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Hva er et fellesskap?



"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)



Å bli til sammen med andre

«They just allow me to be myself and I know 
everyone feels that same» (Quinn)

«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» (Elev om klassen sin, NOU 2015:2)



Hvilke behov oppfylles 
gjennom deltakelse i et 

lærende fellesskap?

ü Trygghet
ü Variasjon
ü Å bety noe
ü Tilhørighet
ü Vekst
ü Bidra til noe



Behov for å 
høre til 

Frykt for å bli 
ekskludert



Hva er 
fellesskap?

• Samhørighet – samhold – identifikasjon  
• Vi mennesker søker mot hverandre fordi vi trenger og er avhengig av 

hverandre; fellesskapet har en stor betydning for opplevelse av mening. 
• Opplevelsen av å høre til og være betydningsfull er avgjørende for 

ungdommers livskvalitet. Vi trenger andre for å lære å regulere egne 
følelser, og kjenne at man ikke er alene. 



RISIKOFAKTORER

• Lærevansker
• Mobbing
• Sosial isolasjon
• Foreldrekonflikt
• Rus/psykisk sykdom i 

hjemmet
• Fattigdom
• Mishandling og overgrep
• Traumer
• Flyktning

BESKYTTELSESFAKTORER

Skolen kan tjene som en beskyttende arena for elever som ellers er 
utsatt for risiko.  

Disse skolene kjennetegnes av tre egenskaper:
1) Skolen bryr seg og gir støtte, 
2) Den har høye forventinger 
3) Den legger til rette for deltakelse og involvering. 

Dette er kjennetegn som tilsvarer det vi finner i en
beskyttende familie.

(Helsedirektoratet 2018: Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig 
identifisering av risiko hos barn og unge)

Sammenhengen mellom psykisk helse og læring er STERK og 
GJENSIDIG (Gustavsson m.fl, 2018: gjennomgang av 180 studier)



Psykososialt miljø –

Hva betyr det?

«Relasjonene med de rundt oss 
påvirker hvordan vi har det inni oss»
(Elever i Osloskolen)

«Summen av interaksjoner avgjør 
kvaliteten på en relasjon» (Pål 
Roland, UiS) 







Å lære å gjøre
Å lære å kunne
Å lære å være

Å lære å leve sammen


