
VIDEREUTDANNING, 30 STP 

KLASSELEDELSE OG LÆRINGSFREMMENDE RELASJONER I SKOLEN 

Emnet vil gå inn på klasseledelse, relasjonsbygging og hvordan legge til rette for gode, sosiale 

miljø. Det vil også gi innsikt i sosiale og emosjonelle utfordringer elever kan ha og hvordan 

skolen kan bidra til å forebygge, avdekke og legge til rette for at elever med slike utfordringer 

kan fungere godt i skolen. 

 

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil 

være campusbasert, tirsdager fra kl.10.15 -15.00. 

To arbeidskrav må være godkjent:  

1) Studentene skal i par forberede en 15. minutters presentasjon i tilknytning til ett av 

emnets tema. Det skal foreligge et sammendrag på 750 ord, (+/- 10%) i tilknytning til 

utarbeidelsen av presentasjonen. 

 

Vurderingen av dette arbeidskravet vil være godkjent/ ikke godkjent 

 

2) Studentene skal gjennom et gruppearbeid utarbeide en fagtekst på 3000 ord, (+/- 

10%) som tar utgangspunkt i et aktuelt case fra skolen.  Caset skal knyttes opp mot ett 

av emnets tema. Studentene kan selv utarbeide en problemstilling i til knytning til 

caset, dette skal godkjennes av emneansvarlig. Denne teksten skal være godt 

underbygget av forskning og danner grunnlaget for en presentasjon på ca. 15 

minutter. 

 

Vurdering av dette arbeidet er godkjent/ ikke godkjent 

 

Læringsutbytte 

Kunnskap 

Studentene skal ha kunnskaper om: 

• hvordan skape et læringsmiljø som fremmer sosial inkludering, elevenes opplevelse av 

mestring, inklusjon og psykiske helse i skolen 

• generell pedagogisk tilnærming, samt spesielle tiltak, på individ- og systemnivå, i møte 

med elever med ulike behov 

• hvordan læringsmiljøet kan tilrettelegges i skolen for elever med ulike behov 

 

Ferdigheter 



Studentene skal kunne: 

• analysere forhold på individ- og systemnivå, knyttet til elever med ulike behov. 

• kunne legge til rette på en god måte for å skape gode, inkluderende læringsmiljø for 

elever med ulike behov i skolen 

 

Generell kompetanse 

Studentene skal: 

• kunne skape et læringsmiljø som fremmer psykisk helse hos elever i skolen 

• ha en grunnleggende forståelse for hva god klasseledelse innebærer for elever med 

ulike behov 

• kunne forebygge, avdekke og avhjelpe psykiske helseplager i skolen, gi opplæring og 

skape et godt miljø for disse elevene 

• legge til rette for inkludering og opplevelse av mestring for elever med ulike behov 

• kunne forebygge og håndtere utfordrende atferd i skolen 

 

Eksamen/vurdering: 3 dagers individuell hjemmeeksamen, 4000 ord (+/- 10%). Eksamen skal 
ta utgangspunkt i pensum, både litteratur og forelesninger. Sensur skjer i tråd med gjeldende 
beskrivelser av hvert karakternivå for A-F.  

 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering: arbeidskravene må være godkjent 

 

Fagperson(er): fra Læringsmiljøsenteret 

 

Tema: 

Klasseledelse, relasjoner og sosial tilknytning 

I dette temaet vil klasseledelse handle om evne til å skape et positivt læringsmiljø i  skolen, 
spesielt rettet mot elever som har ulike behov. En forutsetning for god klasseledelse er 
forståelsen av klassen som sosialt system. Videre vil lærer- elevrelasjonen bli belyst, hvordan 
gode relasjoner kan etableres og bevares. Temaet går også inn på disiplinproblemer hvor 
dette forklares som en type autoritetskonflikt. Konkrete teknikker for å håndtere vanskelige 
situasjoner i klasserommet presenteres og drøftes med referanse til forståelse av 
risikofaktorer. Dette knyttes til individuelle og kontekstuelle faktorer, samt til interaksjon 
mellom disse.  

  

 

Tilrettelegging av skolens læringsmiljø 



Tilrettelegging av skolens læringsmiljø for sosialt tilbaketrukne og emosjonelt sårbare elever 
vil med utgangspunkt i teorier om mestring og motivasjon belyse hvordan skolemiljøet kan 
utformes for å fremme læring og sosial inklusjon blant elever med tendenser til ulike former 
for stressrelatert unngåelsesatferd. 

 

Utfordrende atferd i skolen 

Her vil det fokuseres på hvordan lærere kan forstå og forholde seg til elever med utfordrende 
atferd. Temaet tar også opp hvordan en kan arbeide for å forebygge og håndtere situasjoner 
der utfordrende atferd oppstår. 

 

Stress og mestring i skolen 

Her vil forhold som har betydning for elevers evne til å takle utfordringer de møter i skolen bli 
belyst, samt hvordan det kan legges til rette for å fremme konstruktive mestringsstrategier og 
evne til å kunne opprettholde motivasjon også når læringsarbeidet er krevende. 

 

Skolefravær og skolefrafall 

Temaet vil belyse hvordan vi kan arbeide for å forebygge fravær og frafall, hvordan dette kan 
forstås, risikofaktorer, konsekvenser og hva vi kan gjøre når dette oppstår. Temaet vil bli 
belyst på individ- og systemnivå. 

 

Emosjonelle vansker 

Kjennetegn ved emosjonelle vansker og henvisningskompetanse i forhold til dette retter 
søkelyset mot de mest frekvente former for emosjonelle lidelser blant barn og unge, hvilke 
konsekvenser det får i klasserommet, hvordan lærere kan identifisere og best hjelpe disse 
elevene. 

  

Inkludering av minoritetsspråklige elever  

Dette temaet vil ta for seg viktige prinsipper i arbeidet med å inkludere minoritetsspråklige 

elever i klassen og på skolen. Fokus er på hvordan se på denne elevgruppen som en ressurs og 

på hvilken måte dette kan få betydning for den pedagogiske praksisen.  

  

 

Mobbing 

Forståelse av mobbingens psykologi innebærer kjennskap til individuelle faktorer og 
kontekstuelle forhold som hver for seg og sammen skaper risiko for å utøve mobbing og for 
å bli mobbet. Tiltaksdelen i temaet handler om prinsipper og metoder for å forebygge 



mobbing, hvordan mobbing kan avdekkes, og framgangsmåter for å stoppe mobbing, samt 
oppfølging av mobbesaker i  skolen. 
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