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Skal redde skoleungdom i hele Europa

– Dette handler ikke om at 
vi går inn og fikser, det er 
en prosess hvor 
ungdommene selv er 
aktive i å skape sin 
forståelse for bedre å 
kunne takle skole eller 
jobb, sier Mette Bunting 
ved USN. (Foto: Bjørn 
Harry Schønhaug/Diku)



Innhold 

• Fokuset i prosjektet

• Forskning som bidro til dette fokuset

• Erfrainger vi bygger på

• Modellen vi utvikler og betydningen av denne

Fokus er 

• å jobbe sammen med barn og unge for å sikre at de finner sin plass i 
samfunnet, skole og/eller arbeidsliv

• Ha et systemisk perspektiv- ikke individualisere gjennomstrømming/frafall



Prosjektet skal utvikle 
politikk for hele EU-
med fokus på sosial 
inkludering for å bidra til 
gjennomføring, 
med særlig fokus på 
overganger

Mette Bunting 

Professor/Head of Department

Department of Educational Science
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Utvikle en felles politikk for EU 

• Prøve ut modellen fra Eramus+ prosjektet MaCE (Co-creating, Indirect
Approach og EQL) i mange kontekster- oppgradere MACE til COSI.edu 
og policy-nivå
• Forskjellige målgrupper + rollemodeller
• Forskjellige europeiske land (nord, øst og syd)
• Forskjellig økonomiske utfordringer generelt og regionalt
• Urbane og utkantstrøk
• Stort frafall skole- lite frafall skole

Gjennom bruk av modellen så vil målgruppen mestre overgangen 
og fullføre utdanning for så å stå bedre rustet til å ta sin plass i 
samfunnet.



Partners 



Først litt forskning på 
gjennomstrømming/frafall



Gutter

Familiebakgrunn 

Ikke norsk som 
morsmål

Yrkesfag 

Dårlige 
karakterer fra 
ungdomstrinnet

Bor hos en 
forelder Andre grunner

Risikofaktorer
Kvantitativ 
forskning Lokalmiljø 



Hva er det denne 
forskningen ikke 

nødvendigvis forteller 
oss??
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1. Ungdom i sårbare situasjoner/posisjoner krever en
annen tilnærming enn mange andre

2. Vi ville finne de unike og personlige erfaringene til
hver ungdom

3. Vi ville få fram forholdet mellom ungdommene som
intervjues og oss som intervjuer

4. Vi ville ikke ha svar på våre spørsmål – vi ville ha de 
unges egne fortellinger om sine liv

Vi måtte gå en annen vei!



We have an obligation to 
ask:

From where do our
questions originate?

And then we know to 
whom we are accountable.
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Hvordan kan denne innfallsvinkelen bidra til forskning på ungdom?
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Et 
eksempel



Ungdommene fortalte to 
historier

Dette sa de:

• Enkeltstående hendelser, 
• strøk til eksamen, fikk ikke lærlingeplass, valgte feil…

Dette sa de også

• Komplekse livssituasjoner

• Utfordringer i skolen som mobbing, lærevansker, mangel 
på relasjoner

• Utfordringer hjemme; enslige familier, rus, sykdom, 
uføre, fattigdom, stå alene om skolen



Hvordan beskriver Kirstens historie hennes skoleavbrudd?

1. Kirstens forklaring om skoleavbrudd
• mangler en eksamen i matematikk

2. Kirstens livshistorie
• Hennes møte med skolen (fra barneskolen), 

• Lærevansker

• Psykiske vansker

• Til tider utfordrende hjemmeforhold

• Få relasjoner

• Utenforskap på barnehagen-skolen, hjemstedet
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Marginalisation and Co-created
Education 2017-2020



Så hva forteller studentene har vært viktig, og som vi 
tar med oss?

• Være del av et fellesskap

• Skillene forsvinner- forsker/student

• Mer helhetlig

• Tilgjengelighet 

• Lærer mer 

• De lærer om seg selv og fag

• Tør mer enn ellers

• Nå prøver vi i 6 andre 
sammenhenger i 5 land –i 
Norge i Vestfold og Telemark 
fylkeskommune



The four cornestones of MACE

Co-constructed and 
socio-cultural

Importance of context

Indirect method
Equality literacy 
framework / tool

MaCE



MaCE

• Samskaping

• The Indirect approach

• Equality Literacy /Framework for 
Wellbeing, Education, Learning and 
Development

• Hvordan vi ser på det å arbeide 
sammen – når vi utdanner barn og 
unge

• Hvordan vi kommuniserer og forstår de 
unges perspektiv, og se det som 
avgjørende for læring og utvikling

• Rammeverk for både ansatte og unge 
for å forstå hva som styrker og hindrer 
læring og utvikling- også utenfor 
skolen.



Mål for opplæring av Indirekte tilnærming (IA)

• Få frem hvordan lærerne/rollemodellene allerede arbeider med indirekte 
samtaleform med sine elever

• Gi en generell idé om indirekte samtaleform som tilnærming og dens 
implikasjoner for det daglige pedagogiske arbeidet

• Vurder fordelene ved å bruke en indirekte samtaleform som tilnærming 
i samhandling med elevene

• Hvordan tilpasse metodikken til det konkrete arbeidsområde 

• Skape nytenkning vedrørende forholdet vi etablerer med elevene våre 



Full article: Developing an equalities literacy for practitioners 
working with children, young people and families through 
action research (tandfonline.com)

The MaCE Equality Literacy Framework

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09650792.2019.1593870


Hvis man ikke er bevisst på EQL, kan man lett

• Tolke feil, ha fordommer

• Lammer eller hindrer læring

• Skylde på, gi merkelapper eller
individualiser forklaringer

• Ubevisst bekrefte maktrelasjoner
og derfor bekrefte ulikheter.



Kompetansegruppemøte

• 3 ungdom med egenerfaring

• 1 student i høyere utdanning

• 1 beslutningstaker ( UDIR)

• 1 lærer

• 1 forsker

• 1 leder
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• Samskapingsprossess hvor alle 

interssenter og jobber sammen

• Planlegge prosjekt og identifisere behov

• Bidra i å oppskalere modellen

• Tilbakemelding på modellen

• Bidrag i evaluering i formidling



3 faser

• Introduksjon 

• Opplæring og utprøving

• Oppskalering til politikknivå







Ta kontakt!
Mette.bunting@usn.no
inger.k.lindvig@usn.no

www.usn.no/mace

https://cosied.eu
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