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Pensum til grunnskolelærerutdanningene

K u n n s k a p  d i r e k t e  f r a  b a r n

Konkrete forslag til pensum

FORANDRINGSFABRIKKEN

Rapportene, bøkene, 
praksisanbefalingene og verktøyene er 
aktuelle for alle som skal jobbe med barn 
og unge i skolen. I lærerutdanningen vil 
de passe godt som en del av pedagogikk 
og elevkunnskap. 
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Rapport: Utgitt av Forandringsfabrikken 2016 
69 sider. Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

I Morgendagens skole har 3000 elever gitt råd 
om hva som skaper trygghet for læring og 
hvordan lærerne kan bidra til økt læringslyst. 
Et av hovedsvarene er at for å kunne lære, må 
det kjennes trygt på skolen - både sammen med 
de andre elevene og med lærerne. Rapporten 
inneholder konkrete råd til hvordan lærere må 
være og samarbeide med elevene, hvordan 
vurdere og teste på nyttige måter, og hvordan 
jobbe med å forstå ulike følelser. Rapporten 
gir viktig kunnskap til alle lærerstudenter om 
hvordan man gjør det trygt i klasserommet. 
Trygghet bidrar til økt motivasjon og et bedre 
klasse- og læringsmiljø for elevene.  

Rapportens innhold:  
Skole som gir lyst til å lære   
Skole som er trygg for å lære   
Skole som gir nyttig kunnskap   
Skole der vi samarbeider   
Skole som tar oss på alvor   
Snille lærere som kan fag   
Samarbeid med de hjemme  
Skole som forstår følelser   
Skole som gir mening til livet

fra rapporten:
Snill kommer alltid høyt når vi skal beskrive 
drømmelæreren. Å være snill sparer tid

Trygghet avgjør om vi lærer 

Hver rektor og lærer må få ansvar for at alle 
føler seg trygge i klasserommet

MORGENDAGENS SKOLE 
Lyst til å lære

https://forandringsfabrikken.no/article/magasin-morgendagens-skole
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Rapport: Utgitt av Forandringsfabrikken i 2016,  
68 sider. Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

I rapporten gir over 700 elever i grunnskolen råd 
til hvordan skolen må være for at flere kan lære 
og trives bedre. De gir råd om hvordan det må 
være på skolen for at skolen skal oppleves som 
trygg og nyttig. Problemstillingene bygger videre 
- og går i dybden - på hovedsvar fra elevene i den 
nasjonale kartleggingen «Morgendagens skole», 
hvor over 3000 barn og unge ga svar på hva som 
skal til for å kjenne på lyst og læring i skolen. 
Rapporten gir konkrete råd til hvordan lærere 
kan forstå bak elevers atferd og oppførsel, 
hvordan samarbeide trygt med foreldre, hvordan 
bruke humor og nysgjerrighet til læring og 
hvordan være trygge voksne som gir styrke og 
håp.  
 
Rapportens innhold:  
Trygghet avgjør     
Godt sted      
Voksne viktig     
Tid til Livet      
Mobbing      
Konflikter      
Inkludering     
Vurderinger     
Konsekvenser     
Press      
Gode voksne

FORANDRE MED VARME 
Råd for trivsel i skolen

https://forandringsfabrikken.no/article/forandre-med-varme-1


4

53 barn 6-12  år 
140 ungdommer 13-19  år

Rapport: Utgitt av Forandringsfabrikken 2020  
Plage (6-12) 47 sider, Plage (13-19) 48 sider 
Bestilles eller lastes ned gratis HER (6-2) og HER 
(13-19)

I de to rapportene PLAGE, 6-12 og 13-19 (2020), 
møter vi barn og unge som har erfaring fra å 
plage andre. De forteller hva plaging handler om 
og hva som ligger bak. De gir konkrete råd til hva 
de voksne på skolen kan gjøre for å forebygge 
plaging og hvordan de kan stoppe trygt når noe 
dumt har skjedd. De ber om voksne som inni 
hjertet sitt vet at ingen barn vil være slemme.

Rapportenes innhold:  
Del 1: Sånn kjennes det. 
- Hvordan barn plager 
- Hvorfor barn plager 
- Hva gjør de voksne

Del 2: Råd til skolen 
- For at dumt ikke skal skje 
- Når noe dumt skjer
 
Sitater fra rapportene

Jeg gråt hjemme og var sinna på skolen. Sånn 
fortsatte det.

Etter en krangel er jeg sint og så klikker jeg. Å 
bli lei seg kommer til slutt.

Jeg plaget for å skjule at jeg hadde det 
vondt. 

PLAGE 
Råd til politikere og skole  
barn og unge med erfaringe fra å plage andre

https://www.forandringsfabrikken.no/article/ny-rapport-plage-6-12
https://www.forandringsfabrikken.no/article/rapport-plage-13-19-2020
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Råd fra unge som bruker vold 

Rapport: Utgitt av Forandringsfabrikken  
96 sider (14 sider til skole)  
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER 
 
Svarene i rapporten er gitt av 101 ungdommer 
mellom 13-20 år som har erfaring med å 
bruke vold som en måte å uttrykke det vonde 
de har inni seg. Rapporten har et eget kapittel 
til skole, og er viktig for studenter som skal 
jobbe med barn og unge i fremtiden. De unge 
i rapporten gir råd til hvordan voksne i skolen 
kan gi informasjon og trygghet, hvordan 
voksne kan samarbeide med barn, og stoppe 
dem på trygge måter.

Rapportens innhold: 
Del 1: Derfor blir det vold 
Del 2: Skole 
        - Erfaringer med skolen  
        - Råd til skolen 
Del 3: Barnevern og utekontakt  
Del 4: BUP 
Del 5: Politi 

Sitater fra rapporten:
Det handler om barndommen. Har man 
det vondt hjemme, så blir det ofte sånn at 
man sjøl bruker vold.

Jeg ble mobbet. Pappa sa at jeg måtte vise 
hvem som var sjefen og at jeg skulle bruke 
vold for å sette dem på plass.

De på skolen her forhåndsdømmer. En 
gang var det noe som hadde skjedd, noe 
slåssing, og da bare antok de at det var oss. 
Det gjør faktisk litt vondt. Og man blir bare 
så lei av det.   

SINT UTENPÅ  /  VONDT INNI 
til politikere politi skole barnevern

https://www.forandringsfabrikken.no/article/rapport-sint-utenpa-vondt-inni-2020
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Rapport: Utgitt av forandringsfabrikken 2016 
56 sider 
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

Rapporten er skrevet med hovedsvar fra 210 
elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen 
som på ulike måter strever på skolen. Elevenes 
erfaringer er at strevet kan handle om mange 
ulike ting som er vondt i livene deres. I rapporten 
gir de råd til hvordan de voksne på skolen kan 
gjøre det tryggere og nyttigere for elevene å være 
på skolen. Rapporten er aktuell for alle som skal 
jobbe med unge. De ber om at læreren er ærlig 
med elevene og samarbeider med dem for å 
finne gode løsninger 

Rapportens innhold:  
Verdier i skolen 
Om oss 
Hjelp i og utenfor klassen  
Vurdering i og utenfor klassen  
Vurdering, tilbakemelding og karakterer 
Anmerkninger 
Blir borte  
Livsviktige lærere  
Trygt fellesskap  
Trygghet til å lære  
motivasjon til å lære

Sitater fra rapporten:
En rolle er bare det som er utenpå, og kan 
dekke over det som er inni oss.

Lærere som kjefter får ikke respekt.

Er læreren ærlig er det lettere for oss å være 
det.

   

NÅR SKOLEN IKKE PASSER 
råd fra elever som strever over tid 

https://www.forandringsfabrikken.no/article/n%C3%A5r-skolen-ikke-passer
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Rapport: Utgitt av Forandringsfabrikken  2016 
67 sider  
Kan bestilles eller leses gratis HER  
 
70 evnerike elever i barneskolen, ungdomsskolen 
og videregående skole fra hele Norge deler 
erfaringer og gir råd. De har kjent på kroppen 
hvordan det er å sitte i timene der de kan det 
andre skal lære. De har viktig kunnskap om 
hva som gir lyst til å lære og hva som skaper 
trygge klasserom. Rapporten inneholder råd til 
hvordan gjøre undervisningen nok utfordrende 
og engasjerende, hvordan jobbe i grupper og på 
forskjellige nivåer og hvordan fokusere på likhet - 
ikke ulikhet - i klassen. 

Rapportens innhold:  
- Verdier i skolen 
- Om oss 
- Undervisning 
- Vurdering og karakterer 
- Råd til lærere

Sitater fra rapporten:
Noen lærere gjør litt rare ting for å finne ut 
nivået vårt.

Det er klokt om dere ikke deler ut karakterer i 
timen.

Er det utrygt i klassen tyter kunnskapen bare ut 
igjen.

TENKE SÅ DET KNAKER 
råd fra elever med stort læringspotensial

https://www.forandringsfabrikken.no/article/magasin-%C3%A5-tenke-s%C3%A5-det-knaker
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Rapport: Utgitt av Forandringsfabrikken 2016 
52 sider Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

Når sorg kommer brått blir det vanskelig å lære. 
Hva vet vi om hva elever selv mener hjelper når 
noe brått blir tungt og vanskelig? 155 barn og unge 
på ungdoms- og mellomtrinnet som har opplevd 
brå sorg deler erfaringer og gir råd for at ansatte 
som jobber i og med skolen i Norge skal kunne 
møte barn og unge som har det vanskelig på best 
mulig måte - så de får lyst til å lære. De gir råd 
til hvordan voksne i skolen kan se at elever har 
det vondt, hva som må sies til resten av klassen, 
hvordan være gode lærere og hvordan elever kan 
lære i sorgen.

Rapportens innhold:  
- Verdier i skolen  
- Før sorgen kommer 
- Når sorgen kommer til én 
- Når sorgen kommer til alle 

Sitater fra rapporten:
Sorg kan gi skyldfølelse. 

De fleste av oss ønsker å være med i 
fellesskapet, men vi vet ikke alltid hvordan. 

NÅR SORG KOMMER BRÅTT 
råd om hvordan skolen kan ta vare på oss som har opplevd sorg

https://www.forandringsfabrikken.no/article/magasin-n%C3%A5r-sorg-kommer-br%C3%A5tt
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Bok: Utgitt på Universitetsforlaget 2020  
327 sider (kapittel 8 handler om grunnskole)  
Kan kjøpes HER

Boka består av oppsummerte erfaringer og råd fra 500 barn som 
er utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner. En erfaren lærer 
og en minoritetsrådgiver har bidratt i boka med sin kunnskap. 
Svarene i boka er svært alvorlige, og viser til at dagens praksis og 
rammer ikke beskytter barn utsatt for vold eller overgrep godt nok. 
Hovedbudskapet i boka er: Hvordan gjøre det trygt nok for at barn 
kan fortelle om vold og overgrep, og beholde tryggheten for barnet 
også etter at det har fortalt.  
Rådene i boka er tilpasset ulike yrkesretninger, og passer for alle 
studenter som utdanner seg til å jobbe med barn. Grunnskolen har et 
eget kapittel i boka, med konkrete råd til lærere.

Kunnskap fra boka: 
Den viktigste grunnen til at barn ikke forteller om vold og overgrep er at de ikke vet hva som skjer med 
det de forteller. Kan det bli verre? Hva vil de voksne gjøre? Hva vil de si, og til hvem? Mange barn vet ikke 
hva voksne ikke har lov til å gjøre mot barn. Da blir det vanskelig å fortelle om vold og overgrep. Når 
fokuset er på barnets oppførsel, kan det dekke over vold og overgrep. Og barn får hjelp med fokus på å 
fjerne oppførselen til barnet, kan det gjøre det verre for barn. Når barn får diagnoser og behandling som 
skal fjerne oppførsel eller symptomer, kan det gjøre det verre for barn. Mye fokus på dette gjør at barn 
mister tillit til voksne og gjør det vanskelig å fortelle om vold eller overgrep. Målet med boka er å øke 
kunnskapen om vold og overgrep mot barn, blant voksne som jobber med barn, slik at det blir tryggere 
for barn å fortelle. Denne boka kan hjelpe studenter til å forstå dypere hva barn trenger for å kjenne på 
trygghet og hva som er viktig for å gi nyttig og trygg hjelp til barna. 

Boka løfter frem viktige spørsmål som: 
Hvordan kan lærere snakke med barn når de er bekymret. 
Hvordan må lærere være når et barn har fortalt om vold eller overgrep 
Hvordan kan lærere beskytte barn ved å samarbeide med barn? 
Hvordan må rammene forandres for at lærere skal kunne beskytte barn bedre?

Bokas oppbygging:  
Kap.1     Dagens utfordringer i Norge 
Kap. 2-4 Fortellinger, erfaringer og råd fra barn  
Kap.5     Hvordan gi informasjon til barn om vold og overgrep 
Kap.6     Lovverket og FNs barnekonvensjon. 
Deretter følger et kapittel til hver oppveksttjeneste.  
Til slutt et kapittel skrevet av Kripos og Politihøgskolen om hvilke spørsmål fagfolk kan stille barn utsatt 
for vold og overgrep.

KLOKHET OM VOLD OG OVERGREP 
Om barn utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner

https://www.universitetsforlaget.no/klokhet-om-vold-og-overgrep-1
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Rapport: Utgitt av Forandringsfabrikken 2016   
67 sider. Kan bestilles eller lastes ned gratis 
HER

120 unge mellom 14 og 22 år som har brukt 
vold eller blitt utsatt for vold eller overgrep av 
jevngamle kjærester. Det kan være psykisk 
eller fysisk vold, seksuell vold eller digital vold. 
Ungdommene deler erfaringer fra hvordan det 
føles å ha brukt vold eller blitt utsatt for vold og 
voldtekt, og gir råd til hvordan skolen kan hjelpe 
slik at vold og overgrep kan unngås. 

Sitater fra rapporten:
Det kjennes best at ingen får vite. Du kjenner 
deg svak og liten. Noen har gjort noe med 
deg som du ikke ville. Allikevel kjennes det 
som du har vært slem mot deg selv, fordi du 
lot det skje. 

Mange av oss opplever at vi ikke blir hørt før 
vi blir sinte. Det er vondt å måtte bli sint for å 
få andre til å høre.

KLOKHET OM KJÆRESTEVOLD OG VOLDTEKT 
fra unge som har kjent det på kroppen

https://www.forandringsfabrikken.no/article/magasin-klokhet-om-kj%C3%A6restevold-og-voldtekt
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Rapport: Utgitt av Forandringsfabrikken 2018 
67 sider (11 sider til skolen) 
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

Rapporten inneholder råd fra 58 ungdommer 
(15-23 år) som strever, eller nylig har strevd 
med rus. Et av hovedsvarene i rapporten er at 
årsaken til at unge ruser seg handler om noe 
som er vondt inni dem, og at rus blir en måte 
å håndtere det vonde på. Rapporten gir nyttig 
kunnskap til fremtidige lærere som skal jobbe 
med barn og unge og inneholder råd til hvordan 
lærere bør møte og hjelpe unge som strever med 
rus på gode måter.

Rapportens innhold:  
Del 1: Årsaker til rus  
Del 2: Råd til tjenestene 
           Skole - Barneverninstitusjon - Psykisk 
helsevern - Barneverntjenesten 
Del 3: Livet etter rus

Sitater fra rapporten:
Jeg tok kontroll over følelsene mine ved å ikke 
føle på dem

Vi må vite før de voksne kan sette grenser at 
de er glad i oss, og vil oss godt. Hvis ikke kan 
det bli farlig, og vi kan miste tillit.

Jeg fikk ikke pratet om grunnen til 
handlingene mine, bare om selve handlingen. 
Da blir løsningene veldig korttenkte.

KLOKHET OM RUS 
råd fra unge med ruserfaring

https://www.forandringsfabrikken.no/article/rapport-klokhet-om-rus
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Rapport: Utgitt av Forandringsfabrikken 2020  
47 sider. Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

Rapporten inneholder råd fra 900 barn mellom 
10 og 20 år fra 9 byer. De fleste samlinger er 
gjennomført i hele skoleklasser, og rådene 
kommer fra barn som har vært litt hos 
helsesykepleier, mye hos helsesykepleier og  barn 
som nesten ikke har visst hva helsesykepleier 
er. Svarene i rapporten sier mye om hvordan 
helsesykepleiere må være og hva de må gjøre for 
at det skal bli trygt for barn å snakke om det som 
er viktig for dem. Det er også viktige råd til hva 
helsesykepleiere må gjøre når det skal være møter 
som omhandler barn.

Denne kunnskapen er også relevant for fremtidige 
lærere, for at lærerne kan gjøre det trygt for barn 
å fortelle det vondeste eller mest strevsomme. 
Kunnskapen om hvordan møter som omhandler 
barn må foregå for at det skal bli trygt, er også 
veldig relevant for fremtidige lærere.

Rapportens innhold:  
Del 1: 
Hvordan må helsesykepleier være for at barn skal 
kunne snakke om det som er viktig for dem? 
Del 2: 
Hva må helsesykepleier gjøre for at det skal bli 
trygt nok å gå til helsesykepleier for å snakke?

Sitater fra rapporten:
Hvis du forteller det videre, så kunne jeg jo 
ha fortalt det til alle andre selv. Men jeg valgte 
akkurat deg.

I stedet for å si «jeg vet hvordan du har det», 
spør heller hvordan føles dette for deg.

SNAKKE SNILT 
900 barn gir råd til helsesykepleiere

https://www.forandringsfabrikken.no/snakke-snilt
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Rapport: Utgitt av Forandringsfabrikken 2021.  
92 sider Kan bestilles eller lastes ned gratis HER 
 
142 barn og ungdommer i alderen 15-20 år har delt 
erfaringer og gitt råd til systemene de selv har fått 
hjelp i. Rapporten svarer på hva selvskading kan 
handle om, hvordan barn og unge kan skade seg 
selv, og hvordan barn og unge trenger å bli møtt av 
voksne når de skader seg selv. 

Rapporten inneholder kunnskap og råd som er 
nyttig for alle som skal jobbe med barn og unge. 

Rapportens innhold: 
Hva er selvskading 
Hvorfor selvskading 
til skolen 
til helsesykepleiere 
til BUP 
til legevakt 
til sengepost 
Dagens stor utfordringer 
Nasjonale endringer som må komme

Sitater fra rapporten

Jeg ville at noen skulle forstå at jeg hadde det 
vondt, så jeg begynte å slå hodet i veggen. 
De hadde jo ikke forstått at jeg trengte noen å 
snakke med.

Det handlet jo mest om at jeg hadde veldig 
mange vonde ting inni meg som jeg ikke fikk 
prate om. Da kunne selvskadingen gjøre at jeg 
slappet av.

VI VIL DERE SKAL FORSTÅ 
142 barn og unge om selvskading

https://www.forandringsfabrikken.no/article/rapport-vi-vil-dere-skal-forsta-2021
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VERKTØY TIL UNDERVISNING

Verktøy Utgitt av Forandringsfabrikken 2019.  
56 sider. Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

Timen LIVET (2019) er en snakketime som er 
utviklet på bakgrunn av elevers hovedråd om at 
trygghet skapes gjennom å bli kjent med de andre 
i klassen. Målet med Timen LIVET at elevene skal 
bli tryggere på seg selv, læreren og de andre i 
klassen. Gjennom mer trygghet og forståelse blir 
det større rom for læring. Dette verktøyheftet er 
utviklet av proffer og fagfolk, og det gir de voksne 
på skolen en «oppskrift» på hvordan timen kan 
gjennomføres på en trygg måte. 

Verktøyet er utprøvd på 21 skoler i fem byer 
som en del av et pilotskolesamarbeid med 
Forandringsfabrikken siden 2017. Stadig flere 
skoler setter TIMEN LIVET på timeplanen.

Verktøyets innhold: 
Hvorfor sette LIVET på timeplanen? 
Hva er timen LIVET?
Kort oppskrift for timen LIVET
Grunnprinsipper for timen LIVET
Å lede timen LIVET
Barnesyn og verdier 
Innhold og tema 
Når ringen blir vanskelig 
Vanskelig og viktige temaer
Det barn forteller deles trygt videre 
Info til foreldre om timen LIVET
Erfaringer fra rektorer og lærere

TIMEN LIVET 
elevers forslag til livsmestring

https://forandringsfabrikken.no/nytt-hefte-timen-livet
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Verktøy: Utgitt av Forandringsfabrikken 2020.  
94 sider. Kan bestilles eller lastes ned gratis HER

Kunnskapen direkte fra barn sier at skolen 
må kjennes trygg for alle som går der. Trygt i 
klassen (2020) er utviklet i samarbeid mellom 
elever og fagfolk. Heftet gir de voksne konkrete 
verktøy for å skape trygghet, vise varme og 
følelser, samarbeide og for å stoppe utrygge 
hendelser eller handlinger på trygge og varme 
måter. Målet er å skape et godt læringsmiljø som 
sikrer både læring og trivsel. Verktøyene er for 
1.- 10.trinn, men må tilpasses etter alder. 

Verktøyets innhold:  
Del 1: Grunnmuren for verktøyet 
Del 2: Verktøy for trygghet 
Del 3: Verktøy for varme & følelser 
Del 4: Verktøy for samarbeid 
Del 5: Verktøy for å stoppe trygt 
Del 6: Til ledelsen

TRYGT I KLASSSEN 
verktøy til lærere

VERKTØY TIL UNDERVISNING

https://www.forandringsfabrikken.no/article/verktoy-trygt-i-klassen-2020
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Film: Barnesyn i skolen  
13 min 
Hva skal til for at elevene lærer godt? Hvordan 
gjøre det trygt for elevene på skolen? Denne 
filmen trekker frem oppsummerte erfaringer 
og råd direkte fra barn om hvordan voksne 
i skolen må møte elevene. Filmen sees 
HER, For å få passord send epost til skole@

forandringsfabrikken.no

Film: En trygg skole  
17 min 
Hva er en trygg skole? Filmen handler om hvordan 
lærerne skolen kan lage en trygg skole som 
fremmer godt læringsmiljø. Det gis konkrete 
råd direkte fra elevene til hvordan læreren 
kan snakke med elevene for å bli bedre kjent, 
hvordan læreren kan møte elevene på måter 
som viser at de bryr seg og hvordan samarbeide 
med elevene så det blir trygt på skolen. Filmen 
sees HER, For å få passord send epost til skole@

forandringsfabrikken.no

Film: Timen livet 
5 filmer på 5-8 min 
Hva er timen livet og hvorfor er det viktig for barn? 
Filmene bygger på kunnskap direkte fra barn om 
hva timen livet er og hvorfor det er viktig. Hvordan 
gjennomføre timen livet, utfordringer med 
gjennomføringen, viktige temaer og gjennomføring 
med de yngste er overskriftene i de forskjellige 
videoklippene. Lærere som har brukt Timen livet 
deler også sine erfaringer og beskriver hvordan 
dette har påvirket klassemiljø og læring. Filmen 
sees HER, For å få passord send epost til skole@

forandringsfabrikken.no

FORSLAG TIL UNDERVISNING

https://skole.forandringsfabrikken.no/film.html
https://skole.forandringsfabrikken.no/film.html
https://skole.forandringsfabrikken.no/film.html

