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Samlingsbeskrivelser (7 for hvert trinn)
Lærerveiledning, lekehefte, 2 temakvelder





Om oss

• Oppstart 2016

• Styringsgruppe 
v/kommunedirektør Synnøve 
Rambek - Oppvekst

• Sentrale personer: 
• Tidligere kommuneoverlege

• Folkehelse rådgiver/ Rådgiver
livsmestring

• Rektor

• Seksjonsleder skole

• Elever

• Psykolog/prosjektleder



Bakgrunn

• Sosioøkonomisk ulikhet er større i Østfold enn i 
landet som helhet

• Ny ungdomsskole – samlet tre u.skoler

• Ungdata – tall: psykisk helse og ensomhet

• Behov for å styrke inkludering, tilhørighet, 
ungdommenes psykiske helse og klassemiljø



600 elever, 80 ansatte



Mål: Utforme
undervisning i
psykisk helse som:

• elever og lærere syns er nyttig 
og engasjerende

• går over tre år

• lærerne kan drive selv i 
samarbeid med ekstern 
helsekompetanse i kommunen

• understøtter strukturert 
samarbeidslæring blant elevene



Hva vet vi om forskning på universelle skoleprogrammer depresjon?

De mest effektive universelle tiltakene på tvers av 
arenaer

• Trener ferdigheter (Stockings mfl, Weare & Nind, 2011)

• Rettet mot positiv psykisk helse

• Fremmer trivsel, mental helse, sosial og emosjonell læring

• Bygger på kognitiv- atferdsteoretiske prinsipper 

• Forankret i hele skolen og undervisningen

• Mindfullness virker tilsvarende positivt på psykisk helse og 
trivsel (Carsley, Khoury & Heath, 2018). 

https://psykologisk.no/2019/04/forebygging-av-depressive-plager-hos-barn-og-unge-pa-tvers-av-arenaer/

https://psykologisk.no/2019/08/skolen-som-depresjonsforebyggende-arena/#_ENREF_1
https://psykologisk.no/2019/04/forebygging-av-depressive-plager-hos-barn-og-unge-pa-tvers-av-arenaer/


Styrke fire kjernekompetanser: 

• Elevenes 
handlingskompetanse 

• Sosiale og emosjonelle 
kompetanse

• Psykisk 
helsefremmende 
kompetanse 

• Stresshåndtering

Begrepene er hentet fra 
HBS Agder rapport 4-2019
Migle Helmersen (Norce) 
og Rune Stiberg-Jamt (Oxford Research)



--------------------------

Psykisk helse er noe 
vi skaper hver dag

- i måten vi er på 
mot andre og mot 
oss selv 



Støttende 
klassemiljø

• Det er ikke bare læreren som har ansvar for å
se den enkelte

• Klassen kan også gjøre en forskjell 

• Klassen er «flokken» 

• Vi må jobbe for å skape tilhørighet og trivsel



15 min foredrag fra fagperson i kommunen



Lærere er 
prosessledere i 
klassen i 90 minutter

• Hvileøvelse

• Fortelling

• Refleksjonsøvelser i 
grupper

• Samarbeidslek



HJERNEN HERMER 
”BRAIN REFLECTIONS”

Hvorfor blir vi så lett påvirket 
av andres følelser?



KROPPENS ALARMSYSTEM (NB: følsomt)



De liker 
meg ikke

Det er ikke 
vits i prøve

Det blir aldri 
bra nok 
uansett

Jeg er 
dårlig…

Jeg klarer 
det ikke



Jeg kan jo 
snakke med 

noen 

Jeg kan ta en ting 
av gangen

Jeg får jo 
til ganske 

mye

Jeg gjør så 
godt jeg kan, 
det får være 

bra nok

Det ordner 
seg nok



Ikke-voldelige kommunikasjon og avtalt slossing



”- og jeg som 
trodde at det 
verste som 
kunne skje 
ved lite søvn 
var at jeg ble 
trøtt”

https://avsentralen.no/sok.php?t=1&sok=DEN+VIKTIGE+S%C3%98VNEN

https://avsentralen.no/sok.php?t=1&sok=DEN+VIKTIGE+S%C3%98VNEN


SOV 8,5-9 TIMER ☺



De 7 psykiske
helserettighetene

Identitet og
selvrespekt

Mening i livet

Mestring

Tilhørighet

Trygghet

Deltakelse og
involvering

Fellesskap

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/de-syv-psykiske-helserettighetene

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/de-syv-psykiske-helserettighetene


Systematisk trening i samarbeid



Samarbeidslæring

• Å lytte oppmerksomt

• Å anerkjenne 

• Å gjengi andres tanker 

• Å gi støttende og bekreftende 
kommentarer

• Å vente på sin tur til å snakke

• Å legge frem for en gruppe



Lærer leser høyt: ”Meldingen” 
(10 min)

• 2 minutter summing 
med skulderpartner: 

• - På hvilken måte kan 
sinne være en bra 
følelse i denne 
situasjonen? 



Ikke-konkurrerende samarbeidsleker



Hvileøvelse

• Øve roe ned

• Øve pust

• Øve nærvær





Hjelper det?
Egenevaluering

Hvert år:
❑ Ressurselever har evaluert underveis
❑ Spørreskjema alle elever
❑ Intervjuer med lærere 
❑ Intervjuer med elever



Overordnet læreplan sier: Universell 
forebygging:

- å gjøre klassen litt 
mer inkluderende

- litt varmere

- litt flinkere til å 
sette ord på 
tanker og følelser, 
se hverandre og 
snakke sammen



Spørreundersøkelse
alle elever

Intervjuer alle lærere

Referansegruppe
ressurselever



10. Trinns elever 2020:

Gi et eksempel på noe du har lært?

Søvn og powernap
37 %

Usikker
21 %

Følelser 18 %

Annet
9 %

Tanker
8 %

Stressmestring
7 %

Gi eksempel på noe du har lært?

Søvn og powernap Usikker Følelser Annet Tanker Stressmestring



10. Trinns elever 2019:

Gi et eksempel på noe du har lært?

Søvn Røde og grønne tanker Tenke/handlemåter Følelser Kommunikasjon Hvordan støtte venner

Søvn
Røde og grønne tanker

Tenke – og handlemåter

Følelser

Kommunikasjon



10. Trinns elever 2019 

Hva vil du lære mer om?

Søvn Følelser Tanke/handlemøter Forstå andre Psykisk helse Stress Selvfølelse

Forstå andre

Psykisk helse

Stress
Selvfølelse

Søvn

Følelser

Tanke-
og handlemåter



10. Trinns elever 2019

Hva ønsker du at klassen fortsetter med?

Lek Holdningen/samholdet Hvileøvelsen Psykisk helse Elevaktivitet

lek

Holdningen/
samholdet

Hvileøvelsen

Psykisk helse
Elevaktivitet



Spørreundersøkelse 10. trinn 2020 
- noe jeg har lært?

• Jeg tenker mer på 
søvnmønsteret mitt

• At søvn kan gjøre mer enn vi 
tror

• Det er helt vanlig å være trist 
av og til

• Hvordan depresjon er 
forskjellig fra tristhet

• Glede og oxytocin

• Håndtere følelser

• At hjernen ikke er ferdig

• Hvordan kroppen reagerer

• Håndtere tanker

• Å roe ned

• Å gjennom ting i hodet før 
det skjer

• Å være en god venn

• Hvordan respektere andre



Spørreundersøkelse 8. trinn 2019
- noe jeg har lært?

• Jeg har begynt å tenke på 
hva jeg sier til andre

• Hvordan jeg kan håndtere 
stress

• Lekene øker trivselen veldig

• Miljøet i klassen har blitt 
bedre

• Hvor mye jeg må sove

• Jeg tenker grønne tanker når 
vi i AFK ligger under med mål

• Hvordan andre føler det, at 
mange skjuler

• Ikke dømme hverandre så 
fort



Hva sier 
lærerne?

”Elevene har helt tydelig blitt tryggere på å 
snakke i mindre grupper, og flere har turt å 
snakke mer i klassen nå”

«Det som fungerte best i min klasse var alle 
de praktiske øvelsene og lekene. Det er en 
stor spredning i klassen sosialt og faglig”

«Vi avsluttet med å stå i ring (...) En gutt 
sa: – Jeg vil i alle fall på skolen i morgen. 
Da tenkte jeg at dette virker»



Hva mer sier lærerne?

” Det er fint å lære flere øvelser og leker 
jeg kan bruke i klassen”

Temaene traff. Spesielt søvn.”

De praktiske øvelsene som handlet om å 
ta stilling, enten gå til fire hjørner, eller 
vurdere påstander, slo virkelig an.”

”Lekingen fungerer spesielt bra, 
enda bedre enn i 8. og 9. klasse”

”Avslapningsøvelsen er fin. Jeg 
burde ha brukt den mer, for jeg ser 
at de trenger å lære å roe ned. Jeg 
har tro på den øvelsen”



Masteroppgave om lærernes 
opplevelse 2019 (Karoline Forum Skaara)

Viktig med:

• trening i forkant

• nok tid til forberedelse

• støtte i omgivelsene 

• god kjennskap til elevene







Å måle effekter er 
vanskelig

• Skoletrivselen blant 10. 
klassingene signifikant høy 
– både før og etter

• Ingen endring i Ungdata –
tall

• Det er vanskelig å fange 
opp effekter av at klassen 
blir litt tryggere og at noen 
syns det er litt lettere å gå 
på skolen. 



Verdifull læring 
for andre tiltak

• mer fokus på søvn

• økt kompetanse på
samarbeidslek

• frokostgrøt

• økt trygghet / økt psykisk
helsekompetanse hos lærerne



Tre viktige 
suksessfaktorer

• En sterk forankring i hele skolen

• Rektor som nøkkelperson

• Støttesystem og støttepersoner

• Timeplanfestet

• Opplæring, trening og veiledning
• demonstrasjoner

• støtte

• Elevene som ressurspersoner

• Kulturbærere

• Hjelpere




