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UngInvest AIB læringsarena for ungdom og 
nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring

Læringsledelse, relasjonell tillitsbasert ledelse
Levende, likeverdige læringsfellesskap



LÆRINGSARENA I VIKEN 

•Kongsberg
•Midtfylket
•Ringerike
•Drammen
•Hallingdal

230 -250  unge læringskolleger  
16-24 ÅR

KONTINUERLIG INNTAK
FLEKSIBLE LÆRINGSLØP



UngIvest AIBs visjon er:

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 
videregående opplæring eller arbeid.



PRAKTISKE VERKSTEDER
PEDAGOGISK VERKSTED

NASJONALE LÆREPLANER



2017/2018 2018/2019     2019/2020

ADHD/ADD 72 54 55

Angstrelaterte vansker 57 74 86

Psykiske diagnoser 55 68 87

Autisme/Asperger/Tourette 35 32 46

Lese- skrive- matematikkvansker 38 26 28

Store generelle lærevansker 23 20          8

(20%)  27% av ungdommene fikk oppfølging av barnevernet 

(47%)  60% fikk oppfølging av psykiske helsetjenester.   

En måte å beskrive målgruppa



En annen måte å beskrive målgruppa 
• AVKLARE UTDANNINGSVALG
• TRENE PRAKTISKE OG TEORETISKE FERDIGHETER
• SMÅ OG STORE UTFORDRINGER  
• ØNSKER IKKE VGS
• UNGDOMMER MED MASSE RESSURSER



(I prosent) 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   2020
Utdanning/arbeid: 75 79 85 78 87 83 82 85 87

Utdanning: 69 70 78 71 73 73 69 66 77

Positiv aktivitet:   90      91  95 93 91 90 91 95 97

DNV 2013 og 2017 Samfunnsnyttemåling: 

1 krone inn 4 kroner tilbake

Elevundersøkelse etter korona

Resultater fra etterundersøkelse  



• When an entire organization
is aware of the positive 
dynamic possibilities for 
working together, anything
can be achieved (Stavros
2005)

SHIFTING PARADIGMS

Gro E Lund 2016



Samskapene innovasjon i 
utdanning

• Hvordan kan vi sammen skape
en framtid, vi alle ønsker å være en
del av?

•



STYRKE-
IDENTIFISERING

SYSTEMATISK IDENTIFISERING AV DET SOM 
FUNGERER I ORGANISASJONEN OG HOS HVER 
ENKELT 



FOKUS PÅ DET 
SOM VIRKER  
SIDEN 2005



LEVENDE LIKEVERDIG LÆRINGSFELLESSKAP



KULTUR OG VERDIER I UNGINVEST AIB

• Ønsker å øke tryggheten i 
arbeidsmiljøet og læringsmiljøet.

• Ønsker et miljø hvor vi støtter 
hverandre optimalt og gjør 
hverandre bedre og bedre.

• Ønsker en kultur preget av rom til 
å feile underveis, og 

• hvor det også er lov å si hva vi er 
gode til og undre oss over 
hvorfor vi lykkes. 

RAUS 
NYTENKENDE 
SAMSKAPENDE 



LEARNING 
ORGANISATION –
LEARNING SOCIETY

• “Organisations where 
people continually expand their 
capacity to create the results they 
truly desire, 

• where new and expansive 
patterns of thinking are nurtured,  

• where collective aspiration 
is set free, and where people are 
continually learning to see the 
whole together”

• Senge (1990) 

•



KONTIUNERLIG 
STYRKEBASERT 
UTVIKLINGSARBEID 

• Kjernegruppe
• Lærende samtaler
• Praksis knyttes til teori
• Ungdommenes stemmer 

på viktige arenaer

Kenneth Gergen, David Cooperrider, Barbara Fredricson, G Bushe, M 
Seligman, C Petersen, Clifton, Vygotsky, Deci and Ryan, Peter Senge, 
Bateson, Lindley mfl



Aksjonsforskningsmodellen
DEFINISJON

Hva ønsker vi å styrke i 
organisasjonen? Hva må vi 

undersøke og lære noe om for å 
få til dette?

OPPDAGE

Hvilke faktorer er tilstede når 
organisasjonen fungerer på 

sitt beste?

DRØM

Hvordan vil organisasjonen se ut 
når disse faktorene er tilstede hele 

tiden?

DESIGN

Hvordan bør organisasjonen være 
konstruert for å sikre at de livgivende 

faktorene næres og utvikles hele tiden?

REALISERING

Hvordan fortsette arbeidet med å 
utvikle en verd-settende 

læringskultur og øke evnen til å 
improvisere?

Medvirkning 
fra de berørte

Cooperrider 1987

Hvordan kan vi sammen skape 
læringsfellesskap

• hvor alle opplever mestring 
og læringsglede 

slik at alle gleder seg til hver 
skoledag/arbeidsdag?



Vi trener forskerteam team



GENERATIVE 
SPØRREGUIDER



Samskaper drømmer ….



A story of how 
the profound changes in 
an organization can have 
ripple effects in an entire 
region, and may 
have influence on 
a "nation“
...and maybe in
the world



VEIKART SOM HANDLINGSPLAN 

Road 
map 

for the 
whole 





UngInvest AIB ON TOUR



FORTSATT ENTUSIASTISKE

UngInvest AIB on tour

• Lært sammen med 6000 lærere, 
ledere, elever siden 2016

• 4 nye avdelinger  
• Samarbeid med skoler og barnehager
• Videreutdanning i samarbeid med 

NTNU
• Samlerapport fra NTNU

NASJONAL SATSNING Og vi har det gøy underveis



What have we learned?

It is possible to make dreams come through
by doing things differently

How can we think differently about the things we take
for granted?
There are different assumptions behind acions and theories
Understood there are several answers and perspectives
We can choose? 
Choose the best one! Have fun!



Fullan (2001) claims that from a post-modern 
perspective, where knowledge-based 
organisations will dominate society, it is not 
sufficient to base one’s approach on a 
charismatic leadership style, as underlined by 
much of the leadership theories based on NPM. 

An interpretation of leadership involving the 
leader as an individual and special leadership 
qualities can be retraced to how organisations 
were perceived from a modernistic perspective 
(Hargreaves 1997). 

LEADERSHIP IN A MODERNISTIC VERSUS 
POST-MODERNISTIC SOCIETY


