


Hei alle sammen! Tusen takk for tilbakemeldingene som 
varmet Meliha og meg veldig. 
 
Dere om vil kjøpe bok, kort eller veikart sender bare en 
mail til meg om det: ingebjorg.meland@bfk.no 
 
Jeg har lagt inn litt mer toeri i foilen, til dere som sa at 
dere ønsket dere mer teori. 
 
Lykke til i Finnmark – vi kommer gjerne tilbake! 
 
 

mailto:ingebjorg.meland@bfk.no


UngInvest AIB  

“på turne” 

• Spre det styrkebaserte  

tenkesettet og metodeverktøy i 

Norge og Danmark 

• Flere team ut på veien 

• Reposisjonering  

• Positivitetsbølge – alle gleder 

seg til skolen… 

• Internasjonal læringskonferanse 
 

 

  



LIKEVERDIG LEVENDE LÆRINGSFELLESSKAP 



Program for 8.november 2017 
Hvordan møte ungdom i en sårbar situasjon?  
Styrkebasert tilnærming i karriereveiledning. Samtaleverktøy. 

• Kort info om UngInvest AIB  
 
• Introduksjon til styrkebasert tenkesett og metodeverktøy 
• Konkrete verktøy:  
 Responskort, Styrkekort og Anerkjennende samtaler for 
 å lage veikart. Styrkehjulet 
 Aksjonsforskningsmodellen 5D  (Skape levende,likeverdig 
 læringskultur. Eller lære om optimal konflikthåndtering 



 

Ung Invest AIB visjon:  
 
I et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø lærer vi 
sammen hver dag, og alle læringskollegaene bidrar 
på sitt beste i et likeverdig læringsfellesskap. 
 
Hensikt 
Alle ungdommer finner sin vei i 
utdanningssystemet og ender opp med jobb, egen 
inntekt og gode liv. 

Motivere , beholde og rekruttere ungdommer til 
videgående skole og arbeid. 



UngInvest AIB 

   
• Kongsberg   24 plasser 

• Midtfylket   32 plasser 

• Ringerike   32 plasser 

• Drammen   56 plasser 

• Kontinuerlig inntak – via inntak til vgo og OT 

 

• 180 -230 ungdommer pr år. 

• Ca. 43 stillinger inkl. merkantile, vaktmester, renhold. 

• Tverrfaglig sammensatt medarbeidergruppe. 
 



From 0 to hero 

• Ønsker ikke å starte i vgs. 

• Vet ikke hva de vil bli. 

• Kom ikke inn på ønsket studieprogram/sted. 

• Avklaring, motivering og forberedelse til vgo/arbeid 

• Lære mer fellesfag. Ta privatist eksamener. 

• Strir med små eller store utfordringer  

• Behov for å bli sett, hørt og forstått, anerkjent og respektert 

 

UNGDOMMER MED EN HEL HAUG MED RESSURSER 

 



Et eksempel fra skoleåret 2015/16 
Skoleåret 2015/2016  232 ungdommer (En ungdom kan ha flere av vanskene) 
 

Psykiske diagnoser    80 
Angstrelaterte vansker   76 
Lese-skrive- matematikkvansker  63 
Andre vansker    55 
ADHD/ADD    46 
Store generelle lærevansker  46 
Fysiske diagnoser    17 
Autisme/Asperger/Tourette  16 
Spesifikk fagvansker   13 
Rusproblemer        9 
Spilleavhengighet      6 
ME       5    
 Oppfølging barnevern   60 
Oppfølging psykisk hjelpetilbud       104 



To måter å være ungdom i AIB. 

Kursdeltaker - bruker ikke av retten til vgo. 

• Kan søke gjennom ordinært skolesøk til AIB. 

• Ungdom som avbryter vgo  - inntak i løpet av 2 dager.  

  

Elevstatus – skolen ansvarlig for IOP og enkeltvedtak 

• Søker via inntakskontoret til skole, med ønske og 

sakkyndig uttalelse fra PPT om at hele eller deler av 

opplæringen blir lagt til AIB. 

• Opplæringen overføres til AIB fra vgs i løpet av året.  



 

2012/2013  186 ungdommer   (60 samarbeidselever  

2013/2014  171 ungdommer   (40 samarbeidselever) 

2014/2015  185 ungdommer   (41 samarbeidselever) 

2015/2016  232 ungdommer   (65 samarbeidselever) 

2016/2017  209 ungdommer   (76 samarbeidselever) 
  
 

Oversikt over kursdeltakere og samarbeidselever 



RESULTATER 

 

   2010    2013     2014      2015     2016  

Utdanning/arbeid:  75%    78,5%    85,2%   78%     87%  

Utdanning:             69%    70%       77,5%   71%      73%  

 

Positiv aktivitet: 9 av 10    90,7%    94,5%   93%     91%  

 

 

 

DNV GL 2017  Samfunnsnytteeffekt: 1 krone inn gir 3 kroner tilbake 





Styrkebasert tenkesett  
 
Leter etter det beste hos hverandre og i 
organisasjonen.  
Legger til rette for å få fram det beste hos  
hverandre og få det beste til å bre om seg. 

 
 
Læringsfellesskapet preges av styrkende 
relasjoner og likeverdig samhandling 
 
Tror på at viktige erfaringer og 
kompetanse ligger hos alle 
læringskollegene  
 
Læringsledelse kontra styringsledelse  



Språk beskriver ikke bare virkelighet  
Det skaper virkelighet 

Spørsmålene vi stiller, er i seg 
selv en skapende prosess. De 
bestemmer ikke bare hvilke svar 
vi får, men også hva slags verden 
vi skaper (Gergen 2010) 

 

Vi kan bygge hverandre 
opp eller ned.  

Det er et stort ansvar vi 
har. 

 

 

 

 



Hovedteorier knyttet til AI 
 Positiv psykologi -  Martin Seligmann m.fl. 

 Organisasjonsutvikling – David Cooperrider  

 Sosialkonstruksjonisme – Kenneth Gergen 

 Generativ AI – Bushe 

 

 Anerkjennelse, bred involvering, lytte etter de gode 

intensjonene, få fram taus kunnskap, konstruere framtid 

 Hele tiden eksisterer både det positive og 

utfordringene/vanskene – side om side  



Presentasjon av et veikart 
 
Hva forteller Tine til Kronprins Haakon  



Hvorfor styrkebasert tilnærming til læring, 

klassemiljø- og skoleutvikling? 



• Er lykkeligere 

• Har det bedre med seg selv 

• Har høyere selvtillit 

• Har mer energi og er mer vitale 

• Opplever mindre stress 

• Vil med større sannsynlighet nå  
           sine mål.. 

• Presterer bedre på jobben 

• Er mer engasjert på jobben 

• Utvikler seg selv  og vokser raskere 
           enn andre… 

 Mennesker som bruker sine styrker (Linley m.fler 2010)
  



Setter i gang en broaden and 
build dynamikk (3:1) 

• Bygger personlige ressurser 

• Bygger 
høykvalitetsrelasjoner 

• Bygger positive identiteter 
(fra taper til vinner)  

• AI er særlig et verktøy for å 
bygge indre motivasjon, 
positive 
mestringsforventninger 

 



Hvilke historier inviterer vi til? 

Hva ønsker vi skal bli den store fortellingen om oss 

selv, om skolen vår, om kommunen vår, 

fylkeskommunen vår? 

 

 

Vi kan velge om vi vil ha fokus på det beste, eller det 

verste, det som er vanskelig, som vi ikke får til, det vi 

irriterer oss over….. 

 

Hva skjer med oss om vi trener på å lete etter det 

beste i hverandre og heier på hverandre hele tiden?  



  

  

Hvordan kan vi sammen skape læringsfellesskap 

hvor alle 
 

• får forløst sitt potensial  

• opplever mestring og læring slik at 

 

• alle oppnår resultater som overgår 

    det man forventer og gleder seg til  

    hver skole/arbeidsdag? 
 



Styrkekort bygger gode relasjoner.  
• Et enkelt verktøy for å lete etter og sette ord på gode 

personlige egenskaper 

• Samtaler som bygger positive identiteter. 

• Vil dere prøve – få en egen erfaring?  

 



Identifisering av styrker 
•  En samtale mellom to.  
•  Den ene har forskerrolle, og 

skal lytte  anerkjennende og 
interessert.  

•  Den andre er informant og 
inviteres til å fortelle en historie 
om seg selv. 

• Forskeren skal lytte godt etter 
styrkene samtalepartneren 

brukte i denne historien.   
 

  



• Finn en samtalepartner i 

gruppen 

 

• Legg kortene 1- 24 foran 

dere  

 

• Siden med mest tekst skal 

opp.   

 

• Legg de andre kortene inn i 

esken. 



Styrkespotting 
 

Informanten:  

Fortell om en konkret dialog du har hatt med 

en ungdom, som førte til godt resultat. I løpet 

av den samtalen oppnådde du kanskje et 

uventa godt resultat. Du kjente at du var på 

ditt beste, eller ganske god,- ble entusiastisk, 

og du så at ungdommen også var oppglødd 

– mer oppglødd enn vanlig. 

 

Forskeren – lytt anerkjennende:  

Finn tre styrkekort som beskriver styrkene 

informanten brukte, og begrunn valget av 

styrker til historien du hørte. 

  

 

3 minutter til å fortelle historien. 

  

3 minutter til å finne kortene, lese  

opp og begrunne.   
Bytt roller  



Hvilke styrker har  

Finnmark i 

rådgivergruppen? 
 
Forskerne forteller kortversjonen av 

historien de hørte, og presenterer 

styrkene de gav til sin samtalepartner. 

(3 minutter til hvert gruppemedlem). 

 

Post-it lappene klistres på kartongen. 

 

Kan brukes for å bygge godt 

læringsfellesskap i klasserommet, i 
lærerteam, lederteam osv 
 
 



Hva skjer når vi snakker sammen på 

denne måten?  
 
 
 
 

 



Styrkehjulet 
 
Snurr hjulet. 
Snakk om  
styrken pile peker på 
Knyttes inn i fag 



   
HVORDAN LAGER VI VEIKART?   



  Veikart – verktøy for å se for en god fremtid.    



VEIKART - VISUELLE KARRIEREPLANER 
       
  

 

• Få fram ungdommenes fremtidsbilde   

• Mentalt bilde av ”det gode livet”   

• Mening og motivasjon for opplæringen 

styrkes 

• Opplæringen gjøres relevant for 

ungdommene 



Hvorfor kan det være viktig å ha drømmer? 



Hvorfor kan veikart være et god verktøy? 
• Konkret plan for ønsket fremtid  

• Du kan sette tydelige mål som kan øke  

  motivasjonen. 

• Du kan se på målene du gleder deg til. 

• Du kan feire små og store delmål.  

• Alle har forskjellige drømmer og dere  

  kan hjelpe hverandre til å nå disse.  

• Du kan tenke gjennom og planlegge hvordan du kan bruke 
styrkene dine til å komme over eventuelle hindringer? 



 

• Vil du tenke tre eller fem eller ti år fram i tid? 

Se for deg at alt går bra, du har fått til det du ønsker deg mest av alt.  

Hva ser du for deg da, hvis du tenker på dine høyeste ønsker akkurat nå? 

 

• Tror du at du fortsatt går på skole, eller jobber du? 

• Hvor tror du da at du bor?  

• Hvordan ser det ut der du bor?  

• Kan du klare å se for deg hvordan du har det inne i leiligheten, hybelen eller huset der du bor? 

• Bor du sammen med noen?  

• Hva gjør du i fritida? 

• Hvem er du sammen med da?  

• Har du bil?  

• Har du dyr? 

• Er det andre ting som er viktig for deg ?  

• Er det noe du holder på med nå som du fortsatt er interessert i ?  
 

 

 

 

Forslag til spørsmål  for å få fram ditt fremtidsbilde? 



 En annen måte å spørre på kan være 

• Vi flytter oss tre år frem og jeg møter deg på bussen eller et 
annet sted: «Hei så hyggelig å se deg, hva gjør du for tiden?» 

  

• Rett før jul møter jeg mamma eller kjæresten din i butikken: Hei 
hvordan går det med Ole?  Hva ønsker du mamma eller 
kjæresten skal fortelle da? 

 

• Mirakelspørsmål: Du våkner en morgen om fem år og alt er 
annerledes i livet ditt,- du har det veldig godt. Hvordan har du 
det da?  

 

 



Det viktige overgangspørsmålet  

De første stegene:  

Hva tror du er de første viktige 
stegene du må ta som gjør at 
du får realisert drømmen din?  

 

Skriv dato og hva du skal gjøre. 

Er det andre som kan bidra til 
at du får gjennomført disse 
stegene? 

Hvem og hvordan kan de 
bidra?  

 

 



• Ta utgangspunkt i et av stegene 
du har lyst til å starte med  

• Tenk etter om du en eller annen 
gang har fått til noe som lignet 
på dette. 

• Fortell om den gangen… 

• Hva var det viktigste du gjorde 
for at du greidde dette? 

• Hvilke styrker brukte du da tro? 

• Hvem andre bidro? 

• Hva bidro de med? 



 Bruk av styrketreet - svitjsing 

 



Positive egenskaper – styrkene  
• Hvilke positive egenskaper og styrker har du som bidrar til at du klarer 

disse målene?  

• Skriv disse på veikartet.  

• Det kan oppstå hindringer,- hvordan kan du bruke styrkene for å 
komme rundt disse? 



Presentasjoner rollespill eller enkeltvis .  

• Rollespill – dere møtes om 5 år. 

• Hvor møtes dere , hva forteller dere om , hva har skjedd i livet og hva 
har dere gjort for å få til alt dette?  

• Bruk gjerne kostymer.  



 
 
 
  
 
  Sosialkonstruksjonisme 

 
 
Språket beskriver ikke bare virkelighet,  
det skaper virkelighet.  
 
Hva betyr dette for arbeidet med veikart? 

 
Historier om framtiden skaper nåtiden – AIB har mange 
eksempler  
 
 
 
 

 



Sosialkonstruksjonisme 
• Vår evne til å se for oss hvordan vi vil ha det er avgjørende for at vi får det sånn.  

• Måten vi snakker sammen på og de spørsmålene vi stiller er med på å skape fremtiden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Språket beskriver ikke bare virkelighet,  

det skaper virkelighet 
 (Gergen, Hauger 2008) 



Aksjonsforskningsmodellen Cooperrider 1987 

  



Vi beveger oss i den retning vi spør 

Defensiv strategi 
 
Spørsmål: Hva er 

problemet? 
Kunnskap om feil og 

mangler 
Handlinger for å minimere 

feil og mangler 
Fremtid handler om regler, 

kontroll og oppfølging 
  

Offensiv strategi 
 
Spørsmål: Hvilke suksesser og 

drømmer har vi? 
Kunnskap om det beste og 

våre potensialer 
Handlinger for å styrke det 

beste og våre potensialer 
Fremtid handler om å skape, 

kreativitet og innovasjon 
  



 
 Vi bygger forskerteam og må trene på teori og praksis  
 
 Hovedspørsmål 

• Hvordan kan vi sammen 
skape likeverdige og 
levende 
læringsfellesskap i alle 
skolene i Norge, 

•  hvor alle gleder seg til å 
komme hver dag,  

• alle opplever mestring, 
læringsglede og oppnår 
gode resultater?  

 



Parvise anerkjennende intervju.  
Vi forteller suksesshistorier fra læring 

 
 

 Ferdig utarbeidet spørreguide – 
kvalitativt intervju 
 
Lese, skrive stikkord, lytte 
anerkjennende 
Og fortelle noe positivt om seg selv 



Forskningsdataene må identifiseres. Bevissgjøring på hva 
som virker.  
 
Tor Einar forklarer Treøvelsen  



     Tidligere skoleopplevelse      Opplevelse fra 
UngInvest AIB 

 





Vi skaper framtidsbilder 
for AIB og hvordan vi vil 
ha det sammen 



DRØMMEN – VI DELER 



HVORD        Veikart 
Hva er det første steget du vil ta? 
 
Hvordan kan jeg og andre bidra til å 
støtte oppunder målet ditt? 
 
Hvem gjør hva? Feiringer 
 
Det går an å endre mål 
 
Drømmen er viktig og drømmer kan 
endres 





Aksjonsforskningsmodellen Cooperrider 1987 

  



En virksomhet som ønsker å utvikle seg ….. 

KONTINUERLIG  FORBEDRING OG UTVIKLING 

• En virksomhet som gjør det den alltid har gjort,  

 får det den alltid har fått (Baty 2003) 



Akseptabelt 
nivå 

Negative 
avvik 



Akseptabelt 
nivå 

Negative 
avvik 

Positive 
avvik 



Realismen:  Spør hvorfor? Individ,-problem og mangelanalyse 
 
Sosialkonstruksjonistisk:  Hvordan kan vi sammen skape ønsket 
framtid? Forandring skjer i det vi stiller spørsmålet? 
 
Språket beskriver ikke bare virkelighet, det skaper virkelighet 
 
Samtidighet – Samskapelse – Høye forventninger 
Forløse i stedet for å forebygge 
 
Lytte, er noe annet enn å høre 
Dele makt – demokratisering 
 
 
 
 
 



Mennesker som bruker sine styrker… 

• Har det bedre med seg selv 

• Har høyere selvtillit 

• Har mer energi og er mer vitale 

• Er lykkeligere 

• Opplever mindre stress 

• Vil med større sannsynlighet nå sine mål 

• Presterer bedre på jobben 

• Er mer engasjert på jobben 

• Utvikler seg selv raskere 

(Linley m.fl. 2008) 

 

Ledere som fokuserer på medarbeidernes 
styrker åttedobler mulighetene for å utløse 
engasjement for jobben som skal gjøres 
(Rath og Conchie 2008) 

 

 



Lærende organisasjon – Lærende samfunn 
 ”Organisasjoner der 

deltakerne jevnlig utvikler 
evnen til å skape ønsket 
resultat,  

 der nye og ekspansive 
tankesett blir framelsket,  

 der kollektive ambisjoner får 
spillerom, og der menneskene 
kontinuerlig lærer mer om 
hvordan en lærer sammen” 

  Senge (1990)  

  



Generativ teori  (K.Gergen 2010 s.112) 

• Beskriver og forklarer på en slik 
måte at den utfordrer de 
forståelseskonvensjoner vi tar for 
gitt, samtidig med at den inviterer 
oss inn i nye betydnings- og 
handlingsverdener 

 

• Hovedvei til sosial forandring går 
gjennom dristig teoridannelse 

 



Fullan (2001) hevder at i et postmoderne perspektiv, hvor 
kunnskapsorganisasjoner vil prege samfunnet, kan man ikke 
basere seg på en karismatisk ledertype, slik mye av 
ledelsesteoriene basert på NPM har vektlagt.  
 
Forståelsen av ledelse knyttet til lederen som individ, og til 
spesielle lederegenskaper kan knyttes tilbake til hvordan 
organisasjoner ble forstått i et modernistisk  perspektiv 
(Hargreaves 2000).  

Ledelse i et modernistisk kontra postmodernistisk samfunn 



Stortingsmelding nr.30 (2003-2004)Kultur for læring satte 
fokus på skolekulturen og behovet for å fremme en kultur som 
er øker læringen for både ansatte og elever.  
 
Sammen med en mer målrettet tilpasset opplæring, ønsket 
man å legge til rette for å beholde flere elever i videregående 
skoler (vgs).  

Sintef (A26525- 2014): Skoleledelse er den andre sterkeste 
faktoren når det gjelder påvirkning på elevenes læring.  
Noen former for ledelse ser ut til å skape bedre resultater enn 
andre. Distribuert ledelse, transformativ ledelse, pedagogisk 
ledelse.  



     
 UTVIKLE KVALITETSKULTUR 

 
• Schein: faguttrykket ”kultur” bør reserveres for grunnleggende 

antagelser og oppfatninger som deles av alle medlemmene i en 
organisasjon, som opererer ubevisst og som på en grunnleggende 
og ”tatt-for-gitt” måte definerer organisasjonens syn på seg selv og 
sine omgivelser.  

 
• Disse antakelsene og oppfatningene er lærte responser på en 

gruppes problem med å overleve i sine eksterne omgivelser og på 
problemene med intern integrasjon.  

 
• Antagelsene blir etter hvert tatt for gitt fordi de løser disse 

problemene tilstrekkelig bra hver gang. Måten å gjøre ting på 
betraktes derfor som sant og læres bort til nye medlemmer som 
den rette måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse 
problemene. 



Ikke tvil på at en liten gruppe mennesker 
kan forandre verden. 

Faktisk så er det det eneste som noen 
gang har skjedd. 

 

     Margaret Mead 



Rekruttering av medarbeidere 
Hvordan gjør vi det? 

 

• Inviterer alle til informasjonsmøte 

• Tydelige på hvem vi er, hva vi ønsker og 

forventer 

 

• Virksomhetsplanen – stillingsbeskrivelser 

 

• Ber alle skrive noen stikkord…..  

 

 

 

 

Personalundersøkelsene 


