
De beste årene av livene deres 
 
1.mars er søknadsfristen for å søke seg inn på videregående skole. Elever vi har snakket med på 
Oppsal skole er enda ikke sikre på hva de skal velge.  
 
tekst og foto av Thea Draskovic 
 
Planer for videregående 

- Hvis vennene mine velger å gå på en skole som jeg ikke har lyst til å gå på, så velger jeg ikke 
å gå på den skolen pga. dem. Jeg tar heller å går min egen vei. 

I følge rådgiveren på Oppsal skole, Ann Kristin Skarne, er det rundt 30%, av 10. klassingene som går der, 
søkt videregående.  

- Det er for sent å begynne å tenke i februar eller januar fordi da blir det bare ett eller annet som 
du kommer på da, også er det ikke gjennomtenkt nok. Forteller hun.  

Wania Islam(15) , Momodou Jallow(15) og Celine Flinterud(15) er tre av elevene Ann Kristin veileder 
som ikke kan vente med å starte med blanke ark, vekk fra det vanlige.  
Wania har bestemt seg for at hun vil ta studiespesialisering, men vet ikke helt enda hvor.  

- Jeg har veldig stor interesse av å bli psykolog og har planer om å studere videre etter 
videregående skole. 

Hun er helt klart ikke den eneste. Celine har nemlig tenkt å studere juss videre, men er fortsatt usikker på 
om hun vil ta studiespesialiserende eller idrettsfag. 

- Jeg tenker enten idrett eller studie, fordi man likevel får den samme kompetansen på idrett 
som på studie, da er det like greit å ta idrett. 

 
Mange bytter 
Ann Kristin forteller at studiespesialisering er det de fleste velger og er mest populært blant ungdom, men 
at mange endrer mening etter skolestart. 

- De har store drømmer om hva de skal møte, også når virkeligheten kommer så er det helt 
annerledes enn hva de hadde tenkt seg.   

De bytter som oftest til kunst, design og håndverk eller medier og kommunikasjon forteller hun videre, 
men studiespesialisering er det de aller fleste velger.  

- De som bytter synes det er mer spennende å ikke bare ha teori, men å ha noen linjer hvor du 
kan gjøre noe praktisk i tillegg. Det er også en del som søker idrettsfag.   

 
Ungdomsskole 
De fleste kan oppleve ungdomsskolen som stressende. I hvert fall når de kommer til 10. Klasse hvor det 
eneste som gjelder er å få bra karakterer og komme inn på den skolen man vil, med mennesker som er mer 
lik deg selv.  

- De er livredde for karakterer og jobber altfor mye med skole. Det er bra at de jobber, men de 
sliter seg helt ut, sier Ann Kristin 

Ann Kristin forklarer at grunnen til at mange opplever ungdomsskolen så vanskelig er fordi det er all slags 
type mennesker satt sammen i en klasse.  

- De som liker yrkesfag, studie osv. Også skal vi prøve å lage en undervisning som passer alle 
og vi skal gjøre deg flink nok til å komme inn på realfag på studie.	Vi skal også ha med oss de 



som liker helt andre ting og jobber på en annen måte. Derfor blir ungdomsskolen så håpløst 
vanskelig for veldig mange. 

 
En oppnåelse 
De fleste kan også oppfatte videregående som veldig avgjørende for framtiden din, men er det slik? Wania 
mener at det er da alvoret starter, mens Celine ser på videregående som en oppnåelse.  

- vi har slitet oss gjennom ungdomsskolen for å oppnå videregående. Da vi endelig kommer dit, 
kommer vi endelig til å føle den følelsen av at vi har oppnådd noe. 

Ann Kristin mener det kan være både og. Hun forteller at videregående er da man legger grunnlag for hva 
man vil jobbe med resten av livet. 

- ikke gi blaffen i skole, men samtidig så må dere også passe på å ha det hyggelig. Dere må 
finne noe midt i mellom, det tror jeg er kjempe viktig. 

- Det er ikke så kult å sitte hjemme på sofaen når du er 30 og alle andre jobber. Så det å evne å 
se framover og ikke gjøre noe du angrer på om 10 år, er det beste rådet jeg kan gi. 

 
 
 
 
Faktaboks: 
 

• Oppsal skole ble etablert i 1954. 
• Det er både en barne- og ungdomsskole. 
• Det er en tvilling skole (Oppsal skole og Vetland skole). 
• Skolens bygninger har vært utsatt for brann to ganger. 
• Det er ca. 500 elever som går på den skolen. 


