
NOEN SOM BRYR SEG 

Arena for likeverd, inkludering og vennskap. Hvordan gjøre en forskjell? 
 
I Trønder Avisas PLUSS - utgave lørdag 25. mai lar Ingvild Rønning Radwan oss møte unge mennesker 
som gjør en forskjell. 
«En venn, et sted, en utstrakt hånd. Høres ikke det godt ut? Dette er historien om mennesker som 
gjør en forskjell». 
 
Vi møter i avisartikkelen tre arenaer hvor unge mennesker viser at de er der for andre mennesker og 
for seg selv ved å vise likeverd (å møte andre mennesker på likestilt og verdig måte), inkludering (alle 
skal oppleve at de anerkjennes i et fellesskap) og vennskap.    
«Med hjerte for Nord-Trøndelag» er en « non-profit frivillig organisasjon som hjelper eldre, enslige, 
rusavhengige, studenter, familier, hjemløse, psykisk syke og andre som måtte trenge det i Nord-
Trøndelag».  De føler de fyller et hull der det offentlige og samfunnet for øvrig kommer til kort, leser 
vi i Trønder-Avisa. 
 
«Omtanke i hver kopp» er slagordet til @Internettkafé, som er et ungdomstilbud i Inderøy 

kommune. «Her skal alle føle seg velkomne og ungdomskaféen skal bidra til å skape relasjoner og 

være en møteplass som bygger selvtillit» Daglig leder ved e@ Hildegun Nordli sier i Trønder- Avisa: 

«…for å sikre at internettkafeen favner ungdom fra ulike miljø er de bevisste på å tilby ulike 

arrangement».  Yvonn og Silje sier sterkt om @Internettkafé: «Det er et sted å komme til der folk 

ikke dømmer. … på e@ snakker alle med deg. Det er en veldig god følelse.»   

 
Røde Kors’ «Døråpner» er en frivillig voksen som deltar i Røde Kors nettverksarbeid med et «Felles 
ønske om å gjøre en innsats for mennesker som trenger litt ekstra støtte i hverdagen. Målet er å 
hjelpe mennesker som har behov for å etablere nye sosiale nettverk».   
Felles for alle disse eksemplene er at det skapes arenaer for at ulike mennesker skal møtes og alle 
skal føle seg inkludert i et større fellesskap. 
 
Skolen er en slik arena. Her møtes alle elever og man har derfor rike muligheter for å skape et godt, 
oppbyggende fellesskap, inkludere alle og bygge vennskap. Hvordan brukes denne muligheten? 
 
Vennskap og sosial deltakelse blir viktig både for trivsel i hverdagen og ikke minst for elevenes 
utvikling og læring. Fravær av vennskap og sosial deltakelse kan være sterkt belastende i hverdagen 
og en risikofaktor som kan hindre utvikling. 
Mellom elevene vil det ofte være sterke krav til å være konform og tilpasse seg. For et barn eller en 
ungdom er det viktig «å være en av de andre». De sosiale fellesskapene må derfor også gi plass til de 
elevene som på ulike måter skiller seg ut.  
Barn og unge må være inkluderende og vise hverandre respekt, om det skal være plass til alle. For å 
klare det trenger elevene hjelp og støtte fra de voksne, som følger med og har oversikt over miljøet i 
en klasse og en skole. 
 
Relativt mange elever har det dessverre ikke godt på den sosiale arenaen skolen også skal være. En 
arena som skal speile likeverd, inkludering og vennskap. Avhengig av alderstrinn og type spørsmål 
svarer fra 10 til 30 prosent av elevene at de relativt ofte opplever seg sosialt isolert i forhold til andre 
jevnaldrende (Nordahl 2010).  
Det er færrest som har det slik på barnetrinnet og flest i videregående opplæring. Elevene 
rapporterer at de føler seg ensomme, at de er alene i friminuttene, og at de er engstelige og 
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deprimerte på skolen. Disse elevene må betraktes som sosialt isolerte i forhold til 
jevnalderfellesskapet, og noen av dem opplever også mobbing og annen krenkelse. 
Elevundersøkelsen viser at trivselen er generelt høy gjennom hele grunnopplæringen.  Andelen 
elever som rapporterer om mobbing, har vært stabil over lang tid, men sammenlignet med 2010 
viser tallene likevel en svak nedgang i omfanget av mobbing for 2012. Med mobbing menes gjentatt 
negativ atferd fra én eller flere rettet mot en elev (St. meld.20 På rett vei). 
 
Positive relasjoner både mellom elever og lærere og elever imellom er en forutsetning for et godt 
sosialt klima ved skolen. De sosiale relasjonene har mye å si for elevenes trivsel og læring. Gode 
lærer–elev-relasjoner bidrar til å fremme tilhørighet, motivasjon, arbeidsinnsats, trivsel, samarbeid, 
prestasjoner, og en opplevelse av at skolearbeid er meningsfylt. Relasjonen mellom elev og lærer 
påvirker også hvordan elevene forholder seg til hverandre. 
 
Vi har 13 årig obligatorisk skolegang for alle i Norge.  En allmenndannende skole skal ikke bare 
forberede for yrkesliv. Den skal også forberede for fritidssysler av de forskjelligste slag, den skal 
forberede for samliv og samarbeid i ekteskap, i foreningsliv, den skal forberede for egne kreative 
sysler av ulike slag, den skal forberede den oppvoksende slekt på de problemer vi står overfor som et 
flerkulturelt samfunn.  
Skolen skal forberede for alle de utfordringer vi står overfor, også i forbindelse med at elevgruppen 
er mangfoldig med ulik hudfarge, ulik religiøs bakgrunn, ulik kulturell bakgrunn, ulik fysisk og psykisk 
funksjonsevne og alle sammen skal oppleve læring og trivsel i skolen (jf Oll §1-1 Formålet med 
opplæringa).  Skolen skal bidra aktivt til at ulikhetene resulterer i økt toleranse, økt sans for det som 
er annerledes og økt vilje til å lære. 
Noen skoler lykkes svært godt i dette arbeidet, andre lykkes mindre. 
 
Det er viktig at gode arenaer for likeverd, inkludering og vennskap blir vist fram.  
Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering, som deles ut hvert år, setter fokus på en skole 
som har arbeidet langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø. Skolen skal 
også praktisere likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et 
miljø som er preget av medvirkning, trygghet og fellesskap. 
Skolen skal kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom 
ved et godt samarbeid mellom skole og heim. 
I Nord-Trøndelag har Fylkesmannen nominert skoler som aktuelle kandidater til prisen. Dronning 
Sonjas skolepris for inkludering og likeverd ble delt ut for første gang i 2006, men prisen har så langt 
ikke blitt delt ut i Nord-Trøndelag. 
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skolepris for inkludering og likeverd skal 
tildeles en skole som har utmerket seg 
ved å praktisere likeverd og inkludering 
på en fullverdig måte. 
Prisen er på 150 000 kroner og en 
litografi av kunstneren Eli Hovdenak. 
 
Prisen deles ut av dronning Sonja på den 
prisvinnende skolen 28. november 2013. 
Skoleeier foreslår aktuelle kandidater. 
Forslag og relevant dokumentasjon 
sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
innen 1. august. 

       
 

 

 

 
 
 
 

 


