
 

Elevenes studierådgivning 
«Elevene har rett på utdanning og yrkesrådgivning. Elevenes behov og ønsker skal avgjøre hvilken 
form for utdanning og yrkesrådgivning en skal ha.»  Kilde  Forskrift til Opplæringsloven §22.1  

«Siden yrkes- og utdanningsveiledning er en lovbestemt rettighet skolene plikter å oppfylle, kan 
elever besøke utdanningsmesser i skoletiden.»              Kilde: Utdanningsdirektoratet 

 

Utdanningsmessene står høyest på elevenes ønskeliste som informasjonskilde i forhold til fremtidig 

utdanningsvalg. Dette har i mange år kommet klart frem i den Årlige Norfaktaundersøkelsen med 

over 8500 respondenter.  

Vi ber derfor om at skolene tilrettelegger for at elevene får besøke messen, der slike messer ligger 

innenfor en akseptabel reiseavstand. Arrangementet er gratis å besøke for elevene, samt at en rekke 

skoler får økonomisk støtte til busstransport. Messebesøket er heller ikke noe problem i forhold til 

krav til timetall. 

Ny undersøkelse forklarer hvorfor denne type arrangement også kan redusere frafall 

Sosiologisk Poliklinikk, ledet av professor Aksel Tjora ved NTNU har også gjort en kvalitativ 

undersøkelse (dybdeintervju) blant en del besøkende på messen. Undersøkelsen skal videreføres også 

ved kommende messer, men resultatene så langt tyder på at flere elever velger studier istedenfor 

lediggang som følge av messebesøket. 

Dette ser ut til å skyldes at elevene på grunn av messens mangfold oppdager andre 

utdanningsmuligheter enn de har vært klar over på forhånd. Det ser også ut til å virke motiverende 

at de selv velger hvem de skal snakke med, fremfor å bli plassert inne på en forelesning. 

Mange elever er usikre på hva de skal gjøre etter vgs. og trenger inspirasjon i forhold til å møte et 

bredest mulig utvalg av aktører som tilbyr videre utdanning/ arbeid. Vi ser det også som viktig at de 

får møte representanter fra disse aktørene ansikt til ansikt. Vi vil også advare mot å bare sende de 

mest interesserte elevene på messen, da det ofte kan være de resterende som i størst grad trenger 

den motivasjonen et messebesøk kan gi. 

Vi er kjent med at universitetene har en egen skolebesøksordning som drar til en rekke skoler. Dette 

kan være et godt supplement til utdanningsmessene, og det bør etterstrebes valgfrihet for elevene 

når det kommer til valg av tilbud. 

 
Det er imidlertid ikke et tilfredsstillende alternativ alene. Elevene trenger informasjon om det totale 

studietilbudet og ikke bare en begrenset del av dette. Mange elever ønsker også informasjon om 

fagskoler, folkehøgskoler utdanning i utlandet eller andre praktisk rettede skoler. 
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