen. 
Jeg oppfordret til at intervjuobjektene fortalte 
på egen hånd, for å unngå ledende spørsmål 
på tema jeg mistenkte var viktige og sentrale. 

I tillegg, som sekundærinnsikt, har jeg 
hentet innsikt fra forskningsrapporter, 
masteravhandlinger, statistikk fra SSB, bøker 
om frafall i skolen, fagartikler. Dessuten har 
jeg gjennomført flere aktiviteter sammen med 
Comte Bureau knyttet til samme tematikk. 
Figuren viser en visuell framstilling av hvor 
innsikten er hentet fra, størrelsen på ordene 
indikerer omfanget av innsikten. 

Problemstilling 1: 
Hvordan kan vi bruke tjenestedesign til 
å redusere frafall i videregående skole?  

SSB
Comte Bureau

Mastergradsavhandlinger
Fagartikler

Fagbøker

Kommuner

Utdanningsforbundet

Udir 

Bufdir

Det norske psykologforbundet

Norsk sosiologisk tidsskrift

FIGUR 2: Visuell fremstilling, ordsky illustrerer hvor innsikten er hentet fra.
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Introduksjon

Dagens ungdom, utdanning og arbeid 

Arbeidsledighet blant unge
Dersom man ser på statistikk for 
arbeidsledigheten i Norge, ser man en svak 
nedgang arbeidsledige fra 2020 til 2021. Det er 
gjeldende for alle aldersgrupper, henholdsvis 
130000 personer til 128000 personer. I 
aldersgruppen 15-24 år ser man derimot en 
svak oppgang i samme tidsperiode, fra 42000 
personer i 2020 til 49000 personer i 2021 
(SSB, 2021).

Frafall i videregående opplæring
Tallene fra de siste fem årene indikerer 
at hele 98% av dagens ungdom starter 
på videregående opplæring, men 1/4 av 
elevene slutter før endt utdanningsløp, og 
frafallsproblematikken kan anses som en av de 
største utfordringene i vårt velferdssamfunn 
(Wabø, 2021). Årsgjennomsnittet for 2021, 
viser også at hele 75000 personer mellom 
15-24 år står utenfor både jobb og utdanning 
(SSB, 2021). 

Hvordan er det å være ungdom i dag?
Ungdomskulturen har siden 1990-tallet endret 
seg. Statistikk viser at dagens ungdom trener 
mer, ruser seg mindre og sjeldnere, og det 
er færre som blir kriminelle enn før (Øia og 
Vestel  2014). Ungdataundersøkelsene de 
senere årene viser tydelig at flere ungdommer 
i dag har et sterkere bånd med sine foreldre 
enn tidligere undersøkelser har vist. 
(Haugseth 2020). 

Rapporter fra de senere årene viser at 
flere unge har psykiske helseplager. «Det 
er vanskelig å si noe sikkert om årsakene 
til endringen, men undersøkelser peker 
i retning av at skolerelatert stress og 
et negativt selvbilde spiller inn, særlig 
blant jenter,» (Haugseth 2020). Ifølge 
Ungdataundersøkelsen fra 2019 var den 
fremste kilden for stress under kategorien 
“skolen” (Toreid og Sveaas 2021).
Ungdomstiden er en kompleks og definerende 
livsfase med mange utfordringer. 

Frafall størst blant yrkesfagselever
Statistikk viser også at frafallet er 
tydelig større blant elever som har 
begynt på yrkesfaglig studieprogrammer 
(Utdanningsforbundet, 2022), med 
totalt 5,1% på yrkesfag, mot totalt 1,8% 
på studieforberedende studieprogram. 
Majoriteten av de som slutter på yrkesfag 
slutter i VG1, hvor prosentandelen ligger 6,3% 
med tall fra skoleåret 2020-2021  (Udir  2021). 

Folkehelse og livsmestring som 
overordnet del 
Som en del av kunnskapsløftet i 2020, 
ble også læreplanene modernisert. Som 
overordnet del skal man gjennom skolegangen 
(grunnskolen og videregående) ha «folkehelse 
og livsmestring» som tverrfaglig tema. Ifølge 
Utdanningsdirektoratet skal tema gi elevene 
kunnskap som fremmer god fysisk og psykisk 
helse: 

«Aktuelle områder innenfor temaet 
er fysisk og psykisk helse, levevaner, 
seksualitet og kjønn, rusmidler, 
mediebruk, og forbruk og personlig 
økonomi. Verdivalg og betydningen av 
mening i livet, mellommenneskelige 
relasjoner, å kunne sette grenser og 
respektere andres, og å kunne håndtere 
tanker, følelser og relasjoner hører 
også  hjemme under dette temaet.» 
(Utdanningsdirektoratet 2022).

Hvis flere kunne hatt måter og metoder å 
håndtere både medgang og motgang i livet, 
ville man som menneske muligens være 
bedre rustet inn i arbeidslivet og de voksnes 
rekker og at denne opplæringen skjer lenge før 
mange begynner på videregående skole. 
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Fase 1: Forstå

Primærinnsikt, et utdrag funn

Primærinnsikten innarbeidet jeg gjennom 
kvalitative dybdeintervjuer. Totalt 
gjennomførte jeg ti intervjuer; to intervjuer 
med lærere, fem med elever og tre forskere 
med sosiologisk bakgrunn. 

I løpet av intervjuene ble jeg overrasket over 
at det var mange av intervjuobjektene som 
nevnte de samme tingene som vanskelig 
og utfordrende. Mange av elevene som ble 
intervjuet fortalte at de var rådville da de 
skulle velge linje på videregående og mange 
fortalte også at de egentlig ikke tenkte seg 
å fortsette på skolen etter ungdomsskolen. 
Det gjorde at de valgte feil linje og at mange 
hadde svært lav motivasjon da de startet på 
videregående.

Flere av elevene nevnte at de var urolige og 
nervøse i forkant av videregående, spesielt 
i sommerferien. Flere av elevene reflekterte 
rundt at de opplevde de ikke kunne ta kontakt 
med noen og uvisshet om hvem det skulle 
vært, dersom de var urolige. Samtidig var 
det et mangfold av elevene som tok opp 
karriererådgivningen og utdanningsvalg og at 
den var mangelfull og til lite hjelp. 

Lærerne og sosiologene jeg pratet med nevnte 
også rådgivningen og lite fokus på elevenes 
muligheter. En jobb man skal ha hele livet vil 
man jo bruke bedre tid på å velge. Valget kan 
oppleves som at det kommer veldig brått på. 
Flere reiser også spørsmålet «hva trenger 
Norge av arbeidere?» og at vi trenger flere 
yrkesrettede arbeidere.

Elever, 
fire nåværende 
videregåendeelever og 
én tidligere elev 

Lærere,
Én ved ungdomsskole, 
én ved videregående 
skole 

Forskere, 
tre sosiologer

«Jeg har hatt flere elever som ikke trives på 
ungdomsskolen og plutselig blomstrer i bedrift 
fordi det er en mer praktisk tilnærming»  
-Lærer på vgs om sine tidligere elever

«En jobb skal man jo kanskje ha hele livet, og 
så kommer valget så brått i 10.klasse» 
-Sosiolog om karrierevalg

«Jeg følte meg ensom og urolig den 
sommeren før vgs, hva skulle jeg gjøre om 
jeg ikke fikk plass noe sted?» 
-Elev om overgangen mellom 
ungdomsskolen og videregående

«Jeg ønsker meg flere livsnære fag. Man 
kommer ut av VGS og vet ikke hvordan man 
starter en vaskemaskin, eller hvordan man 
fyller ut selvangivelsen engang»
-Tidl. Elev om sin drømmeskole

«Det var dårlig rådgivning på ungdomsskolen. 
Jeg gruet meg til å begynne på videregående 
fordi jeg visste det var feil retning for meg» 
-Elev om karriereveiledning

«Når jeg ser tilbake på den tiden, var jeg 
umoden og gjorde mange dumme valg. Valg 
jeg ikke ville gjort i dag» 
-Tidl. Elev om karrierevalg

«Jeg lurer på hva Norge trenger av arbeidere? 
Vi trenger ikke alle å bli akademikere liksom» 
-Lærer på vgs 

"Ikke alle ungdommer vil bli noe, hva gjøres 
med de?"
-Sosiolog om ungdommenes fremtid
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Fase 1: Forstå 

Sekundærinnsikt 

For å forstå hva som skal til for å klare å 
redusere frafallet i videregående skole, må 
man være klar over hvilke faktorer og årsaker 
som påvirker frafallet. 

I FAFO-rapporten «Fraværsgrensens 
dødvinkel», evaluerer Fagbevegelsens senter 
for forskning, utredning og dokumentasjon 
(FAFO) i samarbeid med SSB innføringen 
og konsekvensene av fraværsgrensen og 
dens øvre grense på udokumentert fravær til 
10 prosent. Rapporten er klar, den påpeker 
at tilstedeværelsen på skolene er høyere 
og fraværet er betydelig lavere enn før 
fraværsgrensen ble innført.

Den påpeker også selv om andelen elever 
med karakteren «ikke-vurdert» (IV) gikk 
ned i 2016/2017, men at den «betingede 
risikoen for IV øker for alle grupper» (FAFO 
2018). Rapporten argumenterer derfor for at 
fraværsgrensen slik den er formet nå, har en 
polariserende effekt fordi den driver elevene 
fra hverandre, når målet egentlig er å fullføre 
videregående skole (FAFO 2018, 8).  

Den offentlige debatten rundt videregående 
skole handler om en blandet mengde temaer. 
Det foregår en rekke alternative tiltak rundt 
om i landet som skal forhindre frafall, og øke 
oppmøte på skolene. 

Tidlig i 2022 var det også en høylytt debatt 
rundt eksamensavlysning på grunn av  
koronapandemien. Regjeringen kom i slutten 
av februar med en endelig beslutning om at 
årets avgangselever ikke skulle ha eksamen, 
med visse unntak. Det førte til en debatt som 
har pågått hele våren, nemlig om eksamen er 
nødvendig for å få vitnemål på videregående. 

Hva forteller media om den 
offentlige debatten?

FIGUR 3: Skjermbilder fra en rekke norske nettaviser. 
Hva forteller media om den offentlige debatten?
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Andre fase i første diamant i Double Diamond 
kalles «Define». I motsetning til forrige fase, 
fokuserte jeg i denne fasen på konvergerende 
tenkning. Målet for fasen var å sitte igjen 
med en tydeligere forståelse av problemet 
og brukerne jeg valgte å fokusere på. Derfor 
var det naturlig å syntetisere og analysere 
innsikten jeg hadde innhentet, både primær- 
og sekundærinnsikt. Jeg lagde en personas 
for å konkretisere behovene og manglene til 
intervjuobjektene jeg pratet med i forrige fase. 
I tillegg til dette lagde jeg også en brukerreise 
over hvordan forløpet ser ut i dag, samt 
innhentet mer sekundærinnsikt. 

Fase 2: Definere

BPP3100 Kandidat 506 1020.05.2022
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Fase 2: Definere

Nøkkelfunn 

Jeg oppsummerte deretter nøkkelfunnene 
mine i fire overordnede temaer.

1. «Forbered oss på voksenlivet 
og arbeidslivet» 

Dagens ungdom vil lære mer om 
voksenlivet, praktiske gjøremål og 
egen identitet og helse. De vil gjerne 
bli introdusert til flere yrker og vist at 
det finnes flere veier til å bli utdannet 
til yrket man ønsker. Dagens fag i 
ungdomsskolen og videregående 
inkluderer kun en overordnet del 
som fungerer som en tverrfaglig del. 
Lærerne synes det er vanskelig å 
forholde seg til, fordi det ikke stiller 
konkrete, tydelig krav.

2. Ungdomsskolen preger 
motivasjonen og valget av 
videregåendelinje

Mange elever med lav motivasjon på 
ungdomsskolen, velger yrkesfaglige 
linjer fordi de ønsker seg noe annerledes 
og mer praktisk. Flere av elevene jeg 
intervjuet, fortalte også at de valgte ut 
fra ønsket om unngå en skolehverdag 
som liknet på den på ungdomsskolen. 
Sosialt miljø og geografi har en viss 
bestemmende effekt på utdanning og 
karrierevalg. 

3. One size does not fit all - det 
burde være mulig å forme sitt 
eget løp

Flere av intervjuobjektene opplever 
at systemet er for rigid og firkantet. 
Da de skulle bytte linje eller retning 
i videregående skole, kjente flere på 
tap av motivasjon fordi mange måtte 
begynne helt på nytt på VG1-nivå. 
Mange nevnte også i intervju at de 
ønsket seg et mer fleksibelt system. 

4. Som elev er man ekstra sårbar 
i overgangene 

Elever som venter på svar på plass 
på videregående, føler seg urolige og 
vet lite om hva som venter dem. «Den 
sommerferien var jeg ekstra urolig, 
hva skjedde om jeg ikke fikk plass 
noe sted?, lærerne hadde jo ferie», 
sa ett av intervjuobjektene. Elever jeg 
intervjuet som skulle ut i bedrift, var 
også nervøse og jeg oppdaget at flere sa 
fra seg plassen fordi de ikke visste hva 
som ventet de. De beveget seg ut i det 
«skumle arbeidslivet». 



BPP3100 Kandidat 506 1220.05.2022

Fase 2: Definere 

Veiskille 

I intervjuene ble jeg overrasket over en 
del ting. Det var særlig to ting som gikk 
igjen i intervjuene. Mange nevnte at de 
var så skoleleie allerede da de gikk på 
ungdomsskolen og at de bare valgte en linje 
på videregående for å unngå en lik skolegang 
som ungdomsskolen. Mange oppfattet at 
«Studiespesialisering» bare var en forlengelse 
av ungdomsskolen. Dessuten nevnte flere av 
intervjuobjektene at de egentlig ikke hadde 
ett spesifikt yrke de ønsket seg. De valgte 
bort fag, som de kjente fra ungdomsskolen. 
Flertallet beskrev at de valgte feil linje og at 
motivasjonen forsvant da eneste veien til en 
annen opplæring var å starte om igjen på VG1.  

Den andre tingen som gikk igjen i intervjuene 
var at overgangen mellom ungdomsskolen 
og videregående var krevende og det var en 
periode mange av elevene var urolige. Flere 
av intervjuobjektene fortalte at de synes det 
var ubehagelig å være alene i sommerferien 
når dette viktige svaret skulle komme.  Mange 
opplevde at de hadde fått dårlig eller ingen 
veiledning om hva de selv skulle gjøre når de 
fikk tilbud om plass ved en videregående skole. 
Her var det flere variabler som var avhengige 
av hverandre, som gjorde flere usikre. Noen 
mente også det at lærerne hadde sommerferie 
og fri, gjorde de engstelige. 

Jeg innså at jeg selv sto overfor et veiskille 
når det gjaldt hvilken retning oppgaven min 
skulle ta. Det sto mellom de to tingene som 
jeg oppfattet som mest fremtredende: Valg av 
feil linje og overgangen mellom ungdomsskole 
og videregående skole. Jeg antok at de to 
retningene ville resultere i helt forskjellige 
løsninger og utgjøre to forskjellige oppgaver. 

Jeg pratet med to av elevene jeg tidligere 
hadde intervjuet og innså at elevene oppfattet 
overgangen veldig ulikt. På grunn av egen 
nysgjerrighet valgte jeg å reformulere 
problemstillingen til «Hvordan kan man gjøre 
overgangen fra ungdomsskole til videregående 
skole mer sømløs?»

Problemstilling 2: 
Hvordan kan man bruke tjenestedesign til å gjøre 
overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole 
tryggere for elever?
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Fase 2: Definere

Personas

Basert på primær- og sekundærinnsikten 
lagde jeg en persona, for en typisk elev jeg har 
intervjuet.  

Personas ble inkludert fordi det er en god 
måte å «empatisere» med brukeren. Man gir 
behovene og frustrasjonene et ansikt og et 
navn. Slik som det skrives på Adobes sider: 
«Thanks to personas designers can gain a 
perspective similar to the user.» (xd.adobe.
com 2019). Det er altså enklere å sette seg inn i 
brukerens perspektiv. 

Samtidig er det er godt verktøy for å 
oppsummere og analysere innsikt, hvis de er 
grunnet på grundig informasjon (Hvidsten mfl. 
2021, 100). 

Personas til høyre er Urolige Una. Hun er 15 
år og skal begynne på videregående skole til 
høsten. Hun er usikker på hvilken linje hun skal 
velge fordi hun ikke vet hva hun kunne passet 
til. Dessverre har hun ingen eldre søsken eller 
foreldre som vet hvordan de forskjellige linjene 
ser ut og hvilke fag de inneholder. Uvitenheten 
gjør Una urolig og nervøs, så urolig og nervøs 
at hun er inne på tanken om å ikke fortsette på 
skolen, men foreldrene til Una ønsker at hun 
skal studere etter videregående. Dessverre for 
Una er hun ikke veldig glad i teorien i fagene 
hun har på skolen, men det viktigste for Una 
er at hun finner en videregående linje hun 
kan trives på, med fag hvor hun kan bruke 
hendene. 

Urolige Una
15 år 

Er ikke så glad i teorien i fagene 
hun har på skolen.

Liker fagene Kunst&Håndverk og
Mat&Helse på ungdomsskolen 

Glad i å bruke hendene til å skape
ting

FRUSTRASJONER:

Foreldrene ønsker at Una skal
studere etter videregående

Una skal begynne på videregående skole 
til høsten og vet ikke hvilken linje hun skal 
velge. Hun har ingen eldre søsken hun 
kan spørre og foreldrene kjenner dårlig 
til hvordan videregående er i dag. Det 
gjør Una veldig nervøs og lite motivert for 
å forsette på skolen. Hun håper hun kan 
finne en linje som har fag som ligner på 
Kunst&Håndverk og Mat& Helse, siden 
hun liker å lage ting med hendene. 

GLEDER:

Motivasjon for 
videregående skole

Kjennskap til de
forskjellige linjene

Nervøsitet 
for fremtiden

FIGUR 4: Persona Urolige Una. Egne illustrasjoner.
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For å få et overblikk over hvordan overgangen 
mellom ungdomsskolen og den videregående 
skolen  lagde jeg en brukerreise. 

Brukerreisen er et verktøy som kartlegger 
og viser frem den ellers “usynlige” tjenesten 
(Hvidsten mfl. 2021), Det brukes også når 
vi skal kartlegge en opplevelse gjennom 
brukerens øyne (Hvidsten mfl. 2021). Derfor 
vil flere argumentere med at brukerreisen 
er mer subjektiv enn et tjenestekart. I denne 
prosessen var det viktig for meg å få en total 
oversikt over systemet i sammenheng med 
forløpet. Derfor har jeg laget en detaljert og 
skjematisk brukerreise, noe som var viktig for 
meg i prosessen og derfor har jeg inkludert 
den i prosesspresentasjonen. (Brukerreisen 
er vist på neste side, og lagt til i sin helhet som 
vedlegg.) 

Brukerreisen er laget med stegvise hendelser,  
hvem og hva personasen Urolige Una er i 
kontakt med i vært steg og en følelsesreise 
med forklaring på Unas følelser og opplevelse.
Jeg fikk satt innsikten inn sammen med 
systemet. 

Jeg forsto at dette ville være fremtiden 
til mange elever, dersom man ikke fikk 
gjennomført en endring. Det ga meg 
motivasjon og en ny boost inn i de senere 
fasene. 

Jeg skjønte også at overgangen mellom 
ungdomsskolen og videregående var sentral. 
Det som ikke skjedde på skolen, med 
trygge lærere tilstede, skjedde på gutte- og 
jenterommet, ofte alene. 

Brukerreisen skal vise at dette er en av 
mange mulige opplevelser av overgangen 
og av systemet. Et forløp hvor det går galt. 
Opplevelsen vil variere ut fra hvem eleven 
er, men opplevelsen til Urolige Una er en 
representant for de intervjuene jeg foretok i 
løpet av prosessen. 

Fase 2: Definere

Eksisterende brukerreise

UNGDOMSSKOLEN VIDEREGÅENDE I BEDRIFT

SKOLEÅR 8.klasse 9.klasse 10.klasse VG1 VG2 VG3 VG4

Åpen dag
på vgs 

HENDELSE

SOMMERFERIE

1.mars: 
søknads-
frist

1.inntak 2.inntak 3.inntak
påbegynnes

Første 
skoledag

3.inntak
avsluttes

TOUCHPOINTS

VG5

TOUCHPOINTS
(FORKLARING)

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure 

Påmeldings-
skjema
Åpen dag 

Lærer på
vgs

Nettsiden
vilbli.no Søknads-

portalen
Vigo.no

Påmeldings-
skjema

Søknads-
portalen
Vigo.no

1.mai:
Endelig
søknads-
frist

Søknads-
portalen
Vigo.no

Sole vgs

Sole vgs
Søknads-
portalen
Vigo.no

Lærerne på
Sole vgs

FØLELSESREISE 
FOR 
UROLIGE UNA

Una synes 
det er lang 
ventetid på 
svar  

Una er usikker 
på om hun 
har fylt ut
søknaden på 
rett måte

Una føler hun
ikke har noen 
å prate med om 
bekymringene 
sine

Una er usikker 
på hvilken skole
eller linje hun
skal besøke
på åpen dag

Una synes 
det er vanskelig 
å finne plassen 
sin i klassen og 
på skolen. 

Una kom inn 
på Sole vgs, 
begynner på 
Restaurant- 
og Matfag

Una trives med 
restaurantfag, 
men har begynt å
skulke de andre timene

Una blir kalt inn til
samtale med rektor
og kontaktlæreren 
hennes, på grunn 
av hennes fravær.

Una dropper
ut av skolen 

Una synes det 
var veldig gøy 
å være på 
åpen dag på
Sole vgs

Unas kontakt-
lærer og rektor
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Eksisterende brukerreise
Fase 2: Definere

UNGDOMSSKOLEN VIDEREGÅENDE I BEDRIFT

SKOLEÅR 8.klasse 9.klasse 10.klasse VG1 VG2 VG3 VG4

Åpen dag
på vgs 

HENDELSE

SOMMERFERIE

1.mars: 
søknads-
frist

1.inntak 2.inntak 3.inntak
påbegynnes

Første 
skoledag

3.inntak
avsluttes

TOUCHPOINTS

VG5

TOUCHPOINTS
(FORKLARING)

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure 

Påmeldings-
skjema
Åpen dag 

Lærer på
vgs

Nettsiden
vilbli.no Søknads-

portalen
Vigo.no

Påmeldings-
skjema

Søknads-
portalen
Vigo.no

1.mai:
Endelig
søknads-
frist

Søknads-
portalen
Vigo.no

Sole vgs

Sole vgs
Søknads-
portalen
Vigo.no

Lærerne på
Sole vgs

FØLELSESREISE 
FOR 
UROLIGE UNA

Una synes 
det er lang 
ventetid på 
svar  

Una er usikker 
på om hun 
har fylt ut
søknaden på 
rett måte

Una føler hun
ikke har noen 
å prate med om 
bekymringene 
sine

Una er usikker 
på hvilken skole
eller linje hun
skal besøke
på åpen dag

Una synes 
det er vanskelig 
å finne plassen 
sin i klassen og 
på skolen. 

Una kom inn 
på Sole vgs, 
begynner på 
Restaurant- 
og Matfag

Una trives med 
restaurantfag, 
men har begynt å
skulke de andre timene

Una blir kalt inn til
samtale med rektor
og kontaktlæreren 
hennes, på grunn 
av hennes fravær.

Una dropper
ut av skolen 

Una synes det 
var veldig gøy 
å være på 
åpen dag på
Sole vgs

Unas kontakt-
lærer og rektor

FIGUR 5: Brukerreise inklusiv følelsesreise
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Fase 2: Definere

Påfyll av sekundærinnsikt

I veiskille definerte jeg problemstilling 2, 
men var en stund usikker på hvilken effekt 
og følelse jeg ville oppnå i overgangen fra 
ungdomsskolen til videregående. Det endte 
på å gjøre overgangen tryggere. Med en 
innsnevret problemstilling, oppdaget jeg at 
innhenting av mer sekundærinnsikt var helt 
essensielt for å kunne få et helhetlig bilde. 

Hva er trygghet? 
«Hos barn og unge finnes det to 
grunnleggende behov. Behovet for beskyttelse 
og omsorg, og behovet for å utforske og 
mestre verden. Begge er grunnlaget for 
trygghet og livsmestring,» (Brandtzæg mfl. 
2015).

Barn og unge har et behov for å beskyttelse 
og omsorg og å kjenne på tilknytning og 
tilhørighet. Det er også særlig viktig at barn og 
unge møter voksne som bryr seg om dem og 
respekterer dem. 

Da jeg leste om trygghet og hvilken effekt 
det har på barn, forsto jeg at det var riktig 
og viktig for prosjektet mitt. Jeg ble også 
overrasket over at trygghet handlet om mer 
enn bare beskyttelse og omsorg, men også 
muligheten for utforskning og utprøving av 
verden. Det var interessante lærdommer jeg 
ville huske på videre i prosessen. 

Caseprosjekter om trygghet
Deretter så jeg etter caseprosjekter om 
trygghet for å forstå hvilke elementer som gikk 
igjen. Handlet det om spesifikke følelser hos 
brukeren? Tilgjengeligheten på tilstrekkelig 
informasjon? Eller helt andre ting? 

I 2016 ble det i Iveland kommune i Agder fylke, 
satt i gang et prosjekt om trygghet for foreldre 
og behovet for lett tilgjengelig materiell på 
hvordan være en god forelder. Prosjektet 
endte i et foreldreveiledningsprogram kalt 
Trygg Tidlig, et program som følger barnet 

og foreldrene fra svangerskap til skolestart. 
Programmet er et tiltak som kommunen 
bruker for å motvirke sosial arv og psykiske 
lidelser. En holdningsendring og en 
pålitelig informasjonskilde var betydelig for 
prosjektsuksess (Iveland kommune 2016).

Veiledningsprogrammet inneholder blant 
annet flere temahefter med forskjellige 
temaer, flipover-kort, og et veilederhefte. 
En viktig modell og metodikk var 
trygghetssirkelen, en modell utviklet av de 
amerikanske psykologiprofessorene Kent 
Hoffman, Glen Cooper og Bert Powell i 1999 
(The Circle of Security International 2019). 

Trygghetsirkelen er en modell som beskriver 
faktorer som ivaretar beskyttelse og omsorg 
og mulighet for utforsking og mestring av 
verden (Brandtzæg mfl. 2015).

Comte Bureau utviklet i samarbeid med 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) fra 2016-2019 tjenesten Skolelos. En 
digital opplæringsplattform, med videoer, 
lesestoff og oppgaver (comte.no 2019). Hele 
løsningen er basert på ungdommenes og 
hjelpernes behov og erfaringer. Tiltaket er 
frivillig fra ungdommens side og med stort 
fokus på medbestemmelse og refleksjon rundt 
egne mål, fremgangsmåte til å nå målene, 
refleksjon og dialog rundt nettverk.

TRYGGHETSSIRKELEN

Trygg

base

Sikkerhavn

Støtter min
utforskning

- Passer på meg
- Fryder deg over meg
- Hjelper meg når jeg 
    trenger det
- Har det gøy med meg

Ta i mot meg når 
jeg kommer til deg

- Beskytter meg
- Trøster meg
- Viser godhet for meg
- Organiserer følelsene mine

Foreldre og omsorgspersoner som følger med på ungdommens behov Alltid: Vær større, sterkere, 
klokere og god 
Når mulig: Følg ungdommens 
behov
Når nødvendig: Ta tak  

©2000 Cooper, Ho�man, Marvin & Powell

FIGUR 6:
Trygghetssirkelen, egne illustrasjoner. (Cooper, Hoffman, Marvin & Powell 2000).
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Fase 2: Definere

Endring av problemstilling

Refleksjon rundt påfyllet av 
sekundærinnsikt
I casene jeg leste om, oppdaget jeg viktige 
elementer jeg prøvde å inkludere i min løsning. 
Informasjon og tilstrekkelig tilgang på den 
riktige informasjonen er viktig for å oppleve 
trygghet i en gitt situasjon, slik som i casen 
med Trygg Tidlig. Det er også nyttig å prøve 
å skape refleksjon og dialog i møte med 
vanskelige og definerende perioder av livet.

Etter påfyllet av sekundærinnsikt forsto jeg at 
det var viktigst for Urolige Una at jeg klarte å 
lage en løsning som trygger, gir informasjon 
og skaper dialog. 

Caseprosjektene med trygghet som tematikk 
var interessant lærdom jeg ville ta med meg 
videre. Jeg skjønte at det også var viktig å 
fjerne den alvorlige tonen som snek seg inn i 
overgangen fra ungdomsskolen til vgs. 

For å kunne lage en treffsikker løsning på 
problemet, oppfattet jeg det viktig å snevre inn 
problemstillingen nok en gang. 

Jeg undret lenge over hva overgangen mellom 
ungdomsskolen og videregående egentlig 
handlet om og hvorfor det var et problem som 
mange elever kjente på. 

Slik jeg tolket det handler det om, 
bekymringer, tanker og følelser knyttet til å 
starte på vgs. Jeg tolket det også til å handle 
om at valget av videregående, noe som skjer 
nærmere seks måneder før man begynner på 
vgs.

Den manglende tryggheten i overgangen 
mellom ungdomsskolen og videregående 
handler altså mer om en usikkerhet på seg 
selv som ungdom, egne ønsker og at valget av 
skole og fremtidig karriere kom brått på de 
fleste 10.klassinger. 

Det var da det slo meg at karriererådgivningen 
og rådgiverne på ungdomsskolene spiller en 
helt sentral rolle i å trygge ungdommene.

Jeg tok opp igjen intervjuene og oppdaget 
at det var flere som nevnte rådgivningen og 
at den var lite hjelpsom, og at det var lite 
betryggende.  

Problemstilling 3:
Hvordan kan vi bruke tjenestedesign til å gjøre 
ungdom mer betrygget og bedre forberedt til 
overgangen til videregående? 



BPP3100 Kandidat 506 1820.05.2022

Første fase i andre diamant, altså fase tre 
i Double Diamond kalles Idéutvikle. Her 
fokuserte jeg på å «åpne opp» og tenke 
divergerende, slik som jeg gjorde i første 
fase, første diamant, men i denne fasen med 
fokus på å komme på idéer på ulike måter. 
Jeg startet fasen med Brainstorming, for 
så å holde en mini workshop med andre 
designere med fokus på brainwriting. Ut fra 
idégenereringen oppsto tre idéspor, som jeg 
reflekterte rundt og satt igjen med ett spor.

Fase 3: Idéutvikle

BPP3100 Kandidat 506 1820.05.2022
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Fase 3: Idéutvikle

Idéutviklingsfasen

Idéutviklingsprosessen ble gjennomført 
delvis individuelt og delvis sammen med 
medstudenter og kolleger. Metodene 
jeg benyttet var brainstorming og 
brainwriting. Jeg hadde også en uformell 
testing av konseptene sammen med to 
videregåendeelever.

Jeg benyttet meg mye verktøyet Miro, 
hovedsaklig fordi det er en enkel måte å 
få notert ned idéer, samtidig som de er 
digitalisert og lett tilgjengelig å få feedback på.   

Jeg begynte med brainstorming, som jeg 
gjennomførte alene. Jeg synes det var 
vanskelig å komme på idéer og tror jeg 
begrenset meg selv ved å jobbe på måten jeg 
gjorde. Etter veiledning, tilbakemeldinger fra 
medstudenter, innså jeg at jeg ikke «åpnet 
hodet nok». Det var akkurat som at jeg prøvde 
å finne den perfekte idéen på første forsøk, det 
var en umulig oppgave. Derfor prøvde jeg igjen 
noen dager senere, da var hodet på en annen 
plass og jeg oppdaget at jeg virkelig klarte å 
åpne tankegangen min, og tenke divergerende. 

I idéutviklingsfasen gjennomførte jeg også en 
brainwritingøkt med Comte Bureau. 

FIGUR 7: Brainstorming, 1.runde

FIGUR 8: Brainstorming, 2.runde



BPP3100 Kandidat 506 2020.05.2022

Ut fra brainstormingen, tok jeg tre av idéene 
videre til en konseptualisering for å definere og 
beskrive idéene. Dette gjorde jeg for å få rask 
tilbakemelding på de for å skape et grunnlag 
for å arbeide videre med de. 

Fase 3: Idéutvikling

Tre idéspor

Et konsept hvor ungdomsskoleelever 
får en mentor (en vgs-elev) som 
rådgiver. Hen skal også guide, gi tips og 
støtte fra starten av 10.klasse til t.o.m 
VG1. Hensikten er å gi sosial støtte 
og trygghet i en uforutsigbar tid og 
overgangen mellom ungdomsskolen og 
videregående.

En definisjonsordbok og oppslagsverk 
som forklarer og beskriver begreper 
og fenomener i ungdomsskole, 
videregående, og arbeidslivet. Sentrale 
temaer er livet som ung, hvordan gå fra 
ungdom til å bli voksen og skal trygge 
ungdommer i en usikker og vanskelig 
fase av livet. Normalisering av urolige 
tanker og følelser i denne perioden 
knyttet til fremtiden og hvem er jeg som 
voksen. 

En mer enhetlig form for 
karriereveiledning som brukes på 
ungdomsskolen og videregående skole, 
samt ut i lære. Karriereveiledningen 
skal handle om å lære om seg selv, 
egen evner, egenskaper og identitet 
og hvordan disse kan brukes inn i 
arbeidslivet. Bevissthet rundt evner, 
kunnskaper, og personlige egenskaper 
er sentrale for å skape trygghet i seg 
selv og selvsikkerhet i utdanning og 
karriere. 

Idé “Karriereveiledning”Idé “Mentorordning” Idé “Fra A til Å”
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Fase 3: Idéutvikling

Refleksjon rundt de tre idésporene

Jeg gjorde meg også opp noen tanker og 
refleksjoner rundt de tre idéene. 

Etter tilbakemeldinger fra veileder 
og brainwriting-session med Comte, 
valgte jeg å bearbeide idéen. Navnet 
«karriereveiledning» virker for formelt og 
litt tungt. Valget av linje på videregående 
skole, kommer for mange 10.klassinger 
veldig plutselig og virker både alvorlig og 
tungt. 

Men jeg likte elementene i løsningen, det å 
skape dialog om vanskelige temaer, og gi 
ungdommer informasjon om overgangen 
til videregående og karrierevalg.

Da jeg lagde skisser for denne idéen, ble 
jeg fort praktisk i tankegangen og innså 
tidlig at løsningen løser Urolige Unas 
problem, men ikke uten at flere problemer 
oppstår.

Plutselig tenkte jeg på hvem skal være 
mentor? Et fåtall av eldre ungdommer vil 
kanskje gidde å være det? Dersom det blir 
en plikt, noe alle skal gjøre, blir det heller 
ikke særlig lystbetont. 

Hvis jeg hadde hatt mer tid, hadde det vært 
interessant å utforsket idéen mer. 
Jeg bestemte meg for å legge idéen til side 
og fortsette utviklingen av de to andre.

Idéen tenker jeg er gjennnomførbar, men 
usikker på hvor mange ungdommer som 
kommer til å bruke en definisjonsordbok 
i så stor grad at det gir en økt følelse av 
trygghet. 

Formen definisjonsordbok er også 
muligens litt for stram og formell. 
Kanskje den vil bli mer verdifull om den 
kommer i en annen innpakning? Som 
illustrasjonsbok eller tegneserie? 

Jeg tok også her ut elementene og 
refleksjonene med i bearbeidingen av 
idéen.

Idé “Karriereveiledning”Idé “Mentorordning” Idé “Fra A til Å”
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Fase 3: Idéutvikle

Brainwritingøkt med Comte Bureau

Etter brainstormingøkten jeg gjennomførte 
alene, var det viktig for meg å få feedback fra 
andre designere. Derfor gjennomførte jeg en 
brainwritingøkt på et morgenmøte i Comte 
Bureau.

Det ble en effektiv økt. Jeg presenterte kort en 
tema og prosessen min. Deretter presenterte 
jeg de fire nøkkelfunnene. Jeg presenterte 
også idésporene, men fokuserte på å få mest 
tid til produksjon.

Derfor fikk de 15 kollegene mine prøve seg på 
“Ja, og”. Hvor de selv skrev to idéer, så sendte 
de arket sitt videre til sidemannen og skrev 
videre på sidemannens idéer. 

Sammenfatningen av idéer vises på neste side. 

Figur 9: Slide fra brainwritingøkt, viser problemstilling 2. 

Figur 11: Brainwriting. Ja, og... 
Figur 10: Bilder fra økten, 15. kollegaer i full sving.
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Fase 3: Idéutvikling

Sammenfatning av brainwriting-session med Comte Bureau

Jeg fikk en stor mengde idéer fra økten med 
Comte, som jeg sammenfattet i Miro. Noen av 
idéenes elementer hadde jeg også notert ned 
da jeg hadde en idémyldringsøkt alene, men 
jeg fikk også flere nye elementer. 

Flere idéer fra økten påpekte for meg 
viktigheten av informasjon og hvordan dialog 
skaper trygghet på samme tid som det gir 
informasjon. 

Skjermbildene er fra Miro-brettet. Bildene 
på høyre side er elementer jeg synes virket 
spesielt interessante: “Spill fra A -Å på 
ungdomsskoler”, “My dream future, med fokus 
på drømming og refleksjon” og “Hva skjer om 
jeg velger feil?”, en guide som tydeliggjør at å 
velge feil er ikke så farlig. 

Med ny inspirasjon og en bedre tydeliggjøring 
av viktige elementer for meg selv, var det tid 
for å gå over i siste fase i prosessen. 

Figur 12: Utklipp av noen av idéene fra 
brainwritingøkten med Comte. 

Figur 13: Tre utklipp fra sammen-
fatning av idéer fra samme økt. 
Disse likte jeg spesielt godt.
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Fase 3: Idéutvikling

Refleksjon og kort test av konseptene 

For å vite hvilket idéspor jeg skulle 
gå videre, valgte jeg å prøve å finne 
ut av hvilken idé som ville være mest 
appellerende for ungdommen. Det var 
fordi jeg forsto det var kritisk at løsningen 
var likt av ungdommen for å fungere. 
Derfor tok jeg med idéene til noen 
ungdommer og fikk de til å velge den idéen 
de likte best. Jeg la vekt på idéenes format 
kunne endres på, til brettspill, tegneserie, 
digitalt spill eller noe helt annet. 

Dette idésporet fikk 70% av stemmene, 
7 stemmer mot “A til Å” sine 30%, 3 
stemmer. 

Idéspor Karriereveiledning
VS A til Å 

Figur 14: Tabloidisert versjoner av konseptene 
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Fjerde og siste fase i Double Diamond-
rammeverket kalles Teste. Her fokuserte jeg 
på å lage idéene mine testbare. Jeg testet 
idéene underveis i flere omganger, fra deler 
av løsningen og til løsningen som helhet. En 
forklaring av løsningen, samt hvilke problemer 
den løser. Tanker om implementering ble også 
inkludert. 

Fase 4: Teste   

BPP3100 Kandidat 506 2520.05.2022
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Fase 4: Teste

Idéspor Karriereveiledning

Med inspirasjon fra brainwritingøkten 
med Comte, videreutviklet jeg idésporet 
Karriereveiledning.

Tanken med «karriereveiledning» var at 
det skulle være arbeidsark med spørsmål 
som skaper drøftning og refleksjon rundt 
egne egenskaper, identitet, verdier for så at 
karriererådgiver enklere skulle foreslå hvilke 
studier eller yrkeskarrierer eleven kunne trives 
i og passe til. 

Slik som jeg nevnte tidligere, reflekterte jeg 
rundt at valget av linje på videregående skole,   
kommer veldig brått på mange 10.klassinger. 

De tidligere skissene av idéen ble lagd i Miro, 
vist i figur 15. 

Fortsatt synes jeg det var en litt for stiv form 
for bevisstgjøring av egne evner og seg selv. 
Man kunne gjøre det mye mer lekent og 
kanskje gøy for eleven. 

Essensen av løsningen skulle være å skape 
dialog, og gi ungdommer informasjon om 
overgangen til videregående og karrierevalg. 
Derfor trakk jeg ut disse elementene og 
bearbeidet idéen.

Jeg tok med prototypen til testing sammen 
med tre elever. Jeg introduserte testingen 
med at vi skulle kjøre en runde med en 
“gruppeveiledning” hvor vi skulle benytte 
arbeidsarkene og at de skulle fortelle sine 
tanker rundt økten når de oppsto.

Figur 15: De første skissene av Karriereveiledning. “Mine interesser”, “mine 
drømmer”, “Hva jeg er god på”. Ruter med plass til tekst, bilder, illustrasjoner eller 
liknende.

Figur 16: Elementer 
fra brainwritingøkten 
med Comte.

“Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, for 
jeg har ingen jobbdrømmer” fortalte en av 
elevene. 

Alle eleven fikk fylt ut sitt arbeidsark, og jeg 
spurte til slutt hva de synes om økten. 

“Jeg synes dette var litt kjedelig, jeg” sa den 
ene eleven. 

Når jeg hadde elevene i gang, kjørte vi en kort 
idégenerering sammen. Da fikk jeg høre hva 
de synes var viktig for at idéen skulle fungere 
bedre og være mer nyttig for dem. 

De nevnte blant annet at det var viktig at det 
var gøy, og noe som engasjerte de. De savnet 
også en slags deling av hva de andre hadde 
skrevet. 

Jeg tenkte mye på hvordan jeg kunne gjøre 
veiledningen morsommere, mer engasjerende  
og en form for deling. 

Da jeg gikk i gang for iterering av idéen tenkte 
jeg på at et dialogspill kunne være en leitbeint 
måte å skape dialog og refleksjon på, samtidig 
ville det muligens bli morsommere.

Jeg søkte inspirasjon i forskjellige spill og fant 
ut at dialogspill finnes i en rekke forskjellige 
former. Men kun med samtalekort, slik som 
Fuelbox, avbildet i figur 17.

Figur 17: 
Spill til inspirasjon (Fuelbox 2022)
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Fase 4: Teste

Iterasjon 1

Figur 18: Tidlig skisse. Idéen kunne inneholde et spillbrett 
med tilhørende refleksjonskort og dialogkort. 

Etter en kort testing med noen av elevene, 
itererte jeg på idéen. Navnet ble endret fra 
karriereveiledning til “Hvem er jeg egent-
lig?”, i håp om at det skulle flytte fokus fra den 
seriøse, alvorlige tonen til en nysgjerrighet 
rundt seg selv og egen identitet. 

Utfra figur 18 prøvde så ut spillets gang 
og innså at jeg måtte justere oppsettet og 
hvordan det vet lagt opp før jeg ville teste det 
med elever nok en gang.

Når jeg hadde endret på spillets gang, så det 
slik ut, vist i figur 20. Spillets gang er også 
forklart i egen figur. 

Figur 20: Endret versjon. Nye farger, og 
refleksjonskort og dialog på et kort.

Figur 19: Spillets gang. 



BPP3100 Kandidat 506 2820.05.2022

Deretter prøvde jeg ut forskjellige 
fargekombinasjoner digitalt, men synes 
versjonen i figur 22, var den beste. De andre 
versjonene synes jeg var for intense i fargene. 
Fargeutprøvningene er noe jeg ville jeg ha 
testet grundigere dersom det hadde vært tid. 

Testingen foregikk med tre elever som skulle 
spille en runde. De fikk i oppgave å reflektere 
underveis hvordan de synes spillet fungerte 
og hva de synes de satt igjen med etterpå. 

Alle elevene sa at de hadde lært noe nytt om 
seg selv på spillrunden og at de gjerne ville 
bruke dette i undervisningen. 

“Jeg vil gjerne ha flere spørsmål om andre 
ting også” var en tilbakemelding fra en elev.

Fase 4: Teste

Prototype

Figur 21: Utprøvning av ulike 
fargekombinasjoner

Figur 23: Fysisk brett.  

Figur 22: Bilde fra testing med elever.



BPP3100 Kandidat 506 2920.05.2022

Fase 4: Teste

Løsningen, Reflect

Figur 25: Reflect-brettet. 

Figur 24: Spillets gang. 
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Fase 4: Teste

Løsningen forklart

Hva?
Dialogspillet Reflect inneholder arbeidsark 
til antall deltagere og en kortstokk med 
dialogkort. 

Under forklares spillets gang. 
1. Alle får et reflect-brett og noe å skrive med.
 
2. Deretter bestemmer man en 
avslutningsfaktor, som skal bestemme når 
spillet avsluttes. Det kan være å spille ut 
kortstokken, til brettet er fullt eller på tid. 

3. Spillets runde starter ved at en av 
deltakerne trekker et dialogkort.

4.Deltakeren leser kortet høyt for de andre og 
svarer på spørsmålet. Deretter går runden 
rundt bordet, hvor de andre deltakerne svarer 
på samme spørsmål. 

5. På dialogkortet, under spørsmålet står 
det også en oppgave som alle deltakerne skal 
gjøres på eget reflect-brett.

6.Runden fortsetter så videre  til 
spillet avsluttes etter forhåndsbestemt 
avslutningsfaktor. 

Dialogspillet kan gjerne spilles med både 
elever, lærere og rådgivere for å gi varierte 
svar og en utveksling av refleksjoner og tanker.

Hvorfor? 

Løsningen er utviklet for å skape dialog for 
ungdommer. Tanken er at dialogen spres 
informasjon og skaper trygghet. Idéen er også 
at trygghet rundt identitet, seg selv, egne evner 
og drømmer. Bevisstgjøringen og refleksjonen 
som dialogspillet skaper kan lettere brukes inn 
i karriererådgivningen og det er lettere for de 
unge å relatere seg til jobber de ønsker eller 
kan stå godt i. 

For Urolige Una kan dialogspillet gjøre 
henne roligere for sin egen fremtid. Hun kan 
gjennom informasjon og dialogen også få 
bedre kjennskap til hvordan det er å gå på 
videregående skole og å bli voksen. 

Dialogspillet er dessuten lett å implementere, 
ved å for eksempel ta det i bruk i skoletimer og 
veiledningstimer. 

Frem
tiden

Nåtid
en

Fo
rt

id
en
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Refleksjoner rundt prosessen og løsningen

Til slutt har jeg gjort meg opp noen tanker 
rundt prosessen min på et overordnet plan og 
endt løsningsforslag. 

Dersom jeg hadde planlagt annerledes og 
hadde hatt mer tid til utprøvninger og testing, 
hadde det vært interessant å teste grundigere. 
Da ville jeg ha tatt for meg mer testing rundt 
blant annet de grafiske, visuelle elementene. 
Hvordan fargebruken på spillbrettet og 
dialogkortene ville påvirket spillets funksjon? 
Påvirker de rosa kortene noen elever til å føle 
seg ekskludert, eller tenke at dette ikke er noe 
for dem? På hvilken måte påvirker rekkefølgen 
av dialogkortene dialogen? Og hvordan kan 
man sikre at dialogen og spillrunden blir 
fruktbar og betryggende for alle deltakerne, 
dersom de har ulike bekymringer? 

Dette er spørsmål jeg ville prøvd å reise i 
større grad, dersom jeg skulle tatt det noen 
steg videre. 

Det hadde også vært viktig å teste ut hvordan 
det kan brukes og om settingen det brukes i 
påvirker den opplevde effekten for elevene. Det 
er naturlig å tro at opplevelsen av spillet vil 
være ulik om det brukes i en skoletime versus 
om det brukes utenfor skolen. Hvem skal 
egentlig eie det? 

Jeg har tatt utgangspunkt i at det 
skal implementeres i skolen, tidlig 
på ungdomsskolen. Tanken var at 
dialogkortstokken omhandler flere “identitet-
kort” enn “karrieremuligheter”, men det 
hadde også vært interessant om dialogspillet 
kunne inneholdt flere typer kortstokker, med 
hvert sitt tema. Det kunne vært en mulighet 
å hatt såkalte “expansion-packs”, altså 
ekspanderingspakker. På den måten kunne 
også spillet ha dekket flere temaer. 

Det er viktig å påpeke at jeg tror effekten vil 
være ulik for forskjellige elever. Noen elever 
er spesielt nervøse og urolige, slik som 

personasen Urolige Una, men det gjelder 
ikke for alle Norges elever. Derfor hadde det 
vært interessant og nyttig å utforske hvordan 
spillkort og spillbrett kunne sett ut for de 
mindre urolige elevene og om det hadde sett 
annerledes ut. 

Avslutning
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