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Psykisk helsefremmende arbeid i skolen 
• Psykisk helse handler om hvordan 

følelser, tanker og atferd hver for seg 
og samlet påvirker hvordan elever 
fungerer i skolen, hjemme og i fritiden, 

 

• Noen elever kommer til skolen hver dag 
med motivasjonsproblemer, sosiale og 
emosjonelle problemer som griper 
forstyrrende inn i læringsarbeidet, 

 

• Bekymrede, ensomme, og redde eller 
frustrerte, sinte og oppgitte elever 
lærer dårlig,  

 

• Skolemiljøet påvirker hvor godt elever 
får dekket sine behov for å mestre, 
være kompetente, samt behovet for å 
ha kontroll og gode sosiale relasjoner.  

 



Økt fokus på sårbare grupper 

• Elever som er engstelige, deprimerte, usynlige, innagerende, forsiktige og stille, 

 

• Elever med tiltak fra barnevernet,  

 

• Elever med innvandrerbakgrunn 
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Angst og depresjon (4-
8%)  
 
ADHD (3-5%) 
 
Atferdsproblemer  (3,5%) 
 
Rusproblemer – alkohol, 
narkotika, legemidler og 
andre rusmidler, 
 
Selvskading (6-10%) 
 
Spiseforstyrrelser, bl.a. 
anoreksi, bulemi, tvangs-
spising 
 
Psykose (0,6%) – bl.a. 
schizofreni, bipolar lidelse.  
 



School, learning and mental health (Gustafsson et al. 2010) 

• Internasjonal forskning om psykisk helse i skolen er begrenset, særlig når det 
gjelder hvordan elevenes helse påvirkes av skolen som organisasjon, av 
undervisning og andre aktiviteter, av skolens læreplan og ressurser, av spesial-
pedagogiske tiltak og ulike former for evaluering,  

 

• Forskningsoversikten viser at:  

• Tidlige vansker i skolen, og særlig lese- og skrivevansker kan føre til senere 
psykiske helseproblemer ,  

 

• Både faglige og psykiske problemer har en tendens til å være stabile over tid, 

 

• Elevenes psykiske helse og skoleprestasjoner påvirker hverandre, og begge 
påvirker og påvirkes av skolemiljøet,  

• Det er et gjensidig påvirkningsforhold mellom atferd, følelser og tenkning.    
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«En inkluderende skole er psykisk  
helsefremmende» 



NOU 2015:12 «Å høre til» 
Virkemidler for et trygt psykososialt miljø 
• Utvalget skisserer en ny statlig satsing for et trygt psykososialt skolemiljø 

som omtales som en inkluderende skole.  

 

• Sentrale innsatsområder i satsingen er: 

• Skolebasert kompetanseutvikling 

• Målrettede tiltak mot krenkelser, mobbing, trakassering og 
diskriminering, og for et trygt psykososialt skolemiljø, 

• Involvering av elever og foreldre 

• Økt regelverkskompetanse og –etterlevelse i skolen.  

 

• Satsingen på inkluderende skole skal ta utgangspunkt i skoleeiers og 
skolens eksisterende praksis, og kan kombineres med andre tiltak for 
eksempel programmer.  

 

 



Rom for inkludering 

• Inkluderende skoler og inkluderende undervisning vil si at flest 
mulig elever undervises i vanlige klasser og skoler,  

 

• Elever med spesielle behov kan ha faglig og sosialt utbytte av å 
gå i vanlige klasser, (Markussen, 2010), 

 

• Desto lengre barn og unge går i vanlig skole, desto bedre klarer 
de seg senere i livet, 

 

• Prinsippet om den minst restriktive plassering: Elever som tas ut 
av undervisningen flyttes kortest mulig vei for kortest mulig tid,  

 

• Andre elever har også faglig og sosialt utbytte av inkluderende 
skoler og klasser, og få negative ringvirkninger er rapportert.   
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Hva kjennetegner en inkluderende skole? 

 

• Felles visjon og målsetting som 
felles forpliktelse hos alle ansatte 
og med vilje til å implementere en 
inkluderende skole,  

 

• Minst restriktive plasserings-
alternativ for elever med 
kombinasjoner av individuell- , 
gruppe- og klasseundervisning, 

 

• Tilpasset opplæring: læreplan, 
undervisning og vurdering,  

 



Hva kjennetegner en inkluderende skole? 

• Positive holdninger hos alle 
som underviser eller er i 
kontakt  med alle elever,  

 

• Sosial og faglig støtte til 
alle elever og deres lærere fra 
skoleteam, medelever, 
foresatte og andre,  

 

• Tilstrekkelige ressurser for 
å gjennomføre tiltaksplaner, - 
og at ressurser følger eleven,  

 

• Ledelse på alle nivåer, som 
sørger for at punktene ovenfor 
implementeres.  

 



  

• Skoleomfattende tilnærming som formidler felles holdninger, forventninger 

og praksis,  

• Positiv atferdsstøtte: en kommunikasjonskultur blant lærere med en 
overvekt av positive virkemidler (5:1),  

• Ferdighetslæring i fokus – å undervise i sosiale ferdigheter og utvikle 
kompetanse fremmer elevenes psykiske helse og forebygger og reduserer 
utagerende så vel som internaliserende problemer,  

• Implementeringskvalitet: Sikre at tiltak gjennomføres etter sine 
forutsetninger (praktisk gjennomføringskraft),  

• Differensiert tilnærming: bygger på kunnskapsbaserte komponenter som 
gradvis øker i intensitet, noe som kan illustreres som en tiltakspyramide med 
tre nivåer,  

• Integrert; kompetanseutviklende og psykisk helsefremmende tiltak bør 
integreres i undervisningen heller enn behandles som et eget tema.  
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6 områder for videre satsing og fagutvikling 
• Et bredt fokus på læring og utvikling: skolefaglig, sosial og emosjonell kompetansemål,   

 

• Læringsmiljøet betydning – et godt strukturert og trygt psykososialt miljø som 
motvirker mobbing og som støtter gode relasjoner mellom elever, mellom elever og lærere 
og mellom hjem og skole, - betydningen av å gi uttrykk for positive forventninger,  

 

• Motivasjon og selvregulering – individuelt tilpassede utfordringer og 
mestringsmuligheter, - hjelp til fokusert oppmerksomhet og utholdenhet og en bevisst og 
planlagt tilnærming til læringsoppgavene,  

 

• Tidlig identifikasjon og intervensjon: supplere universelle tiltak for et godt 
læringsmiljø med selektive og indikerte tiltak – umiddelbar hjelp til elever,  

 

• Forskningsbasert kunnskap: om systemer, grupper og enkeltelever, implementering,  

 

• Utdanning og etterutdanning for lærere: trygge, kompetente og stabile lærere som 
trives med sine arbeidsoppgaver.  
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En forebyggende 
universalmedisin: 

 
«Vennskap» 



Positiv atferdsstøtte Skolefaglig støtte 
 

elever 

elever 

elever 

Risiko 

Vanlige 

Problem 

(80-90%) 

 
5-10% 

1-5% 
Omfattende, varige og 

intensive tiltak basert på 
kartlegging og i samarbeid 
med foresatte og skolens 

støtteapparat.  

Økt oppfølging, 
avgrensede gruppetiltak, 
ferdighetstrening, 
problemløsning og utvidet 
kontakt med foresatte.  

God klasseledelse, 
positiv atferdsstøtte, 
forebyggende sosial 
ferdighetsopplæring.  

Individuell opplærings-
plan, kartleggingsbasert 
spesialundervisning. 

Økt faglig støtte. 
Individuell og små-
gruppeundervisning i 
avgrensede perioder for 
elever med felles 
problemer og 
interesser.  

Tilpasset 
opplæring, god 
klasseledelse, 
klare mål og 
faglige tilbake-
meldinger. 

«Tiltakspyramiden» 





Ferdighetslæring i fokus  

• Å undervise i ferdigheter og utvikle kompetanse er et sentralt innslag i 
alle prosjekter som fremmer elevenes psykiske helse og forebygger og 
reduserer utagerende så vel som internaliserende problemer,  

 

• Ferdighetsopplæring er mer virksomt enn formidling av informasjon og 
kunnskap (Weare & Nind, 2011),  

 

• Sosial ferdighetsopplæring går som en rød tråd gjennom virksomme 
programmer og tiltak i skolen,  

 

• Ferdighetsopplæring av foreldre og lærere har også en positiv effekt på 
elevers psykiske helse og atferd.  
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2015 

 
 
 
 
 
 

 
OECD Skills Studies: Skills for social progress.  

 

Å øke de sosiale og emosjonelle 

ferdighetene  kan ha en spesiell 

sterk effekt på bedre helse, trivsel 

og redusert antisosial atferd. 

 
Lærere og foreldre kan forbedre 

barns sosiale og emosjonelle 
ferdigheter gjennom gode 
relasjoner og praktiske 
læringsopplevelser, 

 
Investering i sosiale og emosjonelle 

ferdigheter, særlig blant sårbare 
barn i tidlig barndom, er en av de 
beste måtene å redusere sosiale 
og økonomisk ulikhet på – 
ferdighetsmangler betyr mer enn 
familieinntekt.  

 



EMOSJONELL 

REGULERING 

 

Stress motstand 

Selvtillit 

Emosjonell kontroll 

OPPGAVE 

UTFØRELSE 

 

Utholdenhet 

Organisering 

Pålitelighet 

Målrettet 

 

ÅPENHET 

 

  

Nysgjerrighet 

Kreativitet 

Verdsetting 

 

 

SAMARBEID 

 

Omtanke 

Respekt/høflighet 

Tillit 

Gode relasjoner 

SOSIALT 

ENGASJEMENT 

 

Sosial kontakt 

Selvhevdelse 

Entusiasme 

Utvikling av sosiale 
ferdigheter: 

  
Mestre følelser, 

samarbeide  
og nå sine mål 
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Verdien av programvirksomhet i skolen 

 

• En ”spydspiss” i skolens utviklingsarbeid, særlig på områder hvor praksis svikter, 
for eksempel i forhold til sosial læring og psykisk helsefremmende arbeid,  

 

• Programmer er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å utvikle praksis 
gjennom kompetansestyrking.   

 



«Et lag rundt læreren» 

• Miljøarbeidere (BSV, N=500): 1) 
driver forebyggende arbeid rettet mot 
hele skolen, 2) arbeider med 
enkeltelever og 3) deltar i tverr-faglige, 
ambulante, skole- eller  
kommuneomfattende team,  
 

• Oppgaver som lærere ikke har 
kapasitet til å ta seg av, bl.a. elever 
med enkeltvedtak, eller ad-hoc 
oppgaver som følge av kriser og 
konflikter ved en skole,  
 

• Ambulerende, tverrfaglige team 
(N=41) skal motvirke tendensen til 
segregering, de skal utvikle lærings-
miljøet for å redusere og forebygge 
problematferd, samt jobbe for at elever 
skal få være i klasserommet, til tross 
for lav motivasjon eller problematferd 
(Grini & Jahnsen, 2013).  
 

Et norsk prosjekt for å ta vare på og 
bygge ut en fellesskoletradisjon hvor 
økt læringsutbytte for alle er mulig, og 
uten at innsatsen bidrar til økt 
segregering 

 
 



Hva kan lærerne gjøre? 

• «Det handler ikke alltid om å gjøre så mye mer, men om måten en møter 
elevene og gjør ting på» 

 

• Lærere gir rom for elevenes synspunkter og meninger,  

• Lærere reduserer arbeidsmengden for elever som føler seg presset, 

• Lærere hjelper elevene til å mestre presset og skolearbeidet bedre, 

• Lærere etablerer gode sosiale relasjonene til elevene,  

• Lærere oppmuntrer elevene til å være omtenksomme og ta hensyn til 
hverandre.  

• Lærere unngår å peke ut eller ’invadere’ elever, 

• Lærere skjermer elever for visse situasjoner og temaer, 

• Medelever som støtte,  

• Forhåndsavtaler om mestring av dårlige dager og akutt stress, 

• Retrettmuligheter. 

 

 



Barriérer for psykisk helsearbeid i skolen  

• Kryssende forventninger og prioriteringskonflikter, der økt faglig læringstrykk 
stilles opp mot inkludering, sosial og personlig læring,  

 

• Ikke alle skoler og lærere støtter psykisk helsearbeid i skolen og hevder det tar 
oppmerksomhet og ressurser bort fra kjerneoppgavene undervisning og læring,  

 

• Lærere kan mene at de forebyggende oppgavene ikke er en del av deres 
utdanning, og derfor fjernt fra deres pedagogiske kompetanse,   

 

• Faglige og skolerelevante resultater av psykisk helsearbeid har vært lite i fokus,  

 

• Utilstrekkelig opplæring av lærere som formidlerer og manglende innpassing i 
forhold til skolens  time- og romplaner.  
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PALS modellen og psykisk helsefremmende arbeid 

• Et strukturert, trygt og inkluderende skole- og klassemiljø,  

• Positive sosiale relasjoner mellom lærere og elever (vennskap),  

• Sosial støtte fra sensitive og tålmodige lærere som roser og oppmuntrer, 

• God undervisning, god klasseledelse og god kontakt med foresatte,  

• Positive, men realistiske forventninger til elevers atferd og prestasjoner, 

• Sosial ferdighetsopplæring for alle elever og med solid miljøstøtte, 

• Læring og praktisering av mestringsferdigheter, 

• Skjermingstiltak og smågruppe aktiviteter, bl.a. samtalegrupper,   

• Tidlig avdekking og innsats mot psykiske helseproblemer,  

• Individuelt tilpassede styrkingstiltak (miljøarbeid, ambulerende team),  

• Kunnskapsbaserte og forskningsevaluerte tiltak (bl.a. programmer),  

• Gode henvisningsrutiner og et tilgjengelig psykisk helsevern. 
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Implementering av tiltak  

• Implementering handler om å få 
tiltak til å virke, i tråd med teorien 
og kunnskapen de bygger på,  

 

 Hvis resultatene uteblir kan det 
skyldes at tiltakene ikke virket eller 
at implementeringen var mislykket 
eller mangelfull, 

 

• God implementering avhenger 
av  

• Personlig formidling og veiledning, 

• God praktisk støtte,  

• Stabilitet i personalet,  

• Engasjement og entusiasme.  

 



 
Virksom implementering i skolen forutsetter: 

 
• Problembevissthet: Når flertallet oppfatter at skolen har et 

problem og ønsker å sette det på dagsordenen,  
 

• Readiness: at personalet er motiverte og bestemmer seg for å 
iverksette virksomme tiltak,  
 

• Forståelse: Tiltaket oppfattes som relevant i forhold til skolens 
utfordringer og oppfattes å være mer virksomt enn vanlig praksis,  
 

• Ressurser: At det er avsatt tilstrekkelig tid og ressurser for 
gjennomføringen (rom, tid, utstyr, materiell, personale),   
 

• Ildsjeler: At det finnes personer med kompetanse og vilje til å 
endre praksis ved skolen,  

 
• Opplæring og evaluering: At opplæringen er tilstrekkelig, at det 

gis veiledning og at det finnes rutiner for å evaluere praksis.  
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