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REFLECT 
Et dialogspill for  ungdom om identitet, egne evner og drømmer
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Elever er ekstra 
sårbare i overgangene

Ungdomsskolen preger 
motivasjonen og valget 
av videregåendelinje

Ungdom mener dagens 
karriereveiledning er 
mangelfull og unyttig

Nøkkelinnsikt

1/4 av dagens elever 
faller fra videregående 
skole
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Innsikt 1: 
1/4 av dagens elever faller fra videregående skole

* Årlig starter 98% av dagens ungdom på 
videregående skole, men 25% av disse 

slutter på skolen før fullført utdanningsløp 
(NOVA, 2021). 

* 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). 
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Innsikt 2:
Elever er ekstra sårbare i overgangene 
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Videreg
ående

skole

* Elever som venter på svar på plass på 
videregående, føler seg urolige og vet 

lite om hva som venter dem.

* «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).

«Den sommerferien var 
jeg ekstra urolig, hva skjedde 
om jeg ikke fikk plass noe sted?, 
lærerne hadde jo ferie», sa ett av 
intervjuobjektene.
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Innsikt 3:
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. 

* Usikkerhet på seg selv og dårlig 
kjennskap til egne ønsker og 

karrieremuligheter er også med på 
å få ungdom til å velge feil linje på 
videregående
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Innsikt 4:
Ungdom mener dagens karriereveiledning 
er mangelfull og unyttig

* Intervjuobjektene jeg har intervjuet 
i løpet av prosjektet nevnte 

karriererådgivningen på ungdomsskolen 
og videregående og mente den hadde 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. 

«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 valg av linje
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Idéen bak løsningen

Dialogspillet 
ReflectDialogskapendeEngasjerende 

og  gøy + =
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Løsning
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Mockups 
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