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Sammendrag 

Problemområde 
 

Frafall i videregående skole er et stadig tilbakevendende tema i den politiske debatten. Det 

er sterk konsensus om at dagens situasjon, der om lag tre av ti ungdommer faller fra innen 

fem år etter påbegynt videregående opplæring, ikke er i samsvar med ønsket utvikling. En 

rekke tiltak er med blandet hell foreslått og iverksatt. Årsakene til frafall er mange og 

sammensatte. Psykisk uhelse er en av disse årsakene, samtidig som frafall indirekte er årsak 

til psykisk uhelse. For gruppen av elever med psykiske lidelser, er det å fullføre 

videregående skole en stor utfordring som ofte forutsetter at skoleledelse og lærere har 

nødvendig kompetanse, og at psykisk helse oppleves som et prioritert felt innenfor skolens 

mandat. For elever med psykiske lidelser er det å ha mulighet til å følge utdanningsløpet en 

medvirkende faktor til bedre prognose og dagliglivsfungering på sikt.  

 

Denne oppgaven har til hensikt å se på hvordan norsk videregående skole ivaretar elever 

med psykiske lidelser. Ivaretagelse er her ment å favne både hvorvidt eleven faktisk fullfører 

det første året på videregående skole, og den generelle ivaretagelsen eleven selv har 

opplevd. Eleven er her en som har hatt en psykoselidelse i løpet av livet og som har blitt 

inkludert i TIPS-prosjektet (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser). Oppgavens 

problemstilling er som følger: 

 

Verdens beste skole? Hvordan ivaretar den norske skolen elever med alvorlige psykiske 

lidelser? 

 

For å besvare min problemstilling har følgende forskningsspørsmål blitt lagt til grunn: 

 

Har pasienter med schizofrenispekterlidelser høyere risiko for ikke å fullføre det første året 

på videregående skole enn befolkningen forøvrig? 

 

Er det sammenheng mellom indikatorer i tidlig barndom og ungdom og hvorvidt eleven 

fullfører det første året på videregående skole?   
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Har pasienter med symptomer på psykose på tidspunktet for videregående skolegang 

forhøyet risiko for ikke å fullføre det første året på videregående skole? 

 

Hvordan har Reform 94 påvirket elever med alvorlige psykiske lidelser til å fullføre det første 

året på videregående skole? 

 

Forskningsspørsmålene knyttes i drøftingen av resultater og i teoridelen sammen med 

empiriske funn og relevant forskning og teori. Diskusjonen om hvordan en kan øke 

forståelsen for psykiske lidelser i skolen, og hvordan bedre legge til rette for at denne 

gruppen elever forbedrer sine muligheter til å fullføre utdanningsløpet, bygger på stress- og 

sårbarhetsmodellen av Zubin og Spring (1977) og selvbestemmelsesteorien av Deci og Ryan 

(1985).  

 

Metode 

 

226 pasienter med schizofrenispekterlidelser ble rekruttert fra TIPS-prosjektet, utført i 

Norge. Data fra Utdanningsdirektoratet ble brukt som kontrollgruppe.  

Alle pasientene ble klinisk målt med Premorbid Adjustment Scale (PAS), der høyere skåre er 

proporsjonalt med dårligere fungering,  

39 pasienter med førstegangspsykose på tidspunkt for videregående opplæring ble målt 

med Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Høy skåre indikerer høyt 

symptomtrykk.   

 

Alle data er analysert ved hjelp av SPSS for Windows, versjon 22. Forskjeller mellom elever 

som falt fra videregående opplæring etter første klasse og elevene som fortsatte 

utdanningsløpet og kliniske variabler, er undersøkt med t-test og Chi-square-test. Mann-

Whitney U-test ble benyttet der dataene ble funnet ikke å være normalfordelt.  

 

 Resultater 

 

Elever med alvorlige psykiske lidelser som førstegangspsykose har om lag dobbelt så høy 

risiko for ikke å fullføre det første året på videregående skole som elevmassen forøvrig. 
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Det er, på bakgrunn av faktorer som kjernesymptomer ved psykoselidelser, komorbiditet 

samt skolens holdninger til arbeid med psykisk uhelse generelt, ikke å forvente at denne 

gruppen elever har samme fullføringsrate som elevmassen forøvrig.  

 

Det er signifikant sammenheng mellom det kliniske målet PAS: ’akademisk barndom’ og 

fullføring av det første året på videregående skole.  

Funnet synes å stemme overens med det forskning sier om sammenhengen mellom svake 

akademiske prestasjoner i barndom og evnen til å fullføre videregående skole.  

 

Det er signifikant sammenheng mellom den kliniske variabelen PANSS: ’negative 

symptomer’ og fullføringsrate for førsteklasse på videregående skole.  

Negative symptomer er generelt vanskeligere å identifisere for helsepersonell så vel som 

lærere i skolen, da de ofte ikke er like ekspressive som øvrige symptomer. Høy forekomst av 

negative symptomer øker sannsynligheten for ikke å fullføre førsteklasse på videregående 

skole. 

 

Det er prosentvis flere elever som ikke fullfører videregående skole etter Reform 94 enn 

før innenfor gruppen med schizofrenispekterlidelser.  

Dette til tross for at det ble opprettet såkalte oppfølgingstjenester i alle fylkeskommuner for 

bedre å kunne fange opp ungdommer som stod i fare for å falle utenfor utdanningsløpet. En 

sentral årsak til at frafallet ikke er lavere etter innføringen av reformen, er at Reform 94 ga 

alle ungdommer, uansett funksjonsnivå, en lovfestet rett til videregående opplæring. 

Dermed ble det flere som valgte skole framfor jobb, noe som i sin tur førte til at flere falt fra 

i utdanningsløpet.  

 

Konklusjon 

 

Schizofreni er en svært alvorlig psykisk lidelse som av en rekke årsaker vanskeliggjør å følge 

et normert utdanningsløp. Det er å forvente at denne gruppen elever vil streve noe mer enn 

gjennomsnittet av elever i den norske skolen gitt de følgene sykdommen har. Det er dog 

mulig for skolen å legge bedre til rette for disse elevene. Ved å ta utgangspunkt i stress – og 

sårbarhetsmodellen samt selvbestemmelsesteori, kan skoleledelse og lærere få en dypere 
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innsikt i elevens hverdag samt i større grad sette fokus på de tiltakene forskning viser bidrar 

til å dempe frafall for elever med psykiske lidelser. Tiltak som øker den enkeltes skoletrivsel, 

gjør skolehverdagen mer fleksibel og arbeider for å fremme elevens indre motivasjon, vil ha 

gode forutsetninger for å kunne lykkes med slik tilrettelegging.  
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1. INNLEDNING 
 
 
Frafall i videregående skole er et omfattende problem og konsekvensene er alvorlige. De 

samfunnsmessige kostnadene for hvert årskull er konservativt estimert til om lag 5 

milliarder kroner. Størst er dog konsekvensene for den enkelte det angår. Frafall reduserer 

mulighetene til jobb og øker sjansen for uføretrygd og en tilværelse utenfor arbeidslivet. I 

tillegg øker frafall sjansen for dårligere levekår og svakere helse gjennom hele livsløpet 

(Hernes, 2010). Lillejord et al. (2015) hevder at det er enighet i OECD-området om at frafall 

representerer et stort samfunnsproblem, både fordi det er dyrt for samfunnet, og fordi det 

har store kort- og langsiktige konsekvenser for den som ikke fullfører utdanningen sin. 

 

Debatten om frafall i videregående skole synes å dukke opp med jevne mellomrom. Et 

fellestrekk for de ulike debattene er at det ofte dreier seg om å identifisere et fåtall 

virkemidler i kampen mot frafallet. Slik blir disse gjerne en kamp om kortsiktig vinning 

framfor et langtidsperspektiv på eventuelle forebyggende tiltak. Det har allikevel ikke 

manglet visjoner i den norske skoledebatten. Uttrykket ”verdens beste skole” har med jevne 

mellomrom dukket opp i diskusjonen og blitt brukt av ulike ministre som mål på 

ambisjonene for norsk skole. Tidligere utdanningsminister Kristin Clemet, uttalte allerede i 

2004 til Kommunal-rapport.no, i forbindelse med stortingsflertallets ja til hovedtrekkene i 

”Kunnskapsløftet,” at implementering av denne reformen ville skape en av, om ikke verdens 

beste skole (Clemet, 2004). Mantraet om ”verdens beste skole” har siden blitt gjentatt av 

tidligere statsminister Jens Stoltenberg, som i en kronikk i Dagens Næringsliv, gjengitt av 

Regjeringen.no 28.7.07, lanserte sin visjon for den norske skolen som verdens beste: ”Norge 

kan ikke ha noen annen visjon enn det. Jeg kan ikke forstå hvilket land som skulle ha bedre 

forutsetninger på å lykkes med det enn det vi har” (Stoltenberg, 2007). Nåværende 

statsminister Erna Solberg deler Clemets og Stoltenbergs visjon om verdens beste skole 

(Clemet, 2014).  

 

Å oppnå konsensus om begrepet ”verdens beste skole” er i beste fall vanskelig. Det finnes 

en rekke parametere som vektes ulikt av de forskjellige aktørene i skoledebatten. Felles for 

de tre ovennevnte politiske aktører er dog at de alle anser det å redusere frafall i 
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videregående skole som et av de områdene en må lykkes på dersom en skal kunne regne 

norsk skole som verdens beste. Det hersker også enighet i debatten forøvrig at det å 

redusere frafall er en viktig oppgave for å skape en bedre skole. Den politiske 

oppmerksomheten rundt forebygging av frafall har altså etter hvert blitt stor, og det er i de 

senere år satt større fokus på sammenhengen mellom psykisk helse og frafall. President i 

Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, forteller i Dagens Medisin 28.8.14, at en av de 

viktigste årsakene til frafall er psykisk uhelse, og at ca. 150 000 barn og unge i Norge har 

nedsatt funksjonsevne som følge av nettopp dette (Levin Hofgaard, 2014). Alvorlig psykisk 

lidelse gjør det utfordrende å følge opp utdanning, og kan både direkte og indirekte føre til 

fall i skoleprestasjoner. Samtidig er det å ha mulighet til å følge utdanningsløpet en 

medvirkende faktor til bedre prognose og dagliglivsfungering på sikt. Det er derfor svært 

viktig at utdanningssystemet ivaretar elever med alvorlig psykisk lidelse (Helsedirektoratet, 

2013a).  

 

Det er med et slikt perspektiv jeg ønsker å utforske enkelte sammenhenger mellom frafall i 

videregående skole og psykiske helse. Formålet med oppgaven er å finne ut i hvilken grad 

den norske videregående skolen evner å ivareta elever med alvorlige psykiske lidelser.  

 

Jeg har fått adgang til å benytte data fra Tidlig oppdagelse og behandling av psykose-

prosjektet (TIPS-prosjektet), se Larsen et al., 2001, for beskrivelse av studiet. Dette omfatter 

personer som har eller har hatt en psykoselidelse i løpet av livet. TIPS var en studie (1997-

2000) som tok sikte på å endre befolkningens hjelpesøkende atferd når det gjelder 

førstegangspsykose. Dette blant annet gjennom informasjonskampanjer og undervisning av 

egnet personell. Det ble også opprettet oppdagelsesteam rettet mot mennesker med 

førstegangspsykose. Et av resultatene fra prosjektet var en betydelig reduksjon i tiden fra 

sykdomsutbrudd til personen mottok adekvat behandling, kalt varighet av ubehandlet 

psykose (VUP). TIPS-prosjektet blir nærmere beskrevet i kapittel 7 som omhandler metode 

for oppgaven. Ved hjelp av disse dataene er det mulig å se på hvilken risiko pasienter med 

psykoselidelser har for ikke å fullføre det første året på videregående skole, og å 

sammenligne dette med generelle opplysninger om frafall. Datamaterialet vil også kunne gi 

opplysninger om sammenheng mellom indikatorer i tidlig barndom og ungdom og hvorvidt 

eleven fullfører det første året på videregående skole, samt om sjansen elever med alvorlige 
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psykiske lidelser har til å fullføre første året på videregående skole har endret seg etter 

Reform 94. Det vil også gi opplysninger om eventuelle sammenhenger mellom symptommål 

ved sykdomsutbrudd i videregående skole og frafall fra det første året i videregående skole. 

Jeg har valgt å sette fokus på det første året på videregående skole da overgangsfasen fra 

ungdomsskole til videregående opplæring blir sett på som særlig utfordrende for ungdom. 

Psykologspesialist Line Indrevoll Stänicke (2014) beskriver overgangen som spesielt kritisk 

da ungdommen er ”på strekk” – det som har vært skal avsluttes og eventuelt sørges over, 

etablering av nye relasjoner er uunngåelig og kan skape stress og usikkerhet, nye oppgaver 

skal organiseres og utføres og mye ny informasjon skal bearbeides. På bakgrunn av det 

ovennevnte har jeg kommet fram til problemstillingen jeg søker å se nærmere på.  

 

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 

 

Problemstilling: 

 

Verdens beste skole? Hvordan ivaretar den norske skolen elever med alvorlige psykiske 

lidelser? 

 

Formål og forskningsspørsmål: 

 

Formålet med oppgaven er å se på i hvilken grad den norske videregående skolen evner å 

ivareta elever med alvorlige psykiske lidelser. Med å ivareta menes her både hvorvidt eleven 

faktisk fullfører det første året på videregående skole, og den generelle ivaretagelsen eleven 

selv har opplevd. Eleven er her en som har deltatt i TIPS-prosjektet, og således har hatt en 

psykoselidelse i løpet av livet. For å besvare problemstillingen har jeg lagt følgende 

forskningsspørsmål til grunn i min analyse: 

 

1. Har pasienter med schizofrenispekterlidelser høyere risiko for ikke å fullføre det første 

året på videregående skole enn befolkningen forøvrig? 
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2. Er det sammenheng mellom indikatorer i tidlig barndom og ungdom og hvorvidt eleven 

fullfører det første året på videregående skole?  

 

3. Har pasienter med symptomer på psykose på tidspunktet for videregående skolegang 

forhøyet risiko for ikke å fullføre det første året på videregående skole? 

 

4. Hvordan har Reform 94 påvirket elever med alvorlige psykiske lidelser til å fullføre det 

første året på videregående skole? 

 

Jeg vil presentere data fra TIPS-prosjektet og sammenlikne disse med data fra  

Utdanningsdirektoratet for å besvare problemstilling nummer én.  

 

For å besvare problemstilling nummer to vil jeg også presentere data fra TIPS-prosjektet. Jeg 

har delt gruppen av deltagere i prosjektet i to: Én som har fullført det første året på 

videregående skole og én som ikke har fullført det første året på videregående skole. 

Deretter er dataene sammenliknet for å se om det er noe som skiller de to gruppene fra 

hverandre. 

  

Hva gjelder problemstilling nummer tre har jeg igjen sammenliknet de to gruppene med 

deltagere i TIPS-prosjektet for å se om det er ulikheter mellom gruppen som falt fra 

førsteklasse på videregående og gruppen som fullførte det første året på videregående.  

Ved denne analysen er det kun inkludert deltagere som aldersmessig er innenfor det 

spennet som gir mulig sykdomsstart på videregående skole.  

 

For problemstilling nummer fire har jeg sammenliknet grupper fra TIPS-prosjektet før og 

etter Reform 94 for å se på hvorvidt reformen har hatt innvirkning på elever med alvorlig 

psykiske lidelsers faktiske fullføringsgrad hva gjelder det første året på videregående skole.  

 

Det er viktig å merke seg at det som studeres i denne oppgaven er frafall i løpet av første 

året i videregående skole. Dette er forskjellig fra den definisjonen av frafall som ligger til 

grunn for frafallsstatistikken. Der defineres frafall som videregående opplæring som ikke er 

fullført innen fem år (Hernes, 2010). De som sluttet i løpet av grunnskolen eller ikke begynte 
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på videregående skole inngår ikke i statistikken. Det regnes som frafall dersom en ungdom 

ikke lenger er i videregående skole 5 år etter å ha påbegynt utdanningen, altså at 

ungdommen har gått mindre enn 3 år på videregående skole og har avbrutt utdanningen 

(Markussen, 2011). 

 

1.2 Oppgavens oppbygning 

 

Kapittel 2 omhandler hvordan retten til videregående opplæring er lovfestet og hva dette 

innebærer for eleven.  

I kapittel 3 er frafall fra videregående skole hovedtemaet. Her blir det vist til omfang av og 

årsaker til frafall. Det er også vist til hvilke konsekvenser frafall har for den enkelte og for 

samfunnet forøvrig. Det samme er gjort for konsekvensene av utdanning og hvilke positive 

ringvirkninger dette gir.   

Kapittel 4 tar for seg psykisk uhelse og videregående skole. Her blir en rekke sentrale 

begreper definert samtidig som det blir gitt en redegjørelse for samspillet mellom psykisk 

uhelse og frafall.  

I kapittel 5 tar jeg for meg to ulike teorier som kan være med å gi økt forståelse for elever 

som strever med psykiske lidelser. Teoriene kan også forstås som to ulike innfallsvinkler 

skolen har når det gjelder å hjelpe elever med psykiske lidelser. Teoriene er stress-

sårbarhetsmodellen (Zubin og Spring, 1977) og selvbestemmelsesteorien (Deci og Ryan, 

1985). Stress- og sårbarhetsmodellen kan ses på som et verktøy for å forstå hva som bidrar 

til å vedlikeholde eller motvirke problemer eller sykdom som for eksempel psykiske lidelser. 

Modellen integrerer ulike psykologiske hypoteser med mulige biologiske 

forklaringsmodeller for sårbarhet for å utvikle psykose. Selvbestemmelsesteorien er en 

motivasjonsteori der fokus er satt på at mennesket har tre grunnleggende psykologiske 

behov: Autonomi, kompetanse og tilhørighet.  

I kapittel 6 ser jeg nærmere på hvordan frafall kan forebygges og hvordan skolen kan jobbe 

for å bidra til å redusere frafall i videregående opplæring. Det er særlig tatt utgangspunkt i 

skoletrivsel og hvordan skolen bedre kan legge til rette for at elever med alvorlige psykiske 

lidelser får mulighet til å fullføre videregående skolegang. 
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I kapittel 7 presenteres metode for oppgaven. Her blir det gikk en kort oversikt over kliniske 

mål, utvalg og valg av statistisk metode.  

I kapittel 8 foreligger resultatene som i stor grad forsøker å svare på de ulike 

forskningsspørsmålene. Resultatene presenteres i rekkefølge som angitt i 

innledningskapitlet. Drøftingen av resultatene opp mot relevant teori finnes under 

respektive presentasjon av resultater.  

I kapittel 9 avsluttes oppgaven med en oppsummerende drøfting.   
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2. RETTEN TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

OG IVARETAGELSE AV ELEVER 
 

Kommunen er skoleeier for grunnskolen mens fylkeskommunen er skoleeier for 

videregående. Både grunnskoleopplæring og opplæring i videregående skole er offentlige 

velferdstjenester med lovfestede minstekrav tilknyttet tilbudet som gis. Skoleeiernes ansvar 

reguleres blant annet gjennom Opplæringsloven. Opplæringsloven med forskrifter 

inneholder minimumskrav til både grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Den 

fastsetter også krav til kvalitet av selve opplæringen og til elevens fysiske og psykososiale 

skolemiljø (Djupedal, 2015). 

 

Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for utdanning og implementering 

og gjennomføring av nasjonal utdanningspolitikk. Lover, forskrifter, lære- og rammeplaner 

sikrer nasjonale standarder for utdanning. Departementet utarbeider også forslag til 

lovendringer og anbefalte prioriteringer innen feltet. Utdanningsdirektoratets oppgaver er 

blant annet å lede tilsynet med grunnopplæringen og å utføre forvaltningsoppgaver knyttet 

til dette, samt fremme kvalitetsutvikling, kvalitetsvurdering, analyse og dokumentasjon for 

grunnutdanningen. Fylkesmannen er et bindeledd mellom skoleeiere og nasjonale 

myndigheter og utfører oppgaver på vegne av departementet, deriblant kontroll av 

kommunens og fylkenes virksomhet. Fylkesmannen behandler også klager på ulike vedtak 

fattet på kommunalt nivå. I januar 2013 opprettet Kunnskapsdepartementet Nasjonalt 

senter for læringsmiljø og atferdsforskning, kalt Læringssenteret. Formålet var ytterligere å 

realisere rådende satsning på utdanningspolitikken samt å bistå nasjonale 

utdanningsmyndigheter med konsultasjon innenfor senterets ansvarsområder (Djupedal, 

2015). 

 

Det er, og har vært, bred politisk enighet om lik og gratis adgang til utdanning i Norge. 

Utviklingen av en felles videregående skole i 1974 ble drevet fram av et ønske om å 

overskride de tradisjonelle skillelinjene mellom yrkesrettet og teoretisk utdanning. Et av 

målene var å utvikle en felles og allsidig skole for alle elever der yrkesfag og teorifag var 
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samlet under samme lov, Lov om videregående opplæring. Nye læreplaner ble utarbeidet i 

forbindelse med utviklingen av en felles videregående skole. Fagplanene ble bygget opp på 

tre nivåer: Grunnkurs I og Videregående kurs II og III. Læreplanens generelle del var felles 

for alle studieretningene og inneholdt de overordnede prinsipper for skolen.  

Gjennom Reform 94 ble retten til videregående opplæring lovfestet. Alle med fullført 

grunnskole ble gitt mulighet til å velge utdanningsretning på videregående slik det 

understrekes i Opplæringsloven § 3-1 Rett til vidaregåande opplæring for ungdom (1998):  

 

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarande opplæring, har etter søknad 
rett til tre års heiltids vidaregåande opplæring. I fag der læreplanen føreset lengre 
opplæringstid enn tre år, har ungdommen rett til opplæring i samsvar med den 
opplæringstida som er fastsett i læreplanen. Ungdom som har fylt 15 år, søkjer sjølv om 
inntak til den vidaregåande opplæringa. 
 

En revisjon av Læreplanverket førte til reduksjon i antall grunnkurs, og lærlingordningen ble 

knyttet opp mot videregående skole. I tillegg ble det opprettet en oppfølgingstjeneste i alle 

fylkeskommuner. Dette med tanke på å fange opp og følge opp de ungdommene som hadde 

rett til utdanning, men som verken var i skole eller jobb (Lillejord et al., 2015). 

 

Skoleåret 2006/07 trådte kunnskapsløftet i kraft i grunnskoleopplæringen og i videregående 

opplæring som et felles læreplanverk. Dette var første gang hele den 13-årige 

grunnopplæringen fikk fastsatt felles læreplaner. Læreplanverket for nettopp 

kunnskapsløftet er fastsatt som forskrift med hjemmel i Opplæringsloven §§ 2-3 og 2-4.  

Retten til utdanning gjelder forøvrig alle, uavhengig av kjønn, geografisk tilknytning, 

funksjonsevne, religion, etnisitet og sosial klasse slik det understrekes i Læreplan for 

grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring (Kirke, utdannings-og 

forskningsdepartementet, 1993). 

 

Tall viser at 98 – 99 prosent av elever som fullfører ungdomsskolen søker seg inn på 

videregående skole, og at drøye 90 prosent av alle norske ungdommer i alderen 16–18 år 

går på videregående (Markussen, Frøseth & Sandberg, 2011). Dette innebærer at de aller 

fleste norske ungdommer går på videregående skole i løpet av ungdomstiden. Gitt at retten 

faktisk skal gjelde for alle, uavhengig av forutsetninger og bakgrunn, vil dette stille store 
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krav til skolens evne til ivaretagelse av også de elevene som av ulike årsaker står i fare for 

ikke å følge et normert eller konvensjonelt utdanningsløp. Dette fordrer en skole som i stor 

grad evner å legge til rette for et inkluderende og godt miljø slik Opplæringsloven § 9a 

(1998) krever:  

 

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og 
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring(…) Skolen skal aktivt og systematisk 
arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik 
og sosialt tilhør.  
 

Det psykososiale miljøet blir understreket som særlig relevant for den enkeltes trygghet. 

Dette vil da gjelde for alle elever i den videregående skolen.  

Hva gjelder ivaretagelse av elever med spesielle behov eller som av forskjellige årsaker 

strever, krever Læreplan for grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring (1993) 

at læreren skal ivareta alle elevene uansett utviklingsnivå. Målet er at skolen skal ha rom for 

alle. Det understrekes at de svakeste elevene skal tas ekstra hensyn til, slik Kirke, 

utdannings-og forskningsdepartementet (1993), s. 10 slår fast: 

 
En god skole og en god klasse skal gi rom nok for alle til å bryne seg og beveges, og 

den må vise særlig omtanke og omsorg når noen kjører seg fast eller strever stridt og kan 
miste motet. Solidariteten må komme til uttrykk både overfor dem som har særlige vansker, 
ved overganger mellom trinn og skoleslag  
 

Det er altså en uttalt målsetning at de svakeste elevene skal tas særlig hensyn til og støttes 

og at solidaritetstanken skal stå sentralt i skolens arbeid for å løfte disse elevene. Skolens 

mandat synes derfor å favne bredere enn det som kun faller inn under det akademiske. 

Dette får konsekvenser for måten skoleledelse og lærere organiserer oppfølging av elever 

som av ulike årsaker strever, faller utenfor eller rammes av sykdom av forskjellig karakter.  
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3. FRAFALL FRA VIDEREGÅENDE SKOLE  
 

 

Frafall er definert som videregående opplæring som ikke er fullført innen fem år (Hernes, 

2010). De som sluttet i løpet av grunnskolen eller ikke begynte på videregående skole inngår 

ikke i statistikken. Videre regnes det som frafall dersom en ungdom ikke lenger er i 

videregående skole 5 år etter å ha påbegynt utdanningen, altså at ungdommen har gått 

mindre enn 3 år på videregående skole og har avbrutt utdanningen (Markussen, 2011). 

 

3.1 Omfang av frafall 

 

Hva gjelder det å fullføre videregående skole er tallene stabile helt fra midten av 1990-tallet 

til i dag: Mellom 68 og 72 prosent fullfører innen 5 år etter påbegynt skolegang (Markussen 

et al., 2011). Disse tallene for frafall finner en igjen ved å studere tall fra andre land. Det er 

et internasjonalt mønster hva gjelder frafall i videregående skole, der mellom 60 og 80 

prosent av elevene består (Markussen, 2011). Frafall fra videregående opplæring omfatter 

altså nærmere en tredjedel av hvert elevkull, og det har ikke vært noen signifikant nedgang 

de senere år. Skoleforskerne Mette Bunting og Geir H. Moshuus forteller dog i Aftenposten 

27.5.15 at det reelle frafallet i videregående skole er godt under 1 av 10 (Bunting & 

Moshuus, 2015). Dette målt ved 25-års alder. Dersom en måler ved 21-års alder er frafallet 

ca. 30 prosent. Det betyr at mange fullfører videregående skole på ikke-normert tid, og 

bruker mer enn tre år på opplæringen. Det er altså slik at frafallet i videregående skole ikke 

er på nær så stort som det mange av deltagerne i den stadig rådende debatten synes å ha 

etablert som en slags sannhet. Forskerne understreker dog at frafall i videregående skole er 

et alvorlig problem for samfunnet så vel som for den enkelte. Bunting og Moshus viser til at 

tall fra Utdanningsdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå  om manglende gjennomføring for 3 

av 10 ungdommer i et årskull ikke betyr at 3 av 10 har droppet ut. Tallene forteller hvor 

mange som har fullført etter 5 år. Dersom en ser på tallene for samme årskull etter 10 år, 

har nærmere 80 prosent fullført, forteller skoleforskerne. De viser til at det blant de 30 

prosentene oppgitt av SSB og Utdanningsdirektoratet, befinner seg mennesker som av ulike 
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årsaker ikke har fullført videregående skole på normert tid. Dette er for eksempel psykisk 

utviklingshemmede eller andre ungdommer med diagnoser som gjør det vanskelig å fullføre 

innen normert standard. Majoriteten av disse 30 prosentene er altså ikke uten skoleplass 

eller jobb. Kun ca. 8 prosent er både utenfor utdanningsløpet og uten jobb (Bunting & 

Moshuus, 2015, Utdanningsdirektoratet, 2015). Det er også verdt å merke seg at andelen 

som fullfører videregående skole øker i gjennomsnitt med 9 prosentpoeng dersom 

målepunktet for avsluttet videregående opplæring flyttes fra 5 år til ti år (Djupedal, 2015).  

Andelen som slutter i løpet av et skoleår er relativt stabilt fra år til år. Hva gjelder de som 

slutter i løpet av det første året på videregående skole (Vg1), har det vært en liten nedgang 

fra 2008/09, da ca. 6 prosent av elevene sluttet I løpet av Vg1, til 2013/14, da 5,2 prosent av 

elevene sluttet i løpet av Vg1. Tallene er noe lavere, totalt sett, for det andre året på 

videregående skole (Vg2) og tredje året på videregående skole (Vg3) i samme tidsrom. Det 

er mellom 4 og 4,5 prosent som slutter I løpet av Vg2 og Vg3, med unntak av 2012/13, da 

tallet oversteg 5 prosent (Djupedal, 2015). 

 

De fleste av de som ikke har fullført og bestått videregående opplæring, har oppnådd en 

grunnkompetanse de senere kan bygge på til full videregående kompetanse. Hva gjelder for 

eksempel 2008-kullet fordeles de nær 30 prosentene av dem som ikke hadde fullført og 

bestått videregående opplæring innen fem år slik: 

 

 5 prosent var fremdeles i videregående opplæring. 

 7 prosent hadde fullført siste året på videregående opplæring uten å bestå. 

 7 prosent hadde bestått Vg2. 

 5 prosent hadde bestått Vg1. 

 4 prosent hadde deltatt i Vg1 uten å bestå.  

 

Denne tendensen har holdt seg relativt stabil over tid. Den eneste markante forandringen 

som har skjedd de siste årene er at flere har kommet lenger i utdanningen før de faller fra  

(Utdanningsdirektoratet, 2014).  
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Arnesen (2012) ser nærmere på hvordan avgangselever fra grunnskolen i 2010 lykkes i 

førsteklasse på videregående skole, og presenterer tall for frafall fra det første året på 

videregående skole. Ettersom det totale frafallet har vært noenlunde stabilt helt siden 

midten av nittitallet, er det rimelig å anta, slik Gjennomføringsbarometeret (2015) viser, at 

tallene for frafall fra Vg1 også er noenlunde stabile. Figur 1 nedenfor viser andelen elever 

som fullfører og består Vg1 som ordinær progresjon, er stabilt mellom 83 og 85 prosent i 

årene 2010 – 2014 (Utdanningsdirektoratet, 2016). Figuren viser både den prosentvise 

fordelingen av elever som fortsetter ordinær studieprogresjon og elever som er ute av 

videregående opplæring i ett år, og andelen elever som repeterer opplæring på samme eller 

et lavere trinn. Figuren tar for seg alle skoler, både de offentlige og de private, og det skilles 

ikke mellom kjønn i presentasjonen. Det gjøres heller ikke forskjell på de ulike 

studieretningene.  

 

 

 

Figur 1: Prosentvis fordeling av elever for overgangen mellom Vg1 og Vg2 (Utdanningsdirektoratet, 2016).  

 

Det går fram av figuren at tallene for ordinær progresjon, repetisjon og rent frafall er 

noenlunde stabile for årene 2010  - 2014. Andelen som gjennomfører og består Vg1 er 

omtrent ti prosentpoeng høyere for elever i studieforberedende program sammenliknet 
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med elever i yrkesfaglige retninger. Totalt bestod og fullførte ca. 90 prosent av eleven i de 

studieforberedende retningene, mens ca. 80 prosent bestod og fullførte innen de 

yrkesfaglige retningene. Det er høyere fullføringsgrad for jenter enn gutter når en ser Vg1 

under ett. Jentene skårer forøvrig høyere på omtrent alle karaktermål i tiende trinn og i Vg1 

sammenliknet med guttene. Jentene skårer i gjennomsnitt 8-10 prosentpoeng høyere enn 

guttene på karaktermål (Arnesen, 2012).  

 

Fullføringen av Vg1 avhenger sterkt, slik det også gjør for gjennomføringen av videregående 

opplæring totalt sett, av foreldres utdanningsnivå. Andelen som fullførte og bestod Vg1 er 

aller lavest for elever med foreldre med utdanningsnivå på grunnskolenivå (ca. 70 prosent) 

og aller høyest for elever med foreldre som har utdanning på forskernivå (ca. 95 prosent).  

Forskjellen i grunnskolepoeng mellom elever med foreldre i hver sin ende av 

utdanningsskalaen er hele 13 karakterpoeng. Ved endt Vg1 er denne forskjellen omtrent 

den samme. Økning av fullføringsgrad for Vg1 følger altså stort sett foreldres 

utdanningsnivå. Betydningen av foreldres utdanningsnivå for gjennomføring av Vg1 er størst 

for elever på yrkesfaglige retninger – Det er en forskjell på drøyt 26 prosentpoeng mellom 

elever av foreldre med grunnskolepoeng og elever av foreldre med forskerutdanning hva 

gjelder det å gjennomføre og bestå Vg1. Det er altså vesentlig lavere sjanse for å 

gjennomføre og bestå Vg1 dersom en har foreldre kun med grunnskoleutdanning 

sammenliknet med elever av foreldre med høyere utdanning (Arnesen, 2012).  

 

Ifølge (Grund, 2014) er det for hvert årskull en samfunnsmessig kostnad til om lag 5 

milliarder kroner, slik Hofgaard (2014) og Hernes (2010) også understreker. Dersom en 

makter å heve fullføringsprosenten med 10 prosentpoeng – fra 70 til 80 prosent - vil dette 

kunne bespare samfunnet med mellom 5,4 og 8,8 milliarder kroner i året. Dette handler i 

hovedsak om at det er sammenheng mellom frafall i videregående skole og senere 

ekskludering fra arbeidslivet, samt vedvarende helseplager for de som blir stående utenfor.  

 

Hernes (2014) belyser ytterligere problematikken rundt frafall på yrkesfag. Disse elevene 

løper en adskillig større risiko for å falle fra videregående skole enn elever på allmennfag. På 

studieforberedende utdanningsprogram sluttfører tre av fire på normert tid, mens raten på 

yrkesfag er fire av ti. Det er færre forsinkede utdanningsløp på studieforberedende 
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programmer og frafallsprosenten er mindre enn halvparten sammenliknet med 

yrkesfagene: 18 mot 45 prosent (Hernes, 2010). Tallene støttes av St.meld. nr. 31 (2008) 

Kvalitet i skolen. Av elevene som startet videregående opplæring høsten 2001, sluttet 18 

prosent av elevene og lærlingene underveis i utdanningen. 6 prosent av elevene og 

lærlingene gjennomførte hele utdanningsløpet, men strøk i ett eller flere fag og oppnådde 

derfor ikke formell kompetanse.  

 

Dersom en studerer tall for spesifikke årskull får en et innblikk i disse forskjellene i 

gjennomføring mellom allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger. Nesten tre av ti 

elever og lærlinger på yrkesfaglige studieretninger som startet på grunnkurs første gang i 

2001, sluttet underveis i utdanningsløpet. Til sammenligning var det kun 6 prosent av 

elevene på allmennfaglige studieretninger som sluttet. Mens 84 prosent på allmennfaglige 

studieretninger oppnådde formell kompetanse i løpet av fem år, var tilsvarende tall for 

elever og lærlinger på yrkesfaglige studieretninger kun 54 prosent. Det må imidlertid 

påpekes at normert tid for gjennomføring av studieforberedende program er tre år, mens 

den er fire år i fag- og yrkesopplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2008, Hernes, 2010).  

 

3.2 Årsaker til frafall 

 

Det er en sterk sammenheng mellom svak læring i grunnskolen og frafall i videregående 

skole. Dette kommer fram i St.meld.16 fra 2006 …og ingen stod igjen 

(Kunnskapsdepartementet, 2006), noe NOVA-forsker Anders Bakken også belyser i 

Dagsavisen 27.8.15. Blant elever med svakest ferdigheter etter barneskolen ender 9 av 10 

elever opp i gruppen med lavest eller nest lavest karaktersnitt på 10. trinn. Motsatt viser det 

seg at i elevgruppen med best ferdigheter på barnetrinnet, får nær 9 av 10 elever høyeste 

eller nest høyeste grunnskolepoeng (gjennomsnittskarakter for grunnskolen ganget med ti).  

Bakken (2015) bekrefter at det nærmest er en lovmessighet i hvordan en svak prestasjon 

avler en ny svak prestasjon, i det han forteller at ingenting predikerer framtidige 

(akademiske) prestasjoner mer enn hva eleven har prestert tidligere. Svake skoleferdigheter 

i grunnskolen er nært forbundet med frafall i videregående opplæring (Byrhagen, Falch, & 
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Strøm, 2006, Støren, Helland & Grøgaard, 2007, Markussen, Sandberg, Lødding & Frøseth, 

2008, Wollscheid, 2010). 

I tillegg er det et solid funn at foreldrenes utdanningsnivå predikerer fullføringsrate hos 

ungdommene. 88 prosent av elever med foreldre med høyere utdanning fullfører 

videregående opplæring i løpet av 5 år, mot kun 46 prosent for elever der foreldre har 

grunnskole som sin høyeste oppnådde utdanning (Lillejord et al., 2015) 

 

Ifølge seniorforsker Eifred Markussen ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, 

forskning og utdanning (2011) er det i hovedsak fire forhold som forklarer frafall: 

 

 Ulik sosial bakgrunn: Jo høyere utdanningsnivå foreldrene har desto større er 

sannsynligheten for at eleven består videregående skole. Det bidrar også at 

foreldrene bor sammen, at de støtter opp om den unges skolearbeid og at de ser på 

utdanning som viktig. Foreldre fra høyere sosioøkonomiske lag har tradisjonelt en 

mer positiv holdning til skolen som viktig arena for dannelse og utdanning enn 

foreldre fra lavere sosioøkonomiske lag. Foreldre med lav sosioøkonomisk status vil 

således ha påvirkningskraft på barnas innstilling til skolen, og dermed også på barnas 

skoletrivsel (Samdal, 2009). Andre demografiske og sosiokulturelle variabler som 

påvirker frafall er kjønn og etnisitet (Markussen, 2011).  

 

 Tidligere skoleprestasjoner: Som tidligere nevnt er det en sterk sammenheng mellom 

akademiske prestasjoner i grunnskolen og frafall i videregående skole: Jo bedre 

eleven har gjort det i grunnskolen, desto større er sjansen for at eleven fullfører 

videregående skole og motsatt (Byrhagen, et al., 2006, Markussen, 2011).  

 

 Faglig og sosialt engasjement og tilhørighet til skolen: Sannsynligheten for å unngå 

frafall øker med skoletrivsel, innsats i skolearbeid og med høye akademiske 

ambisjoner. Med andre ord mål på faglig og sosialt engasjement og tilhørighet til 

skolen (Markussen, 2011). I gruppen av elever som opplever svak tilhørighet til 

skolen finnes elevene som faglig er svært svake, slik St.meld. nr. 30 Kultur for læring 

peker på (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004).  
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 Selve utdanningskonteksten: Som for eksempel skole, lokalsamfunn, 

utdanningsprogram og fylke. I Norge er det særlig variablene fylke og 

utdanningsprogram som gir målbar effekt på frafall (Markussen, 2011).  

 

Wollscheid (2010) søker å fortelle noe om hvordan tidlig innsats og tiltak kan være med å 

motvirke frafall i videregående skole. Hun identifiserer og legger hovedvekt på 5 grupper 

med særlig risiko for frafall. Disse er:  

 

 Elever med svake skoleprestasjoner 

 Elever med lavt utdannede foreldre 

 Minoritetsspråklige elever 

 Gutter 

 Yrkesfagelever  

 

Elever med psykiske lidelser er utelatt som egen gruppe, men det er rimelig å anta at de 

fleste av disse elevene er representert innenfor de gruppene Wollscheid identifiserer.  

Årsakene til frafall vil som oftest være sammensatte og det vil ikke nødvendigvis være mulig 

å identifisere en enkeltstående utløsende faktor. Figur 2 nedenfor er hentet fra nevnte 

Wollscheid, og illustrerer nettopp kompleksiteten og påvirkningen mellom 

årsaksmekanismene for frafall: 
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Figur 2: Forklaring av sammenhengen mellom årsaksmekanismene for frafall. 

 

For gjennomføring av videregående opplæring, er det sammenheng mellom foreldrenes 

utdanningsnivå og fullføring (Hernes, 2010, Markussen, 2011). St.meld. nr. 31 (2008) 

Kvalitet i skolen belyser forholdet mellom foreldres utdanningsnivå og frafall, og utdyper 

figurens poeng om årsaksmekanismer bak frafallet. Det ser ut til at mangelfulle 

forkunnskaper fra grunnskolen er den enkeltfaktoren som har størst betydning for frafall. 

Det er en sterk sammenheng mellom foreldrenes utdanning og elevenes karakterer, også på 

grunnskolen. Derfor kan det sies å være en indirekte sammenheng mellom foreldrenes 

utdanningsnivå og elevenes frafall via karakterer fra grunnskolen 

(Kunnskapsdepartementet, 2008). Et annet perspektiv på forståelsen av frafall, er tid og 

utvikling. Frafall diskuteres ofte som en handling som nærmest plutselig oppstår, men ser 

man på forklaringsmodellene blir det tydelig at å falle ut av skolen er en form for prosess 

som for mange starter tidlig, og som kan være mulig å predikere. Som Wollscheid (2010), s. 

11 skriver: “Selv om frafall kan framstå som en hendelse som inntreffer den dagen 

eleven/lærlingen slutter på skolen, er det mest rimelig å betrakte frafall som resultat av en 

prosess som for mange begynner forholdsvis tidlig i livet og som kan strekke seg over lengre 

tid gjennom oppveksten.” 
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Av de mer individuelle faktorene som påvirker frafall, viser det seg at høyt fravær og lav 

motivasjon i grunnskolen predikerer frafall på et senere tidspunkt (Markussen et al., 2011). 

Her ser man også at faktorer som påvirker skolefrafall senere i livet ofte begynner helt i 

starten av skolekarrieren. Ifølge Markussen et al. (2008) er det nær sammenheng mellom 

frafall i videregående skole og høyt fravær i 10. klasse. I et prosjekt ble nær 10 000 

ungdommer og deres videregående opplæring over en periode på fem år. Ungdommene 

gikk ut av tiende klasse våren 2002, og ble fulgt frem til høsten 2007. Utvalget er således 

stort og understreker det figuren illustrerer om hvordan fravær på et gitt tidspunkt kan 

predikere et senere frafall. Hernes (2010) beskriver hvordan høyt fravær også øker risikoen 

for faglige utfordringer som dermed reduserer elevens mestringsmuligheter og 

mestringsopplevelser. På denne måten kan risikofaktorene henge sammen: Fravær kan føre 

til lav mestring og faglige utfordringer, som igjen fører til nytt fravær og senere frafall fra 

skolegang. 

 

Når det gjelder de kognitive ferdighetene som er nevnt i tabellen, har det gjennom en studie 

av basisferdigheter relatert til selvoppfatning, blitt påvist sammenheng mellom svake 

ferdigheter i regning, lesing og skriving og frafall i videregående opplæring (Lundetræ, 

2010). Dette understreker ytterligere at årsakene til frafall i videregående skole kan ha 

røtter i faktorer som viser seg tidlig i utdanningsløpet. Bynner og Parsons (2002) fant 

sammenheng mellom de som har droppet ut av utdanningsløpet før de har fullført 

videregående skole og oppvekst i en fattig familie, samt det å leve i fattigdom. De har også 

påvist en sammenheng mellom familiens negative eller likegyldige syn på skolegang og 

frafall i videregående skole, dette gjaldt dog kun for jenter. 

 

Hva gjelder frafall for elever på yrkesfag, peker Mestringsprosjektet (2010), et 

utviklingsprosjekt utført under det nasjonale skoleutviklingsprogrammet Kunnskapsløftet – 

fra ord til handling i perioden 2007 -2009, på noen sentrale faktorer som forklarer frafall. 

Prosjektet ble ledet av Nordland fylkeskommune og tok sikte på å utvikle praksis for økt 

skolemestring for ungdom slik at frafall i videregående blir redusert. Prosjektet rettet 

søkelys på sammenhengen mellom søkere til yrkesfaglige retninger og mangelfull 

skolekvalitet i grunnskolen. Det pekes på at årsakene kan være sammensatte, men at 

enkelte faktorer er identifiserbare. Søkere til yrkesfaglige retninger tenderer til å ha opplevd 
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svak mestring i teorifag i grunnskolen og derfor søker seg nettopp til yrkesfag for således å 

”slippe unna” teorifag. Skolene i prosjektet erfarte at mange av elevene som søkte seg til 

yrkesfag hadde mangelfulle kunnskaper om selve studiet, at de hadde ikke hadde mottatt 

adekvat studieveiledning i grunnskolen og at mange opplevdes som usikre med hensyn til 

koblingen mellom valg av studieretning og senere yrkesvalg. Prosjektet identifiserer så noen 

områder for utfordringer som særlig er spesifikke for elever som velger seg til yrkesfaglige 

studier. Disse er: 

 

 tidligere fagvansker i skolen 

 medfødte lærevansker 

 skoletretthet 

 usikre familiestrukturer 

 uklar livssituasjon 

 psykiske vansker 

 

Om årsakene til frafall i videregående skole oppgis personlige problemer og sykdom som 

den hyppigste. Skolene rapporterer om et økende problem av psykisk uhelse blant 

ungdommene, og det antas at det i denne kategorien skjuler seg mange med psykiske 

vansker og lidelser (Skogvold & Rønning, 2010).  

 

Oppsummert kan man si at årsakene til frafall i videregående skole er mange og 

sammensatte, og at de finnes på ulike samfunnsnivåer. Individuelle forutsetninger og 

ferdigheter, erfaringer, familiens holdninger samt foreldres utdanning og faktorer av mer 

strukturell karakter som fattigdom, skoletilbud og bosted spiller alle sammen en rolle og 

påvirker den enkeltes mulighet til å fullføre videregående skole. 
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3.3 Konsekvenser av frafall og effekter av utdanning 

 
 
Frafall fra videregående skole har en mengde negative konsekvenser, både for den gjelder, 

og også for samfunnet som helhet. Det er gjort en rekke ulike studier som viser de faktiske 

konsekvensene av å falle fra. Det er vist økt risiko for å motta trygdeytelser dersom en ikke 

fullfører videregående skole: Studien Young-HUNT 1 (De Ridder et al., 2012) viser at risikoen 

for å motta trygdeytelser øker drastisk dersom en ikke har fullført videregående skole. 44 

prosent av de som ikke fullførte mottok ytelser etter 5 år, mot 16 prosent av dem som 

fullførte. Studien tok sikte på å se på sammenhengen mellom selvrapportert helse i 

tenårene og frafall i videregående skole, samt behovet for medisinske og ikke-medisinske 

trygdeytelser. Selvrapportert helse ble studert blant nær 10 000 deltagere i 1995-1997. Det 

ble deretter gjort en 10 års oppfølgingsstudie med fokus på frafall i videregående skole 

sammenliknet med behovet for trygdeytelser. Av de som rapporterte om god helse i 

ungdomsårene hadde 16 prosent frafalt videregående skole, mens 27 prosent av de som 

rapporterte om dårlig helse hadde frafalt. I tillegg var prognosen høyere (33 prosent) for å 

motta trygdeytelser etter 5 år dersom en rapporterte dårlig helse i ungdomsårene enn 

dersom en rapporterte god helse på samme tid (20 prosent). Studien konkluderer med at 

svak selvrapportert helse i tenårene er sterkt assosiert med frafall i videregående skole, og 

dermed også med lavere deltagelse i arbeidslivet forøvrig (De Ridder et al., 2012). 

 

Byrhagen et al. (2006) har påvist en positiv sammenheng mellom utdanningsnivå og 

lønnsnivå. Altså, jo høyere utdanningsnivå, jo bedre lønnsnivå vil den enkelte ha. Det 

motsatte gjelder for lavt utdanningsnivå. En samfunnsøkonomisk konsekvens av frafall er 

dermed personlig inntektstap.  

 

Blant samfunnsmessige konsekvenser av utdanning er bedre helsenivå og redusert 

kriminalitet (Byrhagen et al., 2006 og Barth, 2005). I tillegg fører utdanning også med seg 

noen “utilsiktede” gevinster, og av disse eksterne effektene nevner Barth (2005) blant annet 

at produktiviteten blant andre ansatte kan øke som følge av høyere utdanning hos en 

kollega. Forskning og utvikling fordrer utdanning, og implementering av ny teknologi vil 
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kunne bli gjennomført mer effektivt med mer utdannet arbeidskraft. Utdanning har også 

effekt på et enda mer overordnet plan. Vekst i utdanning og utdanningsnivå ser ut til å 

stimulere økonomisk vekst forøvrig. Utdanning gir også positive ringvirkninger for den 

generelle maktspredning, og det påvirker positivt kvaliteten på beslutningsprosessene.  

Videre er utdanning viktig da det har stor innvirkning på samfunnsstrukturen. Det er en 

sentral faktor i overføringen av økonomiske ressurser generasjonene imellom, og det spiller 

en betydelig rolle i fordelingen av ressursene i samfunnet. Det er hevet over tvil at 

utdanningsinvesteringene gir god avkastning både for den enkelte, og også for samfunnet 

forøvrig (Barth, 2005). 

 

Hernes (2010) presenter rådende og aktuell forskning om frafall, altså om omfang, utvikling, 

årsaker og virkninger også hva angår den enkelte. Blant de funnene han presenterer er 

følgende: Frafall reduserer mulighetene til jobb og øker sjansen for uføretrygd og et 

voksenliv utenfor arbeidslivet. Frafall øker også sjansen for dårligere levekår og svakere 

helse gjennom hele livet. Det er gjort undersøkelser i flere land som peker på de samme 

utfordringene knyttet til frafall: Økt risiko for å delta i kriminelle aktiviteter, økt risiko for 

helseskadelig livsførsel og selvdestruktive handlinger. Hernes (2010) peker også på et 

fenomen gjeldende i Norge så vel som internasjonalt, nemlig at avgangskarakter i 

grunnskolen forklarer mest om progresjonen i videregående opplæring Det er slik at 

ferdigheter, erfaringer og vaner fra grunnskolen gir sterke føringer både på om elever 

fortsetter til videregående opplæring, i hvilken grad de fullfører og hvilke resultater de 

oppnår. Det er også stor forskjell på dem som fullfører og dem som ikke fullfører 

videregående opplæring innen 5 etter fra oppstart. I gruppen som ikke fullfører er bruken av 

trygde- og stønadsordninger som for eksempel sosialhjelp, attføring, ulike 

rehabiliteringstiltak samt uførestønad langt mer utbredt enn blant dem som tilhører 

gruppen som fullfører.  

 

Dette bekreftes i en rapport som VISTA Analyse utførte på oppdrag fra Barne- likestillings- 

og inkluderingsdepartementet. Rapporten er et utredningsarbeid om samfunnsøkonomiske 

konsekvenser av marginalisering og utenforskap blant ungdom i alderen 16-25 år. 

Utredningen peker på at det er betydelig lavere arbeidsmarkedstilknytning for de som ikke 

fullførte videregående skole enn for de som fullførte. Sannsynligheten for å være 



 
 

22 

arbeidssøker 5 år etter den videregående opplæringen skal være fullført, er 3-4 ganger så 

høy for de som ikke fullførte. Utdanningsnivået er også relatert til ens helsesituasjon. 

Uføretrygd, sosialhjelp og attføring er stønader eller trygdeytelser som det er betydelig 

større sannsynlighet for å motta dersom en ikke fullfører videregående skole (Rasmussen, 

Strøm, Heldal & Dyb, 2010). Utdanningsnivået er også relatert til ens helsesituasjon. Det er 

sterk sammenheng mellom utdanningsnivå og selvmordsrate. Jo lavere utdanningsnivå jo 

høyere risiko for selvmord. En studie foretatt av Statens Arbeidsforskningsinstitutt av 

samtlige nordmenn født i tiåret 1967–76, viser at den faktor som slår klart sterkest ut både 

for uførepensjonering og selvmord, er utdanning. I gruppen som ikke har full videregående 

skole når de har fylt 20, er sjansen for å bli ufør fem ganger så høy som dem som fullfører. 

Når det gjelder selvmord, er risikoen dobbelt så høy (Gravseth, Mehlum, Bjerkedal & 

Kristensen, 2010).  

 

Det kan også synes som om det ikke å fullføre videregående opplæring i dag får større 

konsekvenser enn det gjorde tidligere. I dagens samfunn understrekes kravene til kunnskap 

og utdanning stadig sterkere. Økte krav til kompetanse til ulike yrkesgrupper gjør at 

ufaglærte ikke har mulighet til å utføre samme arbeidsoppgaver som tidligere (Wollscheid, 

2010). Dette fører til at utenforskap er en mer sannsynlig konsekvens av frafall fra 

videregående opplæring enn tidligere, med alle konsekvenser det kan medføre. 
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4. PSYKISK HELSE OG VIDEREGÅENDE SKOLE 
 

4.1 Rammebetingelser 

 

Opplæringsloven slår fast at ”Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og 

holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i 

samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.” 

(Kunnskapsdepartementet, 1998). Læreplanens generelle del (Kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1993, s. 1) utdyper formålsparagrafen i Opplæringsloven:  

 

Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og 
meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg 
sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp  
 

Det å være i stand til å utvikle egenskaper som gjør at en mestrer eget liv, det å kunne ta 

hånd om seg selv og andre og det delta i arbeid og andre felleskap i samfunnet, slik 

Opplæringsloven (1998) og Læreplanens generelle del (1993) setter som mål, tangerer i stor 

grad Verdens Helseorganisasjons definisjon av psykisk helse: «En tilstand av velvære der 

individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en 

fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet» (WHO, 2014). 

WHO understreker nettopp viktigheten av å kunne bidra i samfunnet gjennom arbeid for å 

kunne oppleve god psykisk helse. Dette igjen vil for mange fordre at en fullfører 

utdanningsløpet og altså ikke faller fra på et nivå som vanskeliggjør mulighetene til å kunne, 

slik WHO utdyper, arbeide “på en fruktbar og produktiv måte” (WHO, 2014). Likeledes vil 

det ikke å fullføre et utdanningsløp kunne være et hinder for nåværende og senere 

livsutfoldelse, slik Holen og Waagene (2014) understreker. Å utvikle egenskaper og 

ferdigheter for å mestre eget liv må også sies å dreie seg om psykisk helse. Det å kunne 

mestre ulike aspekter ved eget liv vil fordre å ha psykisk helse som ikke kommer i konflikt 

med denne målsettingen. Skolen har derfor en særskilt oppgave med å hjelpe elever til å 

mestre eget liv, slik at de best mulig står rustet for deltagelse i arbeidslivet og andre 

fellesskap i samfunnet. Ikke bare skal eleven rustes for å mestre eget liv, hun skal også gis 
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mulighet til å hjelpe andre. I tillegg understrekes det at eleven skal kunne mestre 

utfordringer i fellesskap med andre. Herunder vil tiltak som reduserer frafall, styrking av 

elevens psykiske helse og arbeid med det generelle psykososiale miljøet være viktig.  

 

Det er rimelig å anta at elevens engasjement for skolearbeid og for skolen generelt henger 

sammen med tilhørighet til skolen, slik Markussen (2011) viser. Lavt engasjement og liten 

grad av tilhørighet er assosiert med ved høyt fravær, dårlig oppførsel, sosial ekskludering, 

lavt ambisjonsnivå og svak innsasts i skolearbeidet. Det motsatte gjelder for elever med stor 

grad av engasjement og tilhørighet. Høy grad av skoletrivsel er nært forbundet med å unngå 

frafall. Frafallsproblematikken er nærmere belyst i St.meld. nr. 16 …og ingen stod igjen. 

Tidlig innsats for livslang læring: “Alle har et læringspotensial. Når manglende 

læringsutvikling i barne- og ungdomsalderen utelukker mange fra å delta i 

kunnskapssamfunnet, er det systemet som feiler.” (Kunnskapsdepartementet 2006, s. 10).   

 

Manglende læringsutvikling vil for enkelte elever i stor grad skyldes psykisk uhelse. Oliver et 

al. (2007) peker ut nettopp psykisk helse som en ressurs for at den enkelte skal kunne 

realisere sitt fulle potensial. Men fordi en gitt andel av ungdommer strever med 

utfordringer av ulik sort, kommer en ikke utenom at enkelte elever er i behov av ekstra 

oppfølging og hjelp til å mestre skolehverdagen. Herunder vil også noen av de elevene med 

psykiske lidelser befinne seg. Utdanningsdirektoratets Veileder til opplæringsloven om 

spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2009, s. 6) setter 

fokus på viktigheten av tidlig intervensjon:  

 

Hovedutfordringene i dag er å inkludere alle så tidlig som mulig i gode 
læringsprosesser, og å gripe inn på en rask og adekvat måte når det avdekkes behov for 
ekstra innsats. Alle skal få både formelle og reelle muligheter til å lykkes.  
 

Videre blir det understreket at tidlig innsats er viktig for å kunne ivareta hver enkelt elev 

utfra sine forutsetninger, interesser og behov, og at det er elevens potensial som skal danne 

utgangspunkt for eventuelle kartlegginger og andre strategier for å treffe med rett tiltak for 

å bedre elevens skolesituasjon. I dette ligger det også at eleven skal få delta i skolens 

felleskap gjennom medvirkning og mestringsopplevelser med andre. Dette for å forhindre 



25 
 

stereotyper, isolasjon og at fagpersoner unngår “mangeltenkning:” (Utdanningsdirektoratet, 

2009).  

 

Elever som mottar spesialundervisning har visse rettigheter knyttet opp mot dette. 

Opplæringsloven § 5-5 (1998) pålegger skolen å utarbeide en individuell opplæringsplan for 

elever som får spesialundervisning. Planen skal utarbeides i samarbeid mellom skolen, 

foresatte og eleven selv. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, sosiallærer, rådgiver, helsesøster 

og andre som følger eleven tett, kan også bidra til å utvikle planen 

(Kunnskapsdepartementet, 1998). Dette for best å sikre at eleven når de oppsatte mål, og 

også for å sikre at de ulike instanser som er involvert best mulig kan samarbeide til elevens 

beste.  

 

Stortingsmelding 19 (2014/15) Folkehelsemeldingen beskriver de generelle og overordnede 

mål for barn og unges oppvekstvilkår: ”Regjeringen vil skape oppvekstvilkår som fremmer 

psykisk helse, livskvalitet og trivsel. En god barndom er viktig i seg selv og legger grunnlaget 

for den psykiske helsen senere i livet.” (Helse- og omsorgsdepartementet 2015, s. 25).  

Blant de mer spesifikke mål har dagens regjering som mål å øke gjennomføringen i 

videregående opplæring fra dagens 70 prosent til 90 prosent (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2015). For å nå dette målet er det igangsatt flere prosjekter. I 2010 

inviterte Kunnskapsdepartementet alle fylkeskommuner, Oslo kommune og NAV til å delta i 

prosjektet ”Ny GIV- Gjennomføring i videregående opplæring.” Målet var, gjennom et 

forpliktende samarbeid, å øke gjennomføringen i videregående skole fra 69 til 75 prosent. 

For å nå dette målet inneholdt ”Ny GIV” tre delprosjekter: 

 

 Gjennomføringsbarometeret: En felles data- og statistikkbase i alle fylkeskommuner 

for bedre å kunne følge opp utvikling mot felles mål 

 

 Overgangsprosjektet: Et forsterket samarbeid mellom ungdomsskoler og 

videregående skoler om oppfølging av akademisk svake elever 
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 Oppfølgingsprosjektet: Et forsterket samarbeid mellom oppfølgingstjenesten, 

videregående skoler, aktuelle kommunale tjenester og NAV (Sletten, Andersen & 

Bakken, 2015).  

 

Evaluering av prosjektet viser at flere unge har deltatt i alternative opplæringstiltak som 

ligger tettere opp mot videregående opplæring, at samarbeidsrelasjonene i sektoren har 

blitt styrket, men at oppfølgingsprosjektet i liten grad har greid å treffe de mest 

risikoutsatte gruppene som har vært utenfor skole og arbeid mer enn ett år (Sletten et al., 

2015). I tillegg er det vanskelig å se at intensivopplæringen (et tilbud om tilpasset 

intensivundervisning gitt til akademisk svake elever) har hatt positive eller negative effekter 

(Helgøy & Homme, 2013).  

 

Program for bedre gjennomføring (i videregående opplæring (2014 – 2017) er en 

videreføring av arbeidet med tiltakene fra ”Ny GIV”-prosjektet. Målet for programmet er å 

øke gjennomføringen i videregående opplæring gjennom å utvikle, formidle og 

implementere effektive tiltak som forebygger frafall og tilbakefører ungdom som har falt ut. 

Både elever som står i fare for ikke å gjennomføre videregående opplæring, og ungdom 

mellom 15 og 21 år som står utenfor opplæring og arbeid, er målgruppen for prosjektet. 

Samarbeidet i prosjektet bygger videre på allerede etablerte nettverk med representanter 

fra alle fylkeskommunene fra ”Ny GIV”-prosjektet (Lillejord et al., 2015).  

 

I kapitlet forøvrig blir det redegjort for de mest sentrale begrepene i oppgaven. Da enkelte 

av begrepene kan synes å være vanskelig å skille fra hverandre, og i dagligtale ofte blir brukt 

om hverandre, vil det være nyttig å ha det helt klart for seg hva disse begrepene faktisk 

rommer av innhold. Det vil først bli definert et skille mellom psykisk helse og uhelse, 

deretter defineres begrepene ’psykiske vansker’ og ’psykiske lidelser.’ Det er særlig de to 

sistnevnte begreper som kan, dersom de ikke skilles ad, bli brukt om hverandre. Så blir det 

redegjort for hva psykose og schizofreni er og hvilke konsekvenser dette har for den som 

rammes. Til slutt blir det gjort rede for sammenhengen mellom psykiske lidelser og frafall og 

hvordan skolen kan virke som både risikofaktor og beskyttelsesfaktor for elever med 

alvorlige psykiske lidelser.  
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4.2 Psykiske vansker og psykiske lidelser 

 
Som nevnt definerer Verdens Helseorganisasjon (WHO, 2014) psykisk helse som «en tilstand 

av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan 

arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet». Med 

referanse til WHO sin definisjon av psykisk helse, gir Holen og Waagene (2014) følgende 

definisjon av psykisk uhelse: “Når ens psykiske tilstand står i veien for, eller hindrer disse 

livsutfoldelsene, har man psykisk uhelse”  (Holen & Waagene, 2014, s. 19).  

 

Livstidsforekomsten av psykiske lidelser er totalt sett mellom 30 og 50 prosent for begge 

kjønn. Det skal dog nevnes at dersom en sammenlikner tall for norske barns helse med 

internasjonale tall, har norske barn svært god helse. Den psykiske helsen er også bedre 

sammenliknet med andre europeiske land. Det anslås at ca. 8 prosent av barn i Norge har en 

diagnostiserbar psykisk lidelse, mens 15 – 20 prosent av norske barn har psykiske vansker 

(Helsedirektoratet, 2015). Betegnelsene ’psykiske vansker’ og ’psykiske lidelser’ blir som 

tidligere nevnt ofte brukt om hverandre, for å definere hva psykisk uhelse faktisk er. Da 

begrepene har ulik betydning, er det nødvendig å skille dem fra hverandre. Felles for dem 

begge er at de, i større eller mindre grad, har negativ påvirkning på dagliglivet til den det 

gjelder (Holen & Waagene, 2014). En psykisk vanske er her en fellesbetegnelse på de 

tilstander som er så plagsomme for den enkelte at det i en eller annen form går utover 

normal fungering og læring. Psykiske lidelser er mer alvorlige psykiske tilstander som 

oppfyller de respektive internasjonale diagnosekrav (American Psychiatric Association, 

2000) og hvor det ofte trengs medisinsk eller psykologisk behandling. Psykiske lidelser er en 

av de største utfordringer innen helse i Norge. Dette målt ved faktorer som belastning på 

barn, kostnader knyttet til sykefravær, kostnader knyttet til trygdeytelser, lavere andel 

deltagere i utdanning så vel som i arbeidsliv samt tidligere død (Holen & Waagene, 2014).  

 

Hva gjelder psykose og schizofreni defineres disse begrepene innenfor kategorien psykiske 

lidelser. Psykoser og schizofreni karakteriseres som alvorlige psykiske lidelser, som i mange 

tilfeller kan være vedvarende og som krever langvarig profesjonell behandling. Disse 

kjennetegnes også ved at personens funksjon blir vesentlig nedsatt, og at man i perioder av 
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sykdomsforløpet vil ha vanskeligheter med å følge opp hverdagsfunksjoner som arbeid eller 

skolegang (Barder, 2014). Nedenfor blir begrepene definert og det blir forklart symptomer 

og utviklingsstadier.  

 

4.3 Psykose og schizofreni 

 

”Psykoser er fellesbetegnelsen på en sammensatt gruppe psykiske lidelser med det felles 

kjennetegnet at personen med den psykiske lidelsen har nedsatt eller manglende  

realitetstestende evne” (Helsedirektoratet, 2013a, s. 129).  

 

Psykoselidelsene kjennetegnes som oftest ved 3 typer hovedsymptomer:  

 

1. Allmenne symptomer som for eksempel angst, depresjon og kognitive vansker. Det er ved 

psykoselidelse vanligvis en reduksjon i det kognitive funksjonsnivået sammenliknet med før 

utbruddet. 

 

2. Positive symptomer: Realitetsbrist i form av sanseforstyrrelser eller fastlåste og feilaktige 

endringer i tankeinnhold. Hallusinasjoner, vrangforestillinger og desorganisering er 

eksempler på dette. Dette kalles positive symptomer fordi de representerer noe som til 

vanlig ikke er tilstede for personen.  

 

3. Negative symptomer: Bortfall eller reduksjon av normale funksjoner. De kalles negative 

symptomer fordi de representerer et fravær av funksjoner personen normalt forventes å ha. 

Kan deles inn in to grupper etter symptomområdet: 

 

a. Symptomer som kjennetegnes av tilbaketrekking fra omgivelsene som for eksempel apati, 

avolisjon (mangel på målrettede handlinger) og anhedoni (manglende evne til å føle glede 

og lyst). 

 

b. Affektavflatning. Kjennetegnes av manglende kommunikasjon av følelser ved hjelp av 

kroppsspråk og mimikk (Helsedirektoratet, 2013a).  
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Negative symptomer kan ofte være vanskeligere å oppdage enn andre symptomer, selv for 

kvalifisert personell. Også når symptomene er identifisert er de som regel vanskeligere å 

behandle enn andre symptomer, og antipsykotiske medisiner har i liten grad effekt på disse. 

I tillegg er personer med schizofrenispekterlidelser ofte selv ikke klar over egne negative 

symptomer (Velligan & Alphs, 2008). 

 

Nøyaktig diagnostisering av psykiske lidelser er viktig da dette kan gi den enkelte bedre 

tilpasset behandling. Det vil også kunne bedre forståelsen av selve sykdommen gjennom økt 

kunnskap fra forskning på de spesifikke lidelsene. Ulempen ved diagnostisering kan være at 

mennesket bak sykdommen kan bli redusert til nettopp kun en diagnose. Det er også en fare 

for overforenkling ved diagnostisering da det kan skygge over kompleksiteten i personens liv 

og situasjon. Den enkelte løper også en risiko for å møte stigmatisering og stereotype 

holdninger knyttet til diagnosen (Helsedirektoratet, 2013a). Hva gjelder diagnostisering ved 

psykiske lidelser som psykose, kan dette være særlig utfordrende på grunn av komorbiditet 

samt de kompliserte differensialdiagnostiske vurderinger som må gjøres for å komme frem 

til riktig diagnose (First, 2006).  

 

Nesten alle psykosetilstander har et forstadium med «alminnelige» symptomer  

og/eller tegn på at den det gjelder har følelsesmessige problemer (Helsedirektoratet, 

2013a). Dette kan for eksempel vise seg som depresjon, angst eller sosial isolering. Det er 

verdt å merke seg at psykoser som regel utvikles gradvis. Før utbrudd av førstegangspsykose 

kan unge gjerne ha gått i flere år med ulike typer plager og symptomer som på tidlige 

stadier er relativt diagnoseuspesifikke, det vil si at de i utgangspunktet kan forklares med 

flere ulike tilstander og vansker. Det er derfor ikke lett å observere at en psykose er under 

utvikling. Mange ungdommer får heller ikke hjelp til å forstå eller mestre disse vanskene før 

de har blitt mer alvorlige. De fleste med schizofrenispekterlidelser går gjennom de samme 

fasene i sykdomsløpet. Disse fasene er (Helsedirektoratet, 2013a): 
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 Den premorbide – funksjon før utvikling av symptomer 

 Den prodromale – fra symptomdebut til symptomer kan diagnostiseres, også kalt 

varselfasen 

 Den akutte – selve sykdomsutbruddet 

 Tilfriskning 

  

Psykoser har ofte et svingende forløp slik at symptomer kan oppleves som ujevne over tid. 

De kan til og med forsvinne fullstendig i perioder før de dukker opp på ny. Hva gjelder 

prodromalfasen kjennetegnes den gjerne ved at ungdommen opplever et funksjonsfall på et 

eller flere områder i livet. Ungdommen mestrer med andre ord ikke de samme gjøremål 

som tidligere, eller de utvikler ikke ferdigheter på et nivå som forventes av dem 

aldersmessig. Dette kan også gjelde akademiske prestasjoner. Med en gradvis og gjerne 

snikende sykdomsutvikling er tidlig oppdagelse av psykose hos ungdom spesielt vanskelig 

(Karlsen, 2015). Prodromal- eller varselfasen kjennetegnes også ved at den oftest utvikles 

langsomt. Fasen kan vare fra flere måneder til flere år. Av de mest tilgjengelige symptomene 

er generelle og uspesifiserte tegn på at vedkommende ikke har adekvat psykisk helse. Dette 

gjerne uttrykt gjennom angst, generell indre uro, nedsatt konsentrasjonsevne og vansker 

med hukommelse, sosial isolasjon og søvnvansker. Varselfasen inneholder også mer skjulte 

symptomer som kan være vanskeligere å fange opp enn de mer allmenne som nevnt over. 

Dette kan for eksempel være endring og forstyrrelser i selvopplevelsen, forstyrrelser i 

opplevelse av egen identitet samt å føle at en ikke har det samme eierskap til egne 

opplevelser som tidligere (Møller & Husby, 2000). Dette er opplevelser og erfaringer det kan 

være vanskelig og skamfullt å sette ord på og dele med andre, og dette kan også bidra til at 

symptomene holdes skjult for andre en god stund, og at det dermed tar tid å få profesjonell 

hjelp.  

 

Det er relativt få mennesker med psykoselidelser som opplever sykdomsdebut før fylte 18 

år (Holmén et al., 2012). Allikevel er det en liten andel som blir alvorlig syke for første gang 

mens de er i gang med videregående utdanning. Og kanskje viktigst: Mange av de som blir 

syke på et senere tidspunkt er inne i varselfasen på dette tidspunktet, og kan i større eller 
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mindre grad være preget av sine vansker og symptomer. Dette vil i sin tur påvirke 

skoleprestasjoner, -tilpasning og – trivsel. 

 

Schizofreni er den alvorligste av psykoselidelsene og er et syndrom basert på oppfyllelse av 

en samling av tegn og symptomer. Det er med andre ord ingen klar avgrenset 

sykdomstilstand. Diagnosen er således basert på pasientens fortellinger om egne 

opplevelser samt observert atferd. Diagnosesystemet som benyttes i Norge er ICD-10 

(Helsedirektoratet, 2013b). ICD-10 opererer med et tidskriterium for å kunne stille 

schizofrenidiagnosen. I minst en måned må omfattende symptomer være tilstede 

mesteparten av tiden. Ellers kreves det tydelig tilstedeværelse av uforklarlige 

vrangforestillinger, eller alternativt tilstedeværelse av minst to symptomer av typen 

hallusinose, desorganisering, tankeforstyrrelser eller negative symptomer. For å oppfylle 

diagnosekriteriene må det i tillegg ha funnet sted et fall i funksjoner fra tidligere nivå av 

mestring og fungering, et såkalt funksjonsfall (Helsedirektoratet, 2013b). 

 

 

4.4 Fakta om og konsekvenser av psykose og schizofreni 

 

Det er ca. 1 prosent livstidsrisiko for å utvikle schizofreni. Forekomsten av schizofreni er noe 

høyere blant menn enn kvinner, og det er høyere forekomst blant immigranter enn hos 

ikke-immigranter (Helsedirektoratet, 2013a). Hva gjelder forekomst av schizofreni blant 

barn og unge, opplyser Helsedirektoratet (2013a) at denne anslås til å være 0,2-0,5 prosent 

for aldersgruppen 13-18 år. Sen sykdomsdebut gir ofte bedre fungering enn for de med 

debut i tidlig alder, men også for voksne med psykoselidelser har sykdommen alvorlige 

implikasjoner. Det er ikke forhøyet risiko for å få kreft, men det er forhøyet risiko for å dø av 

kreft hvis en først har fått diagnosen schizofreni (Ringen, Engh, Birkenæs, Dieset, 

Andreassen, 2014). Fysisk helse er dårligere hos voksne med psykoselidelser og denne 

gruppen dør 15-20 år tidligere enn normalbefolkningen. I tillegg er det forhøyet risiko for 

selvmord blant gruppen med psykoselidelser sammenlignet med befolkningen forøvrig 

(Helsedirektoratet, 2013a).  
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Fall i kognitive funksjoner er identifisert som et av kjernesymptomene ved schizofreni. Dette 

særlig hva gjelder redusert oppmerksomhet, dårligere hukommelse og svakere eksekutive 

funksjoner (planlegging, problemløsning og regulering av atferd). Fall i kognitive funksjoner 

er assosiert med svakere generell fungering i dagliglivet. Det kan også påvirke hvordan 

pasienten responderer på behandling, på sosiale relasjoner, på yrkesdeltagelse, forståelse 

av eget sykdomsbilde og på forholdet til behandler (Medalia & Richardson, 2005). Hva 

gjelder ungdom som utvikler sykdommen, er redusert evnenivå et gjennomgående trekk. 

Evnenivået for ungdom som utvikler schizofreni ligger i gjennomsnitt 1-1,5 standardavvik 

under gjennomsnittet for sin alder. Evnenivået er forøvrig allerede før sykdomsdebut 

målbart lavere for gruppen med schizofreni enn for normalbefolkningen forøvrig (Frangou, 

2013).  

 

Blant de yngste skjer funksjonsfallet i gjennomsnitt to år før sykdomsdebut (Karlsen, 2015). 

Tradisjonelt er det ansett at barn og unge med psykose har dårligere prognoser enn voksne 

med samme lidelse. Blant voksne med schizofrenispekterlidelser er det 25 prosent som 

opplever tilfriskning etter sykdomsperioden, 25 prosent som utvikler kronisk lidelse og 50 

prosent som blir liggende et sted mellom de to førstnevnte gruppene (Helsedirektoratet, 

2013a, Karlsen, 2015). Blant barn og unge anslås det at kun ca. 15 prosent har gode 

behandlingsresultater, mens hele 60 prosent opplever dårligere behandlingsresultat. Det 

skal tillegges at det er grunn til å tro at resultatene hva gjelder barn og unge er bedre enn 

nevnt ovenfor. Dette da mange av studiene blant ungdom tok utgangspunkt i pasienter 

diagnostisert før 1980. Den gangen var for eksempel autisme en del av diagnosen 

barneschizofreni. I tillegg har behandlingstilbudene blitt vesentlig endret til det bedre de 

siste 20 årene. Mange av studiene tok også kun utgangspunkt i sykehusinnlagte pasienter, 

noe det er rimelig grunn til å anta at var gruppen med dårligst prognose (Karlsen, 2015).   

 

Det er påvist kognitive forstyrrelser hos schizofrenipasienter i både den premorbide fase og 

i varselfasen. Enkelte forsinkelser i kognitive og motoriske ferdigheter er allerede tilstede i 

barndom hos mange av dem som senere utvikler schizofreni (Rund, 2015). Nevrokognitive 

avvik kan forekomme fra så tidlig som 4-5-års alder hos denne gruppen (Bilder et al., 2006). 

Tidlige tegn på nevropatologi er tilstede hos barn som senere utvikler schizofreni i voksen 

alder. Barna kan være motorisk forsinket på ett eller flere områder som for eksempel det å 
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gå, det å sitte, å smile, å krabbe og lignede milepæler i barns utvikling (Sørensen et al. 

2010). MR-undersøkelser belyser ytterligere schizofreni som en nevrokognitiv forstyrrelse. 

Det er målt ulik hjerneaktivitet ved forskjellige kognitive oppgaver for grupper med og uten 

schizofrenispekterlidelser (Specht & Hugdahl, 2011). Nevrokognisjon er en helt sentral 

faktor ved schizofreni, da det bedre enn noe annet predikerer pasientens fungering i 

dagliglivet. Hos schizofrenipasienter ser man også en svekket evne til å oppfatte emosjoner, 

forstå tanker og andres intensjoner. Dette vil også påvirke pasientens daglige fungering 

(Rund, 2015). Det kan altså argumenteres for at schizofreni er en nevrokognitiv forstyrrelse 

som gir implikasjoner for den gjelder i et helt livsløp.  

 

Det er hyppig forekomst av komorbiditet hos psykosepasienter, altså av samtidig 

tilstedeværelse av en eller flere psykiske lidelser eller somatiske tilstander utover psykosen. 

Dette igjen har negativ innvirkning på prognose og behandlingsresultat av psykoselidelsen 

og bør derfor identifiseres raskt. Hyppige lidelser er angst, depresjon, 

personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. Bermanzohn et al. (2000) anslår komorbiditet blant 

schizofrenipasienter til å være tilstede hos nær halvparten. De vanligste er tvangslidelser (29 

prosent) og depresjon (27 prosent). Jo tidligere debut av psykose, desto vanligere er enkelte 

komorbide tilstander. Disse er for eksempel separasjonsangst, ADHD, opposisjonell 

atferdsforstyrrelse og depresjon. Rusproblemer og selvskading forekommer som 

tilleggssymptomer. Språkvansker, tvang, sosiale og emosjonelle vansker er også nært 

forbundet med psykoselidelser (Helsedirektoratet, 2013a).  

 

En studie fra Australia viser at kun hver fjerde unge voksne med førstegangsepisode -

psykose fullfører videregående skole. Studien viser også at mer enn halvparten av gruppen 

hadde mindre enn 10 års skolegang (Killackey, Alvarez-Jimenez, Allott, Bendall, McGorry, 

2013).  I en norsk studie (Joa et al., 2009) ble det funnet ulikheter mellom ungdom i alderen 

15-18 år og voksne hva gjelder generell fungering før førstegangspsykose. Ungdom har en 

svakere generell fungering før sykdomsutbrudd, lengre VUP (varighet av ubehandlet 

psykose), høyere selvmordsrate og flere symptomer på depresjon. De hadde også bedre 

kognitive evner og færre symptomer på psykose, målt opp mot gruppen av voksne. Ungdom 

som opplever førstegangspsykose risikerer altså å måtte vente lenger på behandling enn 

voksne med samme lidelse. Resultatene kan også tyde på at det er vanskeligere å oppdage 
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sykdomsutbruddet hos ungdom enn voksne da de har færre klare og akutte symptomer på 

psykose, og utvikler lidelsen over lengre tid. 

 

Studier viser at pasienter med førstegangspsykose med kortere VUP (mindre enn 10 uker) 

assosieres med høyere selvrapportert generell tilfredshet enn pasienter med VUP lengre 

enn 10 uker (Melle et al., 2005a). Dette indikerer altså at det er viktig å bli oppdaget og å 

komme til behandling tidlig, både for selvopplevelsen og for generelle livskvalitet. 

Varigheten av ubehandlet psykose peker også i negativ retning vet at jo lengre 

psykosepasienten går uten adekvat behandling, desto større er sannsynligheten for et 

dårligere utfall (Melle et al., 2005b).  

 

Psykosepasienter generelt er mer sårbare for hendelser i barndommen, som for eksempel 

ved tap av nære eller ved omsorgssvikt, enn normalbefolkningen. Andre belastninger som 

slår hardt ut på psykosepasienter er sosial isolasjon, mange vanskelige livshendelser tett på 

hverandre og hvordan en selv opplever relasjonene til andre (Stilo & Murray, 2010). 

 

Karlsen (2015) beskriver ungdomstiden som preget av pubertet med de tilhørende 

hormonelle endringer dette medfører. Hjernen endres strukturelt og ungdommen må 

forholde seg til verden utenfor på en ny måte: For de fleste betyr dette mer ansvar for de 

rundt en, det å finne sin egen identitet, etableringen av nye og mer modne relasjoner, 

løsrivning fra nære omsorgspersoner og en begynnende planlegging av utdanningsløp og 

det forestående voksenlivet. De hormonelle endringene og den biologiske modningen som 

skjer er voldsomme, og den enkeltes modning i adferd skjer ikke nødvendigvis i parløp med 

den kognitive utviklingen. Dette vil påvirke balansen mellom og reguleringen av emosjoner, 

kognisjon og adferd. Ungdomstiden er derfor en tid preget av økt sårbarhet. For ungdom 

med psykose vil denne utviklingen bli ekstra komplisert når en altså i tillegg til å måtte 

forholde seg til de vanlige utviklingssteg også må forholde seg til egen psykiske lidelse. “For 

en ungdom med psykose byr denne perioden på ekstra utfordringer. En ungdom med 

psykose har ofte mindre tilgang til de naturlige kildene til mestring og vekst(…) Dette bør vi 

ha med som bakteppe når vi ser på utvikling av schizofreni hos ungdom.” (Karlsen, 2015, s. 

77). 
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4.5 Frafall og psykisk uhelse/psykiske lidelser 

 

Karlsen (2015) omtaler sammenhengen mellom frafall i utdanningsløpet for ungdom med 

psykiske lidelser og konsekvenser av dette slik: “Avkortet skolegang medfører tap av 

nødvendige kvalifikasjoner for arbeidslivet. Man får også mindre erfaring med jobbsøking 

enn sine jevnaldrende. Dette kan i sin tur være uheldig fordi sysselsetting er en viktig 

prediktor for prognose.” (Karlsen, 2015, s. 240). Videre er skolegang eller det å være i jobb i 

seg selv en beskyttelsesfaktor mot psykisk lidelse fordi det gir deltagelse på en sosial arena, 

det gir mestringsopplevelser samt anerkjennelse fra omgivelsene (Karlsen, 2015).  

 

I en systematisk kunnskapsoversikt om ungdoms mentale helse i alderen 11-21 år i 

Storbritannia ble det funnet at ungdommen selv er av den oppfatning at skolen hemmer 

deres psykiske helse mer enn en fremmer den. Elevene trakk fram monoton undervisning, 

svak relasjon til lærer, lærere som ikke utviser respekt eller støtte, stor arbeidsmengde og et 

generelt høyt prestasjonskrav, som faktorer som påvirket deres psykiske helse i negativ 

retning (Oliver et al., 2007).  

 

Gustafsson et al. (2010) presenterer en systematisk oversikt over forskning om skole, læring 

og psykisk helse i Sverige. Da det svenske utdanningssystemet er svært likt det norske, blir 

funnene vurdert som relevante for norske forhold. Forskningen tok utgangspunkt i samme 

definisjon av psykisk helse og uhelse fra WHO som det gjøres i denne oppgaven, og forteller 

om blant annet følgende sammenhenger: Tidlige skolevansker, i særdeleshet lese- og 

skrivevansker, forårsaker internaliserende og eksternaliserende psykiske problemer. Disse 

symptomene har igjen negativ effekt på skoleprestasjoner. I tillegg er det slik at 

skolevansker og svake akademiske prestasjoner forårsaker internaliserende symptomer hos 

jenter i tenårene (Gustafsson et al., 2010). Disse funnene sammenfaller med resultatene fra 

norsk forskning. Sagatun, Heyerdahl, Wentzel-Larsen og Lien (2014) viser at ungdom som 

ikke fullfører videregående har mer eksternaliserende symptomer i 10.klasse enn annen 

ungdom. I tillegg er det slik at jenter som ikke fullfører videregående skole har mer 

internaliserende symptomer enn de som fullfører.  
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Negative relasjoner til medelever og lærere bidrar til å styrke prosesser som kobler det å 

mislykkes på skolen med psykisk uhelse. Motsatt kan positive relasjoner til medelever og 

lærere være en beskyttelsesfaktor mot psykisk uhelse. Videre kan gode skoleresultater bidra 

til bedre selvfølelse. Akademiske prestasjoner og elevens kompetanse er nært relatert til 

elevens psykiske helse (Gustafsson et al., 2010). 

 

Flere studier viser altså at internaliserende og eksternaliserende symptomer påvirker 

hverandre og er blant årsakene til økte symptomer i den andre gruppen. Det vil derfor være 

nødvendig å diskutere disse problemene som ett hele dersom en skal søke å forstå hvordan 

de påvirker psykiske helse og akademiske prestasjoner (Gustafsson et al., 2010). 

Internaliserende symptomer er for eksempel angst, depresjon, sosial tilbaketrukkethet, 

emosjonelle problemer og vansker med relasjoner med jevnaldrende. Eksempler på 

eksternaliserende symptomer er vansker med konsentrasjon, uoppmerksomhet, svakt 

skolearbeid, hyperaktivitet og atferdsproblemer (Edelbrock, Achenbach & Garfield, 1984).  

 

Internaliserende symptomer har effekt på akademiske prestasjoner. Dette da angst, uro og 

depresjon går utover konsentrasjonsevnen, gir økt fravær og gir vansker med å gjøre lekser 

på normert tid. Det har også negativ effekt på relasjonen mellom elev og lærer. I tillegg viser 

det seg at elever med psykiske lidelser kan bli møtt med lavere akademiske forventninger 

enn andre. Elever som sliter med depresjon løper også en risiko for å vurdere egen 

akademisk kapasitet til å være lavere enn det andre gjør (Gustafsson et al., 2010).  

 

Eksternaliserende symptomer har negativ effekt på akademiske prestasjoner. Det råder 

ulike hypoteser på hvorfor dette er tilfelle. En er at selve adferden stjeler så mye energi fra 

eleven at det påvirker de akademiske prestasjonene i negative forstand. En annen hypotese 

er at eleven opplever svak skoletilpasning på grunn av medelevers avvisning og en 

konfliktfylt relasjon til lærer. Svak skoletilpasning kan igjen øke de internaliserende 

symptomene, noe som i sin tur kan gjøre de akademiske prestasjonene svakere (Gustafsson 

et al., 2010). Lite engasjement og liten grad av tilhørighet til skolen målt ved høyt fravær, 

dårlig oppførsel, sosial ekskludering, lavt ambisjonsnivå og lite innsasts i skolearbeidet øker 

risikoen for svake akademiske prestasjoner og frafall (Markussen, 2011).  
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Elevens akademiske prestasjoner vil også kunne påvirkes negativt av å ha psykiske vansker 

og lidelser. Ettersom skoleprestasjoner er en viktig prediktor for frafall, kan psykisk uhelse 

derfor også indirekte føre til skolefrafall (Rumberger, 2011). Dette bekreftes av Sagatun et 

al. (2014). Dersom en lykkes med å redusere eksternaliserende vansker hos unge med 10 

prosent, vil dette kunne lede til at så mye som 4-5 prosent flere unge fullfører videregående 

skole. Omtrent 75 prosent av effekten er indirekte, altså at forbedret psykisk helse 

reduserer frafall gjennom bedre karakterer. En svakere, men tilsvarende direkte og indirekte 

effekt, er funnet for jenter med internaliserende vansker. 

 

Det ikke å fullføre videregående skole har negative følger for både fysisk og psykisk helse, 

samt for økonomisk produktivitet og for sosial fungering (Breslau et al., 2011).  

Risikoen for å utvikle psykiske lidelser øker ved langvarig opplevd psykisk stress, og 

skolehverdagen inneholder en rekke risikofaktorer for enkelte elever. Disse er knyttet til 

elevenes generelle opplevelse av mestring, læringsmiljøet, det psykososiale miljøet og 

elevens relasjoner til jevnaldrende samt til voksne (Berg, 2005). Det er også sterk 

sammenheng mellom elevens oppfatning av egne akademiske evner, støtte fra lærer og 

elevens generelle tilfredshet med skolen. Elever som selv synes de håndterer skolearbeidet 

bra, som opplever læreren som støttende og som generelt er positiv til og tilfreds med 

skolen, vil oftere enn andre oppfatte at egen livskvalitet er høy (Suldo, Riley & Shaffer, 

2006). Psykiske lidelser hos barn og unge har mange årsaker som ikke er direkte knyttet til 

skolen. Men faktum er at psykiske lidelser kan gi akademisk svake prestasjoner som igjen 

kan ha negativ effekt på psykisk helse. Dette vil i sin tur påvirke elevens totale livssituasjon. 

Det er derfor viktig at dette blir identifisert og gitt profesjonell oppfølging så tidlig som 

mulig (Gustafsson et al., 2010). WHO understreker hvor viktig det er å “håndtere livets 

stress” i sin definisjon av psykisk helse (2014).  

 

Skolen kan altså virke både hemmende og fremmende på elevens evne til å fullføre 

videregående opplæring. Skolen kan ses på som en risikofaktor like mye som en 

beskyttelsesfaktor for elever med psykiske lidelser.  
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5. TEORIER SOM KAN BIDRA TIL ØKT 

FORSTÅELSE FOR ELEVER MED PSYKISKE 

LIDELSER  
 

Jeg vil herunder se nærmere på to teorier som er relevante for forståelsen og ivaretagelsen 

av elever med psykiske lidelser. I den forbindelse vil jeg presentere stress- og 

sårbarhetsmodellen av Zubin og Spring (1977). Jeg vil også presentere 

selvbestemmelsesteorien av Deci og Ryan (1985) som et viktig verktøy for å motivere elever 

og dermed kunne være et bidrag mot frafall i videregående skole.  

 

5.1 Stress- og sårbarhetsmodellen 

 

“Stress kan defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk og atferdsmessig 

beredskap, det vil si kroppens alarmreaksjon” (Karlsson & Bahr, 2008, s. 602).  

 

Baum (1990) understreker at tilstanden av stress påfører den enkelte negative opplevelser 

ledsaget av biokjemiske, fysiologiske, kognitive og atferdsmessige endringer. Disse 

endringene er så enten rettet mot å tilpasse seg de effekter stressutløseren måtte påføre 

eller mot å endre selve stressutløseren.  

 

Stress- og sårbarhetsmodellen bygger på Zubin og Spring (1977) sin teori om hvordan 

schizofreni oppstår. Zubin og Spring jobbet begge med schizofreni og psykoser og utviklet 

modellen som en reaksjon på det de oppfattet som, på den tiden, et manglende 

begrepsapparat for å kunne forklare kompleksiteten ved schizofreni.  

 

Historisk har symptomer ved schizofreni i all hovedsak blitt forklart utfra biologiske og 

psykososiale forklaringsmodeller. Biologiske forklaringsmodeller hevder at endringer i 

hjernen av biologisk karakter forklarer symptomene som oppstår. Disse kan for eksempel 

være fødselskomplikasjoner eller komplikasjoner i svangerskap og lignende. Psykososiale 
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forklaringsmodeller hevder at symptomer kan oppstå som en reaksjon på diverse stressorer. 

Dette kan være alt fra kognitiv svikt til for eksempel nevrologiske forstyrrelser (Pandurangi, 

Beck, Rector, Stolar & Grant, 2009). Zubin og Spring så på disse forklaringsmodellene som 

ufullstendige. Å forklare symptomer utelukkende som et resultat av biologiske faktorer anså 

de som ikke tilfredsstillende. De anså videre at det måtte være en sårbarhet tilstede i 

utviklingen av sykdommen, være seg av biologisk, sosial eller psykologisk karakter. De 

vurderte at individuell sårbarhet kunne resultere i ulik toleranse for stressfaktorer med 

tanke på utvikling av symptomer. Det er selve interaksjonen mellom sårbarhet, stress og 

symptomer Zubin og Spring søker å forstå og forklare. 

 

Zubin og Spring illustrerer ved figuren under hvordan schizofreni kan oppstå som en 

konsekvens av samspillet mellom ulike faktorer (Karlsen, 2015).  

 

 

Figur 3: Samspillsmodell som viser hvordan sårbarhet og stress interagerer og psykose kan oppstå som en 

konsekvens av dette samspillet. 
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Modellen bygger på prinsippet om at alle mennesker har en viss sårbarhet (vulnerability) for 

å utvikle psykiske lidelser gitt et visst stressnivå. Denne sårbarheten kan ha sitt utspring i 

biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Ved økte påkjenninger (challenging events) vil 

enkelte kunne være ekstra sårbare for å utvikle psykiske lidelser, som for eksempel psykose. 

Genetiske disposisjoner vil ikke alene kunne bestemme hvorvidt den enkelte utvikler psykisk 

lidelse, men sårbarheten for å tale stressfaktorer vil kunne øke (Zubin og Spring, 1977).  

 

Symptomer og/eller sykdom oppstår i interaksjonen mellom medfødt eller tidlig oppstått 

sårbarhet og senere påkjenninger. Samtidig er det slik at risikoen for å utvikle en psykisk 

lidelse øker ved økt opplevd psykisk stress: Når det oppstår et misforhold mellom krav og 

forventinger, som opplevd psykisk stress på den ene siden og mestringsressurser på den 

andre, øker risikoen for å utvikle psykiske plager eller lidelser (Berg, 2005). Når mestring av 

stress svikter og sårbarheten for å utvikle psykiske lidelser øker, vil det å satse på 

forebygging, det vil si stressreduserende tiltak, være viktig for eleven. Dette kan skje ved å 

forsøke å redusere eller fjerne årsaksfaktorer og risikofaktorer for stress. Helsebyggende 

tiltak som øker elevens motstandskraft vil kunne ha avgjørende betydning for den enkelte 

elev.  

 

Berg (2005) mener stress- sårbarhetsmodellen er særlig viktig for dem som arbeider i 

skolen. Ved å ha kjennskap til og å kunne nyttiggjøre seg modellen vil skolen kunne bidra til 

å legge til rette for at eleven får en god psykisk helseutvikling. Ved å legge til rette for 

elevens trygghet, trivsel og ved å styrke de sosiale relasjonene til jevnaldrende så vel som til 

læreren, vil skolen kunne bidra til å øke elevens motstandskraft. Dette gjelder alle de 

områder der eleven potensielt utsettes for risiko for stress: Generelle mestringsopplevelser, 

læringsmiljøet, det psykososiale miljøet og relasjonene til medelever og voksne. Modellen 

integrerer ulike psykologiske modeller med mulige biologiske forklaringsmodeller for 

sårbarhet for å utvikle psykose. I et dynamisk perspektiv betraktes psykose som et 

“sammenbrudd av psykologiske mestringsstrategier eller psykologiske forsvarsmekanismer 

som følge av en følelsesmessigoverbelastning” (Helsedirektoratet, 2013a, s. 124). Det å ha 

en lav terskel for psykotisk sammenbrudd kan altså skyldes enten biologiske eller 

psykologiske forhold, eller begge samtidig. Forskning har slått fast at miljøet har betydning. 
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Både oppvekst i storbyer, migrasjon, rusbruk og traumatiske opplevelser ser ut til å være 

risikofaktorer for å utvikle psykose (Helsedirektoratet, 2013a). 

 

Modellen har blitt kritisert for ikke å fange den kompleksiteten den forsøker å beskrive, og 

for at den ikke bidrar til å forklare hvordan psykose oppstår. Det har for eksempel blitt pekt 

på at samspillet mellom bruk av cannabis og psykose ikke fanges opp av modellen (Karlsen, 

2015). Ifølge Karlsen (2015) må modellen leses som en overforenklet forklaring av 

virkeligheten, som med dette i bakhodet, fungerer som en rettesnor for arbeid i klinikk eller 

som forklaringsmodell overfor impliserte innenfor psykosefeltet.  

 

Zubin og Spring (1977) understreker at stress er utfordringer som forstyrrer den enkeltes 

tilpasning og kan utløse både kortvarige kriser og vedvarende sykdom. Stressfaktorene kan 

være endogene (oppstå innenfra) eller eksogene (ytre hendelser). Pubertet eller 

konsekvenser av organiske forhold er eksempler på det første, mens vold, mobbing og 

traumer er eksempler på det andre. Det skal bemerkes at stress ikke nødvendigvis er 

relatert til negative hendelser. Også positive hendelser kan virke stressutløsende, for 

eksempel det å få gode karakterer på skolen, gifte seg, få barn osv. Et visst nivå av stress og 

utfordringer er bra for å påvirke elevenes yteevne. Det er når stress oppleves som konstant 

høyt at de subjektive helseplagene øker (Torsheim og Wold, 2001a, Torsheim og Wold, 

2001b).  

 

Berg (2005) viser at risikoen for å utvikle psykiske lidelser øker ved langvarig opplevd psykisk 

stress. Psykosepasienter er også mer sårbare for hendelser i barndommen, som for 

eksempel tap av nære eller omsorgssvikt, enn normalbefolkningen. Andre belastninger som 

slår hardt inn på psykosepasienter er sosial isolasjon, mange livshendelser tett på hverandre 

og hvordan en selv opplever relasjonene til andre (Stilo & Murray, 2010).  

 

Det vil være viktig å kartlegge hva som faktisk oppleves som stressorer for den enkelte for 

slik å kunne forebygge nettopp stress og belastninger som potensielt kan øke sårbarhet og 

dermed utløse psykisk sykdom. Det anbefales at en slik kartlegging gjøres tidlig i et 

behandlingsforløp. Det vil også være nødvendig å ha kjennskap til den enkelte ungdoms 

kognitive funksjonsnivå. Dette da kognitive vansker og tap av kognitiv funksjon vil kunne 
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føre til stress da ungdommen ofte vil utsettes for eller tvinges til å prosessere stimuli som 

oppleves utilgjengelig eller vanskelig. God psykosebehandling og tilrettelegging i for 

eksempel skole fordrer derfor godt kjennskap til den enkeltes ungdoms forutsetninger og 

potensial (Karlsen, 2015). Rigide og urealistiske holdninger knyttet til personlig 

utilstrekkelighet kan være den kausale linken mellom fall i kognitive evner, negative 

symptomer og daglig generell fungering hos schizofrenipasienter. Et fall i kognitive evner 

kombinert med en allerede nevrobiologisk sårbarhet, kan gi begrensede ressurser for 

prosessering. Dette vil igjen kunne bidra til at sårbare personer utvikler negative 

symptomer. En slik funksjonssvekkelse kan så utløse stressorer som gir akademiske og 

sosiale vansker. Biologiske faktorer og utviklingsmessige stressorer kan bidra til økte sosiale 

og akademiske vansker for den enkelte og sammen kan dette bidra til utvikling av sykdom 

(Stolar & Grant, 2007).  

 

Karlsen (2015) foreslår at stressreduserende tiltak i tråd med stress-sårbarhetsmodellen må 

være en naturlig del av de skoletilpasningene som gjøres for at den enkelte elev skal ha best 

mulig forutsetninger for å lykkes. Dette ved dialog med eleven om hva som er elevens 

faktiske tålegrense. For lite tilrettelegging kan føre til økning i psykotiske symptomer og 

forverre hverdagen for eleven. På den annen side kan passivitet, altså fravær av 

skolerelaterte aktiviteter, føre til økning av psykotiske symptomer. Derfor foreslås det 

videre kartlegging av stressorer på skolen og hvordan disse håndteres. Hun foreslår samtidig 

kartlegging av hvilke typer aktiviteter som gir eleven glede og mestringsopplevelser. Skolen 

må således utvise større fleksibilitet overfor eleven når det gjelder det å fullføre skolen 

innenfor normert tid. Det må også utvises fleksibilitet i de enkelte fag. En løsning er å kutte 

de fagene som er mest krevende for eleven dersom det er skolefaglig forsvarlig. Det er altså 

påtrengende å bygge opp under elevens følelser av mestring for slik å motivere eleven til å 

opprettholde skoletilknytning. Dette krever godt kjennskap til den enkelte elevs sterke og 

svake sider samt dennes preferanser innenfor hvert enkelt fag.  

 

Gode relasjoner er avgjørende for at elever med psykiske lidelser skal kunne få optimalisert 

skolehverdagen sin. Det vil i den forbindelse kunne opprettes et hierarki av støttepersoner 

for eleven som denne kan forholde seg. Det er viktig at eleven opplever å ha støttende 

voksne ved skolen slik at forutsigbarhet og stabilitet skapes for eleven. Videre vil 
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antistigmatiseringskampanjer vil kunne øke lærere og elevers kunnskap om psykiske lidelser 

samtidig som det vil kunne endre oppfatninger og holdninger slik at den det faktisk gjelder 

vil føle seg bedre ivaretatt og forstått (Karlsen, 2015). 

 

Murberg og Bru (2004) har sett på forholdet mellom skolerelatert stress og psykosomatiske 

symptomer blant norske skoleelever i alderen 13-16 år. 18 prosent av elevene sier de er 

veldig påvirket av minst ett av de målte symptomene på skolerelatert stress. Skolerelatert 

stress ble delt inn i 4 hovedkategorier:  

 

 Vansker med jevnaldrende på skolen 

 Bekymringer for akademiske prestasjoner 

 Bekymringer for at skolearbeidet er for krevende 

 Konflikter med foreldre og/eller lærere 

 

Det ble identifisert signifikante sammenhenger mellom skolerelatert stress og 

psykosomatiske symptomer. Bekymringer for akademiske prestasjoner og for krevende 

skolearbeid ble særlig sterkt assosiert med psykosomatiske symptomer. Det anslås at denne 

typen skolerelatert stress kan være med på å predikere psykosomatiske symptomer hos 

ungdom. Gitt at skolerelaterte stressfaktorer øker risikoen for å utsettes for psykosomatiske 

symptomer, vil hyppigheten av disse kunne være med å beskrive hvor godt elever i 

ungdoms- og videregående skole tilpasser seg de ulike krav som stilles. I en alder der 

ungdommen særlig er utsatt på grunn av søken etter personlig identitet, og i et skolesystem 

med karakterer der eleven blir utsatt for konkurranse og sosial sammenlikning, vil et klima 

som bygger opp under frykten for å mislykkes akademisk og for ikke å bli akseptert i den 

sosiale interaksjonen, kunne bidra til å øke de psykosomatiske symptomene. Dette vil kunne 

ha særlig negative konsekvenser for gruppen av ungdom med psykiske lidelser, gitt den 

særskilt sårbare situasjonen de befinner seg i. En skole som makter å redusere denne typen 

konkurranse og sosiale sammenlikning vil kunne bidra til å redusere stress blant eleven.  

Det er også grunn til å hevde at det å fronte et prososialt skolemiljø der eleven opplever 

vennskap og emosjonell støtte, vil kunne ha positiv effekt på å redusere skolerelatert stress. 
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Gode vennskap bidrar forøvrig også til å bedre elevens skoletilpasning (Murberg & Bru, 

2004). 

 

Samdal (2009) presenterte en rekke interessante funn hva gjelder elevers psykiske helse og 

skolehverdag. Blant annet rapporterer opp mot hver fjerde skoleungdom om daglige 

subjektive helseplager. Ungdomsskoleelever opplever skolearbeidet som stadig mer 

stressende og faglig svake elever opplever skolen som mer stressende enn andre. Jenter (58 

prosent) rapporterer om mer skolerelatert stress enn gutter (47 prosent). Det er forøvrig en 

markant økning i rapportert skolestress fra 1993 til 2005. Skoletrivsel og skoleprestasjoner 

påvirkes i stor grad av livstilfredshet. Ungdom som rapporterer om høy livstilfredshet har 

mindre sannsynlighet for å gjøre det dårlig på skolen og større sannsynlighet for å trives på 

skolen. Ved rapportert høy livstilfredshet og skoletrivsel reduseres sannsynligheten for at 

eleven rapporterer middels eller dårlige skoleprestasjoner. Livstilfredshet har altså 

betydning både for elevenes skoletrivsel og skoleprestasjoner. En opplevelse av høyt 

stressnivå i skolen vil kunne bidra til at skoleprestasjonene blir dårligere og det reduserer 

sannsynligheten for rapportert skoletrivsel. Ovennevnte tyder på at elevenes skoletrivsel 

reduseres ved høyt stressnivå. Dermed kan høyt stressnivå bidra til å redusere den positive 

effekten av skoletrivsel på skolearbeid.  

 

5.2 Selvbestemmelsesteorien 

 

Selvbestemmelsesteorien (SBT) springer ut av  en humanistisk tilnærming til motivasjon, og 

tar utgangspunkt i at mennesket er et aktivt og søkende vesen. Motivasjon er her definert 

på følgende måte: ”Motivasjon defineres gjerne som det som forårsaker aktivitet hos 

individet, det som holder denne aktiviteten ved like og det som gir den mål og mening” 

(Imsen, 2005, s. 375). 

 

Teorien kan ses på som et motsvar til tidligere teorier om motivasjon med utgangspunkt i 

blant annet behaviorismen. Her går det et historisk skille i synet på motivasjon der de 

mekaniske teoriene anså at mennesket passivt ble drevet framover av fysiologiske drifter og 

behov samt miljømessig stimuli, slik det for eksempel gjøres innenfor nettopp 
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behaviorismen. Ytre motivert atferd styrt av belønning eller straff er tradisjonelle 

virkemidler innenfor denne retningen. Tanken er at ros og positive tilbakemeldinger virker 

belønnende mens straff eller trusselen om straff virker avskrekkende eller korrigerende. Ros 

og belønning virker som katalysatorer for at aktiviteten skal kunne opprettholdes over tid 

for den enkelte, mens det motsatte, altså negativ kritikk og tilbakemeldinger og eventuelt 

straff, sørger for at det dannes negative assosiasjoner hos den enkelte, noe som igjen 

reduserer dennes motivasjon for gjeldende aktivitet. Personer som får ros for sin atferd og 

sine ferdigheter vil, i følge behaviorismen, sannsynligvis opprettholde aktivitet og 

ferdigheter over tid. Den som får kritikk eller negativ oppmerksomhet, vil trolig danne 

negative assosiasjoner til aktiviteten. Dette kan føre til redusert motivasjon for å delta i 

aktiviteten. Klassiske teoretikere innenfor behaviorismen er Pavlov og Skinner. 

 

I motsetning til behaviorismen, der vår adferd styres av belønning og straff, tar kognitive 

teoretikere utgangspunkt i en grunnleggende nysgjerrighet hos mennesker som drivkraft for 

indre motivasjon. Nysgjerrigheten gjør at mennesket søker ny kunnskap for deretter å 

systematisere den, se etter mønstre og sammenhenger. Sentralt står spørsmålet om 

hvordan ytre stimuli kan omformes til informasjon og hvordan dette igjen kan være til hjelp 

for å løse problemer og utfordringer. Innenfor dette teoretiske perspektivet plasseres blant 

annet Piaget og Bandura.  

 

Et sosiokulturelt syn på motivasjon tar utgangspunkt i at læring skjer gjennom deltagelse i 

sosiale sammenhenger og ved bruk av språk i disse sammenhengene. Betydningen av 

sosiale rammer rundt menneskets handlinger vektlegges: Mennesket er et sosialt og 

tenkende vesen som lærer og utvikler seg gjennom deltagelse i sosiale og kulturelle 

fellesskap. Ved å delta i disse fellesskapene engasjerer mennesket seg i ulike aktiviteter for å 

kunne ivareta sosiale relasjoner og å utvikle egen identitet. Vygotsky og Dewey 

representerer dette synet på motivasjon (Woolfolk, 2007).  

 

Innenfor det kognitive paradigme av synet på motivasjon faller den humanistiske 

tradisjonen. Her vektlegges indre kilder som grunnlag for motivasjon, herunder behovet for 

selvbestemmelse (Ryan, Deci, Fowler, Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  
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Deci og Ryan (1985) så på tidligere teorier for å beskrive motivasjon som ufullstendige. Der 

det tidligere ble forsøkt å forklare menneskelig adferd utfra ytre styrt forklaring for aktivitet, 

søkte Deci og Ryan å forklare det samme fenomenet utfra den motivasjon som springer 

utfra menneskets indre, uavhengig av betingelser, begrensninger eller muligheter.  

Selvbestemmelsesteorien er en omfattende sosialkognitiv teori som tar utgangspunkt i 

menneskets ønsker om å oppnå ulike målsetninger og forutsetter at indre motivasjon er en 

medfødt drivkraft for mennesket etter å utforske egen kapasitet og etter å mestre 

utfordringer. For å lære ferdigheter er en i behov av å forstå i hvor stor grad ens eget 

potensial av ferdigheter kan bli. Å lære seg ulike ferdigheter vil gi den enkelte utbytte i form 

av gode karakterer, anerkjennelse og respekt (Deci & Ryan, 1985).  

 

Teorien består i dag av fem delteorier som har det til felles at de bygger på antagelsen om 

menneskets medfødte nysgjerrighet og søken etter utvikling og mellommenneskelige 

relasjoner. Dette åpenbart gjennom de tre nevnte psykologiske behov og tilfredsstillelsen av 

disse. Selvbestemmelsesteorien klassifiseres som organismisk, det vil si at den er bestående 

av en rekke interrelaterte prosesser som den enkeltes søken etter fysisk og psykisk velvære, 

integritet og livskvalitet. Dette gjennom selvbestemmelse, altså å ta i bruk sin egen vilje for 

å nå disse målene (Ryan & Deci, 2000). 

 

De fem delteoriene er: 

 

 Cognitive evaluation theory: Delteorien handler om hvorvidt sosial interaksjon enten 

kan styrke eller svekke indre motivasjon. Det er særlig satt fokus på hvordan ytre 

belønning kan påvirke ens autonomi og kompetanse for dermed å ha innvirkning på 

den indre motivasjonen. Teorien forklarer hvordan en del ytre styrte 

belønningssystemer, som for eksempel tidsfrister og bonussystemer, faktisk kan 

redusere den indre motivasjonen da det svekker ens kompetanse og autonomi. 

 

 Organismic integration theory: Denne delteorien omhandler internalisering av ytre 

motivasjon Det anses for mer sannsynlig å internalisere og integrere praksis eller 

verdi dersom individet opplever seg kompetent, opplever mestring, at en har reelle 
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valgmuligheter og at en har en relasjon til de mennesker praksisen/verdien overføres 

fra.  

 

 Causality orientations theory: Her står regulering av egen adferd sentralt. Jo mindre 

autonomiorientert individet er, dess mer orienterer vedkommende se getter 

kontroll- og belønningssituasjoner. Det motsatte gjelder for den med sterk 

autonomiorientering. Denne vil handle i samsvar med egne interesser. 

 

 Basic pshycological needs theory: Her er opplevelsen av velvære for den enkelte et 

resultat av behovtilfredsstillelsen. Dette igjen er direkte knyttet til gjeldende 

aktivitet.  

 

 Goal contents theory: Delteorien ser på hvordan mål defineres og avgjør utfall av 

aktiviteter. Indre motiverte mål vil oppleves som mer forpliktende enn de som 

omhandler ytre gevinst i form av belønninger. Niemiec, Ryan og Deci (2009) viser 

hvordan indre motiverte mål knyttet til for eksempel personlig utvikling eller ens 

bidrag til et felleskap fører til behovtilfredsstillelse og der igjennom bedre helse og 

økt velvære. Motsatt virker ytre mål, som for eksempel higen etter status eller 

berømmelse, ikke å virke behovtilfredsstillende, dette ikke engang hvis målene 

oppnås.  

 

Teorien skiller mellom forskjellige typer av motivasjon, basert på ulike grunner eller mål som 

gir opphav til handling. Motivasjon kan plasseres på en skala fra ren indre motivasjon til a- 

motivasjon, Indre motivasjon referer til å gjøre noe fordi en mener det er interessant eller 

kan nytes. Det er altså belønning i seg selv kun å utføre handlingen. Den grunnleggende 

forutsetningen for indre motivasjon er vår evne til å tilpasse seg omgivelser utfra et ønske 

om å fungere som et sosialt vesen. Teorien legger til grunn at mennesker har en tendens til 

aktivt å utvikle ferdigheter, utforske nye ting og å utsette seg for utfordringer i fravær av 

ytre motivasjon som for eksempel belønning av ymse karakter eller straff. A-motivasjon er 

en tilstand der den enkelte ikke har motivasjon overhodet. Det mangler intensjon om 

deltagelse og den det gjelder er ikke følelsesmessig engasjert i aktiviteten. Aktiviteten anses 
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altså ikke å gi ønsket utfall og den enkelte føler seg ikke kompetent til å utføre oppgave 

(Deci & Ryan, 2002).  

 

Dersom en person er ytre motivert befinner vedkommende seg fortsatt i “feil” ende av 

skalaen. Ytre motivasjon er å utføre en handling fordi en ønsker å oppnå en belønning eller 

et mål utenfor selve aktiviteten. Deci og Ryan (1985) mener at kvaliteten og erfaringen man 

tilegner seg er svært forskjellig fra om du er indre eller ytre motivert. I følge teorien er det 

nær sammenheng mellom indre motivasjon og den enkeltes oppfatning av egen 

kompetanse. Altså, jo mer kompetent en føler seg desto høyere grad av indre motivasjon vil 

en føle. Denne sammenhengen forutsetter dog to forhold: 

 

 Aktiviteten en står overfor er optimalt utfordrende 

 En må ha en opplevelse av å kunne påvirke resultatet av aktiviteten 

 

Deci og Ryans forskning på feltet forsøkte å identifisere og belyse faktorer som enten 

svekket eller støttet indre motivasjon og dermed også menneskets evne til selvregulering. 

De mener det er tre underliggende behov som er nødvendige for at et individ skal utvikle 

seg, oppnå integritet og psykisk velvære Det er nettopp disse primære psykologiske 

behovene som motiverer vår adferd. Disse er illustrert i figur 4 nedenunder. Figuren er 

konstruert av Amy Bucher, PhD fra University of Michigan.  
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Figur 4: Visuell illustrasjon av komponentene i SBT og en kort forklaring av disse 

 

Forklaring av figur:  

 

 Kompetanse: Behovet for å lykkes med utfordringer og det å oppleve mestring som 

en følge av dette. Dette igjen er viktig for at mennesker skal oppsøke situasjoner 

som fører til utvikling gjennom læring.  

 

 Tilhørighet: Behovet for tilknytning og sosial kontakt. Dette ved trygghet, stabilitet 

og opplevelsen av kjærlighet.  

 

 Autonomi: Behovet for å være herre over egne valg og å kunne igangsette 

handlinger. Altså å kunne være aktør uten å bli kontrollert av andre.   
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Når disse behovene er tilfredsstilt vil det fremme indre motivasjon og det vil lette personens 

internalisering, det siste er igjen sentralt i den enkeltes moralutvikling og evne til 

sosialisering. Dersom behovene ikke blir tilfredsstilt, står en i fare for at den indre 

motivasjonen og internaliseringsprosessen forvitrer. Dersom et av behovene er mangelfullt, 

uavhengig av årsak, vil det føre til at personen ikke vil kunne fungere optimalt (Deci & Ryan, 

2002). Disse behovene er for universelle å regne, ifølge teorien. De er medfødte hos alle og 

er naturlig del av et hvert individs modningsprosess. Behovtilfredsstillelse, i tråd med 

selvbestemmelsesteorien, vil lede til psykisk velvære (Hagger & Chatzisarantis, 2007). 

 

5.3 Selvbestemmelsesteori i behandling av schizofreni 

 

En rekke studier har identifisert flerfoldige komponenter som spiller en betydningsfull rolle i 

behandling av schizofrenipasienter. Tiltakene spenner fra psykofarmatiske og 

nevrokognitive til tiltak knyttet til arbeidslivet og generell forbedring av sosial kompetanse. 

Det er dog publisert lite om sammenhengen mellom nevrokognisjon og de psykologiske 

tilstandene som influerer tilfriskningsprosessen, men i en studie av 58 pasienter med 

schizofrenispekterlidelser i alderen 18-55 vises det at høyere indre motivasjon, bygget på de 

tre psykologiske behov fra selvbestemmelsesteorien, er assosiert med høyere grad av 

deltagelse og mottagelighet for kognitiv behandling blant disse pasientene (Choi, Mogami & 

Medalia, 2010).  

 

Medalia & Richardson (2005) har forsøkt å identifisere hvilke typer kognitiv behandling som 

kan gi pasienter god effekt. I deres studie ble en gruppe pasienter introdusert for NEAR 

(Neuropsychological Educational Approach of Remediation), et omfattende 

behandlingsprogram med fokus satt blant annet på indre motivasjonsstrategier framfor ytre 

belønningsmekanismer. Det ble funnet at indre motivasjon spiller en sentral rolle i kognitiv 

rehabilitering. 

 

Gard et al. (2014) understreker hvor viktig det er med omfattende psykososial intervensjon i 

tidlig fase av behandlingsforløp med fokus blant annet på autonomi og kompetanse og 

belønning. Dette som resultat av en studie med bakgrunn i et selvbestemmelsesteoretisk 
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syn på motivasjon. Deltagerne ble inndelt i to grupper: En med schizofrenipasienter og en 

uten denne lidelsen. Studien målte hvordan respondentene satte mål for seg selv og hva 

motivasjonen bak disse målene var. Gruppen med schizofrenipasienter ble målt å være 

mindre motivert av behovet for autonomi og kompetanse enn gruppen uten. Dog ble begge 

gruppene målt å være like motivert av behovet for tilhørighet. Gruppen med 

schizofrenipasienter ble også målt å være mindre ytre motivert enn den andre gruppen med 

unntak av frykten for straff. Her målte gruppene likt. I tillegg var schizofrenipasientene mer 

a-motivert enn kontrollgruppen. Sterk grad av a-motivasjon assosieres med høyere 

forekomst av negative symptomer og lavere generell fingering for schizofrenipasientene.  

 Det er altså stadig økende bevis for at indre motivasjon spiller en viktig rolle i 

behandlingsprosessen av schizofrenipasienter (Choi et al., 2010). 

 

Selvbestemmelsesteorien har slående likheter med de grunnleggende tankene bak 

tilfriskningsprosessen for pasienter med psykiske lidelser. Den er innebygget som en 

nødvendig bestanddel av behandlingsforløp og tilfriskningsprosess. Optimal psykisk helse 

oppnås når pasientens opplevelse av behandling er å være selvbestemt i overensstemmelse 

med selvbestemmelsesteorien (Onken, 2004).  

 

Det er her vist hvordan selvbestemmelsesteorien kan være et nyttig verktøy i behandling av 

psykosepasienter. Hva så med selvbestemmelsesteori i utdanningsløpet? 

 

5.4 Selvbestemmelsesteori i skolen 

 

Skolen har en viktig rolle å spille for gruppen av elever med alvorlige psykiske lidelser. For 

elever der psykoseutbrudd har inntruffet, vil det være særlig betydningsfullt at de 

psykologiske behovene innen selvbestemmelsesteorien blir stimulert av det generelle 

læringsmiljøet. Dette da pasienter med førstegangspsykose rapporterer om lavere 

autonomi, kompetanse og tilhørighet enn befolkningen forøvrig. Breitborde, Kleinlein og 

Srihari (2012) har i en studie funnet at en høyere tilfredshet med disse psykologiske 

behovene gir en moderat effekt på lavere generelle symptomer, bedre sosial fungering og 

bedre generell livskvalitet. Av de psykologiske behovene er det tilhørighet som er den beste 
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prediktoren på klinisk og generell fungering. Det siste ble funnet ikke å være gjeldende i en 

oppfølgingsstudie (Breitborde, Woolverton, Frost & Kiewel, 2014). Begge studiene 

konkluderer forøvrig med at selvbestemmelsesteorien kan være et nyttig verktøy å 

implementere i behandling av mennesker med psykoselidelser. Skolegang vil således være 

en nyttig faktor i et behandlingsforløp da det gir muligheten til å styrke sosiale relasjoner, 

bidra til mestringsopplevelser og til positiv deltagelse i et fellesskap.  

 

Skolegang eller yrkesdeltagelse gir ikke, slik det i lang tid er antatt, økt opplevd stress eller 

daglige besvær blant psykosepasienter (Allott et al. 2012). Det konkluderes blant annet med 

at de tradisjonelle bekymringene behandlingspersonell har for at psykosepasienter opplever 

det som for stressende å delta i skolegang eller yrkesliv ikke synes å stemme overens med 

funnene i forskningen. Å redusere elevens stress er forøvrig et sentralt punkt i 

tilretteleggingen for elever med psykiske lidelser. Raufelder et al. (2014) har funnet at stress 

er negativt korrelert med skoleengasjement. Dette antyder at elever som opplever mye 

stress er mindre engasjert i skolen. Dette kommer til uttrykk ved at eleven gir opp lett, ved 

kjedsomhet, og ved å unngå å delta i fellesskapet. Det kommer også til uttrykk ved negative 

emosjoner som sinne, fornektelse og skyld, noe som kan utvikles til mer varige emosjonelle 

tilstander som for eksempel depresjon og angst. Stress er også negativt korrelert med 

selvbestemmelse. Jo mer ungdommen oppfatter seg selv å være stresset, jo svakere er 

elevens selvbestemmelse. Motsatt er det positiv sammenheng mellom høyt 

skoleengasjement og selvbestemmelse.  

 

Funnene peker i retning av at selvbestemmelse kan være et viktig verktøy i klasserommet. 

Autonomi, kompetanse og tilhørighet er positivt assosiert med opplevelsen av et 

stimulerende læringsmiljø, forbedrede akademiske prestasjoner og indre motivasjon. Selv 

med høyt stressnivå kan forhøyet fokus på selvbestemmelse forhindre elever fra å bli 

uengasjerte i skole og relasjoner/aktiviteter som følger med skole (Raufelder et al., 2014).  

Motsatt kan negative tilbakemeldinger redusere elevens indre motivasjon (Deci & Ryan, 

1985). Opplevelse av stress vil kunne blokkere for elevens motivasjon og dermed også for 

opplevelsen av mestring. Dette vil igjen ha negative innvirkning på elevens akademiske 

prestasjoner (Samdal, 2009).  
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Ved å tilfredsstille de grunnleggende behovene innenfor selvbestemmelsesteorien i skolen, 

vil en kunne bidra til selvregulering hos eleven. Selvregulering anses som en betydningsfull 

komponent for meningsfull atferd. Skoletrivsel og egen opplevelse av å være inkludert i 

læringsmiljøet ved skolen er viktige katalysatorer for selvregulering. Elever som er mer 

selvregulerte enn andre vil i større grad ha kontroll over egen læring ved å sette 

egendefinerte mål for prosessen, de vil også i større grad planlegge for å nå disse målene og 

de vil sannsynligvis være lettere for denne gruppen elever å evaluere egen læring 

(Danielsen, 2010). Danielsen, Samdal, Hetland og Wold (2009) har vist hvordan opplevd 

kompetanse er assosiert med trivsel, og det kan antas trivsel og læring er gjensidig positive 

komponenter for å forsterke elevens evne til selvregulering i læringsprosessen (Danielsen, 

2012).  
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6. FOREBYGGING AV FRAFALL 
 
 
 
Jeg vil herunder se nærmere på hvordan frafall kan reduseres for elever med psykiske 

lidelser. Jeg vil se på hvordan arbeid med trivselsfremmende tiltak vil kunne bidra til å 

redusere frafall i videregående skole. Her vil det også vises at bruk av 

selvbestemmelsesteorien kan være et nyttig verktøy for å hjelpe elever som strever med 

psykisk sykdom. Deretter vil jeg belyse enkelte av de tiltak og forslag fremmet av 

fagpersoner med tanke på redusere frafall i videregående opplæring.  

 

6.1. Skoletrivsel som frafallsforebygging 

 

Skoletrivsel er et avgrenset begrep sammenliknet med kun trivsel. Der begrepet trivsel kan 

ses som et samlet uttrykk på tvers av alle områder innenfor et menneskeliv, er skoletrivsel 

spesifikt knyttet til faktorer som hvorvidt eleven tilpasser seg det øvrige skolemiljøet, 

elevens opplevelse av å være inkludert i skolens psykososiale miljø og elevens egne 

vurderinger av de erfaringer vedkommende gjør seg på skolen. Gitt at skole er en viktig del 

av fleste barn og unges liv, er det rimelig å hevde at skoletrivsel vil spille en stor rolle i barn 

og unges totale opplevelse av generell trivsel (Huebner & Gilman, 2006).  

 

Skoletrivsel vil kunne bidra til å forbedre akademiske prestasjoner hos eleven. Det vil også 

kunne bidra til å motvirke frafall. Da manglende skoletilhørighet og engasjement samt svak 

motivasjon er direkte årsaker til svake skoleprestasjoner og frafall, er det rimelig å anta at 

en vil kunne bedre skoleprestasjoner og redusere frafall gjennom økt skoletrivsel 

(Markussen 2010, Wollscheid, 2010). En skole som evner å legge til rette for trivsel blant 

sine elever vil altså også kunne bidra til å bedre elevens akademiske prestasjoner og 

motvirke frafall. Dette arbeidet kan gjøres på en rekke områder. Foruten de overordnede 

politiske mål for en bedre skole manifestert gjennom lover og rammeverk (slik presentert i 

tidligere kapittel) kan skolen som enkeltstående virksomhet bidra til økt skoletrivsel 

gjennom å satse på lederskap som setter dette i fokus. Rektor må være sitt ansvar bevisst og 

være pådriver for holdningsskapende arbeid blant øvrige ansatte. Rektor må også sørge for 
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at lærere og annet personale er motiverte for endring og kompetanseheving. Dette er 

betydningsfulle komponenter i skolens arbeid for å styrke relasjoner i skolen, både mellom 

lærere og mellom lærere og unge (Samdal, 2009). Ertesvåg og Roland (2015) nevner et 

samlet, engasjert kollegium og delte planer og felles mål som nødvendig for at skolen skal 

fungere optimalt og bidra til trivsel. Dette vil også omfatte tiltak som skjermer barn fra 

mobbing. Å redusere mobbing i skolen vil sannsynligvis ha positiv effekt på de fleste elever, 

og dette er noe særlig skoleledelsen har ansvar for. Ertesvåg og Roland (2015) har også 

funnet at det er mer mobbing ved skoler der lærere selv rapporterer om svak ledelse og 

dårlig samarbeid mellom lærere enn skoler der færre rapporterte om sterk ledelse og godt 

samarbeid. 

 

Å inkludere elever i beslutningsprosesser knyttet til utforming av klassemiljø vil kunne bidra 

til å skape et autonomistøttende miljø. Dette er skoleledelsen og lærerens oppgave. Videre 

kan autonomistøtte stimuleres gjennom å oppmuntre og bekrefte elevenes kompetanse. 

Dette både hva gjelder akademiske utfordringer og i sosiale relasjoner. Ved å sørge for 

emosjonell støtte til alle elever vil en bedre kunne sikre seg mot at enkelte faller utenom 

(Helsedirektoratet, 2015).   

 

Lærerrollen er særlig betydningsfull for å kunne fremme skoletrivsel. Læreren er den 

enkeltstående faktor som i størst grad har innflytelse på elevens egen opplevelse av det 

psykososiale miljøet (Hattie, 2009). En lærer som ser hver enkelt elev for den de er og 

opptrer med en anerkjennende holdning, vil kunne bidra til å skape et klassemiljø preget av 

åpenhet, god kommunikasjon og styrket tilhørighet mellom eleven og lærer 

(Helsedirektoratet, 2015). Endringer i elevens motivasjon for læring og deres generelle 

skoleengasjement kan i stor grad forklares med betydningen av relasjonen mellom lærer og 

elev samt i opplevd tilhørighet. Det kan langt på vei forklare elevens sosioemosjonelle trivsel 

på skolen. (Boekaerts & Corno, 2005, Deci & Ryan, 2002, Hattie, 2009).  

 

Skoletrivsel kan også stimuleres gjennom et økt samarbeid mellom hjem og skole. For de 

aller fleste unge mennesker i dag er hjemmet og skolen de to viktigste arenaer for utvikling 

av sosial kompetanse og ferdigheter forøvrig. Hjemmet og skolen vil hele tiden kunne 

fortelle svært mye om den enkeltes fungering og generelle utvikling. Kvaliteten på 
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samarbeidet mellom disse to arenaene vil derfor ha stor innflytelse på barn og unges 

opplevelse av trivsel og generelle opplevelse av livskvalitet gjennom en årrekke. En styrking 

av samarbeidet mellom hjem og skole vil kunne være med å motivere elever og senere bidra 

til å redusere frafall. Tiltak som bygger opp under foreldres og læreres rolle hver for seg blir 

like viktig som å finne tiltak som stimulerer til felles ansvar for at elevens utvikling blir 

ivaretatt på en så god måte som overhodet mulig. Tiltak som er bygget på en opplevd 

støttende og positiv skolekultur viser seg å gi størst effekt for eleven. Samarbeidet mellom 

hjem og skole bør struktureres på en måte som gjør det langsiktig og forpliktende for slik å 

oppnå best utbytte. Foruten å ta større og mer forpliktende del i sitt eget barns utvikling og 

eventuelle måloppnåelse, vil foreldre som opplever å medvirke i skolens 

beslutningsprosesser føle et sterkere eierskap til den aktuelle skole, noe som igjen kan 

stimulere foreldres støtte til skolen som ren institusjon med de mandat det til enhver tid 

foreligger skolen å utføre. Skolen kan med andre ord bli en del av et større 

fellesskapsprosjekt der skole og foreldre samarbeider om å øke oppmerksomheten og 

støtten fra andre samfunnsaktører for å skape et best mulig utgangspunkt for barn og unges 

utvikling (Drugli & Nordahl, 2013).  

 

Hva gjelder den enkelte elevs skoletrivsel viser Helsedirektoratet (2015) hvordan 

sammenhengen mellom betydningen av sosiale relasjoner blant elever i skolen og hvordan 

dette, gjennom tilfredstillelse av selvbestemmelsesteoriens tre grunnleggende behov, kan 

stimulere trivsel hos den enkelte eleven. Det pekes i den forbindelse på følgende 

komponenter innenfor selvbestemmelsesteorien: 

 

 Tilhørighet: For mange elever er det å kunne treffe venner en avgjørende faktor for 

om hvorvidt eleven faktisk møter opp på skolen eller ei (Lerner, R. M., Von Eye, 

Lerner, J., Lewin-Bizan, 2009). Med tanke på skolens sentrale plass i unges liv, er 

tilfredsstillelse av behovet for tilhørighet derfor tvingende nødvendig for å styrke 

medelevers betydning for den enkeltes trivsel. Det å oppleve seg som en integrert 

del av skolen og klassens fellesskap vil være av særlig stor betydning for den enkelte 

(Danielsen et al., 2009). Det hviler et særskilt ansvar på lærerens skuldre for å 

stimulere behovet for tilhørighet hos elevene. Dette kan gjøres ved å sette i gang 

tiltak som løfter klassens miljø. Å skape nære og gode relasjoner mellom elever, for 
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eksempel gjennom samarbeid i ulike læringsaktiviteter, vil være et slikt tiltak. Dette 

vil også kunne ha en preventiv og dempende effekt på konfliktnivået i klassen 

(Helsedirektoratet, 2015). 

 

 Autonomi: Dette ved at klassen er med og støtter de initiativ eleven det gjelder tar. 

Dette i både formelle og uformelle settinger. At eleven gis mulighet til å fremme 

forslag til aktiviteter i for eksempel friminutt, at klassen oppleves som tolerant og 

aksepterende overfor det som ikke alltid er den mest konvensjonelle væremåte, er 

eksempler på uformelle settinger. Gode demokratiske prosesser ved elevråd, 

klasseråd og lignende er noen av de formelle settingene eleven kan oppleve 

autonomistøtte i (Helsedirektoratet, 2015). Ved å gi eleven tid og oppmerksomhet 

og ved å vise eleven sin genuine interesse, kan læreren bidra til økt opplevd 

autonomistøtte (Reeve, 2002). Ved å ha en anerkjennende holdning til eleven, ved å 

ta dennes perspektiv og ved å bidra til at eleven opplever å ha reell innflytelse på 

egen skolehverdag, kan læreren også være med å utvikle autonomistøtte. Opplevd 

autonomistøtte vil opprettholde eller til og med øke indre motivasjon, mens et 

læringsmiljø uten denne støtten, vil bidra til å redusere den indre motivasjonen hos 

eleven (Black & Deci, 2000). Dermed blir læreren ikke bare en ren pedagogisk 

formidler og overfører av kunnskap. Læreren må også mestre å støtte elever som 

trenger det, samt å gi omsorg når dette kreves (Helsedirektoratet, 2015). 

Konsekvensene assosiert med en autonomistøttende lærer er blant annet økt 

opplevd kompetanse, økt kreativitet, høyere selvtillit og flere positive emosjoner 

(Ryan, 1995).  

 

 Kompetanse: Et klassemiljø som oppleves for den enkelte elev som inkluderende, 

der fokus er satt på trivsel og hvordan eleven kan mestre egen skolehverdag, vil 

kunne bidra til å løfte den enkeltes opplevelse av skolemestring. Det vil også bidra til 

at eleven bygger nødvendig kompetanse til å kunne vise ansvar for andre elevers 

trivsel (Helsedirektoratet, 2015). Opplevelsen av kompetanse er beslektet med 

opplevelsen av mestring. Danielsen et al. (2009) har vist at opplevd kompetanse kan 

påvirke elevenes skoletrivsel positivt. At eleven tror på og stoler på egen 

kompetanse er viktig for å kunne øke gjennomføringen av videregående skole. Å 
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bygge kompetanse hos eleven blir sentralt i så henseende. Læreren kan oppnå dette 

på flere ulike måter: Ved å gi eleven tilstrekkelig med utfordringer ut fra elevens 

potensial, ved å gi positive og konkrete tilbakemeldinger til eleven, ved å være 

tilgjengelig og støttende når eleven er i behov av hjelp for å løse ulike typer 

oppgaver og ved å utfordre eleven til å prøve seg på optimale utfordringer i 

læringssituasjonen, slik selvbestemmelsesteorien understreker (Danielsen et al., 

2009, Reeve, 2009). For å sikre optimal utvikling for den enkelte elev i skolen er det 

viktig at eleven får understøttet deres grunnleggende behov for autonomi, 

tilhørighet og kompetanse (Reeve, 2002). Gjennom et tilrettelagt læringsmiljø kan 

skolen bidra til å støtte disse behovene. Dette kan for eksempel gjøres ved å fremme 

mestringstro hos eleven, ved å støtte elevens motivasjon for læring og ved å bidra til 

gode og støttende relasjoner mellom lærer og elev og mellom elevene 

(Helsedirektoratet, 2015).  

 

 

6.2. Hvordan kan skolen ivareta elever med psykiske 

lidelser? 

 

I en raskt omskiftende verden kan det være en god investering å bygge opp et læringsmiljø 

basert på den kompetente og autonome eleven, i tråd med Deci og Ryans 

selvbestemmelsesteori fra 1985. En av lærerens viktigste oppgaver blir å identifisere hver 

enkelt elev sitt potensial for læring og å oppmuntre til livslang læring for slik å kunne øke 

elevens indre motivasjon for skolearbeid (Danielsen, Wiium, Wilhelmsen & Wold, 2010). Det 

vil også være i skolen interesse å ha kjennskap til stress- og sårbarhetsmodellen av Zubin og 

Spring (1977) for best mulig å legge til rette for elever med psykiske lidelser (Berg, 2005).  

 

Læreren har en særlig sentral plass i å sørge for at hver enkelt elev blir ivaretatt og sett for 

den vedkommende er. Forskning viser at det er store forskjeller i hvordan skoleklasser virker 

inn på den enkelte elev. Det er dog ingen motsetning mellom å trives og å løftes. Det er ofte 

slik at klassene med de beste miljøer for læring også er de klassene som har det beste 

sosiale miljøet. Dette er gjeldende for elever i begge ender av den akademiske skalaen. 
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Læreren har en særskilt viktig oppgave i å strukturere arbeidet i klassen, og ved å styre, 

følge opp og støtte eleven. Ved siden av elevens oppvekstmiljø forøvrig er dette viktige 

faktorer som beskriver forskjeller mellom skoleklasser. Dersom retten til utdanning skal 

være faktisk og reell, må denne retten også være uavhengig av skoleklasse på lik linje med 

uavhengigheten av kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og lignende (Kirke-, utdannings- 

og forskningsdepartementet, 1993).   

 

Det som har størst betydning for lærerens tilrettelegging av ivaretagelse av elever med 

psykiske vansker i videregående skole, er opplevelsen av at dette ligger innenfor eller 

utenfor skolens ansvarsområde (Holen & Waagene, 2014). I så måte har lærerens 

holdninger, tid og kompetanse stor betydning for lærenes tilrettelegging for, og støtte til, 

unge med psykiske vansker, både i klasserommet og utenfor. Lærere selv rapporterer at 

dersom skolen oppleves som et trygt sted å være og at eleven føler tilhørighet til klassen, er 

det de faktorene som har størst positiv påvirkning på elevens psykiske helse. Paradoksalt 

nok mener de fleste lærere at de tilrettelegger for elever som strever med psykisk uhelse, 

både i undervisning og utenfor, samtidig som mange rapporterer om at de mangler 

kunnskap om nettopp dette. De fleste lærere oppgir at de er positive til at dette er innenfor 

deres ansvarsområde. Det kan derfor utledes at det synes som om kompetansemangel og 

mangel på ressurser er det som er de største hindre for denne gruppen elever framfor 

negative holdninger. Til tross for at de fleste lærere er positive til at skolen må forebygge og 

hjelpe elever med psykiske vansker, er det likevel grunn til å bekymre seg på denne gruppen 

elevers vegne. Nesten annenhver lærer er litt eller helt enig i at det å hjelpe elever med 

psykiske vansker vil ta fokus bort fra skolefag, og om lag hver tredje lærer synes dette ikke 

tilhører skolens oppgaver. Her vil kjennskap til stress -og sårbarhetsmodellen kunne bidra til 

å legge bedre til rette for elever som strever med psykiske vansker og lidelser. Kjennskap til 

modellen, og det å kunne nyttiggjøre seg den, er dermed et verktøy skolen og dens lærere 

kan benytte seg av for å optimalisere hverdagen til denne gruppen av elever (Berg, 2005). 

 

Hva gjelder skoleledelse er det sterk sammenheng mellom skolelederes svar med hensyn til 

gode retningslinjer for å hjelpe elever med psykiske vansker, kurstilbud og veiledning, 

rutiner og skriftlige planer, utvidet og fleksibel støtte til elever med psykisk uhelse, 

tverrfaglig team ved skolen samt systematisk og forebyggende arbeid. Det er også slik at 
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skoleledere som mener at skolen spiller en viktig rolle å hjelpe og støtte unge med psykiske 

vansker, tenderer å mene at systematisk arbeid for å hjelpe denne gruppen elever bidrar til 

økt læring (Holen & Waagene, 2014). Parallelt med kompetanseheving av lærere, ser det ut 

til at også skoleledere må få anledning til å heve sin kompetanse innen feltet for å stå bedre 

rustet til å møte og ivareta elever som sliter med psykisk uhelse.  

 

Skole er viktig for elevens livstilfredsstillelse, slik Samdal (2009) har påvist. Betydningen av 

lærerens rolle er en av flere faktorer som er viktig i så henseende: Det er sterk sammenheng 

mellom elevens oppfatning av egne akademiske evner, støtte fra lærer og elevens generelle 

tilfredshet med skolen. Generelt betyr det at elever som selv synes de håndterer 

skolearbeidet bra, som opplever læreren som støttende og som generelt er positiv til og 

tilfreds med skolen, sannsynligvis oftere enn andre vil oppfatte at egen livskvalitet er høy.  

Et miljø som tilrettelegger for stadig bedre akademiske resultater bør også ta hensyn til 

faktorer som øker elevens oppfatning av hva som øker ens tilfredshet. For eksempel kan 

rutinemessige kontroller av elevens generelle tilfredshet i livet gjøres på lik linje med de 

vanlige kontrollene av elevens akademiske evner (Suldo et al., 2006). At eleven opplever 

relasjonen til læreren som støttende er sterkt relatert til elevens tilfredshet med 

skoletilværelsen (Danielsen et al., 2009). Det vil dermed være av avgjørende karakter for 

mange elever at læreren besitter den nødvendige kompetansen for å legge til rette for 

støttende relasjoner til sine elever og for hvilke faktorer som øker elevens skoletrivsel samt 

hvilke faktorer som virker stressreduserende.  

 

I Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere, 

Psykisk helse i skolen (2014), uttrykker lærere behov for mer kompetanse for bedre å kunne 

legge til rette for elever med psykiske vansker. Det blir beskrevet et stort gap mellom 

lærernes ønske om å jobbe systematisk med å forebygge psykiske vansker hos eleven og for 

å fremme god psykisk helse og hva som faktisk gjøres. Nesten annenhver lærer opplyser at 

de ikke synes de har nok kompetanse til å legge til rette for elever med psykiske vansker. 

I tillegg svarer om lag hver fjerde lærer i grunnskole så vel som i videregående skole at de er 

litt eller helt enig i at det ligger utenfor deres ansvarsområde å gi enkeltelever med psykiske 

vansker oppfølging utenom undervisning. Hva gjelder videregående skole spesifikt, er tett 

oppunder 30 prosent av lærerne enig i at det ikke er skolen oppgave å hjelpe elever med 
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psykiske vansker, men at skolen heller bør fokusere på læring. Videre er det slik at lærere 

som opplever at de mangler kompetanse, tid eller ressurser legger i mindre grad til rette for 

elever med psykiske vansker i skolehverdagen enn lærere som ikke opplever dette (Holen & 

Waagene, 2014). Undersøkelsen forteller også om en kraftig underrapportering av psykisk 

uhelse hos elever. Dette av lærere i skolen. Om lag 20 prosent av alle lærere i videregående 

skole rapporterer at de ikke har hatt elever med psykiske vansker de siste tre år. Gitt at det 

totale omfanget av psykiske vansker hos barn og unge ligger på mellom 15 og 20 prosent 

(Helsedirektoratet, 2013a), er det å regne for en underrapportering av psykiske vansker av 

lærere i videregående skole. På den annen side svarer drøye 70 prosent av lærere i 

videregående skole er litt eller helt enig i at det å arbeide med for god psykisk helse er en 

del av læringsmiljøet på skolen. Lærere som synes skolen har en viktig rolle i det å hjelpe 

elever med psykiske vansker, og at dette anses å være innenfor skolens ansvarsområde, har 

en tendens til å mene at systematisk arbeid for å hjelpe nettopp denne gruppen elever vil gi 

bedre læring. Disse lærerne mener at skolen er en viktig arena for forebygging av psykiske 

vansker. Skoleledere som mener at skolen har en viktig rolle i å hjelpe og støtte unge med 

psykiske vansker, tenderer å mene at systematisk arbeid for å hjelpe denne elevgruppen 

også bidrar til økt læring (Holen og Waagene, 2014).  

 

Mange av de tiltakene med intensjon om å redusere frafall i videregående skole har ofte 

bestått av mange enkelttiltak i en stor “tiltakspakke.” Slike sammensatte pakker består av 

enkelttiltak som gjerne flyter over i hverandre og dermed kan være vanskelig å skille, noe 

som igjen vanskeliggjør måling av eventuell effekt. Det er dog ansett som en nødvendighet 

at tiltakspakkene er sammensatte gitt den komplekse frafallsproblematikken. Dette 

nødvendiggjør en bred satsing på tiltak for best å kunne redusere frafallet Det er dog mulig 

å identifisere noen felles forutsetninger som må være tilstede for å lykkes med å redusere 

frafall. Dette innebærer tiltak som (Lillejord et al. 2015).: 
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 Tar hensyn til viktigheten av relasjonen i arbeidet med eleven – det må etableres 

relasjoner bygget på tillit.  

 Ivaretar sammenhengen mellom ulike nivåer, for eksempel samarbeidet mellom 

skole og kommune 

 Griper inn tidlig før problemet har utviklet seg 

 Er systematiske fra start til mål 

 Har bred tilslutning blant de impliserte  

 

I St.mld. 16 fra 2006 …og ingen stod igjen kan følgende leses: “Alle har et læringspotensial. 

Når manglende læringsutvikling i barne- og ungdomsalderen utelukker mange fra å delta i 

kunnskapssamfunnet, er det systemet som feiler.” (Kunnskapsdepartementet 2006, s. 10). 

Det er sterk sammenheng mellom svak læring i grunnskolen og frafall i videregående skole. 

Reform 94 synliggjorde de utfordringene ungdommene får som en følge av ikke å ha tilegnet 

seg grunnleggendeferdigheter og kunnskap i grunnskolen. Dette har igjen sammenheng 

med læring og erfaringer fra før skolestart. Tiltak som settes inn for å redusere frafall bør 

derfor også rettes inn mot grunnskole og til og med barnehage. Kunnskapsdepartementet 

(2006) foreslår blant annet følgende tiltak for å redusere frafall:   

 

 Samarbeid med tverrfaglige hjelpeinstanser må styrkes 

 Bedre oversikten over hvem som faktisk er i behov av ekstra og tilrettelagt 

oppfølging 

 Bruk av individuelt tilpassede opplæringsløp 

 Styrke rådgivningstjenesten: Sosialpedagogisk rådgivning vil være spesielt viktig med 

tanke på de elever som har vansker med å få fullt utbytte av undervisningen. 

 Flere og mer varierte lærlingplasser i skoler og bedrifter 

 Styrking av kompetansen rundt enkelteleven 

 

Mange av disse tiltakene tangerer de Oliver et al. (2007) anbefaler for å redusere frafall. 

Disse er blant annet å la elevenes egne synspunkter få en mer fremtredende plass i 
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skolehverdagen, å redusere elevens arbeidsmengde for slik å dempe elevens stress, å bedre 

relasjonen mellom lærer og elev, og å hjelpe eleven utvikle mestringsferdigheter, både 

skolefaglige og sosiale. For å kunne hjelpe elever som senere vil streve med å fullføre 

videregående opplæring er det viktig at det settes inn ressurser og tiltak i tidlig alder. Tiltak i 

barnehage og grunnskole som øker kunnskaps- og ferdighetsnivået vil derfor være viktig. 

Dette for om mulig å sørge for at flere elever tilegner seg nødvendig kunnskap og går ut av 

grunnskolen bedre rustet til å møte de utfordringene videregående skole har å by på. Det er 

den enkelte elev sine faglige prestasjoner som må danne basis for rådgivning og 

karriereveiledningen ved avslutningen av tiende klasse. Dette for best mulig å sikre 

overgangen fra grunnskole til videregående skole. På videregående må det utvises større 

fleksibilitet overfor den enkelte elev når det gjelder å gi eleven et opplæringstilbud i tråd 

med vedkommende sine forutsetninger. Dette både hva gjelder dem som ikke har 

nødvendige kunnskaper til å fullføre samt dem som ikke makter å fullføre på normert tid 

(Markussen, 2011).  

 

Berg (2005) mener det først og fremst en oppgave for en kliniker å kunne skille mellom 

regulære tenåringsvansker og prepsykotiske symptomer. Dette til tross er hun av den 

oppfatning at skolen kan bidra ved å være oppmerksom på tidlige tegn hos elever som blant 

annet:  

 

 trekker seg tilbake fra sosial kontakt 

 ikke oppnår forventet faglig progresjon  

 dropper ut av skolen 

 sliter med konsentrasjonsproblemer 

 er ekstremt opptatt av ett spesielt tema 

 har upassende følelsesmessige reaksjoner 

 får lett panikk, er overdrevent engstelige eller merkbart deprimerte 

 snakker om ting som ikke gir mening for andre enn en selv  

 er likegyldige  

 svinger voldsomt i humør 

 Oppleves som paranoid 



 
 

64 

 har dårlig hygiene 

 hører stemmer ingen andre kan høre  

 

Dette og flere tegn bør skolen være oppmerksom på for bedre å kunne fange opp elever i 

varselfasen. Skolen bør, dersom eleven oppleves å ha noen av ovennevnte symptomer, 

gjøre grep som letter elevens skolehverdag. Det bør også vurderes psykiatrisk undersøkelse 

dersom atferd av ovennevnt karakter vedvarer, for eksempel over uker (Berg, 2005).   

Ettersom varselfasen består av mer eller mindre usikre tegn og symptomer på kommende 

psykose, vanskeliggjøres skolens oppgave med å hjelpe elever i denne fasen.  

De usikre tegnene i varselfasen gir både etiske samt utrednings- og behandlingsmessige 

utfordringer da ingen av symptomene i seg selv er et sikkert tegn på en kommende psykose 

(Larsen & Opjordsmoen, 1996). Det gir også lærere og annet skolepersonell utfordringer 

med å følge opp disse elevene. Erfaring fra klinisk arbeid tyder på at systematisk utredning 

av endret selvopplevelse oppleves som relevant og nyttig for pasienten selv og for deres 

familier. Dette er en oppgave for kvalifisert helsepersonell (Helsedirektoratet, 2013a).  

Hva gjelder skolens oppgave i det hele, viser Berg (2005) til at gode og støttende relasjoner 

samt samtaler er viktig i varselfasen. Dette kan bidra til nedbremsing av prosessen (Berg, 

2005).  

 

Det er altså en rekke tiltak skolen kan iverksette for best mulig å stå rustet til å møte elever 

som strever med psykiske lidelser og vansker. Bruk av selvbestemmelsesteori og stress- og 

sårbarhetsmodellen vil kunne styrke skolens forståelse av og evne til å legge til rette for at 

denne elevgruppen i større grad mestrer skolehverdagen sin.   
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7. METODE  
 

TIPS-prosjektet (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) er et longitudinelt 

multisenterstudie av et epidemiologisk utvalg av første-episode psykosepasienter. Se Larsen 

et al. (2001) for detaljert oversikt over studien. Formålene med studien var å undersøke om 

det var mulig å redusere VUP (varighet av ubehandlet psykose) gjennom et tidlig-

intervensjonsprogram, og hvorvidt en eventuell reduksjon i VUP ville føre til et annet 

sykdomsforløp for pasientene. Den lange perioden uten adekvat behandling var forårsaket 

av flere faktorer som for eksempel dårlig tilgang til spesialisthelsetjenester og 

kunnskapsmangel om symptomer og sykdomstegn ved psykose. Konsekvensen av lang 

ventetid på behandling for psykose var i mange tilfeller at tilfriskningsperioden også tok 

svært lang tid.  

 

For å kunne redusere VUP lagde TIPS en systematisk informasjons- og 

undervisningskampanje bestående av avisannonser, TV-reklamer og informasjonsbrosjyrer. 

Dette var rettet mot befolkningen generelt. Det ble også satt særlig fokus på skoler og 

primærhelsetjenesten, og i den forbindelse ble det utarbeidet eget undervisnings- og 

informasjonsmateriell. Ut fra erkjennelsen om at skolene og primærhelsetjenesten er blant 

de første som har mulighet til å oppdage sykdomsutvikling, var det viktig for prosjektet at 

samarbeidet mellom disse instansene ble styrket. Dette innebar felles kunnskapsutvikling og 

jevnlige, obligatoriske møter instansene imellom. Som et ledd i kvalitetssikringen av 

prosjektet ble det opprettet egne oppdagelsesteam som var spesielt trent i å identifisere 

symptomer på psykose. Teamet møtte hos familien til den aktuelle personen senest ett 

døgn etter mottatt melding om bekymring. Videre utredning ble, dersom 

oppdagelsesteamet konkluderte med nødvendigheten av dette, foretatt av et eget 

utredningsteam. 

 

Prosjektet ønsket å involvere pasientens familie i behandlingsprosessen ved å bruke denne 

som ressurs i arbeidet med tilfriskning. Dette ble gjort ved å støtte og anerkjenne familien 

som viktig del av behandlingsløpet gjennom samtaler og samarbeid forøvrig. 
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Oppfølgingen var basert på pasientens frivillighet og bestod blant annet av samtaleterapi og 

medikamentell behandling. Prosjektet tok sikte på å identifisere og følge pasienter fra fire 

helsesektorer i Skandinavia. Disse pasientene kom til sin første behandling for psykose ved 

behandlingssentrene i henholdsvis Ullevål Universitetssykehus, Oslo, Roskilde, Danmark, 

Stavanger, Sør-Rogaland og Haugesund, Nord-Rogaland, i perioden 1997-2000. 

Aldersgruppen var 18 - 65, med unntak for Rogaland der aldersgruppen var 15-65. Det 

totale antallet pasienter er 301. 

 

Resultatene av TIPS-prosjektet ble blant annet en kraftig reduksjon i VUP og redusert fare 

for tilbakefall (Barder, 2014).  

 

I min studie har jeg utelatt pasienter fra området Roskilde, Danmark, da det er den norske 

skolens ivaretagelse av elever med alvorlig psykisk lidelse jeg har ønsket å se på. Det totale 

antallet pasienter for min studie er 226. Jeg har også utelatt de pasientene som er for unge 

til å ha hatt muligheten til å fullføre det første året på videregående skole. Alle pasientene 

møtte DSM-IV-kriteriene, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4. Opplag 

(American Psychiatric, 2000) for ikke-organiske psykoser, de var aktivt psykotiske uten å ha 

brukt antipsykotisk medisin ved inntakstidspunktet, de hadde en IQ over 70, de var i alderen 

18 – 65 (med unntak av pasienter i Rogaland, se over), de bodde i en av inntaksregionene og 

de var i stand til å gi skriftlig samtykke til deltagelse. Eksklusjonskriteriene var organisk eller 

rusutløst psykose, nevrologisk eller endokrin lidelse relatert til psykosen, å ha mottatt 

adekvat behandling i form av antipsykotiske medisiner eller det å falle utenfor alders- eller 

IQ-kravene (Barder et al., 2013). Det er verdt å merke seg at alle pasientene i TIPS-

prosjektet som ble behandlet for førstegangspsykose, oppfylte inklusjonskriteriene som 

også omfattet en schizofrenispekterlidelse. Dette betyr at man kan ha en psykose uten 

nødvendigvis å få en schizofrenispekterdiagnose – men for å få en 

schizofrenispekterdiagnose kreves det en eller flere psykoser.  
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Kliniske mål: 

 

 PAS (Premorbid Adjustment Scale): Alle pasientene i utvalget har blitt målt ved hjelp 

av PAS. Skalaen er utviklet for å måle pasienters fungering før sykdomsutbrudd fra et 

utviklingsperspektiv (Cannon-Spoor, Potkin, Wyatt & Keith, 1982). Dette blir skåret 

ved følgende målepunkter: 

 

 Barndom (0-12 år) 

 Tidlig ungdom (12-15 år) 

 Sen ungdom (15-18 år) 

 Voksen (18 år og oppover) 

 

Det måles for ulike dimensjoner ved de ulike alderstrinnene. For gruppene under 18 år er 

det satt fokus på 2 ulike dimensjoner: 

 

Sosial fungering: God premorbid sosial fungering forstås som aldersadekvat sosial fungering 

målt ved sosial kontakt/isolasjon og ved vennskap med jevnaldrende. 

 

Akademisk fungering: God premorbid akademisk fungering forstås som aldersadekvat 

skoletilpasning og skoleprestasjoner.  

 

Ved målepunktet over 18 år er det satt mer fokus på sosiale relasjoner enn akademiske 

prestasjoner. Skalaen fungerer slik at jo høyere skåre, desto dårligere vurderes den enkeltes 

fungering. Skalaen strekker seg fra 1 til 6, der altså skåren 1 vil være det beste en pasient 

kan skåre, men 6 gir uttrykk for den verste skåren for det enkelte målepunktet (Cannon-

Spoor et al., 1982, Shapiro et al., 2009). PAS er en ofte brukt retrospektiv skala for måling av 

de to ovennevnte dimensjoner. Selv om en slik selvrapportering fra pasientene angående 

egen barndom og ungdom vil kunne presentere klinikeren for en rekke mulige 

feilrapporteringer og skjevheter, er skalaen funnet å være et valid og reliabelt verktøy for å 

finne sammenhenger mellom fungering før sykdomsutbrudd og kliniske egenskaper ved 

selve sykdommen (Shapiro et. al., 2009). 
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 PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale): En subgruppe av 39 pasienter med et 

utbrudd av førstegangspsykose mens pasienten gikk på videregående skole blitt målt 

med PANSS. Skalaen ble utviklet for å måle alvorlighetsgrad av psykopatologi i 

voksne pasienter med blant annet schizofreni. (Kay, Fiszbein & Opler, 1987). Skalaen 

brukes i dag også i stadig større grad på ungdom (Müller, Rossbach, Davids, Wetzel & 

Benkert, 2000). PANSS er en vurderingsskala som måler alvorlighetsgrad av totalt 30 

ulike symptomer, fordelt på tre ulike symptomgrupper: Negative, positive og 

allmenne symptomer. Symptomene er nærmere beskrevet i kapittel 4.3. Hvert punkt 

representerer et definert symptom, og symptomets alvorlighetsgrad angis på et nivå 

fra 1 til 7, der 1 representerer fravær av det gjeldende symptomområde, mens 7 

representerer et ekstremt nærvær av symptomet. De generelle reglene for rangering 

av alvorlighetsgrad, er basert på følgende prinsipper: Skåre fra 1 til 3 vurderer 

graden av tilstedeværelsen av den psykopatologiske manifestasjon. Skåre fra 4 til 7 

graderer hvor alvorlig manifestasjonen påvirker pasientens funksjonsnivå fra dag til 

dag. Jo høyere skåre, dess svakere fungering. Informasjon som behøves for å skåre 

pasienten innhentes fra ulike kilder. Først om fremst innhentes den fra pasienten 

selv gjennom et strukturert, klinisk intervju. Videre gir kliniske observasjoner og 

informasjon fra pasientens familie nødvendig materiale for skåring av pasientene 

(Kay et al., 1987). PANSS regnes for å ha god reliabilitet (Müller, 2000 og Kay, 1990).  

 

En annen variabel fra TIPS som brukes i undersøkelsen er varighet av ubehandlet psykose er 

VUP (varighet av ubehandlet psykose). Denne variabelen er definert som tiden fra første 

symptom på psykose til første adekvate behandling av disse. Det innebar enten første 

behandling med antipsykotisk medisin i regi av kvalifisert personell eller første innleggelse i 

psykisk helsevern hvor psykoseadekvat behandling ble gitt (Helsedirektoratet, 2013a). 

Pasientens VUP-skåre er vurdert av lege eller psykolog.  

 

Utvalg og kontrollgruppe: Mitt utvalg består av 226 pasienter med schizofrenispekterlidelser 

med gjennomsnittsalder 26.8±8.5. Utvalget består av 57 prosent menn og 43 prosent 

kvinner. Utdanningsdirektoratets statistikker fra Gjennomføringsbarometeret 2014 og 2015 

har blitt brukt som kontrollgruppe. Gjennomføringsbarometeret er en årlig statistikk på 
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blant annet hvor mange som har fullført 1. klasse videregående og hvor mange som har 

frafalt i løpet av et gitt skoleår (Utdanningsdirektoratet, 2014 og Utdanningsdirektoratet, 

2015).  

 

Statistikk: Alle analyser ble gjennomført med SPSS for Windows (versjon 22) .  

T-test ble benyttet der den kontinuerlige variabelen var normalformdelt. Mann-Whitney-U-

test ble benyttet for data som ikke var normalfordelt. Ved målinger av to kategoriske 

variabler ble chi-square benyttet. Alle analyser ble utført med P-verdi for statistisk 

signifikansnivå satt til P˂0.05 (Field, 2013).  

 

Begrensninger: Det eksisterer ikke eksakte tall for frafall mellom første og andre klasse i 

videregående skole fra årene TIPS-dataene er samlet inn (1997-2000). 

Utdanningsdirektoratets oversikt over frafall gir dog en god pekepinn på at tallene er 

forholdsvis stabile i de årene dette har blitt målt. Stabiliteten i frafallet bekreftes av Arnesen 

(2012 og Markussen et al., 2011). Tallene for frafall mellom første og andre klasse for den 

totale befolkningen er hentet fra Gjennomføringsbarometeret 2015 

(Utdanningsdirektoratet, 2015).  

 

 

  



 
 

70 

8. RESULTATER  

 
 
Av utvalgets 226 pasienter med førstegangspsykose, er det totalt 128 menn og 98 kvinner, 

dette utgjør henholdsvis 57 prosent og 43 prosent (se tabell 2). Hva gjelder etnisitet er 213 

av nordisk avstamming, 5 kommer fra et øvrige Europa, 4 fra Afrika, 3 fra Asia og én er fra 

Sør-Amerika. Gjennomsnittsalderen for gruppen som ikke fullførte Vg1 (26.8 år) er omtrent 

den samme den samme som for gruppen pasienter som fullførte Vg1 (26.9 år). Nærheten i 

alder mellom gruppen som ikke fullførte og gruppen som fullførte, indikerer at 

fullføringsraten for den totale gruppen av pasienter med schizofreni har vært relativt stabil 

over tid. Det er for øvrig ikke funnet signifikante forskjeller hva gjelder fullføringsrate og 

kjønn.  

 

Nedenfor blir resultatene presentert i rekkefølge for problemstillingene fra 

innledningskapitlet. Drøfting av resultatene følger fortløpende etter presentasjonen for 

resultatene under hver problemstilling.  

 

8.1 Har pasienter med schizofrenispekterlidelser høyere 

risiko for ikke å fullføre det første året på videregående 

skole enn befolkningen forøvrig? 

 

Tabell 1 : 

Fullføringsrate for Vg1 for pasienter med schizofrenispekterlidelser.  

 Ikke-fullført 
Vg1 

Fullført 
Vg1 

 
Elever med schizofreni-

spekterlidelser 

 
33.6% 

 
66.4% 

 
Alle elever i 

videregående skole 
 

 
15.3% 

 
84.7% 
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Fullføringsraten for pasienter med schizofrenispekterlidelser er 66.4 prosent (se tabell 1). 

Dette tallet gjelder for hele mitt utvalg av 226 pasienter. Det er med andre ord 1 av 3 som 

ikke fullfører det første året på videregående skole blant pasientene med 

førstegangspsykose. Gjennomføringsbarometeret 2015 viser at 84.7 prosent av elevene som 

gikk i videregående skole skoleåret 2013/2014 fullførte dette ved ordinær progresjon 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). Av de øvrige elevene repeterte 7 prosent av dem opplæring 

på samme eller lavere nivå, mens 8.2 prosent var ute av videregående opplæring etter ett år 

(Skoleporten.udir.no, 2016). Tallene fra Utdanningsdirektoratet (2015) for frafall fra Vg1 er 

stabile i perioden 2010 – 2014. Gjennomføringsbarometret ble første gang presentert i 

2011, da med tall for blant annet frafall 2010. Det er viktig å understreke at pasientene i 

utvalget kan ha hatt sykdomsdebut både før, under og etter videregående opplæring. 

 

Sammenliknet med tall fra Gjennomføringsbarometeret for 2015, har ungdom med 

schizofrenispekterlidelser om lag dobbelt så høyt risiko for ikke å fullføre det første året på 

videregående skole (Utdanningsdirektoratet, 2015). Ikke-fullføringstallene samsvarer i noen 

grad med Arnesens (2012) tall vedrørende frafall for Vg1. Tallene for frafall har, som 

Markussen et al. (2011) understreker, vært stabile siden midten av 1990-tallet. Fra 

internasjonal forskning viser Killackey et al. (2013) til tall fra Australia som finner at kun én 

av fire unge med førstegangspsykose fullfører videregående skole. Dette sammenliknet med 

tall fra utdanningsmyndigheter i Australia som viser at nesten 85 prosent av elevene 

forøvrig fullfører. Dette gjelder dog for fullført videregående opplæring, og ikke for kun for 

det første året. Det er rimelig å anta, gitt de implikasjoner en førstgangspsykose har for 

elevens totale fungering, at tallene for frafall forventes høyere for denne gruppen enn 

elevmassen forøvrig. Med et evnenivå under gjennomsnittet sammenlignet med 

befolkningen for øvrig, er schizofrenipasienter en utsatt gruppe når det gjelder akademiske 

prestasjoner. At evnenivået hos pasienter med schizofreni er lavere enn normalt allerede 

før sykdomsdebut gjør at eleven kan prestere svakt lenge før symptomer på sykdom 

oppdages (Frangou, 2013). Med et fall i kognitive funksjoner i tillegg, som for eksempel 

redusert oppmerksomhet og dårligere hukommelse hos schizofrenipasienter, (Medalia & 

Richardson, 2005) vil det ytterligere gå utover elevens prestasjoner i takt med dårligere 

fungering i dagliglivet. Dette igjen vil kunne medføre at eleven over lengre perioder ikke vil 

kunne yte opp mot sitt fulle potensial. Gitt at komorbiditet også oppstår hyppig for 
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psykosepasienter (Helsedirektoratet, 2013a), vil det kunne påregnes at elevgruppen 

innenfor schizofrenispekterlidelser vil ha ytterligere lidelser og vansker som også påvirker 

evnen til å fullføre videregående skole. Angst, depresjon og rusmisbruk vil sannsynligvis ha 

innflytelse på elevens generelle fungering og trivsel, og dermed også evnen til å fullføre 

skolegang.  

 

Karlsen (2015) tar opp ungdomstidens iboende sårbarhet og hvordan denne tiden allerede, i 

kraft av å bestå av store strukturelle endringer i hjernen, en løsrivelse fra nære 

omsorgspersoner og hormonelle endringer forøvrig, er en tid som potensielt er vanskelig for 

mange unge. Den blir ekstra vanskelig for unge med psykose da en i tillegg til å måtte 

forholde seg til ovennevnte utfordringer, også må forholde seg til sin egen psykiske lidelse.  

Det er med andre ord rimelig å forvente at elever med førstegangspsykose i større grad enn 

elever som ikke har denne lidelsen, vil slite med å fullføre videregående opplæring. Gitt at 

akademiske prestasjoner og elevens kompetanse er nært relatert til elevens psykiske helse 

(Sagatun et al., 2014) blir det for elever med schizofrenispekterlidelser vanskelig å 

opprettholde det fokus som kreves for å kunne fullføre opplæringen. Det vil av ovennevnte 

årsaker ikke kunne forventes at gruppen med alvorlig psykisk lidelse skal kunne ha samme 

fullføringsrate som elevmassen forøvrig.  

 

 

8.2 Er det sammenheng mellom indikatorer i tidlig barndom 

og ungdom og hvorvidt eleven fullfører det første året på 

videregående skole?  
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Tabell 2: 

PAS og VUP: Innvirkning på fullføring av Vg1 

 Ikke fullført 

Vg1 

(N=76) 

Fullført 

Vg1 

(N=150) 

Statistikk 

Alder (mean±SD) 26.8±10.5 26.97.3 t=-0.3, p=0.975 

Kjønn, menn, N (%) 48 (63%) 80 (53%) χ²=1.9, p=0.159 

PAS akademisk 

barndom, median 

(min-maks) 

 

2 (0-5) 

 

1 (0-6) 

 

z=3.0, p=0.002 

PAS sosial barndom, 

median (min-maks) 

 

1 (0-4) 

 

 

0.5 (0-5) 

 

 

z=-1.1, p=0.256 

PAS akademisk siste 

score, median (min-

maks) 

 

3 (.50-5.50) 

 

 

2  (.00-5.00) 

 

 

z=-5.1, p<0.001 

PAS sosial siste 

score, median (min-

maks) 

 

2 (.00-5.50) 

 

 

1.5 (.00-6.00) 

 

 

z=-2.6, p=0.009 

PAS forandring 

akademisk (siste 

score – barndom), 

median (min-maks) 

 

.5 (-2-5) 

 

 

.25 (-4-4) 

 

 

z=-2.5, p=0.013 

PAS forandring 

sosial (siste score – 

barndom), median 

(min-maks) 

 

1 (-2-5) 

 

 

.5 (-4-5) 

 

 

z=-1.5, p=0.135 

VUP (mean±SD) 45.6±141.2 35.4±78.9 z=-2.2, p=0.025 

VUP= Varighet av ubehandlet psykose  PAS= Premorbid Adjustment Scale 

 

Jeg fant en signifikant sammenheng mellom ’PAS akademisk barndom’ og fullføringsrate på 

Vg1. Gruppen som fullførte det første året på Vg1 har høyere median enn gruppen som ikke 
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fullførte det første året på Vg1. Dette indikerer at gruppen som ikke fullførte Vg1 hadde 

dårligere akademisk fungering i barndommen enn gruppen som fullførte, i henhold til PAS.  

Det er også en tendens i resultatene at ’PAS sosial barndom’ assosieres med frafall i Vg1, 

dog er funnet ikke statistisk signifikant. Dette kan indikere at sosial fungering i barndommen 

kan assosieres med ikke å fullføre Vg1 for elever med en psykoselidelse. 

 

Det er signifikant sammenheng mellom ’PAS akademisk siste skåre’ og fullføringsrate for 

gruppen med psykosepasienter. Dette indikerer at gruppen som fullførte Vg1 skåret høyere 

på skolens akademiske målepunkter enn gruppen som ikke fullførte Vg1. Hva gjelder ’PAS 

sosial siste skåre’ er også det også her en signifikant sammenheng mellom resultatene og 

fullføringsrate i Vg1. ’Siste skåre’ er det siste, altså det ferskeste, målepunktet for PAS-skåre, 

og vil variere for pasientene etter hvor langt de har kommet i utdanningsløpet. Dette kan 

bety at dårlig sosial fungering gjør det vanskelig å tilpasse seg skolen fordi krav til 

rolleforståelse og sosial interaksjon øker i takt med elevens alder. ’PAS forandring’ er, slik 

det er forklart i tabellen, ’siste skåre’ minus skåre fra målepunktet ’barndom.’ Dette betyr 

pasientens eventuelle funksjonsfall fra barndom og til det siste punktet pasienten har blitt 

mål. Dette indikerer at pasientens gitte funksjon på et stadium ikke opprettholdes ved neste 

måling. En kan da si at pasienten har fått redusert henholdsvis sin sosiale eller akademiske 

fungering. Hva gjelder ’PAS forandring akademisk’ er det funnet signifikant sammenheng 

med frafall fra Vg1 for gruppen med schizofrenispekterlidelser. Det er altså signifikant 

sammenheng på alle de målepunktene for ’PAS akademisk’ og frafall fra Vg1. Dette 

indikerer at svake akademiske prestasjoner er sterkt forbundet med frafall i videregående 

skole, uavhengig av tidspunkt for måling av PAS. Det er også funnet signifikant sammenheng 

mellom VUP og frafall fra Vg1 for gruppen med schizofrenispekterlidelser. Dette indikerer at 

det å komme raskt til behandling for psykoselidelser også kan påvirke muligheten til å 

fullføre Vg1.  

 

Larsen (2004) har funnet at lav skåre på ’PAS akademisk barndom,’ som tilsvarer bedre  

akademisk funksjon, er korrelert med bedre utdannelse senere i livet, mer selvrapporterte 

meningsfulle aktiviteter og bedre arbeidsminne for førstegangspsykosepasienter. Rund et 

al., (2004) har funnet en sterk assosiasjon mellom svak skolefungering før sykdomsutbrudd 

og nevrokognitiv svikt, spesielt arbeidsminne og verbal læring. Shapiro et al. (2009) har, ved 
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hjelp av PAS, sett nærmere på sosial og akademisk fungering for schizofrenipasienter og 

deres søsken sammenliknet med en kontrollgruppe utenfor familien og uten psykiske 

lidelser. Målepunktene var barndom (0-12 år), tidlig ungdom (12-15 år), sen ungdom (15-18 

år) og voksen (18 og oppover). Schizofrenipasientene skåret signifikant dårligere enn søsken 

ved alle målepunkter for så vel sosial barndom som for akademisk barndom. Søsken av 

schizofrenipasienter skåret adskillig dårligere enn kontrollgruppen ved alle aldersintervaller. 

Resultatene forteller også at de schizofrenipasientene med dårligst PAS-skåre før 

sykdomsutbrudd hadde søsken med dårligere PAS-skåre enn de søsknene av den samme 

pasientgruppen med noe mindre dårlig PAS-skåre. Resultatene kan indikere at grunnen til 

sammenhengen mellom PAS-skåre for schizofrenipasienter og deres søsken er gener og at 

pasientene og deres søsken deler oppvekstmiljø (Shapiro et al., 2009).  

 

Ovennevnte forskning på sammenhenger mellom PAS-skåre og fungering i voksen alder, 

synes å stemme overens med de resultatene presentert for mitt utvalg av pasienter. Gitt 

den sammenhengen en finner mellom grunnskolekarakterer og senere frafall i videregående 

opplæring (Byrhagen et al., 2006, Markussen, 2011) og ”lovmessigheten” i dette som 

skoleforsker Anders Bakken (2015) refererer til, er det rimelig å anta at det for gruppen med 

schizofrenispekterlidelser vil være knyttet en særlig sårbarhet til det å fullføre 

utdanningsløpet. Dette underbygges av forskningen som viser at schizofrenipasienter skårer 

vesentlig lavere på akademiske prestasjoner før sykdomsutbrudd enn elever uten psykiske 

lidelser (Shapiro et al., 2009). I tillegg vil selve kjernesymptomene innen schizofreni føre til 

at elever med denne psykiske lidelsen vil stå i fare for å streve med skolegangen. Dårligere 

hukommelse og redusert oppmerksomhet (Medalia & Richardson, 2005), samt et 

gjennomsnittlig lavere evnenivå for pasienter med førstegangspsykose (Frangou, 2013) vil 

særlig bidra til å vanskeliggjøre fullføring av videregående opplæring.  

 

Gruppen som ikke har fullført Vg1 har i gjennomsnitt over 11 uker lengre VUP enn gruppen 

som fullfører Vg1. Lang VUP er korrelert med et generelt dårligere sykdomsutfall, flere og 

mer alvorlige positive og negative symptomer, svak sosial fungering og lavere sjanse for 

tilfriskning (Penttila, Jaaskelainen, Hirvonen, Isohanni & Mittunen, 2014). Primavera et al. 

(2012) viser hvordan kortere VUP synes å være en predikator for bedre sykdomsutfall for 

psykosepasienter, mens Melle et al. (2005b) peker på sammenhengen mellom lang VUP og 
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dårligere utfall for pasienter med psykoselidelse. Det synes altså som varigheten av 

ubehandlet psykose har innvirkning på sykdomsutfall, som igjen vil ha innvirkning på 

eventuelle akademiske prestasjoner og frafall i videregående opplæring. TIPS-prosjektet tok 

sikte på nettopp å redusere varigheten av ubehandlet psykose (Barder, 2014) og gitt de 

utslag VUP har for den enkelte pasient, vil det kunne være av betydning også for et 

eventuelt utdanningsløp. 

 

8.3 Har pasienter med symptomer på psykose på 

tidspunktet for videregående skolegang forhøyet risiko for 

ikke å fullføre det første året på videregående skole? 

 
 
Tabell 3:  
Positive og negative symptomer ved sykdomsutbrudd i videregående skole 

 
 

 Ikke-fullført 
Vg1 

(N=18) 

Fullført 
Vg1 

(N=21) 

Statistikk 

 
Alder (Mean±SD) 

 

17.6±0.9 

 

18.3±0.7 

 

t=-2.9, p=0.007 

 
Kjønn menn, N (%) 

 

10 (55.6%) 

 

13 (61.9%) 

 

χ²=0.2, p=0.688 

 
PANSS negative 

symptomer 
(mean±SD) 

 

27.6±12.2 

 

18.0±5.5 

 

t=3.1, p=0.005 

 
PANSS positive 

symptomer 
(mean±SD) 

 

 

13.5±4.2 

 

14.2±4.4 

 

t=-0.5, p=0.596 

PANSS = Positive and Negative Syndrome Scale 

 

Av utvalgets opprinnelige 226 pasienter ble det skilt ut en subgruppe bestående av de 

pasientene som potensielt, gitt alder, kan ha fått sin sykdomsdebut på videregående skole.   
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Gruppen består av 39 pasienter i alderen 16-19 år. Gruppen av disse som ikke har fullført 

Vg1 er i gjennomsnitt yngre enn gruppen som har fullført. Hva gjelder etnisitet er samtlige 

pasienter i denne gruppen av nordisk avstamming. Utvalget består av 23 menn og 16 

kvinner, noe som gir en fordeling på 59 prosent menn og 41 prosent kvinner. Det er ikke 

funnet statistisk sammenheng mellom kjønn og frafall for denne gruppen.  

 

Det er signifikant sammenheng mellom PANSS negative symptomer og frafall i Vg1. Gruppen 

som faller fra Vg1 har adskillig høyere gjennomsnitt på variabelen ´negative symptomer´ 

enn gruppen som ikke faller fra. Dette indikerer at gruppen som ikke fullførte Vg1 var mer 

preget av negative symptomer enn gruppen som fullførte Vg1. Det samme gjelder ikke for 

de positive symptomene på PANSS, jeg fant ingen statistisk signifikant sammenheng mellom 

disse og frafall fra Vg1. 

 

Negative symptomer som bortfall eller reduksjon av normale funksjoner, tilbaketrekking fra 

omgivelsene, motivasjonsproblemer og affektavflatning, kan være vanskeligere å oppdage 

enn andre symptomer. Dette gjelder selv for kvalifisert personell. Selv når symptomene er 

identifisert er de som regel vanskeligere å behandle enn andre symptomer. I tillegg er 

personer med schizofrenispekterlidelser ofte selv ikke klar over egne negative symptomer 

(Velligan & Alphs, 2008). Ovennevnte punkter kan gjøre det vanskeligere å fange opp elever 

med negative symptomer. Da de positive symptomene gjerne er noe mer ekspressive, og 

dermed enklere å få øye på, vil de nærmest automatisk fange omgivelsenes 

oppmerksomhet i større grad en hva gjelder for de negative symptomene. I tillegg er det 

gjerne slik at positive symptomer er avgrenset til en kortere periode pasienten er aktivt 

psykotisk. Med adekvat behandling varer gjerne ikke disse periodene over veldig lang tid. 

Dette kan være en mulig forklaring på hvorfor jeg ikke finner signifikant sammenheng 

mellom positive symptomer og frafall. Behandling av negative symptomer er forøvrig 

assosiert med bedre generell fungering (Velligan & Alphs, 2008). Det vil altså kunne være av 

avgjørende betydning for gruppen med schizofrenispekterlidelser at også skolen er med og 

fanger opp elevene og deres vansker, og dette så tidlig som mulig. Eksekutivfunksjonene og 

læringsevnen er svekket hos denne gruppen og fallet i kognitiv fungering er korrelert med 

negative symptomer (Wang, Liu & Fang, 2011). Negative symptomer er korrelert med 

forhøyet risiko for sykehusinnleggelse og økt risiko for ny innleggelse etter endt 
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sykehusopphold samt lengre opphold på sykehus ved innleggelse. Totalt sett er negative 

symptomer assosiert med et dårligere klinisk utfall for pasienter, og i overenstemmelse med 

antagelsen om at negative symptomer utgjør en stor del av den totale belastningen som er 

assosiert med å ha schizofreni (Patel et al., 2015).  

 

Resultatene for mitt utvalg samsvarer i så måte med de forskningsfunn presentert ovenfor 

for det en kan forvente når det kommer til det å fullføre Vg1 for gruppen med 

schizofrenipasienter. Det at de negative symptomene jevnt over er vanskeligere å oppdage 

enn øvrige symptomer, gir skolepersonalet ekstra utfordringer knyttet til det å inneha 

oppdatert og tilstrekkelig kompetanse for best mulig å kunne hjelpe eleven.  

 

8.4 Hvordan har Reform 94 påvirket elever med alvorlige 

psykiske lidelser til å fullføre det første året på 

videregående skole? 

 

 

Tabell 4:  

Frafall fra Vg1 før og etter Reform 94 for pasienter med schizofrenispekterlidelser 

 

 

 Ikke-fullført 
Vg1 

(N=76) 

Fullført 
Vg1 

(N=150) 

Statistikk 

 
Totalt 
N (%) 

 
76 (33.6%) 

 
150 (66.4%) 

 
χ²=3.3, p=0.071 

 
Før reform N (%) 

 
52 (30%) 

 
119 (70%) 

 
 
 

 
Etter reform N (%) 

 
24 (44%) 

 
31 (56%) 
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Fullføringsraten for Vg1 for utvalget på 226 pasienter har forandret seg noe etter 

innføringen av Reform 94. Den totale fullføringsraten er 66.4 prosent. Av de 52 som fullførte 

før Reform 94 er fullføringsraten 70 prosent, mens av de 31 som fullførte etter Reform 94 er 

det 56 prosent som fullførte Vg1. Dette utgjør totalt en nedgang på 14 prosentpoeng hva 

gjelder fullføringsrate for pasienter fra før Reform 94 til etter Reform 94.  

 

Det totale frafallet for gruppen med schizofrenispekterlidelser er 33.6 prosent. 30 prosent 

av dem som gikk første året på videregående før innføringen av Reform94 falt fra, mens 

frafallet for gruppen som gikk på videregående etter at reformen var innført, er på 44 

prosent. Det er altså en oppgang i frafall på 14 prosentpoeng for elever med 

schizofrenispekterlidelser etter innføringen av Reform 94.  

 

Å bedre gjennomstrømningen var blant målene for Reform 94 (Støren, Skjersli & Aamodt, 

1998). For gruppen med schizofrenispekterlidelser er frafallet fra første året på 

videregående skole høyere etter innføringen av Reform 94. Gitt at det er en sammenheng 

mellom det ikke å fullføre det første året på videregående og frafall fra videregående 

opplæring totalt sett, slik Gjennomføringsbarometeret 2014 og 2015 gir inntrykk av 

(Utdanningsdirektoratet, 2014, Utdanningsdirektoratet, 2015), kan en hevde at reformen 

ikke har lykkes med å fange opp denne gruppen elever. Det vil dog være en rekke andre 

faktorer som spiller inn når en skal se på hvordan reformen har påvirket frafallsprosenten. 

Frafall ble før Reform 94 ikke ansett for å være et problem. Det var tvert imot vanlig at 

ungdom i alderen 16–19 jobbet. En lovfestet rett til videregående opplæring førte med seg 

at flere valgte utdanning framfor jobb. Dermed øker også frafallsprosenten (Markussen et 

al. 2011). Det kan altså argumenteres for at en økning i frafall er å forvente etter Reform 94 

til tross for målsetting om det motsatte. Hernes (2010) argumenterer for at frafall ikke er et 

nytt problem, men at det er blitt mer synlig etter at alle fikk rett til videregående opplæring, 

dette gjennom innføring en av Reform 94, og etter at videregående opplæring er blitt selve 

portalen til et produktivt voksenliv. Med Reform 94 ble det også opprettet en 

oppfølgingstjeneste i alle fylkeskommuner. Dette med tanke på å fange opp og følge opp de 

ungdommene som hadde rett til utdanning, men som verken var i skole eller jobb (Lillejord 

et al., 2015).  Dette burde således, i tråd med tjenestens intensjon, ha bidratt til å redusere 

frafallet fra videregående skole.  
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Reform 94 påvirket andelen av elever som fullførte yrkesrettet opplæring. Av eleven som 

startet på yrkesforberedende retninger i 1991, fullførte 30 prosent, mens andelen av 

fullførte hadde steget til nær 60 prosent for 1994- og 95-kullet (Lillejord et al., 2015, Støren 

et al., 1998). Denne økningen til tross kan det argumenteres for at Reform 94 ikke har 

innvirket positivt på fullføringsraten, men snarere er et uttrykk for lavere 

gjennomstrømning. Etter innføringen av Reform 94 har det vært flere som har valgt 

yrkesfag. Da det er høyere frafall fra disse utdanningsretningene enn fra 

studieforberedende retninger, gir dette et lavere nettoresultat totalt sett av andelen som 

fullfører. For eksempel var fullføringsraten for 2008-kullet for yrkesforberedende retninger 

57 prosent, mens den for studieforberedende fag var 83 prosent.  Fullføringsraten for 

yrkesforberedende retninger synes å ha stabilisert seg på rundt 60 prosent etter Reform 94 

(Lillejord et al., 2015).  

 

Tendensen er at elever fra lavere sosial bakgrunn velger yrkesfag, hvor frafallet altså er 

prosentvis adskillig mye høyere enn ved studieforberedende fag. Det kan derfor 

argumenteres for at reformen ikke har virket etter hensikten med å viske ut sosial ulikhet 

gjennom utdanning (Lillejord et al., 2015).  Stortingsmelding nummer 30, Kultur for læring 

(2004), belyser noen utfordringer knyttet til Reform 94,som igjen kan påvirke frafall. Det 

pekes på at detaljerte og styrende læreplaner ga uheldige konsekvenser for opplæringen. 

Lærerne har selv vurdert læreplanene for grunnskolen til å være omfattende og uklare slik 

at en umulig får oppfylt alle krav som stilles. Dette igjen fører til at hver og en skole og lærer 

vil måtte prioritere hva som faktisk undervises og ikke undervises. I forlengelsen av dette 

hevdes det at norske elevers manglende grunnleggende ferdigheter er et resultat av en 

bortprioritering i konkurranse med andre mål. Videre pekes det på at graden av systematisk 

opplæring i grunnleggende ferdigheter utgjør en relativt liten del av den totale aktiviteten, 

aktivitet som preges av hyppige skrifter mellom tema med uklare hensikter. Spørsmålet 

stortingsmeldingen stiller, er om dette hindrer fordypning og konsentrasjon for den enkelte 

elev. I tillegg blir det uttrykt bekymring for at det har oppstått ulik praksis av begrepet 

“ansvar for egen læring.” Enkelte lærere tolker begrepet dithen at en skal avstå fra å styre 

eleven. En undervisningsstrategi preget av ettergivenhet vil således kunne senke kvaliteten 

på opplæringen (Utdannings og forskningsdepartementet, 2004). Stortingsmelding nummer 

16, Og ingen stod igjen: Tidlig innsats for livslang læring, følger opp stortingsmeldingen fra 
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2004, og påpeker sammenhengen mellom svak læring i grunnskolen og frafall i 

videregående skole. Reform 94 synliggjorde de utfordringene ungdommene får som en 

følge av ikke å ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter og kunnskap i grunnskolen 

(Kunnskapsdepartementet, 2006).  

 

De ovennevnte punktene understreker noen av de utfordringene som ble knyttet til Reform 

94. De kan hver for seg og sammen virke med slik at målet om økt gjennomstrømning ble 

vanskeliggjort. På den ene side bør man kunne anta at de ulike oppfølgingstjenestene fanget 

opp og hjalp enkelte elever tilbake til skolebenken, og at flere valgte utdanning framfor jobb 

etter at retten til utdanning ble lovfestet. Isolert sett kunne dette redusere frafallet i 

videregående skole. Allikevel finnes tungtveiende argumenter for det motsatte. Reformen 

ga alle, uansett funksjonsnivå, rett til utdanning. Det er rimelig å anta, slik også forskningen 

ovenfor påpeker, at jo fler som deltar i utdanning jo flere vil falle fra. Dette synes også å 

være gjeldende for elevgruppene både før og etter Reform 94. Det gjenspeiles således i 

tallene for frafall for mitt utvalg.  
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9. OPPSUMMERENDE DRØFTING 
 
 
I mine analyser har jeg sett på frafall fra førsteklasse videregående skole. Jeg har 

sammenliknet data fra TIPS-prosjektet med tall for elevmassen forøvrig for nærmere å 

kunne belyse ulikhetene mellom gruppene. Jeg har også sett på hvilke variabler i barndom 

som eventuelt kan assosieres med frafall i videregående opplæring. Dette da det er sterk 

sammenheng mellom svak akademisk fungering forøvrig i barndom og senere frafall. Det var 

derfor interessant å se om dette også var gjeldende for gruppen med 

schizofrenispekterlidelser. Videre har jeg tatt for meg Reform 94 og sammenstillet dataene 

fra før reformen trådte i kraft og etter. Dette for å se om det er forskjeller i fullføringsrate 

for gruppen med schizofrenispekterlidelser før og etter innføringen av reformen. Jeg har 

også sett på ulike typer symptommål for gruppen med schizofrenispekterlidelser der 

tidspunktet for sykdomsdebut var på videregående skole. Dette for bedre å kunne se 

hvordan en så alvorlig psykisk lidelse som psykose påvirker elevens mulighet til å fullføre det 

første året på videregående skole. Når dataene fra TIPS-prosjektet sammenstilles med tall 

fra den totale elevmassen, er det tydelig at pasienter med førstegangspsykose oftere faller 

fra førsteklasse på videregående skole enn elevene forøvrig. Det er for gruppen med den 

alvorlige psykiske lidelsen dobbelt så høy risiko for ikke å fullføre det første året på 

videregående skole som for øvrige elever. Frafall er som tidligere beskrevet en sammensatt 

utfordring, og det er ingen rask og enkel løsning i sikte. Hva gjelder gruppen elever med 

psykiske lidelser er det den siste tiden satt økt fokus på sammenhengen mellom frafall og 

psykisk uhelse. Selv om det er forsket lite på den kausale sammenhengen, er det mye som 

tyder på at psykiske problemer også fører til økt risiko for frafall (Holen & Waagene, 2014).  

 

Mellom hver fjerde og hver femte elev som sluttet i løpet av skoleåret 2010/11, hadde en 

psykisk sykdom eller psykososiale problemer (Markussen & Seland, 2012). Dette 

understreker viktigheten av å løfte problematikken med psykisk uhelse ytterligere opp på 

dagsorden. Psykiske lidelser er sterkt delaktig til at mange elever ikke fullfører, og gitt de 

konsekvenser frafall har for den enkelte, vil det være nødvendig å ytterligere styrke 

ivaretagelsen av denne gruppen elever i utdanningsløpet.  
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For gruppen med schizofrenispekterlidelser viser altså dataene fra TIPS-prosjektet at om lag 

hver tredje elev ikke fullfører første klasse på videregående skole. Frafallet er med andre 

ord dobbelt så høyt sammenliknet med tall for den totale elevmassen forøvrig 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). Det er slik at disse dataene ikke forteller hvorvidt pasienten 

ble syk mens hun gikk på videregående skole. Det er dog tidligere vist hvordan schizofreni 

kan forstås som en nevrokognitiv forstyrrelse (Rund, 2015), og det er pekt på enkelte av de 

nevrokognitive avvik som kan forekomme hos barn som senere utvikler schizofreni. I et slikt 

perspektiv vil det være nyttig å sammenlikne tall for pasienter som ikke nødvendigvis 

sykdomsdebuterte mens hun gikk på videregående skole. Dette da det er rimelig å anta at 

avvik i tidlig barndom og ungdom av nevrokognitiv art vil ha innvirkning på fungering i 

dagligliv og for fungering på skolen, selv i premorbid fase og i varselfasen (Rund, 2015). Det 

vil derfor være rimelig å anta at pasienten har forhøyet risiko for å falle fra utdanning selv 

om førstegangspsykosen inntraff etter pasienten har avsluttet sitt utdanningsløp.  

 

Det er ikke å forvente at alle som sliter med psykiske lidelser av en så alvorlig art som 

schizofrenspekterlidelser vil være i stand til å fullføre det første året på videregående skole. 

Det er heller ikke å forvente at like mange som er rammet av førstegangspsykose vil være i 

stand til å fullføre det første året på videregående som det vil være forventet av 

befolkningen forøvrig. Dette da gjennomsnittlig evnenivå ligger under det for befolkningen 

forøvrig (Frangou, 2013), at fall i kognitive funksjoner, som redusert oppmerksomhet og 

dårligere hukommelse, er et av kjernesymptomene innenfor schizofreni (Medalia & 

Richardson, 2005) og at forekomsten av komorbiditet anslås til å gjelde nær halvparten av 

alle som rammes av schizofreni (Bermanzohn et al., 2000). Med et slikt bakteppe kan det 

hevdes at funnene i dataene fra TIPS-prosjektet befinner seg omtrent på et nivå en kan 

forvente. Det skal påpekes at evnenivå i seg selv ikke nødvendigvis er avgjørende for 

fullføring av utdanning – det fordrer derimot for gruppen med redusert evnenivå at skolen 

tilrettelegger for den enkelte og utviser fleksibilitet hva gjelder form og innhold av 

utdanningsløp, slik blant Karlsen (2015) viser til.  

 

Det er funnet at frafallet fra førsteklasse videregående skole for gruppen med 

schizofrenispekterlidelser prosentvis har økt etter innføringen av Reform 94. Dette kan ved 

første øyekast synes å virke mot sin hensikt, da det blant annet ble opprettet 
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oppfølgingstjenester i fylkeskommunene nettopp med tanke på å fange opp elever som 

løper risiko for å falle fra utdanningsløpet. At et av reformens mål om bedret 

gjennomstrømning ikke synes å være nådd, er dog ikke utelukkende et resultat av at 

eventuelle tiltak ikke har fungert. Det er viktig å huske på at Reform 94 åpnet døren til flere 

deltagere i utdanningsløpet enn tidligere, dette gjennom den lovfestede retten reformen ga 

alle ungdommer til å delta i videregående skole. Dette ga også et økt fokus nettopp på 

relevansen av utdanning – et fokus som synes å ha økt de senere årene. Utdanning blir 

stadig mer viktig for å kunne delta i yrkeslivet, og faren for å stå utenfor dette øker i takt 

med de krav som stilles til formelle kvalifikasjoner for deltagelse i yrkeslivet. Det er altså slik 

en må regne med at flere faller fra når flere faktisk deltar i utdanningsløpet. En del av dem 

som av ulike årsaker stod utenfor videregående opplæring før reformen trådte i kraft, fikk 

nå muligheten til å delta på like premisser som alle andre. Ikke alle blant denne gruppen 

elever mestret dette like godt, og falt fra opplæringen før den var fullført.  

 

Den signifikante sammenhengen mellom PAS akademisk skåre i barndom og senere frafall, 

slik mine analyser viser, underbygges av den forskningen som foreligger. Det er således 

samsvar mellom svak akademisk fungering før sykdomsutbrudd og senere frafall i 

videregående skole. Dette får særlige konsekvenser for schizofrenipasienter da gruppen 

skårer vesentlig svakere på akademiske prestasjoner før sykdomsutbrudd sammenliknet 

med de uten psykiske lidelser (Shapiro et al., 2009). Da det er sterk sammenheng mellom 

grunnskolekarakterer og senere frafall i videregående skole (Byrhagen et al., 2006, 

Markussen, 2011), vil svak akademisk fungering i barndom assosieres sterkt med senere 

frafall. Dataene fra TIPS-prosjektet synes altså å stemme overens med det en kan forvente 

av gruppen med en så alvorlig psykisk lidelse som schizofreni. Svekkede akademiske evner i 

barndom synes veldig vanskelig å kompensere for senere. Det at det er signifikant 

sammenheng mellom alle målepunkter for ’PAS akademisk’ og frafall fra Vg1 for gruppen 

med schizofrenispekterlidelser, indikerer at svake akademiske prestasjoner er sterkt 

forbundet med frafall i videregående skole, uavhengig av tidspunkt for måling av PAS. For 

denne gruppen ungdommer kan skolens tilrettelegging og møte med eleven være av 

avgjørende betydning for hvorvidt eleven makter å fullføre det første året på videregående 

skole, og dermed også utdanningsløpet forøvrig. Skolen bør i første omgang enes om at 

rammene for å hjelpe og legge til rette for elever med alvorlige psykiske lidelser ligger 
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innenfor dens mandat. Dernest bør skolene i større grad enn før hjelpes til å identifisere 

ulike typer symptomer uten at skolen skal ha ansvar for diagnostisering eller behandling. 

Det er vanskelig å se for seg en skole som evner å fange opp alle elever som strever med 

psykiske lidelser, men det er absolutt mulig å se for seg en skole som i større grad legger 

bedre til rette for ivaretagelse av denne elevgruppen.  

 

Det er vist at det er signifikant sammenheng mellom ’PANSS negative symptomer’ ved 

sykdomsstart i videregående skole og frafall fra Vg1. Som det tidligere er vist til er negative 

symptomer samlet sett vanskeligere å oppdage enn øvrige symptomer på psykose, og det vil 

således være ekstra utfordrende for personalet i skolen å hjelpe elever som viser denne 

type symptomer. Det skal også nevnes at negative symptomer ikke utelukkende samsvarer 

med schizofrenidiagnoser, men at de enkelte symptomene også kan peke på andre både 

sammenfallende og ikke-beslektede vansker og lidelser. Det er vanskelig å se for seg at 

lærere og annet skolepersonell skal kunne identifisere og differensiere alle disse ulike 

symptomene.  

 

Det er dog mulig å styrke situasjonen for de elevene som sliter med psykiske lidelser og 

vansker i dag. Skoleledelse og lærerrollen er i så måte to av de viktigste faktorene.  

Markussen (2010) og Wollscheid (2010) har tidligere vist at skoletrivsel kan bidra til 

forbedrede akademiske prestasjoner og dermed også bidra til å motvirke frafall. Hattie 

(2009) ser på lærerrollen som den aller viktigste enkeltstående faktoren som i størst grad 

kan påvirke elevens egen opplevelse av det psykososiale miljøet. Relasjonen mellom lærer 

og elev er altså sentral for elevens opplevelse av skoletilhørighet. Endringer i elevens 

engasjement i skolen og i elevens motivasjon kan i stor grad forklare elevens 

sosioemosjonelle skoletrivsel (Boekaerts & Corno, 2005, Deci & Ryan, 2002, Hattie, 2009).  

Skoletrivsel og skoleprestasjoner påvirkes forøvrig i stor grad av livstilfredshet. Jo høyere 

tilfredshet ungdommen opplever å ha, jo større er sjansen for at vedkommende trives på 

skolen. Denne gruppen ungdommer har også større sannsynlighet for å levere gode 

akademiske prestasjoner (Samdal, 2009). Det kan i et slikt perspektiv argumenteres for at 

samarbeid mellom skole og hjem og mellom skole/hjem og eventuelle eksterne 

hjelpeinstanser må styrkes for å ivareta ungdommen bedre (Karlsen, 2015). Det er også slik 

at sannsynligheten for å unngå frafall øker med skoletrivsel, innsats i skolearbeid og med 
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høye akademiske ambisjoner (Markussen, 2011). Negative relasjoner til medelever og 

lærere bidrar til å styrke prosesser som kobler det å mislykkes på skolen med psykisk uhelse. 

Motsatt kan positive relasjoner til medelever og lærere være en beskyttelsesfaktor mot 

psykisk uhelse (Gustafsson et al., 2010). Det er med andre ord svært viktig at eleven får 

mulighet til å få delta i sosiale relasjoner med både medelever og med lærere. Gode 

relasjoner til lærere og jevnaldrende vil øke sannsynligheten for økt skoletrivsel hos eleven. 

Det kan derfor argumenteres for at en styrking av disse relasjonene også kan være med å 

motvirke frafall. Lærerrollen er sentral også når det gjelder elevens oppfatning av egne 

akademiske prestasjoner. Elever som selv er av den oppfatning av at de mestrer 

skolearbeidet på en god måte, vil sannsynligvis også oppleve læreren som støttende. Disse 

elevene vil forøvrig også sannsynligvis oftere enn elever som ikke opplever egne akademiske 

prestasjoner som gode, oppfatte egen livskvalitet som høy (Suldo et al., 2006). 

 

Kjennskap til og kunnskap om hvordan sårbarhet for å utvikle psykose oppstår og utvikler 

seg, vil kunne hjelpe lærere slik at symptomer fanges opp og rette instanser i videre 

hjelpeforløp kontaktes så tidlig som mulig (Helsedirektoratet, 2013a). Læreren kan i høyeste 

grad medvirke til å øke elevens motstandskraft på de områder der eleven kan utsettes for 

risiko for stress i skolehverdagen. Dette ved aktivt å arbeide for å styrke elevenes trygghet 

og trivsel i skolen samt bidra til at elevens relasjoner med lærer så vel som med 

jevnaldrende strykes (Berg, 2005). En lærer, som stort sett ser eleven hver eneste dag, vil 

kunne være i en god posisjon til å observere og oppdage faresignaler. Dermed vil læreren 

spille en sentral rolle i å guide eleven videre i hjelpeapparatet (Holen & Waagene, 2014). 

Her vil kjennskap til stress og sårbarhetsmodellen kunne bidra til å legge bedre til rette for 

elever som strever med psykiske vansker og lidelser. Modellen er dermed et verktøy som 

skolen og dens lærere, hvis de har kjennskap til den, kan benytte seg for å optimalisere 

skolehverdagen til ungdommer med psykiske lidelser (Berg, 2005). Dette understrekes av 

den signifikante sammenhengen mellom varighet av ubehandlet psykose og frafall for 

førsteklasse i videregående skole for gruppen med schizofrenispekterlidelser. Det å kunne 

identifisere enkelte tegn på psykiske vansker og lidelser, og det å vite hvem en kan 

henvende seg til for å gi eleven nødvendig oppfølging hos eksterne instanser, vil kunne 

hjelpe eleven å få redusert tiden fra sykdomsutbrudd til eleven mottar adekvat behandling.  
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 For at elever med alvorlige psykiske lidelser skal få optimalisert sine forutsetninger for å 

lykkes på skolen, bør det implementeres stressreduserende tiltak i tråd med stress- og 

sårbarhetsmodellen. Tiltakene må selvsagt treffe den enkelte elev og vil måtte være 

tilpasset etter hver og ens behov. Skolen bør kartlegge stressorer og sørge for at elevens 

møte med disse håndteres i samarbeid med den voksne. I tillegg bør skolen utvise 

fleksibilitet hva gjelder lengde på utdanningsløp, antall timer for en skoledag, omfanget av 

lekser og fagstoff generelt i visse perioder. Det å kutte enkelte fag i perioder vil også kunne 

være en nødvendighet for at denne gruppen elever i større grad skal ha muligheter til å 

lykkes i utdanningsløpet. Denne typen skoletilpasning krever at skolen og læreren har 

kjennskap til og kunnskap om elevens psykiske helse. Relasjonen mellom elev og lærer blir i 

så måte særlig viktig for gruppen av elever som strever med psykisk uhelse (Karlsen, 2015). 

Stressreduserende tiltak vil også være i tråd med det forskningen viser om hvordan stress 

påvirker eleven. Elever som opplever mye stress er mindre engasjert i skolen. Raufelder et 

al. (2014) har pekt på hvordan dette kan manifestere seg hos eleven, og senere komme til 

uttrykk som for eksempel ved depresjon og angst. Betydningen av å redusere stress i skolen 

og på andre områder i livet, understrekes av at risikoen for å utvikle psykiske lidelser øker 

ved langvarig opplevd psykisk stress (Berg, 2005).  

 

Det er tidligere vist hvordan stress- og sårbarhetsmodellen kan virke positivt for gruppen av 

elever med psykiske lidelser. Det er også vist hvordan selvbestemmelsesteorien kan være et 

viktig verktøy i så vel klinisk behandling av schizofrenipasienter (Choi et al., 2010) som i 

klasserommet. Autonomi, kompetanse og tilhørighet er positivt assosiert med opplevelsen 

av et stimulerende læringsmiljø, forbedrede akademiske prestasjoner og indre motivasjon 

(Raufelder et al., 2014). Det er også vist hvordan stress og selvbestemmelse henger 

sammen. Stress er negativt korrelert med selvbestemmelse. Det vil si at jo mer ungdommen 

opplever at en selv er stresset, dess svakere er han eller hennes selvbestemmelse (Raufelder 

et al., 2014). Videre er det pekt på hvordan selvbestemmelsesteorien kan brukes i skolen 

som et verktøy for å bidra til økt selvregulering blant elevene (Danielsen, 2010). Det er også 

vist hvilken betydning selvregulering har for eleven, og hvordan selregulerte lever i større 

grad enn andre vil ha mulighet til å ha kontroll over egen læring samt i større grad enn 

andre evne både å planlegge for å nå målene en har satt for seg selv og evalueringen av 

denne læringen. I tillegg er det vist hvordan sammenhengen mellom betydningen av sosiale 
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relasjoner i skolen og hvordan dette, gjennom tilfredsstillelse av de grunnleggende 

psykologiske behov innenfor selvbestemmelsesteorien, kan stimulere til økt trivsel i skolen 

hos den enkelte eleven (Helsedirektoratet, 2015).  

 

For å bedre elevenes akademiske prestasjoner for slik å motvirke frafall, må skolen evne å 

legge til rette for trivsel blant elevene. Skoleledelsen må være sitt ansvar bevisst og være 

pådriver for holdningsskapende arbeid blant øvrige ansatte. Endringsarbeid og 

kompetansehevingsprogrammer er også et ledelsesansvar, og vil være ytterligere viktige 

komponenter i skolens arbeid for å styrke relasjoner i skolen, både mellom lærere og 

mellom lærere og unge (Samdal, 2009). Det kan dog være nær opptil umulig for en lærer å 

ha så grundig og oppdatert kunnskap om psykisk uhelse og psykiske lidelser at de alene kan 

identifisere ulike typer lidelser. Dette er i første omgang forbeholdt andre og mer 

spesialiserte profesjoner. Likevel vil det kunne være av stor betydning for den enkelte elev 

at lærere vet hva han eller hun skal se etter, og eventuelt hvem de så skal kontakte, for best 

mulig å støtte en elev som strever med psykisk uhelse. For å redusere risiko for psykisk 

uhelse og senere frafall i videregående skole må lærere i større grad settes i stand til å se 

faresignaler tidlig. Lærere må også gis nødvendig kompetanse til å sette inn rett tiltak for 

eleven det gjelder. Det er i tillegg av stor betydning at skolen arbeider forebyggende og 

helsefremmende, da dette kan bidra til å redusere forekomsten av psykiske vansker og 

dermed medvirke til å redusere frafall i videregående skole (Major et al., 2011).  

 

Det er ovenfor argumentert for at økt kompetanse om bruk av både selvbestemmelsesteori 

og stress- og sårbarhetsmodellen vil kunne bidra til et bedre tilbud for elever med psykiske 

lidelser i utdanningsløpet. Økt skoletrivsel med fokus på gode relasjoner, økt kompetanse 

om psykiske lidelser, både hva gjelder det å identifisere symptomer og det å tilrettelegge i 

hverdagen, tydeligere prioritering av tid og ressurser overfor gruppen elever med psykiske 

lidelser og økt fokus på hvordan indre motivasjon kan styrkes hos den enkelte, er noen av 

de faktorene og utfordringene skoleverket står overfor når det gjelder bedre å ivareta 

ungdom med psykiske lidelser. Det bør også settes et fokus på hva skolens faktiske 

oppgaver er i forbindelse med å hjelpe og ivareta ungdom med psykiske lidelser. Det at 

læreren anser det som innenfor sitt og skolens virkeområde, har størst betydning for 

lærerens tilrettelegging av ivaretagelse av elever som strever med psykisk uhelse. Det kan 



89 
 

argumenteres for at dette faller inn under skolens ansvarsområde da det i Opplæringsloven 

(1998) understrekes at skolen har en særskilt oppgave med å hjelpe elever til å mestre eget 

liv slik at de best mulig står rustet til deltagelse i samfunnets fellesskap. I tillegg skal en god 

skole og klasse vise særlig omsorg og omtanke når noen kjører seg fast, mister motet eller 

strever. Det skal også utvises solidaritet med dem som har særlige vansker (Kirke-, 

Utdannings- og forskningsdepartementet, 1993). Dermed bør ivaretagelse av også de som 

sliter med psykiske uhelse i form av alvorlig psykiske lidelser befinne seg innenfor det 

mandat loven har gitt skolen for oppfølging av disse elevene.  

 

For å skape verdens beste skole, i tråd med tidligere og nåværende utdannings- og 

statsministeres uttalte målsetting, synes det nødvendig blant annet å redusere antallet 

elever som faller fra videregående opplæring. En rekke ulike virkemidler blir til stadighet 

både diskutert, foreslått og forsøkt i kampen mot frafallet i skolen. Den rådende debatten 

bærer preg av bred politisk enighet om at nettopp frafallet må reduseres, noe som burde gi 

en god plattform for systematisk og målrettet jobbing mot et felles mål. Innen gruppen av 

elever med psykiske lidelser vil det være store variasjoner i evner og muligheter til faktisk å 

fullføre videregående opplæring på normert tid. Det vil dog være mulig, slik det er belyst i 

denne oppgaven, å legge enda bedre til rette for at denne gruppen av elever øker sine 

sjanser for å fullføre utdanningsløpet. Innenfor gruppen av elever med psykiske lidelser 

finner vi elevene med schizofrenispekterlidelser, en av de aller mest alvorlige psykiske 

lidelsene. Det vil være, gitt det totale symptom- og sykdomsbilde lidelsen gir, vanskelig å se 

for seg at denne gruppen elever vil ha like høy fullføringsrate som elevmassen forøvrig. 

Dette hva gjelder første klasse på videregående skole som for videregående opplæring 

totalt. Men også for denne gruppen av elever har skolen, slik det er argumentert for i denne 

oppgaven, mulighet til bedre å legge til rette for eleven for dermed igjen å bidra til at hun 

fullfører utdanningsløpet sitt.  

 

At frafallet i videregående skole er for høyt og et betydelig samfunnsproblem, synes det å 

være sterk enighet om her til lands. Årsaker til og konsekvenser av frafall er godt belyst 

gjennom ulik forskning de siste årene. Et visst frafall synes dog å være uunngåelig gitt at 

retten til videregående opplæring skal favne alle ungdommer. ”Når så mange faller fra 

videregående skole kan vi stille spørsmål om det skyldes manglende tilpasset undervisning 
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eller om det også kan være at et overordnet skolepolitisk mål utfordres – er det for mange 

som forventes å gjennomføre videregående skole?” (Stänicke, 2014).  
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