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Hva er reisemålet?
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Valg av reisemål avgjør valg av transportetapper.



"We've been through so 
much together. I have no 
words to describe how much 
they mean to me. They just 
allow me to be myself and I 
know everyone feels that 
same” (Quinn)



«We've been through so much 
together. I have no words to 
describe how much they mean to 
me. They just allow me to be 
myself and I know everyone feels 
that same» (Quinn, 2021)

«Vi er ganske mange forskjellige 
personligheter. Og siden det er så 
mange som skiller seg ut og er 
unormale da, for å si det sånn, så 
blir det liksom normalt allikavel»
(Eriksen & Lyng, 2016, s. 123)

MESTRINGSTRO



«Det koker jo ned til at 
dette gruppekollektivet
er den viktigste
ramma i deres
skolehverdag»

Hvilke erfaringer av gyldige 
fellesskap har du? 

- Skole/studier
- Familie
- Hobby
- Jobben



Fellesskapet bygges ikke 
av selve aktiviteten, men

Følelsene og erfaringene 
som oppstår i møte med 
og gjennom aktiviteten 



FELLESSKAPENDE 
DIDAKTIKK

SAMARBEIDSLÆRING
ELEVMEDVIRKNING

RELEVANS OG SAMMENHENG



PSYKOSOSIALT  MILJØ

Hva betyr psyko? Hva betyr sosialt? Hva betyr psykososialt?

«Relasjonene med de rundt deg påvirker hvordan du 
har det inni deg» (Elever i Osloskolen, 2018)



[Mobbing kan forstås som handlinger av 
barn og/eller voksne som] hindrer 

opplevelsen av å høre til, å være en 
betydningsfull deltaker i fellesskapet og 

muligheten til medvirkning” (Lund, 2015).

Trygt og godt skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring (oppl.l. §9a-2)

Skolen skal ta hensyn til mangfoldet av 
elever og legge til rette for at alle får 

oppleve tilhørighet i skole og samfunn. 
(Overordnet del av læreplanverket)



Nyere mobbeteori: «Det 
andre paradigmet»
- Søkelyset rettes mer og tydeligere mot de komplekse 

sosiale prosessene som oppstår når mobbing skjer

- Det handler om hvordan angsten for å bli ekskludert og 
lengselen etter å høre til fører til holdninger og 
handlinger i sosiale prosesser

- Sosiale og strukturelle systemer i skolen påvirker 
klikkdannelser og ekskluderingsprosesser. Disse 
opprettholdes i og gjennom læring og lek.

- Fokuset flyttes fra individ, aggresjon og intensjonelle 
gjentatte handlinger til kontekst og sosiale prosesser

- Organiseringen av læringssituasjonene spiller en 
avgjørende rolle som både tiltak og kontekst: 
fellesskapende didaktikk et viktig begrep



Fellesskapende didaktikk = 
en måte å sikre 
anerkjennelse og tilhørighet

• Grunnleggende behov blir oppfylt 
gjennom fellesskapet: trygghet, variasjon, 
å bety noe, tilhørighet, vekst, å bidra med 
noe

• Gjennom erfaringer blir man synliggjort 
eller usynliggjort i møte med hverandre. 
Her dannes fundamentet for selvrespekt 

• Respekt for seg selv er utgangspunktet for 
respekten for andre. 

• Dette lærer barn i fellesskapet ved å øve 
seg, feile og prøve igjen. Da må også 
fellesskapet gi rom for øving, feiling og 
prøving. 

• Fellesskapet må være raust og fleksibelt og 
tåle forskjeller fordi barn er forskjellige. VI-
fellesskapet og VI-følelse 

Elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at 
alle har en plass i fellesskapet (overordnet del, kap. 3.1) 



Det vi ser etter 
avgjør hva vi får øye 
på. Det vi får øye på 
avgjør hva vi gjør

• Hvem er de(n) «skyldige»?
• Her er da mange som har 

litt skyld selv også?
• Hva er galt/mangelfullt 

med ham/henne siden 
han/hun gjør dette og 
dette?

• Hvordan kan vi endre på 
ham/henne?

• Kan det hende det er noe i 
hjemmet?

Praksisen opererer på 
overflaten og ser etter 
symptomer

• Hva er det med kulturen i denne 
klassen som gjør det attraktivt å …? 

• Hva er de utløsende og 
opprettholdende faktorene til 
utrygghet og manglende tilhørighet 
i denne gruppa?

• Hvordan endrer vi kulturen og 
samtidig ivaretar barn og voksnes 
verdighet?

• Hvordan knytter vi kunnskap om 
sosial læring til dette? 

Her får vi øye på barn og voksne som 
er fanget i et maskineri og premisser 
som jobber særlige posisjoner frem.

Praksisen handler nå om å jobbe med 
kultur, normer, holdninger og 
kunnskap.



Det vi ser etter 
avgjør hva vi får øye 
på. Det vi får øye på 
avgjør hva vi gjør

• Hva er det med kulturen i denne 
klassen som gjør det attraktivt å …? 

• Hva er de utløsende og 
opprettholdende faktorene til 
utrygghet og manglende tilhørighet 
i denne gruppa?

• Hvordan endrer vi kulturen og 
samtidig ivaretar barn og voksnes 
verdighet?

• Hvordan knytter vi kunnskap om 
sosial læring til dette? 

Her får vi øye på barn og voksne som 
er fanget i et maskineri og premisser 
som jobber særlige posisjoner frem.

Praksisen handler nå om å jobbe med 
kultur, normer, holdninger og 
kunnskap.

Oppnås gjennom 

utvikling av profesjonelt 

skjønn og samarbeid





Sammenheng mellom situasjonsbeskrivelsen
og valgte tiltak
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(  )(  )

(  )(  )
(          )

Mangelfulle rutiner for trygge voksne 
i «høyrisiko»-soner (frilek, friminutt, 
overganger, garderober, turer, vikarer, 
faglærere)

Uforutsigbarhet i hvordan voksne 
forstår, håndterer og forebygger 
uheldige samspillsmønstre

Mangelfullt samarbeid og 
utfordrende arbeidsmiljø blant de 
ansatte

Lite systematikk i relasjonsarbeidet Straff- og belønningssystem som 
atferdsregulerende tiltak (og ulik 
praksis av dette)

Ikke omforent tro på at alle barn kan 
lykkes og oppnå sitt fulle potensial 
med voksnes hjelp og støtte

Ulik forståelse av hva barne-
/elevsamtalen skal oppnå og 
inneholde

Osv osv…

For mye vekting på 
«inkludering» og for lite 
på tilhørighet gjennom 
kjernevirksomheten – lek, 
samspill og læring
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med voksnes hjelp og støtte

Ulik forståelse av hva barne-
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inneholde

Tenk gjennom 
case på egen 
arbeidsplass. Hva 
ligger rundt 
parantesen?

For mye vekting på 
«inkludering» og for lite 
på tilhørighet gjennom 
kjernevirksomheten – lek, 
samspill og læring
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manipulativ

underyter

stille

vil ikke høre umulig

uforutsigbar
lat må skjerpe seg

svak

Merkelapper



Også merkelapper

vil bare ha det på sin måte

kjenner jo storebroren…

har alltid hatt et problem med 
autoriteter

kunne hun ikke bare slutta å gå med 
den rare lua

det er bare et røft miljø i den klassen



Et fellesskap blir til gjennom en aktivitet

• VI blir til i møte med den og de andre. Fellesskap oppstår 
når man tar del i et samspill som vedlikeholder og utvikler 
noe sammen.

• Hvordan undervisningens mål, metoder og innhold 
proaktivt kan samle elevene om et faglig innhold som dette 
felles tredje. 

• Møtepunktet mellom elever må være opplæringens hvem, 
hva, når, med hvem, hvordan, med hva, hvorfor og hva til. 

• Å finne ut av ting sammen, lære noe nytt, skape interesse 
og nysgjerrighet, bli frustrerte sammen og oppdage nye 
ting, styrker fellesskapet.

• Der læreren legger til rette for fellesskapende metodikk og 
aktivitet, og der ambisjonene er aktiv og verdig deltakelse 
der elevene finner mening i undervisningen, ligger alt til 
rette for tilhørighet og trygghet.

• Fellesskap læres mens man er i læring 



Bruk 10 sekunder. Hvor mange røde ting ser 
du rundt deg?

Lukk øynene.

Hvor mange blå ting så du?



Hva må vi se etter?

- Elevmedvirkning

- Elevaktiv undervisning

- Læring som engasjerer 

- Indre motivasjon 

- Fellesskap som har noe til felles 

- Faglig og sosial læring

- Opplevd tilhørighet, mening og 
autonomi

- Samarbeidskultur (også mellom 
voksne)

- Premisser for samspill

- Hvordan vi trener laget


