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FAGFORNYELSEN

LINK er like viktig som matte 
-selv om matte er veldig viktig
                  Elev 9 år

LINK står for Livsmestring I Norske Klasserom. 
Kunnskapsløftet har gjennomgått en grundig revisjon, 
og Folkehelse og livsmestring (heretter forkortet FOL) 
er et av tre tverrfaglige temaer som skal innføres i 
skolen høsten 2020. Fordi samfunnet stadig er i 
endring, må også skolens form og innhold endre 
seg. Allerede i 2015 konkluderte Ludvigsen-utvalget 
(NOU 8, Fremtidens skole) blant annet med at skolen 
må fokusere mer på psykisk helse og livsmestring. I 
Stortingsmelding 28, Fag-Fordypning-Forståelse står 
det at livsmestring og folkehelse skal inn som nytt 
fagområde i skolen.  Internasjonale føringer peker i 
samme retning. OECD (Organisasjon for økonomisk 
samarbeid og utvikling) er opptatt av fremtidsrettet 
internasjonalt samarbeid, og de har pekt på tre 
grunnleggende kompetanseområder som særlig 
viktige for fremtidens barn og unge: 
•  Å kunne fungere sammen med andre i ulike 
 sammenhenger 
• Å være autonom og selvstendig, ta valg, lage en 
 plan for sitt liv mm.
• Å beherske grunnleggende ferdigheter som 
 lesing, skriving, regning mm. 
 (DeSECo-erklæringen)

I 2020 er det besluttet at FOL skal inn i skolen. Det 
skal jobbes med i ulike fag, der det er naturlig. Det 
er en av skolens kjerneoppgaver.  I overordnet del 
står det at «Livsmestring dreier seg om å kunne forstå 
og å kunne påvirke faktorer som har betydning for 
mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene 
lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige 
og praktiske utfordringer på en best mulig måte.»

Som modellen til høyre viser er det tverrfaglige 
temaet tett knyttet opp til skolens verdigrunnlag og 
overordnede målsetting.  

LINK er et undervisningsopplegg som kan bidra til å 
omsette noe av intensjonen med fagtema til praktisk 
arbeid i klasserommene. På nettsiden som er åpen 
og kan brukes fritt, kan skolens ansatte laste ned 
ferdige samlinger og Power Points (PP) i arbeidet med 
FOL i klassene. LINK handler om å forebygge mer for 
å reparere mindre. Hensikten er å gi verktøy i arbeidet 
med å skape god psykisk helse der den psykiske 
helsen skapes - i denne sammenheng på skolen. 

LINK vektlegger skolens grunnleggende verdier som 
at menneskeverdet er absolutt, alle barn er verdifulle, 
de gjør så godt de kan, de skal ha medbestemmelse 
og mulighet til å være aktører i egen skolehverdag. 
Ifølge Kunnskapsløftet er dette elementer som skal 
inn i FOL: «Verdivalg og betydningen av mening i 
livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette 
grenser og respektere andres, og å kunne håndtere 
tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme 
under dette temaet.».

Samtidig er det sånn at ingen verktøy er bedre enn 
hånden som holder i det. Derfor vil vi understreke 
at det aller viktigste for å fremme folkehelse og 
livsmestring for elevene er samspillet mellom lærer 
og elev. Møtet mellom deg som lærer og dine elever 
er selve nøkkelen i arbeidet med FOL. Det viktige 
skjer hver dag, hver time, i hvert møte mellom deg 
og dine enkeltelever og med elevgruppen. Det er i de 
gode menneskemøtene at livskraften bygges. 

FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING I SKOLEN

Helsevesenet skaper ikke psykisk 
helse, - de reparerer den. 

Psykisk helse skapes der mennesker 
lever livene sine. 

         
Arne Holte, Professor emeritus ved UiO

WHO sier at skolen kanskje er den aller viktigste 
arenaen for å forebygge psykiske helseplager. Hvis man 
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ser bort fra hjemmet, er det på skolen barn og unge 
er størstedelen av hverdagen. Det som skjer der har 
stor betydning for den enkelte og for samfunnet som 
helhet. Mange lærere ønsker å gjøre en god jobb på 
dette området, men noen føler at de mangler nødvendig 
kompetanse. Både NOU 2019:3 (Stoltenbergutvalget) 
og Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske 
helse viser til at lærere selv mener de har for lite 
kunnskap om psykisk helse til å hjelpe elevene på 
best mulig måte.  Vi har laget et opplegg som er enkelt 
å bruke, bygd på velkjente pedagogiske prinsipper og 
med «beina på bakken». Det skal gjennomføres av 
«vanlige» lærere i vanlige klasserom. Det krever ingen 
spesiell kompetanse eller spesielt utstyr. Dessuten er 
det gratis. LINK er utarbeidet av lærere i samarbeid 
med helsesykepleiere og ansatte ved RVTS Sør. 

Opplegget er i prinsippet selvinstruerende. Til hver 
samling er det utarbeidet en egen kortfattet vei-
ledning. Denne er retningsgivende, og skal gi den 
enkelte lærer trygghet med tanke på temaet som 
skal tas opp. Et viktig pedagogisk element i LINK er at 
alle samlingene er bygd opp etter samme mal. I LINK-
timene gjennomføres de samme ritualene hver gang. 
Dette skaper forutsigbarhet og trygghet for elevene, 
og det gjør det enklere for læreren. Når man først har 
gjennomført et par- tre LINK-økter, vil de neste antakelig 
gå lettere. Samtidig er LINK et fleksibelt opplegg som 
gir den enkelte lærer stor grad av frihet og valgmulighet 
for å tilpasse etter den enkelte klasses behov. Det er 
mye å velge mellom innenfor rammene.

Å jobbe med psykisk helse er et viktig og spennende 
arbeid. LINK er livsmestring med et positivt fortegn. 
Det fokuserer på muligheter og mestring, på lek 
og livskraft. Den amerikanske psykologen Martin 
Seligman har utviklet en modell med det han mener 
er sentralt for å leve gode liv. Modellen kalles PERMA. 
P: Positive følelser
E: Engasjement (det å være i flyt, eller i lekent modus)
R: Relasjon
M: Mening (opplevelse av....)
A: Mestring, og det å få fullføre noe med tilfredshet 
(achievement på engelsk)

I de senere år har han føyd en B til modellen. B en står 
for body, eller kropp, og handler om at vi også trenger 
å være i harmoni med kroppen vår. Vår mentale og 
fysiske helse henger sammen. Hvis vi lever i krevende 
livssituasjoner eller av andre grunner har psykiske 
påkjenninger, kan det ofte kjennes i kroppen - og 
motsatt. Hvis man har kroppslige plager eller sykdom, 
vil det påvirke vår opplevelse av velvære generelt. Det 
er på mange måter to sider av samme sak.

I LINK-timene er det et mål at elevene skal oppleve 
PERMA pluss B. Samtidig er det viktig å si at det 
positive fokuset ikke utelukker at samtalene kan 
komme inn på vanskelige temaer. Livet er ikke bare 
lek og moro, det kan også være vanskelig og vondt. 
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Vi må snakke sant om det. Problemer og utfordringer 
er ikke alltid noe barn og unge kan eller skal skånes 
for, men vi kan hjelpe elever til å stå sterkere i møte 
med det som måtte komme. Gjennom LINK ønsker 
vi å bygge optimisme og robusthet, og gi barn og 
unge verktøy som gjør dem bedre rustet i møte med 
vanskelige situasjoner eller følelser. 

VERDIER, HOLDNINGER OG KUNNSKAP
Alt vi gjør i skolen er bygget på en eller annen 
grunnleggende forståelse om barn og unge, hva de 
trenger og hva som er vår oppgave i møte med dem. I 
LINK er det en grunnleggende forståelse at elevene i 
all hovedsak prøver så godt de kan, og når noe går galt 
så er det fordi noe kommer i veien. At det ikke finnes 
vanskelige barn, men at det finnes noen barn som 
har det vanskelig. Vår jobb som voksne er å forstå 
dette, og prøve å legge til rette for at de skal lykkes 
ut fra sine forutsetninger og behov. Våre elever har 
i ulik grad behov for trygghet, og de tåler i ulik grad 
utfordringer. Som lærer balanserer man i dette hver 
time hver eneste dag, både i møte med enkeltelever 
og med klassen som gruppe. 

I LINK jobber vi både med å forstå atferd og å regulere 
den. For å forstå uforklarlig atferd, må vi se hva som 
ligger til grunn for oppførselen. Bak en støyende og 
skremmende oppførsel kan det skjule seg en redd 
liten gutt eller jente. Bak et velfungerende ytre kan det 
skjule seg smerte og håpløshet. Når noen «klovner 
seg til» og skaper kaos og forvirring, kan det handle 
om utrygghet. Derfor er det fint å bli kjent med våre 
følelser, hvordan de kjennes, når de oppstår og hvordan 
vi kan håndtere de. Det er en sammenheng mellom 
psykisk helse og læring, og denne sammenhengen har 
betydning for hvordan vi må jobbe i skolen. Seligman 
sier at det er når vi opplever PERMA pluss B at vi er 
på vårt beste. Det er da vi fungerer best for oss selv 
og sammen med andre. Det er også da vi presterer 
best og lærer mest. Det er et ønske at LINK kan bidra 
til å styrke barn og unges opplevelse av PERMA pluss 
B i skolehverdagen - ved å møte barns grunnleggende 
behov, øve på mestringsstrategier, holde motet oppe 
og skape hverdagsgleder. 

MÅL 
Målene med LINK er:
• Å bidra til å styrke den enkeltes selvbilde. 
• Å bidra til opplevelse av tilhørighet.
• Å bidra til mestring.

Et positivt selvbilde, opplevelse av tilhørighet og 
mestring er tre elementer som er grunnleggende 
viktig for livsmestring og god psykisk helse. Det er 
sentrale byggesteiner for livsmestring. Dette er de 
overordnede målene for arbeidet med LINK. I tillegg 
har hver samling spesifikke kompetansemål. Det vil 
si mål som inkluderer både kunnskaper, ferdigheter 
og verdier/holdninger. Livsmestring og folkehelse 
oppnås ikke gjennom informasjonskampanjer eller 
ensidig kunnskapsformidling. Læring skjer når vi 
jobber med temaene på egenhånd og sammen med 
andre, i interaktive og meningsfylte læringsprosesser. 

HVORFOR LINK 
Undersøkelser viser en ungdomsgenerasjon som 
på mange måter fungerer veldig bra (Ungdata.no). I 
hovedsak er bildet positivt og lovende. Mange klarer 
seg bra på skolen, de jobber på fritiden, spiser sunt, 
trener, ruser seg mindre enn tidligere og voldsbruken 
blant unge nedadgående. Samtidig oppgir mange 
unge at de sliter med depressive symptomer. I de 
kommunene som hadde spørsmål om selvskading og 
selvmord, svarte 25% at de har skadet seg selv med 
vilje og 10% at de har prøvd å ta sitt eget liv. De siste 
trendene peker i retning av mer ensomhet, mindre 
fremtidsoptimisme, lavere grad av skoletrivsel og økt 
nettbruk (Ungdata 2019). 

Noe av det samme ser vi for de yngre elevene. De fleste 
har det bra, men noen sliter med stress, ensomhet, 
dårlig selvbilde og tristhet. Mange trives på skolen, 
men samtidig er det også mange som gruer seg til 
å gå på skolen på grunn av prøver, fremføringer og 
liknende (Ungdata junior 2019). Dette er tendenser 
vi må ta på alvor. Barn og unge skal ha det bra. Det 
må være en overordnet målsetting i seg selv. Barn og 
unge trenger en skole hvor det er godt å være. Det 
trenger vi som samfunn også. 

Samtidig er det normalt å oppleve ubehagelige følelser. 
Det er en del av livet.  LINK ønsker å gi barn og unge 
hjelp og støtte til å tåle ubehagelige følelser, samt gi 
læreren trygghet i å spørre og verktøy til å oppdage 
når elever har behov for ekstra hjelp til håndtering 
av følelsene. I LINK-øktene skal prestasjonskravene 
være svært lave, her skal elevene få trene på å 
snakke, lytte, delta, interagere og utforske på en 
leken og ufarlig måte. 

LINK har en forebyggende hensikt. Gjennom å styrke 
barn og unges selvbilde, bygge trygge fellesskap og 
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øve på å ta gode valg for seg selv og andre kan LINK 
styrke barn og unge i møte med utfordringer, både her 
og nå, men også på lang sikt. 

Opplegget er universelt, det vil si at det skal brukes 
for alle elevene - og det kan brukes gjennom hele 
skoleløpet. Forskning sier noe om hva som er viktig i 
forebyggende arbeid. Noen sentrale punkter er:
• Følelsesregulering.
• Problemløsning.
• Sosiale ferdigheter.
• Lærere som er interessert, varme og lyttende.
• Positive tilbakemeldinger, positiv forsterkning.
• Interaksjon og samarbeidsaktiviteter som er 
 utviklingsadekvate.
• Spørsmål som inviterer til refleksjon og aktiv 
 respons.
  Society for Prevention Research 2016 

”Vi trenger ikke flinkere barn, 
vi trenger gladere barn.”

                Karen Ringereide 
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INNHOLD OG OPPBYGGING
Forskningsfunn og prinsipper for forebygging er 
viktige elementer som vi har «bygd inn» i opplegget. 
Sannsynligheten for å lykkes med forebyggingsarbeidet 
er størst dersom skolen planlegger og gjennomfører 
målrettet og planmessig, langsiktig og med god 
progresjon og tilpasning. Link er basert på det 
forskning viser at barn og unge strever med og 
suksesskriterier for forebygging som bakgrunnsteppe. 
Vi har valgt å dele temaene inn i tre hovedområder:
• Følelsesskole
• Jeg og de andre
• På godt og vondt

I ”Følelsesskolen” gis det rom for å snakke om 
følelser på en direkte og utforskende måte. I disse 
samlingene tematiseres hvilke følelser vi har, hva de 
er godt for, hvordan vi kan bli venn med følelsene, 
og hvordan vi kan regulere de. I ”Jeg og de andre” 
understrekes betydningen av å oppleve tilhørighet i 
et godt og meningsfullt fellesskap. Et trygt og godt 
fellesskap og troen på egen betydning er på mange 
måter to sider av samme sak. 

”På godt og vondt” inneholder samlinger om livets 
mange nyanser. Det kan være vidunderlig, og det kan 
være vanskelig. Vi må la barn og unge få sette sine 
ord på det. I LINK er det et prinsipp at barn og unges 
stemme skal bli hørt. I opptrappingsplanen for barn 
og unges psykiske helse (2020-2024) står det at:
”Det er barn og unge selv som best kan si noe om 
hvordan hverdagen oppleves og hva de trenger for å 
ha best mulige forutsetninger for god livskvalitet og 
en god psykisk helse”. 
(https://www.regjeringen.no/contentassets/1ea-
3287725fa4a2395287332af50a0ab/no/pdfs/
prp201820190121000dddpdfs.pdf)

I «På godt og vondt» tematiseres noen av de pro-
blemene ungdommer rapporterer om i ungdata- og 
ungdata- junior, som for eksempel overgrep, og 
smerteuttrykk og smertemestring. Samtidig pekes 
det på at noe av det vi kan oppfatte som utfordrende 
i livet også kan ha noe positivt ved seg. For eksempel 
mangfold, søken etter meningen med livet og det å 
bevare sin lekenhet gjennom livet. 

Hvert hovedtema består av ca. 10 elevsamlinger, 
totalt er det altså ca. 30 samlinger. (Det er flere 
samlinger under produksjon.) De fleste samlingene 
kan gjennomføres på de fleste klassetrinn, men for 
de aller yngste har vi laget noen egne samlinger. Vi 
antyder at disse samlingene passer best i 1.-2.klasse, 
men her må den enkelte pedagog bruke sitt skjønn. 
Noen vil kanskje bruke disse samlingene også i 3. 
klasse, og noen vil kanskje bare bruke de i 1. klasse.

Følelsesskolen
1. Den tredelte hjernen 
2. Toleransevinduet 
3. Følelser 
4. Glede
5. Sinne
6. Tristhet
7. Skam
8. Nysgjerrighet
9. Redsel
10. Misunnelse

For de yngste barna
11. Glede
12. Sinne
13. Tristhet



9

Jeg og de andre
1. Selvbilde
2. Selvtillit
3. Vennskap
4. Kommunikasjon
5. Konflikt
6. Mot
7. Medfølelse
8. Stress
9. Fremtid
10. Tabu og hemmeligheter
11. Roller og forventinger

For de yngste barna
1. Vennskap
2. Konflikt
3. Alle skal med
4. Selvtillit
5. Vennskap og forventninger

På godt og vondt
1. Fortsatt leken
2. Meningen med livet
3. Smerteuttrykk og smertemestring
4. Å heie på mangfold
5. Vold
6. Seksuelle overgrep

Samlingene under ”Jeg og de andre” vil for mange 
lærere være velkjente temaer å jobbe med, og trenger 
derfor ikke å utdypes så mye. Samlingene her handler 
om temaer som er viktige for å styrke klassemiljøet og 
den enkelte elev. Eksempelvis vennskap, selvbilde, 
samarbeid, kommunikasjon og mot. ”Følelsesskolen” 
og ”På godt og vondt” vil kanskje noen oppleve som 
mer fremmede. Derfor omtales disse mer inngående 
i lærerveiledningen. I den siste hovedgruppen med 
samlinger tas det opp temaer som kanskje passer 
best for de eldste, men også her må den enkelte 
bruke skjønn. Man vet for eksempel at engstelse, 
tristhet eller selvskading gjerne kan starte på 
mellomtrinnet, og at det da er fornuftig å tematisere 
det før det oppstår.
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LÆREREN SOM TILRETTELEGGER
Det er allerede sagt noe om at relasjonen læreren 
skaper til sine elever er den viktigste ressursen i arbeidet 
med livsmestring. Elevene vil kanskje ikke huske alt du 
lærte dem, men de vil huske hvordan du fikk de til å 
føle seg. Lærerrollen i LINK-timene er først og fremst 
som tilrettelegger for gode prosesser. Læreren skal 
i mindre grad være kunnskapsformidler, og aldri et 
orakel som vet svar på alle vanskelige spørsmål. I LINK 
er læreren på jakt etter nye spørsmål, mulige svar og 
undring SAMMEN med elevene. Det vi ønsker skal skje 
i elevgruppa er felles refleksjon, erfaringsutveksling og 
muligheter for at elever kan lære av hverandre. Læreren 
trenger ikke være ekspert på de temaene som tas 
opp, men introduserer temaet kort i noen få minutter. I 
innledning til læreren som fins til hvert tema, ligger det 
mer enn nok materiale til å kunne gjøre dette på en god 
måte. Hensikten er å motivere elevene til å videre arbeid 
med temaet, ikke tilføre masse ny kunnskap om temaet 
gjennom ren «forelesning». 

I tillegg til å tilrettelegge for gode prosesser kan læreren 
i noen sammenhenger være en voksen som utforsker 
handlingsalternativer sammen med elevene og på den 
måten utvide deres mestringsrepertoar. En lærer som 
stiller åpne spørsmål av typen: Hva tenker dere ville 
vært lurt å gjøre i en sånn situasjon? Hva hadde skjedd 
hvis.... Eller: Har dere flere muligheter her som kan være 
verdt å undersøke? Hvem kunne hjulpet deg med det? 
På den måten kan læreren og elevenes felles refleksjon 
bidra til å synliggjøre flere mulige veier å gå. 

DEN GODE LÆRER
 

Læreren er den største ressursen



Dette er en tegning afrikanske kvinner laget for å be-
skrive hvordan en god hjelper skal se ut. (Historien er 
fra Akiah Ottesen Berg) En god hjelper må ha store øyne 
for å se det enkelte barn. Hen må ha store ører, være 
flink til å lytte. Munnen derimot kan være bitteliten. Den 
gode hjelper trenger nemlig ikke å si så mye selv, det er 
viktigere at hjelperen får andre til å snakke. Den gode 
hjelper har et stort hjerte som vil den andre vel. Hen har 
også ei stor veske til å putte alt hen hører opp i. Det er 
umulig å bære rundt på alt man får del i. Ei veske kan 
man sette fra seg, og det er helt nødvendig. Den gode 
hjelper har antenner på hodet for å fange opp signaler, 
men antennene kan også beskytte. Vi skal kanskje ikke 
ta imot alt som faller ned i hodet på oss. Vi trenger å 
filtrere for at ikke alt det vonde og vanskelige skal slå 
oss i bakken. Sist, men ikke minst, må den gode hjelper 
ha ei stor urinblære, så hen ikke må gå midt i samtalen. 
Hen må ha utholdenhet, god tid, og klare å være tilstede 
for den som trenger oss. Og i LINK-timene er den gode 
hjelper en fin rollemodell.

SKAL VI SNAKKE OM DET?
LINK handler om å legge til rette for at barn og unge kan 
snakke med andre barn og unge om det som angår dem, 
på godt og vondt. Ved at mange ulike temaer tas opp, 
gir det signaler om at det er fint å snakke sammen om 
det vi er opptatt av. Det er lov, og det er lurt. Samtidig 
er det viktig at lærere er tydelig på at det ikke er alt man 
skal fortelle til alle. Det er alltid mulig å fortelle mer 
etterhvert, men det er umulig å trekke tilbake det som 
allerede er sagt. 

Læreren kan be elevene tenke på hvem de forteller 
det aller vanskeligste til. Kanskje alle skal skrive en 
hemmelig lapp med tre navn på. Dette er folk jeg kan 
komme til hvis jeg har det vanskelig, og ikke vet hva 
jeg skal gjøre. Hvis noen sliter med å finne tre navn, 
kan læreren kanskje tilby seg å være den ene personen. 
Alle elever trenger en trygg havn på skolen. Elevene får 
beskjed om å spare på lappen. Denne lappen kan være 
med på å skape trygghet for elevene, fordi de vet at 
de har noen på skolen som kan hjelpe hvis trenger det. 
Lappen kan også bidra til å regulere hva som formidles 
til hvem. (Lappen kan selvsagt også være på mobilen.)

Forskning viser at de fleste av ungdommene som sliter 
med for eksempel selvskading, ikke forteller det til 
noen, eller de forteller det til en venn. Få forteller det 
til voksne (Case, 2001). Barn eller ungdommer som blir 
fortalt hemmeligheter av venner risikerer å ta på seg 
et ansvar de vanskelig kan bære. Vi kan ikke forhindre 
at de bruker hverandre som støtte, men vi kan skape 
arenaer hvor de kan snakke sammen - arenaer hvor det 
også er omsorgsfulle og trygge voksne tilstede som kan 

bidra. Når ansvarlige voksne melder seg på, kan barn og 
unge få hjelp til å håndtere det de selv kan håndtere, og 
avlastning for det de ikke skal håndtere alene. 

For at barn skal tørre å snakke om det som er vanskelig, 
kan det være fint å først få erfaringer med å snakke 
med voksne om hyggelige og morsomme temaer. Pass 
på at elevsamlingene alltid inneholder elementer av 
lek og moro. Ha fokus på det som fungerer, er bra, 
inspirerende og morsomt. Glede smitter, bidrar til felles-
skapsopplevelser og bygger tillit. 

”Det viktige skjer hver dag.”
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STRUKTUR OG GODE RUTINER SOM BÆRENDE 
ELEMENTER
LINK bygger på sentrale pedagogiske prinsipper som 
struktur, gjentakelse, variasjon og elevmedvirkning. 
Strukturen består av faste ritualer som går igjen i alle 
samlingene. Vi anbefaler å følge denne strukturen, 
fordi gjentakende mønstre skaper trygghet og 
forutsigbarhet. Trygge rammer kan gjøre det enklere å 
få til gode samtaler og samhandling, lek og utforskning. 
Forutsigbarheten skaper trygghet som igjen kan gjøre 
det lettere å konsentrere seg. Samtidig må rammene 
være så vide at det er handlingsrom og muligheter for 
tilpasning.

Hver samling er bygd opp etter denne malen:
• Inngangsritual.
• Gullkornrunden.
• Presentasjon av tema.
• Vi snakker om tema.
• Vi jobber med tema.
• Bare for gøy.
• Boka mi.
• Oppsummering.
• Avslutningsritual. 
 
Ritualene er enkle handlinger med stor symbolverdi. 
De har betydning ut over det konkrete. Hvert ritual 
har et budskap, en begrunnelse. Inngangsritualet 
forteller at du er velkommen. Gullkornrunden sier at 
alle skal bli hørt, og at alle skal lytte til andre. Vi skal 

gi plass og ta plass, og samtidig smitte hverandre 
med gode følelser. Hvordan vi jobber med temaene 
viser at dette vil vi utforske sammen. Din deltakelse 
er viktig, og det er ditt arbeid som skaper innholdet. 
Bare for gøy har et budskap om at det er viktig å ha 
det gøy sammen. Det knytter oss sammen. Boka er 
samlingen av gode opplevelser, og poenget er å ta 
vare på verdifulle minner. Oppsummering med Krøll- 
og-kast-oppgaven har et budskap om at elevene selv 
avgjør utbyttet av timen. Læring er det som faktisk 
sitter igjen etter timen, ikke det læreren underviste 
om. Et avslutningsritual med å dele ut en seigmann 
eller noe annet til hver elev kan synes banalt, men alle 
pedagoger vet at en seigmann på skolen er mer verd 
enn en halv kilo godteri hjemme. Avslutningsritualet 
sier også takk for at du deltok. Dette er enkle 
handlinger som har stor betydning og som er sentrale 
i LINK. 

Ritualene skal også fungere som lim i samlingene. De 
binder aktivitetene sammen, skaper gode innganger 
til temaer, myke overganger og fine avslutninger. Fordi 
ritualene har ulik betydning og mening, skaper de en 
varierende puls i løpet av timen. Pulsen er lav når man 
lytter, mer intens når vi leker. Rolig igjen når vi jobber i 
boka, og på vei opp igjen med krøll-og-kast-oppgaven. 
En felles puls, felles rytme og felles holdepunkter 
binder elevene sammen som gruppe. Fordi ritualene 
er så sentrale i LINK, vil vi gjennomgå hvert av dem- 
beskrive hva de er og hva som er begrunnelsen.
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INNGANGSRITUALET
Inngangsritualets hensikt er å ønske elevene varmt 
velkommen.
Vi anbefaler å starte alle samlingen på samme måte. 
Elevene skal skjønne at nå er det LINK, og det skal 
signalisere at vi ønsker å skape en hyggelig ramme. 
Pultene bør stå i hestesko eller i ring, læreren kan 
tenne lys og gjerne spille en inngangsmelodi. Kanskje 
klassen velger den selv? Noen har til og med laget 
sin egen sang: 
https://www.youtube.com/watch?v=YwUg_l3gY4E 

PRESENTASJON AV TEMA
Presentasjonen skal inspirere elevene til å «gå løs 
på» dagens tema.
Læreren skal fortelle kort hva dagens tema er. Det 
skal ikke ta lang tid, toppen 5 minutter. Man kan 
bruke noe av det som står i lærerveiledningen for 
samlingen, vise en filmsnutt som handler om dagen 
tema, en nyhetssak, tanke-storm eller på andre måter 
styre elevenes oppmerksomhet og engasjement i 
retning av dagens tema.

VI SNAKKER OM TEMA
Praten ut fra PowerPoint sørger for at det blir 
elevenes egne tanker og refleksjoner som er 
utgangspunkt for arbeidet med temaet.
Vi anbefaler å bruke PowerPoint presentasjonen som 
er laget til hver samling. Du kan også bruke det andre 
alternativet som er utarbeidet, men erfaringsmessig 
ser vi at de fleste bruker PowerPoint. Bildene skal 
sette i gang refleksjon, undring, nye spørsmål, 
muligheter og alternativer. Lærerens spørsmål skal 
være åpne, responsen positiv og ikke korrigerende. 
Bruk så mange bilder som klassen trenger. En gang 
vil kanskje praten om det første bildet vare lenge - 
mange tanker og følelser kommer frem. Da er det nok 
med ett bilde. Andre ganger trenger dere flere bilder 
for å koble gjengen skikkelig på. Ved å stoppe opp 
ved de første bildene, signaliserer du at elevenes 
refleksjoner er viktigere enn bildene.

VI JOBBER MED TEMA
Budskapet er at elevmedvirkning og deltakelse er 
viktig. Vi kan jobbe på mange måter og vi kan lære 
av hverandre.
Her legges det opp til høy grad av egenaktivitet. 
Klassen har nå sittet stille lenge. De har pratet og 
de har lyttet. Det kan være fint om klassen jobber i 
grupper, og det er ekstra fint om gruppene får ulike 
oppgaver. På den måten blir det ikke så mye fokus på 
sammenlikning. Alle gruppene skal presentere det de 

har gjort. Fremføringene blir interessante å følge med 
på hvis alle gruppene presenterer fra ulike oppgaver. 
Fint om alle elevene deltar i presentasjonene. 
Mangfoldet gir variasjon og inspirasjon.

BARE FOR GØY
Budskapet er at vi ønsker å ha det gøy. Lek bygger 
fellesskap og styrker glede.
I tillegg er leken nyttig og viktig for vår psykisk helse. 
I leken kan barn og unge få kjenne på følelser og 
grad av aktivering. De samhandler med andre og 
styrker på den måten fellesskapet. Leken gjør barn 
mer mottakelige for ny læring, og lek hjelper på 
konsentrasjon og engasjement. Allikevel er det aller 
viktigste at det kjennes godt. Leken bidrar på ulike 
måter med å bygge livsmestring. Til hver samling er 
det forslag til leker du kan bruke, eller du kan bruke 
egne leker du liker å gjøre sammen med klassen din. 
Det er også utarbeidet et øvelseshefte til LINK med 
mange leker du med enkle knep kan gjennomføre i 
klasserommet. Heftet kan lastes ned på nettsiden 
eller bestilles på RVTS Sør.

BOKA
Bokas budskap er at det er fint å samle på gode 
opplevelser – vi kan lage vår egen minnebok.
Vi anbefaler at alle elevene har hver sin bok som de 
bare bruker i LINK-timene. Denne bør se litt annerledes 
ut enn de vanlige arbeidsbøkene. Tanken er at elevene 
skal ta med seg ett minne fra hver samling. De kan 
tegne og/eller skrive, ta bilder og lime inn, lime inn 
eller skriv egne tekster, de kan også skrive hilsener 
til hverandre. Man kan for eksempel be alle sende 
boka tre plasser til venstre, og be elevene skrive en 
hyggelig hilsen til den de har fått boka til. En gang 
imellom kan kanskje også læreren skrive en hilsen i 
LINK-boka. Bare fantasien setter grenser, men husk 
at arbeidet i boka skal være lystbetont og ikke bære 
preg av prestasjon eller kontroll. Det er et ønske at 
ingen skal oppleve å komme til kort i LINK-timene. 

I samlingene for de aller yngste er det ikke lagt opp til 
å bruke bok. Dette fordi de aller yngste har lite trening 
i å skrive/tegne, og det ville derfor kreve mye tid og 
energi for en del av elevene. Boka kan introduseres 
på det tidspunkt læreren tenker den vil ha verdi. 
Kanskje i andre eller tredje klasse? Husk også at det 
går an at læreren av og til deler ut bilder eller liknende 
som elevene kan lime inn i boka, så trenger de ikke å 
produsere noe selv hver gang.
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Vi anbefaler at læreren samler inn bøkene etter timen 
og oppbevarer dem på skolen. Dette er for å unngå at 
noen glemmer boka hjemme eller mister den. På den 
måten sikrer man at alle elevene kan få boka med seg 
som et hyggelig minne når de slutter på skolen. Dersom 
man bruker LINK gjennom mange år, kan boka bli en 
skatt full av gode minner.

KRØLL OG KAST-OPPGAVEN
Krøll og kast-oppgaven forteller at læreren er opptatt 
av hva elevene har fått ut av samlingen.
Krøll-og-kast-oppgavene finner dere nederst i lærer-
veiledningen for hver av samlingene. Elevene skal svare 
på spørsmålene anonymt og krøller arket sammen. Noen 
rekker å svare på alle spørsmålene, andre kanskje bare 
et eller to spørsmål. Det er helt greit, og det er fint om det 
blir tydelig kommunisert til elevene. Noen kan begynne 
fra toppen og noen fra bunnen av arket. Når arkene 
er ferdig krøllet skal de kastes. Hvis gruppa er trygg 
på hverandre kan læreren spørre hvem som vil være 
dagens skyteskive. Vedkommende stiller seg opp med 
ryggen mot gruppa. Resten av gruppa peprer skyteskiva 
med papirballene sine. Skyteskivas privilegium er å få 
lese opp noen av svarene, kanskje tre ark er passelig. 
Den som leser svar, skal ikke kommentere, bare lese 
det som står. Hvis det er populært å være skyteskive, 
er det greit at dette går på omgang. Noen synes det er 
stas når deres svar blir lest opp og vil gjerne fortelle 
det, andre vil helst ikke gi seg til kjenne. Begge deler 
er greit. Det er selvsagt lov til å komme med positive 
kommentarer til det som leses opp.

I noen klasser kjennes det utrygt å ha personlige 
skyteskiver. Da kan man kaste i ei bøtte eller liknende, 
eller så kan læreren være skyteskiva. Alle aktivitetene i 
LINK må tilpasses gruppa med pedagogisk skjønn.

KLASSEBÅNDET
Klassebåndets budskap er at vi er knyttet til 
hverandre. Vi hører til, og vi hører sammen.
Klassebåndet kan brukes som avslutningsritual. Det 
er et symbol på at alle hører til, at alle har en plass i 
fellesskapet. Derfor er vi også avhengig av hverandre, 
vi samarbeider og velger å ta vare på hverandre. 
Klassebåndet knytter oss sammen.

Det lages ved at alle elever klipper til et tøystykke på ca. 
50 cm. Hver elev får velge sitt tøystykke. De kan eventuelt 
også få litt tid til å pynte det. Alle båndene knyttes så 
sammen i ei lenke. Vi foreslår at alle tøystykkene legges 
i en haug, og så får en og en elev bind for øynene og 
trekker hvilket tøystykke som skal være det neste, til 
alle er bundet sammen. På den måten blir rekkefølge 
og sammensetning tilfeldig. Fordelen med å knytte 
båndene i stedet for å sy, er at man kan gi rom til nye 
tøystykker dersom gruppa får nye medlemmer.

Avslutningsritualet kan gjennomføres slik: 
Alle elevene stiller seg i ring og holder i klassebåndet. 
Mens klassen synger en sang, eller spiller en 
avslutningsmelodi, sender man båndet rundt i ringen. 
Man bytter grep i takt med musikken. Alle må tilpasse 
seg hverandres tempo, alle hjelper alle. Vi følger en 
felles puls, og blir betydningsfulle for hverandre.
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På veien ut kan læreren stå i døra og takke for del-
takelsen, eventuelt dele ut et symbolsk godteri, et 
kort med en hyggelig hilsen eller tilsvarende.

BARN LÆRER PÅ MANGE MÅTER
Metodikken i LINK bygger på kunnskap om at barn og 
unge lærer på mange slags vis. Kunnskapsoverføring 
er ikke tilstrekkelig. I LINK appelleres det til allsidig 
læring - blant annet ved å bruke lek, samarbeid og 
øvelser. Det er derfor et poeng at man i løpet av en 
LINK-time både: 
• snakker 
• lytter 
• utforsker
• øver 
• leker 
• samarbeider

La gjerne metodikken i LINK inspirere deg til å bruke 
ritualer, gjenkjennelse, lek og variasjon enda mer i 
alle fag.
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FOR BEST MULIG RESULTAT
LINK ligger åpent på nett, og hvem som helst kan 
bruke det, og de kan i prinsippet bruke det på den 
måten de selv ønsker. Fleksibiliteten i dette kan være 
verdifull, og for noen kanskje en forutsetning. På noen 
skoler vil det være sånn at enkelte lærere bruker 
LINK, mens andre bruker andre opplegg. Uansett vil vi 
anbefale at skolen tar en felles beslutning om hvilket 
forbyggende tiltak de ønsker å bruke.  Under er noen 
sentrale suksesskriterier for god implementering av 
tiltak:  
• Høy grad av elevmedvirkning. 
• Mulighet for tilpasninger. 
• Målrettet og langsiktig innsats. 
• Kontinuitet og progresjon. 
• Evalueringsarbeid. 
• Ledelse som vil og tilrettelegger for gjennomføring. 
• Tilslutning i personalet. 
• Informasjon til foreldre.

(Hentet fra ulike kilder, men hovedsakelig fra «Viktige 
forutsetninger for implementering av programmer og tiltak i 
skolen» av Torill Larsen (2017) på forebygging.no)

Som disse punktene peker på vil det være fornuftig 
å jobbe målrettet og godt organisert med fore-
byggingsarbeidet. Dersom man ønsker å oppnå en 
målbar endring for eksempel i klassemiljøet, kreves det 
at man gjennomfører samlinger relativt regelmessig 
og med en fornuftig progresjon. For å få til dette bør 
lærere og andre som skal lede samlingene delta på 
opplæring. Det er gjennomført en pilotstudie på LINK, 
der man i hovedsak undersøkte gjennomførbarhet og 
brukerfornøydhet. Mange lærere opplevde LINK som 
et godt og nyttig verktøy som påvirket klassemiljøet 

i positiv forstand, men vi så en forskjell 
på de som hadde deltatt på opplæring 
og de som ikke hadde det. Det var 

også viktig å lage en god plan for hvilke 
leksjoner man ønsket gjennomføre i løpet 

av skoleåret. Dersom man ønsker 
at tiltaket skal føre til en positiv 
endring, viser all forskning at det 

kreves systematisk arbeid over litt 
tid og at man er tro mot oppleggets 

intensjon og målsetting. Samtidig er 
det viktig at tiltaket tilpasses lokale 
behov. Under følger en oversikt over 
anbefalinger for å få best mulig utbytte 
av arbeidet med LINK.

FØR OPPSTART
For å lykkes med implementering av LINK er det tre 
ting vi vil peke på:
1. Forankring i ledelse og blant ansatte.
2. Opplæring/kurs for ressurspersoner.
3. Plan for gjennomføring og evaluering.

1. Forankring i ledelse og blant ansatte.
 Forankring i ledelse er en viktig nøkkel for å lykkes 
 med endringsarbeid i organisasjoner. Forankring 
 betyr ikke bare å si JA til LINK, det betyr å støtte 
 tiltaket med organisatorisk tilrettelegging, ved at 
 ledelsen involverer seg og gir LINK oppmerksomhet 
 og prioritet. Det kan være ved å legge LINK inn i 
 årshjul og på timeplanen. Ledelsen må lage 
 rammer som gjør gjennomføring mulig, legge til 
 rette for faglig påfyll og eventuell veiledning. 

2. Opplæring/kurs for ressurspersoner
 Hvert halvår settes det opp et to-dagers kurs i 
 Oslo og Kristiansand. Dersom man ikke kan delta 
 på disse, anbefaler vi å ta kontakt med RVTS Sør 
 for å se om det finnes andre løsninger. Skoler som 
 vil starte med LINK sender minst to representanter 
 til opplæringen. Dersom flere har mulighet til å 
 delta, er det bare en styrke for implementeringen. 
 Tanken er at de som deltar på kurset skal fungere 
 som ressurspersoner for personalet. Det er derfor 
 en forutsetning at de har lyst til å ha en slik rolle i 
 personalet. Skal man være ildsjel, må man 
 kjenne på ekte engasjement. Ressurspersonene 
 skal primært være lærere, men kan også være 
 helsesykepleier, miljøarbeider eller liknende. Minst 
 en av de to bør være lærer.

 Ressurspersonenes oppgaver kan være å:
 • Gi opplæring internt i personalet. På kurset 
  med RVTS Sør får de PowerPoint og annet 
  materiell til dette arbeidet.
 • Delta i lokale nettverk med andre LINK-ressurs-
  personer. I nettverkene skal det utveksles 
  erfaringer, tips, ideer ol. Nettverkene kan også 
  søke til eksterne ressurser for kompetanse-
  heving.
 • Delta på veiledning som gis ca. en gang i halv-
  året de første to årene. Veiledningen gis av 
  ansatte ved RVTS Sør eller RBUP, enten i direkte 
  kontakt eller på nett. Det er deltakerne som 
  bestemmer hva som skal tas opp i veiledningene.
 • Delta på LINK-oppfriskningskurs etter ett år. 
  Disse kursene settes opp i Oslo og i Kristiansand 
  årlig.
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3. Plan for gjennomføring og evaluering
 Nedenfor følger forslag og anbefalinger til hvordan 
 arbeidet med LINK kan organiseres, gjennomføres 
 og evalueres på skolene. For å oppnå endring 
 kreves det som sagt en viss innsats. For å sikre 
 at innsatsen er verd bryet, kan dette være konkrete 
 holdepunkter for arbeidet. 
 • Bruk LINK for alle elevene. Effekten blir 
  sannsynligvis større enn om klassene jobber  
  med ulike opplegg. 
 • Lag et årshjul med oversikt over hvilke samlinger 
  de ulike årstrinnene skal jobbe med. Se forslag 
  nedenfor.
 • Send ut informasjonsbrosjyre til hjemmene, 
  og informer om LINK på foreldremøter. Legg ut 
  informasjonsbrosjyren på skolens webside.
 • Sett av tid til å sette seg inn i opplegget både 
  som enkeltlærer og kollegium.
 • Sett av felles forberedelsestid og drøftinger før 
  samlingene. 
 • Skriv temaene på ukeplaner, og relater gjerne 
  hjemmearbeidet til LINK-tema.
 • Gjennomfør en samling minst annenhver uke, 
  helst en gang i uka. 

 • Sett av 60-90 minutter til gjennomføring av 
  en samling. For de yngste er det anbefalt 
  at LINK-temaene deles inn i to økter på ca. 20 
  minutter hver gang
 • Kontaktlærer leder samlingene. Forskning viser  
  at det er bedre at lærere gjør det, enn at noen 
  utenfra gjør det. Eventuelt kan lærer gjøre det 
  sammen med helsesykepleier, miljøarbeider 
  eller andre.
 • Heng opp LINK-plakater i skolens fellesarealer 
  og i klasserommene. Elevene kan lage sine 
  egne, eller dere kan bestille LINK-materiell hos 
  RVTS Sør. 
 • Samarbeid med og engasjer helsesøstre, miljø-
  arbeidere eller andre i LINK-arbeidet. Særlig 
  i etterkant av samlinger kan disse være viktige 
  ressurspersoner – enten fordi det dukker opp 
  noe som gjør at lærer blir bekymret, eller fordi 
  elever uttrykker ønske om oppfølging.
 • Gjennomfør faglig inspirasjons- og erfarings-
  utveksling i løpet av skoleåret. Kanskje en lokal 
  ressursbank med gode tips kan hjelpe kolleger 
  til å inspirere hverandre. 
 • Gjennomfør årlig evalueringer med ressurs-
  personer og ledelsen, eventuelt i hele  kollegiet. 
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HVORDAN ORGANISERE ARBEIDET 
Her finnes to alternativer. Enten kan hele skolen 
ha samme tema til samme tid. Det kan ha mange 
fordeler. Når alle elever på skolen jobber med samme 
tema samtidig, kan det styrke fellesskapsfølelse, gi 
temaene økt gyldighet og gi faglig støtte til lærerne. 
Det kan forsterke effekten og gjøre arbeidet mer 
inspirerende. Lærere som underviser på ulike årstrinn 
kan enkelt koble seg på, da temaet er kjent for alle 
elevene på skolen. Dette er plassert på årshjulet.

Opplevelsen av at dette er «vårt» tema, kan gi den 
enkelte lærer mot og styrke til å ta de utfordringer som 
måtte komme, fordi man gjør det sammen. Det kan 
gjøre det enklere å planlegge, gi hverandre ideer, dele 
erfaringer mm. Å finne styrke i hverandre er særlig viktig 
når utfordringene kommer. Og det kan de fort gjøre, så 
det er fint å være forberedt på det. Husk samtidig på 
at selve ideen i LINK er at holdninger og engasjement 
er noe man skaper sammen. Det er derfor viktig at det 
også gjelder kolleger imellom. Vi har et felles ansvar for 
å lykkes. I evalueringer kan man legge opp til en form 
som inspirerer til videre innsats – uten at vi skal feie 
problemene under teppet. En dele-runde i personalet 
hvor alle formidler en god opplevelse fra en LINK-økt, 
kan inspirere til videre innsats.

Det andre alternativet er å gjennomføre forskjellige 
samlinger på de ulike trinnene. Fordelen med det 
kan være at man sikrer variasjon, hvert skoleår blir 
forskjellig. Det kan bidra til å skape forventninger til 
det som skal komme siden. Eldre elever kan gjøre de 
yngre elevene nysgjerrige og forventningsfulle. Man 
kan også sikre god utviklingstilpasning. Et forslag for 
denne ordningen er presentert nedenfor: 

1 – 2. trinn
Bruk samlingene for de yngste. Før første samling er 
det fint med en kort introduksjon slik at elevene vet litt 
om hva som skal skje. Lag kjøreregler/klasseregler – 
bruk gjerne de dere allerede har. Det er fint om disse er 
formulert positivt. ”Vi skal...” fremfor ”Vi skal ikke...”.
Følelser
• Følelser (mangler for de yngste)
• Glede
• Sinne 
• Tristhet
Jeg og de andre
• Vennskap
• Alle skal med
• Selvbilde

3 – 4. trinn
Oppstartsamling for avklaringer, kjøreregler og 
inspirasjon.
Følelser
• Følelser
• Den tredelte hjernen
• Toleransevinduet
• Glede
• Nysgjerrighet
• Tristhet 
• Redsel
Jeg og de andre
• Vennskap
• Medfølelse
• Konflikt
• Hemmeligheter
• Stress
• Selvbilde
På godt og vondt
• Smerteuttrykk og smertemestring
• Å heie på mangfold 

5 – 7. trinn
Oppstartsamling for avklaringer, kjøreregler og 
inspirasjon
Følelser
• Den tredelte hjernen
• Toleransevinduet
• Følelser
• Glede
• Tristhet 
• Skam
Jeg og de andre
• Vennskap
• Medfølelse
• Konflikt
• Stress
• Selvbilde
• Selvtillit
• Mot
• Fremtid 
På godt og vondt
• Smerteuttrykk og smertemestring
• Å heie på mangfold 
• Tabu og hemmeligheter
• Fortsatt leken?
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8 – 10. trinn
Oppstartsamling for avklaringer, kjøreregler og 
inspirasjon
Følelser
• Den tredelte hjernen
• Toleransevinduet
• Følelser
• Glede
• Tristhet 
• Skam
Jeg og de andre
• Vennskap
• Medfølelse
• Konflikt
• Stress
• Selvbilde
• Selvtillit
• Mot
• Fremtid 
På godt og vondt
• Smerteuttrykk og smertemestring
• Å heie på mangfold 
• Tabu og hemmeligheter
• Fortsatt leken?

Det er jobbes med å lage flere samlinger i LINK. 
Sidene oppjusteres med ujevne mellomrom.

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
For videregående opplæring er det vanskelig å foreslå 
progresjon siden organiseringen av opplæringen 
i liten grad følger en fast struktur, og gruppene 
stadig varierer. Det må derfor bli opp til den enkelte 
kontaktlærer å lage en plan som passer for sin 
gruppe. Det kan være en ide å følge anbefalingene 

for 8. – 10. trinn. Eventuelt kan elever og 
lærere utforme en plan sammen. Det 

kan være et fint ledd i å få til økt 
elevmedvirkning.

19



For vår psykisk helse er det viktig å kjenne til, forstå og 
akseptere sine egne følelser. Under Følelsesskolen har vi 
laget en samling for hver av disse. Vi har gjort et utvalg 
som er representativt for det mange forskere/klinikere 
mener er grunnfølelser. Å lære barn og unge om følelser er 
et viktig arbeid for livsmestring og psykisk helse. I pdf-ene 
til hver samling står det beskrevet hvordan man kan jobbe 
med det enkelte temaet i klassen. Her ønsker vi å gi deg 
litt mer oversikt og «kjøtt på beinet». At du skal føle deg 
mer forberedt og på tryggere faglig grunn. Selv om dette 
er rettet til læreren, peker vi også underveis på at dette er 
kunnskap elever kan ha nytte av. 

SIGNALSYSTEM
Følelsene signaliserer til oss når noe er bra, og når noe er 
uheldig eller farlig. På den måten gir følelsene oss beskjed 
om hvordan det er lurt å handle for å ta vare på oss selv. 
De beskytter oss mot fare og bidrar til overlevelse. Når vi 
blir redde, får vi beskjed om å være på vakt og ta vare 
på oss selv. Hvis vi ikke blir redde når en bil kommer 
dundrende mot oss i full fart, risikerer vi å bli overkjørt og 
drept. Redselen tar vare på livet vårt, så uten redsel blir 
livet livsfarlig. Sånn er det med alle følelsene, de er der og 
de har en funksjon. Uten avsky kan vi risikere å spise ting 
som er giftig, uten glede kan vi risikere å bli psykisk syke, 
uten nysgjerrighet kan vi ikke lære, uten skam risikerer 
vi å oppføre oss på en måte som ekskluderer oss fra 
fellesskapet osv. 

Det er ikke sånn at noen er typisk «følelsesmenneske», 
mens andre er «fornuftsvesener». Følelsessenteret ligger i 
hjernen vår, og vi har alle har de samme følelsene. Så vil 
det samtidig være ulikheter i temperament, hvor sterkt vi 
kjenner på følelsene og hvordan vi agerer på dem. Alder 
og utviklingsnivå spiller også inn. Små barn reagerer 
gjerne intuitivt på følelses-signalene. Etterhvert som vi 
utvikler oss får vi mer og mer trening i å koble følelses-
signalene sammen med kognitiv forståelse, og vi får 
derfor stadig bedre forutsetninger for å tolke signalene 
på en hensiktsmessig måte. Utviklingen går ikke alltid i 
takt med biologisk alder. Hvis vi synes elever oppfører seg 
barnslig, så kan det være verdt å spørre seg om dette har 
sammenheng med barnets utviklingsnivå.

Uansett temperament og utviklingsnivå er handlingene 
våre i stor grad motivert av bakenforliggende følelser. Ingen 
handler bare ut fra fornuft. Det ligger følelser bak som 
motiverer for handling. Derfor trenger vi å bli kjent med 
disse følelsene, vite hvordan de kjennes, når de oppstår og 
hvordan vi kan lytte til det de prøver å fortelle oss. Følelsene 
gir oss viktige beskjeder. De kan for eksempel gi beskjed 
om å sette grenser, be om hjelp, søke trøst osv. De kan 
være nyttige å navigere etter. Samtidig kan følelser også gi 
misvisende signaler. Informasjonen trenger å vurderes av 
fornuften. Det er når følelsene samarbeider med fornuften, 
at vi er best rustet til å ta gode valg for oss selv og andre.

En ungdom som føler seg trist og er redd for fremtiden 
kan få hjelp av følelses-signalene, ved å tolke dem og 
vurdere hva de informerer om. Er dette en helt normale 
bekymringer som mange kan oppleve fra tid til annen, 
og som går over, eller om dette er noe hen bør ta tak i? 
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Hva slags tiltak trengs? Kan hen klare det alene eller må 
andre hjelpe til – i tilfelle – hvem kan det være? Kontakt 
med egne følelser kan bidra til nødvendige korrigeringer 
av følelses-signaler, slik at barn og unge bedre kan 
ivareta seg selv og ta valg som styrker livskraft og 
livsmot. 

Det er viktig å være klar over at korteks, eller tenke-
hjernen, ikke er ferdig utviklet før jenter er omtrent 
18 år, og for gutter først når de er mellom 20 og 25 
år. Følelsene er derfor en viktig, men ofte mangelfull, 
kilde til informasjon for ungdom. Vi kan kanskje tenke 
at de handler impulsivt og ukritisk. Men slike «hodeløse 
handlinger» kan skyldes at ungdommer skal håndtere 
komplekse situasjoner - uten at de har gode nok 
redskaper til å gjøre et godt tolkningsarbeid. De ser ikke 
hele bildet.

MOTIVASJON
Følelsene kan også kalles kroppens motor, fordi de 
bidrar til å holde maskineriet i gang. De motiverer til 
handlinger, beslutninger og valg. Undersøkelser viser 
at hvis mennesker ikke har kontakt med sine følelser, 
klarer de ikke å ta beslutninger. De blir rett og slett 
handlingslammet (Damassio, The feeling of what 
happens, 1999). De viktigste valg i livet vårt er sterkt 
motivert av våre følelser, for eksempel valg av ektefelle, 
valg av utdannelse, yrke, bosted, venner og hobbyer. 
Selv om vi liker å tro at vi er rasjonelle vesener som 
handler på bakgrunn av kognitive vurderinger, er nok 
sannheten at våre handlinger er motivert av våre følelser 
og korrigert av vår fornuft. 

Menneskelige handlinger kan sammenliknes med en 
tretrinnsrakett. Det nederste ledd er utskytningsrampen 
og drivstoffet som trengs for å sette det hele i gang. I 
sansene og følelsene våre ligger denne energien, kraften 
og motivasjonen. Ingenting kan skje om det ikke er energi 
nok her. Neste trinn er fornuften eller teknologisenteret. 
Her skal all informasjon kobles sammen, valgalternativer 
vurderes, prioriteringer gjøres og beslutninger tas. Når 
energien og teknologien er sammenkoblet og fungerer 
sammen, skytes raketten ut. Det vil si at vi handler. 
Utskytningen er tredje leddet. 

Handlinger er altså resultat av foregående prosesser, 
og siden det er handlingene vi ser, er det fort gjort å 
fokusere på disse. Vi risikerer å respondere intuitivt på 
handlingene, uten å orientere oss om bakenforliggende 
forutsetninger og sammenhenger. I virkeligheten er 
det noe som har påvirket handlingene og satt det hele 
i gang. Økt bevissthet om dette kan hjelpe lærere 
til å møte elever på en konstruktiv måte. For elevers 
psykiske helse, kan det være fint å kjenne til disse 
sammenhengene. Det kan redusere skam, og det kan 
danne et mer robust grunnlag for å leve gode liv.

”Tankene kom, men ikke ante jeg at 
følelsene alt hadde lagt planen klar.”
          Siri L. Thorkildsen

HJERNEN OG FØLELSENE 
Hvordan vi forstår, regulerer og integrerer våre følelser 
vil prege hvordan vi reagerer og handler, og til syvende 
og sist vil det påvirke hvem vi blir - vår personlighet. 
Vi utvikler forestillinger og reaksjonsmønstre som 
påvirker hvordan vi forstår ting, hvordan vi oppfører 
oss og hvordan vi takler livshendelser. Mange av 
disse mønstrene dannes i tidlig barndom da hjernen 
er særlig formbar. Men hjernen er plastisk, og kan 
endres gjennom hele livet. For de fleste vil følelsene 
og reaksjoner på følelsene være med på å danne gode 
og nyttige reaksjonsmønstre og fornuftige handlemåter. 
For andre kan det dannes mer uheldige responser og et 
uheldig innøvde handlingsrepertoarer. 

Mange barn som kommer på skolen møter skolelivet 
med tillit og interesse. De tror at de voksne vil de vel, 
og at skolen kommer til å bli et godt sted å være. Andre 
vil være mer skeptiske, enten fordi de er mer forsiktige 
av natur, eller fordi de har opplevelser med seg som 
tilsier at verden kan være et farlig sted. Noen barn har 
dessverre erfaringer med at det er best å være på vakt 
og ikke stole på noen. Et barn som har det slik kan få 
vanskeligheter med å lære.

Det er sammenheng mellom erfaringer og fungering, og 
mulighetene for påvirkning og endring er alltid tilstede. 
Hjernen formes av bruken. Både det vi har erfart 
tidligere og det vi opplever her og nå sammen med 
andre, påvirker hjernens 
utvikling. Det vi bruker 
mye tid på er også med 
på å prege inn mønstre 
i hjernen. Det 
er som å gå 
opp stier i 
skogen. Der 
vi går ofte 
blir stien 
tydelig 
og lett 

å 
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følge. Et eksempel på dette kan være når vi lærer å 
lese. For de fleste er det slik at vi først trekker sammen 
bokstaver med stor konsentrasjon og innsats. Etterhvert 
leser vi hele ord og deler av setninger uten at det koster 
oss stort. 

Stier vi sjeldent eller aldri går på blir uoversiktlige og 
kanskje til og med ubehagelige eller skumle å bevege 
seg inn på. Det er fort gjort å rote seg bort eller gå seg 
vill. Det vi gjør sjeldent får vi lite trening i og det krever 
noe av oss. Det kan skape motstand i oss. Læring kan 
være strevsomt, særlig når man ikke ser nytten av det 
man holder på med. Da er det særlig viktig å fokusere 
på mulighetene vi har for vekst og utvikling.  Vi kan alltid 
lære mer, skader kan repareres og endring er alltid mulig 
– om ikke enkelt.

Gjentakende positive opplevelser på skolen kan være 
med på å danne nye mønstre eller styrke eksisterende 
mønstre i barns hjerner. Alle barn har godt av å få påfyll 
til sine reservoarer av positive opplevelser. Skolen kan 
gi elever nye erfaringer som på sikt overstyrer gamle 
mønstre. En lærer som klarer å skape trygghet og som 
gir elever bekreftelse på at man bryr seg, kan bokstavelig 
talt sette varige spor. 

Kunnskapen om at følelser og livserfaringer påvirker 
hvordan vi fungerer og hvem vi blir er viktig av flere 
grunner. Det kan være fint å forstå at det er sammenheng 
mellom det man har erfart og hvordan man har det her 
og nå. Noen barn vil trenge å vite at det er ikke noe 
galt med dem, men det kan ha blitt gjort noe galt mot 
dem. De kan ha opplevd ting eller manglet viktig støtte. 
Hjernen deres er påvirket av dette, og at de reagerer 
helt normalt på unormale opplevelser. Ikke minst er det 
viktig at elever vet at de har muligheter for mestring og 
vekst. Kunnskapen kan bidra til å styrke håp, mot og 
handlekraft.

TOLERANSEVINDUET OG DEN TREDELTE HJERNEN
Under «Følelsesskolen» finner du samlingene «Toleranse-
vinduet» og «Den tredelte hjerne». Dette er to metaforer 
som på en god måte beskriver hvordan sanser, følelser 
og fornuft virker sammen. Og hvordan vi fungerer når vi 
er «på plass» og hva som skjer når «vi mister det».

Toleransevinduet handler om å være passe aktivert 
følelsesmessig. Det er når vi er inne i toleransevinduet 
at vi har det best og fungerer best. Når vi er over 
toleransevinduet vårt «koker det i hjernen» og vi klarer 
ikke å tenke fornuftig. Hvis vi er under toleransevinduet, 
kan vi «falle i staver», bli lammet av frykt og fornuften 
kobler ut. Når vi er utenfor klarer ikke å ha ivareta oss 
selv på en god måte. 
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Et nyfødt barn har et svært smalt toleransevindu, men 
ved at det får god omsorg, trygghet og kjærlighet, vil 
toleransevinduet utvides litt etter litt. Utviklingsnivå 
spiller altså inn, det samme gjør medfødt temperament. 
Noen har vide vinduer og tåler mye før de «mister 
taket». Andre har smale toleransevinduer. Det gjelder 
både lærere og elever. Når vi er utenfor er fornuften lite 
tilgjengelig. Det er ubehagelig og vondt å være utenfor 
toleransevinduet, og det er viktig å huske på det når 
elever «klikker» eller «zoomer ut». Da har de det vondt.

En av hovedoppgavene til oppdragere er å hjelpe barn 
med regulering. Svært forenklet kan vi si at voksne rundt 
barna er barn og unges viktigste følelsesregulator. For 
å klare oppgaven må lærere, og andre voksne rundt 
barn, jobbe med regulering på flere nivåer. Først og 
fremst må de sørge for sin egen regulering. En regulert 
voksen kan hjelpe barn og unge til å regulere seg. Når 
den voksne er rolig og har kontroll på situasjonen, kan 
hen bidra til å trygge og regulere elever som er utenfor 
toleransevinduet sitt. En regulert lærer kan hjelpe både 
enkeltelever og hele klasser med dette viktige arbeidet. 

Lærere kan ha smale toleransevinduer, enten generelt 
eller i gitte situasjoner. De kan falle ut av vinduet. De ikke 
bare kan det – de gjør det, som alle andre mennesker. 
Det er fornuftig å tenke gjennom hva som kan få oss 
ut av toleransevinduet. I hvilke situasjoner skjer det, i 
forhold til hvilke elever kan det skje, og hva vi kan gjøre 
for å regulere oss på plass igjen. Det kan være lurt å 
tenke over hva som er dine typiske reaksjoner. Har du en 
tendens til å bli for høyt aktivert eller faller du i staver, og 
hva kan du gjøre med det? 

Noen tips hvis man er over vinduet kan være å puste dypt 
og rolig, snu seg bort fra situasjonen et mikro-øyeblikk, 
knytte hendene og slappe av med hendene vekselvis og 
rolig. Hvis vi er under kan det hjelpe å plante beinene 
fast i bakken, bytte stilling med kroppen, løfte skuldrene 
og slipp de ned igjen, ta et glass med vann eller liknende. 
Det gjelder å vekke seg selv opp igjen. Som lærer kan 
det være nyttig å være bevisst på eget toleransevindu, 
egne reaksjoner og egen regulering.  Det vi gjør for å 
hjelpe oss selv med regulering, kan også være til hjelp 
for elever når de strever med regulering.

Når vi er passelig aktivert har vi gode forutsetninger for 
å være gode lærere. Elever som er inni toleransevinduet 
har gode forutsetninger for å lære. Barn og unge trenger 
å trene på å hjelpe seg selv og hverandre til å utvide sin 
tåle-evne, å utvide sine toleransevinduer. Trygge voksne 
som klarer å stå i stormen er balsam for barn med smale 
toleransevinduer. Gode relasjonserfaringer over tid kan 
bidra til å utvide barns toleransevinduer. Et trygt og godt 
klassemiljø kan bidra til å utvide barns toleransevinduer.

”For å klare å gi barn og unge 
god reguleringsstøtte, er det en 

forutsetning at vi selv er regulerte.”
Når voksne hjelper barn med å regulere sine følelser 
kan de bidra med å forebygge utvikling av psykiske 
helseplager. Se disse lenkene for å lære mer: 
https://www.youtube.com/watch?v=hiOgpLjNcTA og 
https://www.youtube.com/watch?v=ugC4EdmsKWc .

Den tredelte hjernen forklarer hvordan tre ulike nivåer 
i hjernen vår samhandler. Vi har en sansehjerne, en 
følehjerne og en tenkehjerne. Man sier at hjernen 
bygges nedenfra og opp. Sansehjernen fungerer allerede 
fra fødselen, følelsene og bevisstheten om disse vokser 
frem etterhvert som barn blir eldre, og tenkehjernen er 
som nevnt ikke ferdig utviklet før vi er nesten voksne. 
Når de tre delene samhandler godt, fungerer vi bra. 

Når vi blir skikkelig redde kobler tenkehjernen ut, 
responsene våre skjer automatisk og blir ikke korrigert av 
rasjonelle vurderinger. Dette er faktisk bra i situasjoner 
hvor vi er i reell fare. For eksempel hvis vi holder på 
å kjøre på noen i trafikken. Da vil de fleste instinktivt 
tråkke på bremsen og dermed unngå å skade noen. Det 
er helt nødvendig at tenkehjernen ikke kobles på i slike 
situasjoner, den er nemlig altfor treg. Vi ville ha kjørt 
på personen lenge før den fornuftige delen av hjernen 
hadde bestemt seg for hva den skulle gjøre. Vi reagerer 
instinktivt, kjapt og direkte.
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Problemer oppstår når man tror det er fare på ferde, når 
det faktisk ikke er det. Hvis man blir redd og handler 
instinktivt i situasjoner hvor man faktisk burde tenke 
før man handler. Man risikerer å gjøre noe ufornuftig og 
skape vanskeligheter både for seg selv, og kanskje også 
for de man har rundt seg. Se disse lenkene for å få en 
grundigere innføring i den tredelte hjernen: 
https://www.youtube.com/watch?v=jGAUsfoTQvA og 
https://www.youtube.com/watch?v=Sz5IJJj4t6c.

Dersom noen ønsker å lese mer om den tredelte 
hjernen, toleransevinduet og følelsenes betydning, kan 
de lese «Folkehelse og livsmestring – Tanker, følelser 
og relasjoner» av Karen Ringereide og Siri Thorkildsen, 
ved RVTS Sør. «Folkehelse og livsmestring i skolen» og 
«Folkehelse og livsmestring - Helhet og nærvær» av de 
samme forfatterne. Her finner du en grundigere innføring 
i tematikken, og her utdypes også PERMA-modellen.

I disse samlingene er fokuset på relasjon og fellesskap. 
Det handler om å styrke den enkeltes selvbilde og det 
handler om å skape den trygge og gode tilhørigheten 
barn trenger for å fungere godt. Elever trenger å kjenne 
at de inngår i sammenhenger som gjør livet meningsfullt. 
Opplevelsen av at felleskapet trenger akkurat meg er en 
viktig kilde til god psykisk helse. Å bygge god selvtillit 
og et trygt klassemiljø er to sider av samme sak. Å få 
være en del av et meningsfullt fellesskap, og føle seg 
verdsatt, er med på å skape skaper livsmestring og 
livsmening. Dette er rike kilder til god psykisk helse.

Å jobbe med klassemiljø og selvbilde er noe av det 
viktigste en lærer kan gjøre. I tillegg vektlegges det i 
disse samlingene at vi svært ofte har valgmuligheter, 
og at det å ta valg er en del av livet. Noen ganger er 
det enkelt og noen ganger vanskelig. Elever trenger å 
få utforske handlingsalternativer og reflektere over 
valgmuligheter. Man må øve på å sette grenser, øve på 
å gi plass og ta plass. Øve på å stå opp for seg selv, og 
øve på å stå opp for andre. Bli kjent med ressurser i seg 
selv, og ressurser utenfor seg selv.

Vi skriver ikke så mye om disse temaene i lærer-
veiledningen, fordi vi anser at dette er læreres 

spisskompetanse. Ingen kan mer om å 
bygge fellesskap enn lærere som hver 
eneste dag, time etter time, jobber 
med det i skoleklasser rundt omkring i 

landet. 

I denne bolken kommer temaer som 
vennskap, selvbilde, roller og forventinger, 

mot og samarbeid. Det er det allmenn-
menneskelige og hverdagslige står i fokus. 
Det pekes på betydningen av de «små» ting. 

Kanskje det er de små ting som gjør livet stort.

Temaene angår oss alle, i alle aldre, om vi er 
6, 16 eller 66 år. Når elever og lærere jobber 
sammen med disse samlingene, kan vi bygge 
gode selvbilder og trygge utviklende vekst-
fellesskap. Vi kan bidra til utforskning i 
trygge omgivelser, handlekraft og mot.

”Vi blir oss selv
og noe mer enn oss selv

– sammen.”
         Odd Kenneth Hillesund

Jeg og de andre
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Å SNAKKE SANT OM LIVET
I den siste hovedbolken tar vi tak i temaer som 
representerer både det beste og det vanskeligste vi kan 
møte på i livene våre. Vi tar opp temaer som pubertet, 
seksualitet, smerteuttrykk og smertemestring. Vi foku-
serer på det som er godt og spennende, for eksempel 
seksualitet og fremtidsperspektiv, men det settes også 
ord på tabuer som selvmordstanker og selvskading. 
Barn og unge fortjener at vi snakker sant om livet. Det 
er god helseforebygging i å gjøre det. Hvis vi som er 
voksne fremstiller verden som noe annet enn det de unge 
opplever at den er, kan vi i beste fall ikke hjelpe. Vi har et 
tillitsproblem. I verste fall kan vi bidra til å gjøre det verre. 

Noen lærere vil kanskje kjenne på at de er usikre på om de 
kan jobbe med temaene som tas opp i denne bolken. Da 
er det viktig å vite at det ikke trengs spesialutdannelse for 
å snakke med barn og unge om livet. WHO sier at skolen 
kanskje er den aller viktigste arenaen for å forebygge 
psykiske helseplager. Lærere er den yrkesgruppen som 
kanskje kan gjøre den aller største forskjellen for barn og 
unges psykiske helse. Den største feilen vi kan gjøre, er 
å ikke gjøre noe. 

Lærere vil elevene sine vel, og vi kan helt sikkert komme 
til å bomme på detaljer, men det er kanskje ikke så farlig. 
De aller fleste feil kan rettes opp. Det viktigste er at vi er 
modige nok til å møte barn og unges behov og utfordringer. 
Skolen kan lage arenaer hvor barn og unge får mulighet til 
å ventilere det de strever med. Elever trenger å få jobbe 
med utfordringer i ivaretagende omgivelser sammen med 
trygge voksne som bryr seg. Noen ganger tar ungdom på 
seg alt for mye ansvar for hverandre, oppgaver de umulig 
kan håndtere. De trenger voksne som kobler seg på.

Skolen kan gjøre mye, men den kan, og skal ikke, løse 
alle utfordringer barn og unge sliter med alene. Skolen må 
koble på ressurser utenfor skolen når det er nødvendig. 

Regjeringen vil at alle barn og unge blir sett og får den 
hjelpen de trenger når de trenger den. Det innebærer 
at kompetansen bør være så nær barna som mulig. 
Vi vil bygge et lag rundt barna og elevene som blant 
annet inkluderer lærere, spesialpedagogiske ressurser, 
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten. Regjeringen vil også 
styrke samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skole, 
skolefritidsordning (SFO) og andre offentlige tjenester.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-
st.-6-20192020/id2677025/?ch=6

IKKE SI ALT TIL ALLE
Alle samlingene under «på godt og vondt» bør innledes 
med at læreren forklarer elevene at man ikke skal fortelle 
alt til alle, men at det kan være veldig viktig å fortelle 
om vanskelige ting til noen. Du kan også be elevene 
huske på at det som blir sagt ikke kan trekkes tilbake. 
Hvis noen er i tvil om de skal si noe høyt i klassen, kan 
de tenke seg litt om, kanskje snakke med læreren først 
og eventuelt velge å fortelle mer siden. Det er umulig å 
trekke tilbake noe som allerede er sagt, men man kan 
alltid velge å fortelle mer ved en senere anledning.

Læreren må også understreke at dersom man kjenner 
at det er noe man trenger å fortelle til en voksen, blir 
det anledning til det etter timen. Alle disse samlingene 
har innbakt i opplegget en avslutning hvor elevene 
leverer inn en tilbakemelding til læreren. På denne 
tilbakemeldingen er det mulig å be om en samtale med 
lærer, sosiallærer eller helsesøster hvis man har behov 
for det. Dette punktet må man ikke ta lett på. Hvis vi 
åpner opp for å snakke om det som er vanskelig, må 
vi også være villig til å følge det opp. Skolene må ha 
beredskap, og dette kan inngå i skolens plan for arbeidet 
med LINK. Ved bekymring for elever må skolen melde 
videre og bidra til å iverksette relevant hjelp. Det er viktig 
at ALLE skal levere inn lappen, ikke bare de som ønsker 
å snakke med noen. Det ville være stigmatiserende og 
veldig uheldig. 

På godt og vondt
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SMERTEUTTRYKK
Noen ganger er det lett å se at elever har det vondt. De 
uttrykker sin smerte tydelig.  Smerteuttrykk kan være 
både utadvendte og innadvendte. Noen bråker, krangler, 
skader seg, slutter å spise eller spiser altfor for mye, 
de provoserer eller sjokkerer. Selvskading kan være 
både et tydelig og et skjult smerteuttrykk. Det mest 
vanlige er at de som skader seg selv prøve å skjule det. 
Smerteuttrykk kan for eksempel se sånn ut: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jfq6-nS65RY. 

Andre elever har smerteuttrykk som er mindre synlige. 
De «går i ett med tapetet». De unngår oss, trekker seg 
tilbake, virker fjerne, trekker på skuldrene og sier «vet 
ikke» når vi spør hvordan de har det. De stikker kanskje 
til og med av og ber oss holde oss unna. Da er det ikke 
alltid så lett å forstå at de faktisk trenger at vi tør å gå 
litt nærmere: 
https://www.youtube.com/watch?v=-Jp4FFVfXo0 

Du kan også gjerne se denne lenken for å få en mer 
utfyllende forståelse for hva smerteuttrykk er: 
https://www.youtube.com/watch?v=j53rsLqjzKM 

Denne filmen fra RVTS Øst forklarer noe om hvordan 
dette henger sammen: https://www.youtube.com/
watch?v=2v2Sbf3-M6c

I møte med barn som viser smerteuttrykk er vår oppgave 
som voksne å se bak handlingen for å forstå hva som 
motiverer barnet til å gjøre som det gjør. De er ikke 
vanskelige. De har det vanskelig.

SMERTEMESTRING 
Når de vonde følelsene blir for påtrengende, trenger vi 
å gjøre noe for å lette på trykket. Noen klarer å avlede 
smerten ved å løpe seg en tur, lytte til musikk, treffe 
gode venner, gjøre noe hyggelig for seg selv, spise god 
mat, høre på podkast, slappe av med ei spennende bok 
eller liknende. Dette er gode måter å dempe smerten 
på, nyttige mestringsstrategier.

Når den psykiske smerten blir for stor er det ikke alltid at 
barn og unge klarer å hjelpe seg selv på fornuftige måter. 
De velger kanskje det som gir kjapp effekt. Å skade seg 
selv ved å kutte eller rispe seg, kan gi en slik effekt. 
Samtidig vet vi at selvskading er en mestringsstrategi 
som kan få uheldige konsekvenser på lengre sikt. Det 
er derfor viktig å oppdage tidlig, for å kunne gi hjelp til å 
øve på andre strategier som kan dempe psykisk smerte. 
Det er stort sett de samme mekanismene som virker 
når det gjelder for eksempel rusmisbruk. Smerten kan 
ha ulike uttrykk og mange slags ansikt, men felles er at 
det ligger vanskelige følelser bak. Man trenger hjelp til å 
mestre dette på en måte som ikke forsterker problemet.

Lærere kan ha en viktig rolle i det å avdekke smerte 
og uheldige mestringsstrategier. Derfor er det viktig 
at lærere tør å spørre om det som er vanskelig, 
omsorgsfullt og direkte. Omskrivinger kan kamuflere og 
skape usikkerhet. Å si «du har vel ikke tenkt å gjøre noe 
dumt….», kan bidra til å øke følelsen av mislykkethet og 
skam. Direkte tale er enklere å forholde seg til, og man 
unngår misforståelser og uklarheter.
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Noen ganger kan lærere kjenne på en sterk bekymring 
for en elev. Det er tydelig at eleven sliter og har det 
vondt. Smerteuttrykkene er tydelige. Andre ganger kan 
man kjenne på en diffus, men uggen «magefølelse». 
Det kan være vanskelig å sette fingeren på hva det er, 
eller om det overhode er noe. Fordi lærere er så mye 
sammen med elevene, har de mulighet til å observere 
bekymringsfull adferd, endringer eller manglende livsmot 
hos barn og unge over tid. De står i en sentral posisjon til 
å avdekke bekymringsfulle situasjoner for barn og unge.

HVA SKAL DU SE ETTER
Noen signaler på at barn og unge ikke har det bra, kan 
være:
• Ting eleven sier.
• Ting eleven gjør. 
• Utseende.
• Problemer i samarbeidet med foresatte.
• Konsentrasjon.
• At eleven ikke får gjort skolearbeid.
• Samspillsproblemer, at de kommer i konflikt ofte eller 
   trekker seg tilbake.
• Eksternalisert oppførsel, internalisert oppførsel, 
   seksualisert oppførsel. 
• At eleven virker trist, engstelig eller deprimert.
• At eleven sliter med å respektere egne og andres 
   grenser.
• Kroppslige plager som hodepine, vondt i magen, 
   nakken, skuldre.
• Humørsvingninger.
• Selvskading.
• Trøtthet.
• Problemer med mat og måltider.

Listen er ikke utfyllende og signalene kan skyldes mange 
ting. Det kan være at eleven er inne i en særlig vanskelig 
periode i utviklingen. Mange tenåringer kan ha en del av 
disse trekkene - i alle fall i en periode. Det kan skyldes 
forbigående eller varige familie konflikter, lærevansker, 
mobbing, omsorgssvikt eller helsemessige utfordringer 
blant annet. Dessverre finnes det ingen sjekkliste man 
kan krysse av på for å kartlegge hva vi står overfor. Vi 
må snakke med elevene, og vi må tørre å spørre. Vi kan 
fortelle hva vi ser og hva som bekymrer oss. Være tilstede 
med empatisk lytting, støtte og sensitivitet. Noen ganger 
er det relativt enkelt å hjelpe, andre ganger krever det 
mer av oss. Tiltakene vil avhenge av hva barnet forteller, 
og hva du selv observerer og erfarer. Noen trenger hjelp 
av PPT, noen trenger din oppmerksomhet, noen trenger 
helsehjelp, foreldre som stiller mer opp, venner eller 
leksehjelp. For mange barn og unge er det en lettelse 
når de voksne spør. Det gir håp og mulighet for endring.

For noen elever oppleves det farlig å fortelle. Elever kan 
benekte at det er noe som er problematisk, eller de 
gir forklaringer det er vanskelig å tro på. Uroen slipper 
ikke tak, og det er klokt å ikke bagatellisere en slik 
magefølelse. Kanskje må man invitere til flere samtaler. 
Det er ikke lett å fortelle om vanskelige ting. Noen 
ganger kan det til og med være farlig. Det kan være at de 
nærmeste omsorgsfigurene, mennesker de er avhengig 
av, er selve problemet. Da kan det kjennes skummelt å 
«angi». De risikerer at alt blir verre. 

IKKE SI DET TIL NOEN…
Hvis elever skal fortelle om noe de synes er vanskelig, vil 
de gjerne be deg om å ikke fortelle det de sier til noen. 
Et slikt løfte må vi ikke gi. Noen type hemmeligheter er vi 
forpliktet til å gå videre med. Hvis vi får rede på at barn 
er utsatt for overgrep eller vold, eller dersom elevers liv 
og helse er i risiko, er vi forpliktet til å handle. Si ifra til 
elevene at du ikke kan love taushet, men at du ikke skal 
gjøre noe uten at eleven blir informert. Si også at alt du 
gjør skal være for å hjelpe barnet til å få det bedre, og 
vær tydelig på at det fins hjelp å få. Har du allerede lovet 
taushet, må du fortelle eleven at det skulle du ikke gjort, 
og at du må gå videre med det du vet. Da blir det ekstra 
viktig å trygge eleven i at hen skal ivaretas hele veien i 
prosessen, og at det fins hjelp å få.

Dette gjelder særlig hvis vi er bekymret for at et barn 
eller en ungdom blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, vold 
eller overgrep. Dessverre er det også slik at mange barn 
som lever i vanskelige livssituasjoner ikke viser tydelige 
tegn på at de har blitt utsatt for vold eller overgrep. De 
trenger hjelp, men signalene er svake eller ikke tilstede.

Les gjerne mer om dette her: https://bufdir.no/Nedsatt_
funksjonsevne/Vern_mot_overgrep/Vold_og_overgrep_
mot_barn_og_unge_med_funksjonsnedsettelser/Er_du_
bekymret_for_et_barn_eller_en_ungdom1/

For å bli tryggere i det å snakke om vanskelige ting med 
barn, anbefaler vi at dere øver dere ved hjelp av verktøyet 
SNAKKE. https://snakkemedbarn.no/

Barn og unge fortjener at voksne på skolen reagerer 
ved bekymring. Det er også en plikt skolen har. Når 
elever forteller om vold, omsorgssvikt, overgrep eller 
liknende, har skolen to oppgaver. For det første skal 
det henvises til barnevernet, eller i særlig alvorlige 
tilfeller til politiet. Mer om det under «opplysningsplikt 
og meldeplikt». For det andre skal skolen fortsette å gi 
eleven god «hverdags-omsorg», eller kanskje aller helst 
øke dosen. Man skal ikke undervurdere betydningen av 
«gode hjelpere», av voksne som er tilstede hver eneste 
dag. I et spesialisert samfunn kan «hverdagsomsorg» 

Er du bekymret for en elev?
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fort bli undervurdert. Det er synd, for god omsorg har 
betydning både her og nå og på lang sikt. Gjentakende 
gode handlinger og gode ord setter avtrykk i barn og 
unges hjerne. Og dette er lærere i en spesiell posisjon til 
å gjøre, fordi de er sammen med barna så mye av tiden. 
Andre hjelpere treffer gjerne barnet bare ei sjelden gang. 

SPØR DIREKTE OM SELVMORDSTANKER
Ved bekymring om selvmord er det viktig at noen på 
skolen tør å spørre elever direkte om dette. Noen vil 
være redd for å spørre, for hva skal man gjøre med 
svaret man får? For det første er det viktig å vite at det å 
spørre, ikke kan sette noen på tanken om å ta sitt eget 
liv. Tvert imot er det mye forskning som viser at det å 
bli spurt om selvmordstanker er en stor lettelse for den 
det gjelder. På grunn av tabu er det mange som ikke 
klarer å komme frem med disse tankene på egen hånd. 
Det kan oppleves som en befrielse når andre setter ord 
på det de sliter med. Å spørre gir mulighet for å redde 
liv. Selvmord er den nest vanligste dødsårsaken blant 
ungdom (FHI). Dersom du har bestemt deg for å spørre 
en elev om selvmord, bør du alliere seg med noen andre 
som også kan hjelpe. Det kan være rektor, helsesøster 
eller andre som kan være med å ta de følgende skrittene 
derom det viser seg nødvendig. Den enkelte lærer bør 
ikke sitte med ansvaret alene. Gå aldri fra en elev som 
sier hen vil dø og har en plan for hvordan det skal skje, 
og når det skal skje. Da må vi gi livreddende førstehjelp 
og lege må involveres. 

Her er en liten film fra RVTS vest om hvordan man kan 
spørre direkte om selvmord. 
https://www.youtube.com/watch?v=bmhdMYtFu5M. 
Filmen finnes også i en lengre versjon. 
 

”Det er farligere å ikke spørre, 
enn å spørre.”

       Torstein Garcia De Presno

Vi anbefaler at alle lærere går på halvdagskurset OPS-
kurs (Oppmerksom På Selvmord). I tillegg bør noen 
fra hver skole gå på todagers-kurset Førstehjelp ved 
selvmordsfare. Minst en av deltakerne bør være fra 
ledelsen. På begge kursene lærer man både hva man 
skal se etter, hvordan man kan spørre og hva man kan 
gjøre med svaret man får. Kursene hører inn under VIVAT, 
https://vivatselvmordsforebygging.net/. 
Her finner du oversikt over hvor og når disse kursene 
arrangeres. RVTS Sør arrangerer slike kurs med jevne 
mellomrom: http://rvtssor.no/kurs/. De andre RVTS-ene 
har oversikt over tilsvarende kurs på sine hjemmesider.

OPPLYSNINGSPLIKT OG MELDEPLIKT
Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder 
av taushetsplikten, gi opplysninger til kommunens 
barneverntjeneste når det er grunn til å tro at:
- Et barn blir mishandlet i hjemmet.
- Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.
- Et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.
- Det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel.

Skolepersonalet skal vurdere barnets omsorgssituasjon 
ut fra sitt faglige ståsted og sin kjennskap til barnet og 
familien. 
ht tps://www.ud i r.no/rege lverk -og - t i lsyn/f inn -
regelverk/etter-tema/Ovrige-tema/Udir-10-2012/3-
Opplysningsplikt-pa-eget-initiativ-meldeplikten/)

I opplæringsloven § 15-3 andre ledd er det vist til 
barnevernloven §§ 4-10, 4-11, 4-12 og 4-24. Disse 
bestemmelsene beskriver ulike former for omsorgssvikt 
og alvorlige atferdsvansker som gir grunnlag for å fatte 
vedtak etter barnevernloven. 

Det er ikke et krav at den som gir opplysninger er sikker 
på at situasjonen er så alvorlig som det er beskrevet 
i lovverket, men det må foreligge noe mer enn en vag 
mistanke. Opplysningsplikten inntrer når en eller flere 
i skolepersonalet har grunn til å tro at det foreligger 
en slik situasjon. Hvis de ansatte på skolen er i tvil 
om bekymringen er alvorlig nok, kan det være nyttig å 
diskutere saken anonymt med barneverntjenesten for å 
få konkrete råd. Når en sak drøftes anonymt er det viktig 
å huske på at man ikke må bruke opplysninger som gjør 
det mulig å identifisere barnet eller foreldrene.

Når opplysningsplikten foreligger kan ikke den ansatte 
velge om hen skal gi opplysninger eller ikke. Bestemm-
elsen bruker ordlyden skal, som betyr at det foreligger 
en plikt. Da skal opplysningene umiddelbart gis videre 
til barneverntjenesten. Personalet skal ikke foreta 
ytterligere undersøkelse for å bekrefte eller avkrefte sin 
bekymring. Det er barneverntjenestens oppgave å under-
søke nærmere. 

Hvis skolepersonalet har meldt fra til barneverntjenesten 
og saken blir henlagt, kan de kanskje etterpå få ny 
informasjon som utløser opplysningsplikten på nytt. Da 
er skolepersonalet forpliktet til å melde ifra om den nye 
informasjonen. Det er ikke slik at plikten er oppfylt fordi 
man allerede har meldt fra til barneverntjenesten. 

Opplysningsplikten oppfylles ved at skolen, enten rektor 
eller en ansatt, umiddelbart sender en bekymringsmelding 
til den kommunale barneverntjenesten. Som regel vil 
slike meldinger sendes av rektor som skoleleder. 
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Dersom en skoleansatt opplever sterk bekymring for en 
elev og rektor ikke vil sende bekymringsmelding, har den 
enkelte ansatte en personlig plikt til å melde fra på eget 
initiativ.

Skolepersonalets opplysningsplikt er ikke oppfylt dersom 
de gir bekymringsmeldingen anonymt. Meldingen bør 
som hovedregel være skriftlig. Det kan gjøres unntak 
fra dette i akutte situasjoner når det er viktig at 
barneverntjenesten raskt blir informert om bekymringen. 
Meldingen må inneholde opplysninger om hvilket barn 
det gjelder og hva bekymringen går ut på. Skolen bør 
skrive ned hvilke observasjoner de har gjort og hva som 
er gjort fra skolens side i forbindelse med bekymringen. 

Skolen bør som et generelt utgangspunkt gi foreldrene 
informasjon om at det vil bli sendt melding til barne-
verntjenesten. I enkelte situasjoner bør likevel skolen 

overlate til barneverntjenesten og eventuelt politiet 
å vurdere når og på hvilken måte foreldrene skal bli 
informert. Årsaken til dette er at informasjonen til 
foreldrene i enkelte tilfeller hindrer barneverntjenesten 
og politiet i å gi barnet (eller andre) tilstrekkelig 
beskyttelse. Informasjon til foreldrene kan også svekke 
viktige bevis. Eksempler på situasjoner hvor dette 
kan være aktuelt er der det er mistanke om at barnet 
er utsatt for seksuelle overgrep, ved mistanke om at 
barnet eller noen som står barnet nær er utsatt for andre 
former for vold eller overgrep, og dersom det å informere 
foreldrene kan medføre fare for noens liv eller helse. 
Det kan også være aktuelt å unnlate å varsle foreldrene 
dersom bekymringen gjelder tvangsekteskap. 

Når skolepersonalet har sendt bekymringsmelding til 
barneverntjenesten, har barneverntjenesten en plikt til 
å gi tilbakemelding til den som har meldt.



Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at 
barneverntjenesten mottok meldingen, og skal bekrefte 
at meldingen er mottatt. Barnevernstjenesten kan la 
være å sende en slik tilbakemelding dersom meldingen 
er «åpenbart grunnløs» eller der «andre særlige hensyn» 
taler mot. 

Når meldingen kommer fra en som er omfattet av 
opplysningsplikten, slik som skolepersonalet er, 
så skal barneverntjenesten i tilbakemeldingen i 
tillegg opplyse om hvorvidt barneverntjenesten har 
åpnet en undersøkelsessak. Hvis det er åpnet en 
undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi en ny 
tilbakemelding innen tre uker etter at undersøkelsen 

er gjennomført. I den sistnevnte tilbakemeldingen 
skal barneverntjenesten gi opplysninger om hvorvidt 
saken er henlagt eller om saken følges opp videre fra 
barnevernets side.

Barneverntjenesten skal i utgangspunktet ikke gi 
opplysninger om hvilke tiltak som er, eller kan bli, 
iverksatt. De kan likevel gi en slik tilbakemelding 
når de skal iverksette eller har iverksatt tiltak som 
skolepersonalet trenger å vite av hensyn til sin videre 
oppfølging av barnet. Det er barneverntjenesten som 
i det enkelte tilfellet må vurdere om det er nødvendig 
å gi opplysninger til skolepersonalet om den videre 
oppfølgingen av barnet. 

30 31

Gå nærmere. 
Prøv å forstå.

Våg å vise sårbarhet.
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VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG
RVTS Sør er en tjeneste for tjenestene. Vi er her for 
å forvalte det samfunnsoppdraget vi har fått: Bidra til 
kvalitetsutvikling og kompetanseheving i kommunale 
tjenester. Våre primære fagområder er flyktningehelse 
og tvungen migrasjon, vold, psykologiske traumer, 
psykososial beredskap og selvmordsforebygging.

Vi er et fagmiljø med spesiell kompetanse på utviklings-
traumer/komplekse traumer og traumebevisst praksis 
for barn og unge. Vi ønsker å være relevante, troverdige, 
kunnskapsbaserte og innovative for å bidra til at helhetlig 
kompetanseutvikling omsettes til praksis. 

Vi er her for å bidra til at barn og familier får den beste 
støtten og hjelpen fra de beste fagfolkene. Vi er her 
for å gjøre en forskjell. Vi ønsker å belyse fag gjennom 
solid kunnskap. Vi ønsker å berøre mennesker, og vi 
jobber for å skape bevegelse og utvikling i skoler og 
andre samfunnstjenester. Det skal merkes at vi er her. 
I barnehøyde.

VÅRE VERDIER
Vi vil være en verdibasert organisasjon der alle tjenester 
avspeiler våre verdier som er beskrevet i RVTS Sørs 
verdimelding.

RVTS Sør driver samfunnsutvikling med hjertet. Vi tror 
på gode MenneskeMøter.

VÅR PRAKSIS
Et framtidsrettet kompetansesenter skal:
•  Være et levende bindeledd mellom praksis, utdanning 
 og forskning
•  Påvirke praksis, slik at ny relevant kunnskap og   
 kompetanse gjøres tilgjengelig for implementering
• Påvirke utdanning, slik at relevant kunnskap gjøres 
 tilgjengelig for de som utdanner morgendagens 
 fagfolk.
• Påvirke forskning, slik at praksisfeltets behov gjøres 
 kjent for forskningsinstitusjonene
• Påvirke samfunnet, slik at oppdatert kunnskap 
 gjøres allment tilgjengelig Kompetanse er en syntese 
 av kunnskap, menneskelige ferdigheter og verdier. 
 Vi skal kjennes igjen på at vi gir og utvikler helhetlig 
 kompetanse.

VIL DU VITE MER
www.rvtssor.no
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