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Den usynlige elev

Bru, Idsøe og Øverland (2016)



Den usynlige A4-eleven

● Gjemmer seg ikke bak en rygg eller bak ei bok.
● Ikke spesielt faglig flinke
● Usynlig i mengden, vanskelig å oppdage
● Gjør det de blir bedt om
● Ler når de andre ler
● Har få venner, kanskje bare èn – ikke nødvendigvis gjensidig



«Den usynlige elev og den usynlige A4-elev»

● Pedagogiske utfordringer

● Veiledningsmessige utfordringer



«Usynlige A4-Jon»

● Brukte mye tid på å passe inn, og å tilpasse seg - både i 
væremåte, interesser og utseende

● Han skulle være upåfallen, men ikke utdatert

● A4 er ferskvare, og varierer fra uke til uke, dag til dag

«Det ligger beinhardt arbeid i å være mainstream»

Willy Aagre



UKE 35

UKE 36

UKE 37

UKE 38

«Jon»

HIP-HOP

HETTEGENSER

SKJEGGSTUBB
SVARTE JEANS

ED SHEERAN

LANGT HÅR

TINDER

SNUS

OLAJAKKE

UKE 35

UKE 36

UKE 37

NESTE UKE

?????

??????????



«Jon» sin skjebne

● Startet på studiespesialisering som de fleste andre i gruppa, 
også bestekompisen.

● Gruppa ble raskt oppløst. Bestekompisen fant seg nye venner

● Faglig for vanskelig

● Uten nettverk

● Droppet ut av videregående opplæring etter fire måneder

● Sosialt og faglig ekskludert



Kunne «Jon» sin skjebne vært forhindret ?

● Tilfellene «Jon» må kartlegges

● Samarbeid rådgiver-lærere/veiledere

● Enesamtaler med disse elevene for å sikre motivasjon bak 
valget

Rådgivers ansvar i ungdomsskolen



Kunne «Jon» sin skjebne vært forhindret?

Rådgiver ved skole x:

«Jeg har sjelden enesamtaler med de som har bestemt seg. Kun med de som er 
i tvil om valget og som ønsker det»

Informant 1

Rådgiver ved skole y:

«Jeg syns gruppesamtaler er fint. Det er tidsbesparende og de lærer mye av 
hverandre»

Informant 5



Kunne «Jon» sin skjebne vært forhindret?

● Sikre overgangen ungdomsskole-vgs

● Eksempler på tiltak i videregående skole:

○ Generelt tettere oppfølging på alle plan: mellom lærere/rådgivere, lærere og foreldre, 
lærere og elever og mellom elever

○ Mentorordninger/ elevguider/ fadderordninger

○ Tidlig oppfølging av elever med høyt fravær og/eller dårlige karakterer

Videregående opplæring

«Vi kan kanskje ikke arrangere vennskap, men vi kan komme langt med å skape 
en opplevelse av faglig og sosial tilhørighet og inkludering»



Kunne «Jon» sin skjebne vært forhindret?

BEVISSTGJØRING!!!



«Vi må vite, se og handle»

«Hvor mange trengs det? Hun spurte, og svarte selv. Én er 
nok. Er det én som har sett, er det nok til å redde liv»

(Skårderud, 1998)
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