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Omstillingskompetanse

• tillit til at en kan lære nye ting og 
mestre nye oppgaver

• ikke være redd for nye utfordringer

• ikke være redd for å gjøre feil

• evne til å tilpasse seg og samarbeide 
med nye medarbeidere 

• evne til å være fleksibel 

• evne til å tenke kreativt om 
anvendelsen av egne kompetanser

• evne til å ta initiativ for å skape seg 
nye muligheter



From www.npr.org: Nonacademic Skills Are Key To Success. But What Should We Call Them? May 28. 2015



Heckman, James J., and Tim Kautz. "Hard 
evidence on soft skills." Labour economics

Forskningsoppsummering: Sosial og 
emosjonell kompetanse hos barn og ungdom 
har like stor betydning som iq for hvordan 
man senere lykkes med utdannelse og arbeid





Ludvigsenutvalget



«Hard Evidence on Soft Skills» 
(Heckman)

• Betydning for elevenes faglige 
læring, og for hvordan de lykkes 
med utdanning og arbeid

• Urettferdig fordelt

• Blir stadig viktigere på 
arbeidsmarkedet

• Kan utvikles og læres !
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Lærende tankesett
- tro på muligheten til å lære
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Hvor enig eller uenig er du i følgende 
påstand?

Du har en viss mengde intelligens, og 
det er egentlig ikke noe særlig du kan 
gjøre for å endre på den. 
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Fixed mindset -------------- | ------------- Growth mindset



10th grade GPA and mindset



Lærende tankesett
Etter foreldres utdanning

Kilde: Stipendiat Elin Svensen sitt doktorgradsarbeid (offentlig PhD)
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Lang høyere…

Kort høyere…

Videregående…

Grunnskoleutdan…



Tankesett formes - bevisst og ubevisst!

 Foreldre

 Familie

 Venner

 Lærer

 Rektor

 Skolekultur

 Jobbkultur



Utdanning
Familie

Lykkes i 
arbeidslivet 

Sosial og 
emosjonell 
kompetanse

Fagkompetanse



Arbeid
Utdanning

Familie

Lykkes i 
arbeidslivet 

Sosial og 
emosjonell 
kompetanse

Fagkompetanse



Arena for tilhørighet, mening og mestring



Hvordan motvirke varig produktivitetstap i 
arbeidsstyrken?

• Tiltak som bidrar til å bygge 
kompetanse og bidrar til omstilling 

• BRA: Har åpnet opp for å ta 
opplæring og utdannelse mens en 
mottar dagpenger, samt sørge for 
betydelig flere studieplasser og 
opplæringstilbud

26.09.2020



MEN!

• Holder samtidig fast i tiltak som er 
konserverende -- bygger på en 
forutsetning om at virksomheter vil 
kunne fortsette som før så snart 
pandemien er over

• Kan bidra til at mange permitterte 
ikke benytter seg av mulighetene til å 
få ny kompetanse og omstille seg

• HVOR mange kombinerer egentlig 
dagpenger med utdanning?



Utenforskap blant 
ungdom: 

Hvilke tiltak kan virke, 
og hvordan kan disse 

realiseres?



Arena for tilhørighet, mening og mestring





Tiltak som kan virke

 Forskningen viser at unge 
mennesker utenfor jobb og 
utdanning trenger relasjoner til 
andre mennesker som kan støtte 
dem på veg inn i arbeidslivet – med 
å stille forventninger, ha tro på dem 
og veilede og støtte.  

 Tiltak som både hjelper med 
arbeidstrening og overgang til 
arbeidslivet, som gir dem 
mestringsfølelse, opplevelsen av å 
tilhøre et fellesskap, samt støtter 
opp om sosiale og emosjonelle 
utfordringer, ser lovende ut.





Skalerbare tiltak

 Offentlig finansierte tiltak rettet mot ungdom bør bli grundig 
dokumentert og effektevaluert i randomiserte kontrollerte 
forsøk i samarbeid med forskningsmiljø. 

 Slik kan aktører lære fra hverandre og effektive tiltak skaleres 
opp. 

Innovate Test Scale
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