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«Fellesskap – forskning og fornyelse»
 Fellesskap: barnehager og skoler skal gi alle barn og elever 

muligheter til å lære og utvikle seg i et inkluderende fellesskap. 
Faglig og sosial læring stimuleres i sosiale fellesskap, både for 
elever og lærere (Vygotsky, 1978), 

 Forskning danner grunnlag for kunnskapsbasert kompetanse-
utvikling og praksis: Men nasjonale reformer har hatt implemen-
teringsproblemer på grunn av manglende lokal tilpasning, svak 
forankring i skolene, og at informasjon må gjennom mange ledd før 
de når fram til mottakerne  [Meld. St. 21 (2016-2017)] . 

 Fornyelse – alle grunnskolens fag skal gjennom en fagfornyelse 
bl.a. tre tverrfaglige temaer: ‘demokrati og medborgerskap’, 
‘bærekraftig utvikling’ og ‘folkehelse og livsmestring’ [Meld.St. 28 (2015-
2016)]



Forskning, fellesskap og fornyelse
 St.meld. nr. 21 (2016-2017) signaliserer overgang til en mer 

desentralisert utviklingsstrategi for ‘kompetanseutvikling i skolen, 

 Skoleomfattende utviklingsprosjekter framheves og skolen er den 
viktigste utviklingsenheten der alle elever og lærere medvirker i å 
skape en felles eller kollektiv praksis, 

 ‘Innovasjonsordningen’ er et nytt tilbud til skoler og kommuner, der 
de sammen med forskere kan søke midler til å prøve ut og evaluere 
tiltak i skolen, 

 Innenfor noen tematisk rammer skal forskere og lokale myndigheter 
utforme prosjektenes innhold, men kvaliteten på forskningsdesignet 
skal være høyt, og tiltakene skal være forankret i praksisfeltet. 



Fornyelse av fag og kompetanser: 
Ludvigsen utvalget om «Fremtidens skole»

Utvalget ble bedt om å vurdere hvilke 
kompetanser elevene vil trenge i 
fremtidens samfunns- og arbeidsliv 
og for å leve gode liv, i et perspektiv 
på 20-30 år.

Kommunikasjon, samhandling og 
deltakelse er viktig i skolen for for
sosial og skolefaglig læring.  

Mange  tradisjonelle yrker forsvinner 
gjennom automatisering og 
effektivisering, mens de sosialt 
ferdighetsintensive yrkene vokser. 

«Skolen må derfor jobbe systematisk 
med elevenes faglige så vel som 
sosiale og emosjonelle utvikling». 

Fire fagovergripende 
kompetanseområder



Et bredt kompetansebegrep innebærer å lære hvordan en mestrer utfordringer og løser 
oppgaver. Dette fremmer kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell utvikling, inkludert holdninger, 
verdier og etiske vurderinger. 



Ludvigsen utvalget foreslo at 
sosial og emosjonelle 
ferdigheter skulle integreres i 
fagplanene. Men: 

«Departementet ønsker 
imidlertid ikke at sosiale og 
emosjonelle ferdigheter skal få 
en større plass i fagplanene.  

«Det er sider ved sosiale og  
emosjonelle ferdigheter som 
ikke egner seg som en del av 
grunnlaget for vurdering av 
elevens faglige kompetanse».  

Meld.St.28 
Fag-fordypning-forståelse



Hva er Sosial og Emosjonell Læring i skolen? 
(SEL)

 Sosial og emosjonell læring ruster barn og unge til å takle motgang 
og stress, og er en viktig ressurs for å lykkes i skolen, i arbeidslivet 
og samfunnet, 

 SEL øker trivsel og livskvalitet gjennom at elever lærer om 1) egne 
og andres følelser og reaksjoner (emosjonsregulering), 2) om 
relasjons- eller vennskapsferdigheter, og 3) å kunne ta gode 
beslutninger (tenke seg om før en handler), 

 Ett eksempel på dette er «ROBUST» som er et norskutviklet  
universelt undervisnings tiltak for elever på ungdomstrinnet som 
undervises i sammenholdt klasse over 25 timer. 
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«ROBUST»

Sosiale relasjoner: hvordan vennskap og gode relasjoner sammen 
med sosial støtte og ansvar er en hjelp i møte med utfordringer. 

Oppmerksomhetstrening: å skille mellom ulike former for stress og 
kunne identifisere og mestre stress, 

Problemløsning: å identifisere og analysere problemer og kunne 
bruke ulike problemløsnings strategier, 

Følelser: identifisere og forstå egne og andres følelser, og lære 
hvordan en kan bearbeide og regulere følelser, tanker og atferd 
(selvregulering), 

Lærende tankesett: utvikle tillit til egne lærings- og 
mestringsressurser under motto: «innsats nytter». 



Psykisk helsefremmende arbeid i skolen 

 Psykisk helsefremmende tiltak bruker skoler som arenaer for 
rekruttering og gjennomføring av forebyggende tiltak, men utnytter 
sjelden mulighetene som finnes i undervisningen, klasse- og 
skolemiljøet, 

 Skolen kan fokusere på underliggende emosjonelle 
reguleringsproblemer som ligger bak mange diagnoser som angst, 
depresjon, selvskading og atferdsproblemer, 

 Reguleringsproblemer påvirker sosiale relasjoner og samhandling på 
en negativ måte, 

 Men skolen kan også utvikle og iverksette skolefaglige og 
psykososiale tiltak som reduserer stressbelastningen på elevene 
(Eriksen & Lyng, 2015). 



Et årskull med 1000 barn ble fulgt fra fødsel til de var 32 år, og selvkontroll i 
barndommen predikerte fysisk helse, rusmiddelbruk, personlig økonomi og 
kriminalitet. Selvkontroll utvikles uavhengig av intelligens og sosial klasse. 

Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., ... & Sears, M. R. (2011). 
A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(7), 2693-2698.



«Folkehelse og livsmestring»
 «Folkehelse og livsmestring» ble høsten 2020 innført som tverrfaglig 

tema i skolen, men det er uklart hva det skal inneholde, og mye 
overlates til den enkelte skole, - forventningene spriker i alle 
retninger, 

 Forslag til temaer omfatter fysisk og psykisk helse, kosthold og 
livsstil, økonomi og forbruk eller «hverdagskompetanse» med 
samarbeids- og selvreguleringsferdigheter, læring om gode 
beslutninger og etiske valg, 

 ROBUST-undervisningen kan knyttes til «Folkehelse og 
livsmestring», men også til den overordnet del av læreplanen og 
dermed til alle fag. 



«Resilient»
 ROBUST evalueres i et randomisert kontrollert forskningsdesign, kalt 

Resilient (finansiert av FINNUT i NFR), 

 Forskningsspørsmål: 
– Hvilke mekanismene bidrar til at ROBUST virker eller ikke virker?
– Hva er sammenhengen mellom implementeringskvalitet og 

sosiale og skolefaglige utfall for elevene i første år på 
ungdomstrinnet?

– Hvem har særlig utbytte av ROBUST – differensielle effekter på 
tvers av kjønn, foreldreutdanning, etnisitet, og 
inntakskjennetegn som skole-motivasjon og skolefaglige 
prestasjoner, 

– Hvordan påvirker ROBUST lærernes praksis, jobbtilfredshet og 
trivsel?
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Tre grunnleggende prinsipper 

Disse tre forskningsbaserte kriteriene bør ligge til grunn for 
utvikling av tiltak for utsatte barn, unge og familier

www.developingchild.harvard.edu



Ferdighetsperspektivet

 Sosiale ferdigheter: å kommunisere og samhandle med andre, på en 
fleksibel og alderstilpasset måte,  

 Kognitive ferdigheter: ferdigheter som grunnlag for regulering av 
følelser og atferd, 

 Læringsferdigheter: hvordan en ‘lærer å lære’ (jf metakognisjon), 

 Skriveferdigheter: å kommunisere meninger og tanker til andre,  

 Regneferdigheter: grunnleggende ferdigheter i tallbehandling. 



«ROBUST» oppsummert
 Skoleåret 2021/2022 vil 100 lærere med sine klasser på 9. trinn i 

Stavanger, Sandnes og Jærskulen få tilbud om opplæring for å bidra 
i en utprøving og evaluering av ROBUST,  

 ROBUST undervises i sammenholdte klasser, og aktivitetene 
omfatter refleksjoner, samtaler og andre tiltak som bidrar til et 
inkluderende læringsfellesskap, 

 ROBUST bygger på internasjonal forskning viser at elevenes sosiale 
og emosjonelle kompetanse påvirker læring, trivsel, mestring av 
stress og psykiske helse på en positiv måte. 
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