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Sammendrag 

- Forfatter: Inger Silje Eidsvåg 

- Tittel: «Psykisk helse og læringsmiljø – en tematisk analyse av hvordan elever i 

ungdomsskolen forstår disse begrepene» 

- Veileder: Ole Jacob Madsen 

- Oppgavens problemstilling: Hvilken forståelse har elever på ungdomstrinnet av begrepet 

psykisk helse? Hva mener de det vil si å ha en god psykisk helse? Hvordan ser de selv på 

sammenhengen mellom psykisk helse og læringsmiljø?  

 

Det er bred politisk og faglig enighet om at det er viktig å fremme god psykisk helse blant 

barn og unge, og skolen er en sentral aktør i denne satsingen (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2015). Helsefaglig og politisk jobbes det nå med hvordan man kan 

integrere psykisk helse og livsmestring i skolens nye læreplan (Kunnskapsdepartementet, 

2016). Det synes imidlertid som den brede enigheten om denne satsningen medfører lite 

oppmerksomhet rettet mot potensielle fallgruver en slik satsning kan ha.  

Denne oppgaven argumenterer for at kunnskap om ungdommene sin egen forståelse av 

psykisk helse er nyttig for belyse noen av utfordringene knyttet til mer fokus på psykisk helse 

i skolen. Hensikten med oppgaven er å utforske hvordan elevene selv forstår og gir mening til 

begrepet psykisk helse. Problemstillingen er undersøkt gjennom en kvalitativ tilnærming, og 

jeg har gjort en tematisk analyse av begrepet psykisk helse, med utgangspunkt i 

fokusgruppeintervjuer med elever i ungdomsskolen.  

Intervjumaterialet som brukes ble samlet inn i et pilotprosjekt i 2014, som var forløperen til 

det pågående prosjektet Kompetanseheving i Lærernes Arbeid med Positiv Psykisk helse i 

læringsmiljø (KLAPP). KLAPP er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (HEMIL-

senteret), Høgskolen på Vestlandet, og ni kommuner i Sogn. I piloten ble det gjort totalt syv 

fokusgruppeintervju med elever på fire ulike ungdomsskoler, med fem til seks deltakere i hver 

gruppe. Jeg var selv til stede under samtlige intervjuer og har transkribert materialet i 

etterkant.  

Gjennom analysen kom jeg frem til fem tema som synes så være sentrale for hvordan 

ungdommene oppfatter psykisk helse; 1) faktorer som bidrar til trivsel og manglende trivsel, 

2) forståelsen av psykisk helse som kontinuum og dikotomi, 3) psykisk helse er noe som 
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påvirker andre forhold, 4) psykisk helse er noe som påvirkes av andre forhold, 5) psykisk 

helse henger sammen med trivsel og prestasjoner på skolen. 

Analysen og den påfølgende diskusjonen indikerer at elevenes forståelse av begrepet psykisk 

helse delvis sammenfaller med den definisjonen som helsefeltet og den offentlige samtalen 

legger til grunn. Samtidig legger elevene noe mer i begrepet; god psykisk helse innebærer en 

bestemt måte å tenke på, samt at tankene er av positiv karakter.  

Videre synes det som elevene forstår psykisk helse ut fra bestemte årsaksforklaringer og 

plassering av ansvar. Elevene synes å forfekte en individorientert problemforståelse, med 

fokus på seg selv og egne ferdigheter som løsningen når de har det vanskelig. 

Jeg argumenterer for at disse forskjellene i forståelsesmåte er viktige å ta hensyn til i den 

offentlige samtalen og i det faglige arbeidet med å inkludere psykisk helse i læreplanen. 

 Med utgangspunkt i analysen viser jeg at det kan være noen uheldige konsekvenser av å 

inkludere psykisk helse i læreplanen. Tross gode intensjoner kan det virke mot sin hensikt ved 

at det kan forsterke en ansvarsfølelse elevene ser ut til være mottakelige for. Skyggesiden av 

dette ansvaret er blant annet at det kan bidra til skam dersom de ikke får det til å ivareta seg 

selv på en god måte. Samtidig kan vekten på elevens ansvar for å ivareta seg selv, føre til 

passivitet overfor ytre forhold som samfunnsstrukturer, som for eksempel skolens krav til 

tilpasning.  

I forlengelsen av dette har jeg også sett på funnene i lys av diskursiv psykologi og drøftet 

hvordan resultatene kan relateres til psykologiens påvirkning på samfunnsutviklingen. Jeg 

hevder at resultatene i analysen tydeliggjør behovet for at psykologien som fagfelt prioriterer 

kritisk refleksjon om hvordan utbredelse av psykologisk kunnskap og begrep spres til 

samfunnet, og spesifikt hvilke konsekvenser det kan ha når vi som psykologer skal bidra med 

å arbeide med å fremme god psykisk helse i skolen. Mitt ønske er at denne oppgaven kan 

være et bidrag inn i en slik kritisk refleksjon.  
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1 Bakgrunn  

1.1 Endringer i forventninger til skolen og til individer 

Historisk har det vært en endring i den offentlige diskusjonen om hvem som har ansvar for 

barn og unges dannelse og karakterbygging. Det har gått fra å være kirken og familiens 

anliggende til å bli samfunnets ansvar, gjennom politikere og skole- og helsemyndigheter. 

Skolen har etter hvert fått en lang tradisjon for å være et egnet sted for intervensjoner og den 

har dermed fått en stor del av ansvaret for allmenndannelsen (Ecclestone, 2012). I Norge 

kommer dette ansvaret tydelig frem i skolens formålsparagraf som beskriver opplæringens 

overordnede mål om å utdanne eleven til ansvarlige medborgere og sørge for både faglig og 

personlig utvikling, samt i det spesifikke ansvaret for å aktivt fremme elevenes helse, trivsel 

og trygghet § 9a-4 (Opplæringslova, 1998).  

En annen historisk forandring av litt nyere dato, er forskyvningen fra et kollektivt til et mer 

individualistisk syn på livet (Foros & Vetlesen, 2015). Fra å dele ansvaret for storfamilien, 

grenda og nabolaget, er nå ansvaret i større grad plassert hos kjernefamilien og hos individer. 

Uttrykket «egen lykkes smed» kan illustrere denne holdningen, som kan gi individer både 

større frihet og flere muligheter, men også større ansvar for sin egen skjebne. I krysningen 

mellom disse to endringene, har «den terapeutiske kulturen» vokst frem, det vil si at 

psykologi utøver betydelig innflytelse på hvordan vi tenker og snakker om oss selv og 

omverden (Madsen, 2010). 

Man kan argumentere for at samtidig som den enkelte har større muligheter til å få tilpasset 

hjelp med sine vansker og utfordringer, er også forventningene til det man skal mestre i eget 

liv, blitt større på noen områder (Sletten & Bakken, 2016). Denne dobbeltheten er et 

fremtredende fenomen hos dagens ungdomsgenerasjon, som på den ene siden er en meget 

veltilpasset generasjon, samtidig som en svært stor andel av ungdommene beskriver 

opplevelsen av ikke å strekke til (Bakken, 2017; Eriksen, Sletten, Bakken & Von Soest, 

2017). Denne situasjonen framprovosert av samfunnsutviklingen fordrer oppmerksomhet fra 

samfunnspsykologien, i samarbeid med andre fagdisipliner.  
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1.2 Psykisk helse i et folkehelseperspektiv 

Psykiske vansker hos barn og ungdom har store økonomiske konsekvenser for samfunnet 

(Caspi et al., 2017; Goodman, Joyce & Smith, 2011; NAV, 2018). I Norge har de siste 

nasjonale undersøkelsene vist en stadig økning i andelen ungdommer som rapporterer om 

psykiske helseplager (Bakken, 2017; Reneflot et al., 2018). Samtidig vet vi at psykiske 

lidelser i barndommen kan ha store negative konsekvenser for den enkelte på en rekke 

livsutfall i voksen alder, og at god psykisk helse i barne- og ungdomsårene er beskyttende 

faktorer mot å utvikle psykiske plager senere (Major, 2011; Samele, Frew & Urquía, 2013). Å 

bidra til positiv psykisk helse tidlig i livet er derfor en særlig viktig del av arbeidet med 

psykisk helse i et folkehelseperspektiv (Holte, 2012). På bakgrunn av dette har det vært en 

betydelig offentlig satsing på psykisk helse i Norge siden 2000-tallet, noe som kommer til 

uttrykk bl.a. i Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) (Regjeringen, 2017).  

Arbeidet med psykisk helse i folkehelsearbeidet har skiftet fra å legge vekt på å redusere- og 

forebygge sykdom, til å legge mer vekt på ressurser og det å fremme god psykisk helse og 

trivsel (Helsedirektoratet, 2014). Faktorer som bidrar til god psykisk helse er i stor grad 

knyttet til de arenaene hvor barn tilbringer hverdagen – hjemme og på skolen. Skolen ansees 

derfor å ha en viktig rolle i dette arbeidet (Bru, Idsøe & Øverland, 2016; Major, 2011). 

1.3 Økt satsning på psykisk helse i skolen  

I Norge har det i politiske styringsdokumenter fra de siste årene særlig vært rette særlig 

oppmerksomhet på skolen som en sentral arena for arbeidet med å fremme psykisk helse hos 

barn og unge. Dette kommer tydelig frem i stortingsmeldingen om arbeidet med å fornye 

læreplanverket hvor folkehelse og livsmestring fremheves som særlig viktig i skolen 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). En slik satsning er i tråd med internasjonale anbefalinger 

og den offentlige utredningsrapporten fra Ludvigsen-utvalget (NOU 2015:8, 2015; WHO, 

2015). I rapporten argumenterer utvalget for at folkehelse- og livsmestring skal være ett av tre 

viktige tverrfaglige tema i skolen: 

I lys av en økt individualisering av samfunnet og den store tilgangen på informasjon 

vurderer utvalget kompetanser knyttet til å gjøre ansvarlige valg i eget liv som viktige. 

Kunnskap om ens egen kropp og helse, inkludert psykisk helse, livsstil, personlig 

økonomi og forbruk, er områder der det er nødvendig med en styrking i skolen. 
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Utvalget anbefaler at det legges vekt på et folkehelse- og livsmestringsperspektiv i fag 

der det er relevant og hensiktsmessig [...] (NOU 2015:8, 2015, s. 50). 

Utvalget diskuterer livsmestring som eget fag og om innhold i faget nevner de blant annet at 

elevene skal få utvikle sin kompetanse i selvregulering (NOU 2015:8, 2015, s. 53). Kirke-, 

utdannings- og forskningskomiteen støtter konklusjonene fra Ludvigsen-utvalget og 

stortingsmelding 28: 

Komiteen støtter at folkehelse og livsmestring løftes frem som en av tre tverrfaglige 

temaer. Komiteen mener at skolen har en sentral rolle i å gi unge mennesker 

kompetanse og trygghet til selvledelse og til å ta makten i eget liv. Økt fokus på 

folkehelse, livsmestring og sosial kompetanse er vesentlig for at skolen skal lykkes 

med dette. (Kirke- utdannings- og forskningskomiteen, 2016, s. 16)  

Det er politisk vilje til å satse på tiltak i skolen for å fremme barn og unges psykiske helse, og 

ulike begreper blir brukt om satsningen.  

1.4 Ett begrep – ulike forståelser av meningen  

Opplæring knyttet til psykisk helse er altså en del av skolens fremtidige satsing på folkehelse 

og livsmestring. Men selv om begrepet «psykisk helse» brukes ofte i den offentlige samtalen 

om denne satsingen er det ikke opplagt at de ulike aktørene har samme oppfattelse av hva som 

ligger i dette begrepet. Psykisk helse er et begrep som er blitt mye hyppigere brukt i Norge de 

siste ti årene, og fungerer som et samlebegrep som ulike fagmiljøer og ulike individer kan 

tillegge forskjellig mening. Aktørene i samtalen om psykisk helse i skolen har 

forskjelligartete referanserammer. For eksempel har samtalen om psykisk helse avvikende 

tyngdepunkt om man deltar i den fra et politisk-, helsefaglig- eller utdanningsperspektiv. Som 

igjen er forskjellig fra et elev- eller foreldreperspektiv.  

For politikerne er samfunnsøkonomi og ansvaret for å skape nyttige borgere den dominerende 

referanserammen. Også pedagoger har som mål å formidle kunnskap fordi den er nyttig for å 

mestre livet, men i skolen har tradisjonelt det allmenndannende perspektivet også stått sterkt, 

med vekt på å elske frem det menneskelige potensiale hos den enkelte. Sammenlignet med 

politikere, har pedagogene mindre oppmerksomhet på utdanningens samfunnsøkonomiske 

nytteverdi, og større på den menneskelige samfunnskapital. For psykologer og helsepersonell 

er perspektivet å behandle psykisk uhelse og å forebygge psykisk uhelse.  
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Elevenes dominerende referanseramme er å ha det bra og trives gjennom å være inkludert 

sosialt og mestre omgivelsene. Foreldre deler elevenes perspektiv, men har gjerne et litt mer 

langsiktig perspektiv, hvor målet er at det skal gå barnet vel i livet.   

Generelt kan vi si at alle disse aktørene jeg har nevnt har ulike roller som preger deres 

forståelse av begrepet psykisk helse i skolen. I tillegg er alle preget av sin personlige 

bakgrunn og livserfaring, noe som gjør at mangfoldet blir enda større. Det er ikke åpenbart 

hvem som har størst definisjonsmakt på dette begrepet, som på relativt kort tid er tatt i bruk av 

så mange.  

Ansvarsfordelingen for den nye satsningen er tydeligere: politikere, rådgivere, pedagoger, 

psykologer og andre fagfolk skal utvikle innholdet i den nye læreplanen og elevene skal 

komme med innspill (Kunnskapsdepartementet, 2017; LNU, 2017). Det synes opplagt at en 

felles begrepsforståelse er viktig i dette arbeidet, men deres ulike perspektiv og 

referanserammer kan medføre en risiko for at aktørene snakker forbi hverandre, som det vil 

være viktig å eventuelt avdekke. Elevene har naturligvis en mindre aktiv rolle og har mindre 

ansvar, i kraft av å være mindreårige. Ikke desto mindre er det grunn til å spørre om de ulike 

fagfolkene har tilstrekkelig interesse for og forståelse av hvordan elevene oppfatter begrepet 

psykisk helse. Et mulig scenario er at vi tror vi snakker om det samme, men at det 

henholdsvis politikere, psykologer og pedagoger oppfatter som elevenes situasjon og behov, 

ikke nødvendigvis er forenelige med det elevene selv opplever. Dette har også nylig blitt 

etterlyst av andre aktører. I antologien Elevenes psykiske helse i fremtidens skole 

oppsummerer Uthus (2017) avslutningsvis noen viktige forskningsspørsmål fremover, og 

fremhever at det er særlig viktig at elevenes, foreldrenes, lærerne og spesialpedagogenes 

tanker og erfaringer kommer mer frem.  
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2 Problemstilling og tematikk 
Gjennom denne hovedoppgaven vil jeg derfor undersøke elevenes perspektiv nærmere 

gjennom problemstillingene: Hvilken forståelse har elever på ungdomstrinnet av begrepet 

psykisk helse? Hva mener de det vil si å ha en god psykisk helse? Hvordan ser de selv på 

sammenhengen mellom psykisk helse og læringsmiljø? 

Jeg ønsker å peke på hvilken kunnskap vi kan tilegne oss ved å utforske, analysere og 

diskutere elevenes tanker og erfaringer. Formålet med oppgaven er å øke kunnskap om 

elevenes erfaringer knyttet til disse begrepene, hvilken forståelse de har av begrepene, og 

sammenhengen mellom dem. Funnene kan bidra til diskusjonen om på hvilke måter kunnskap 

om elevenes perspektiv er nyttig og nødvendig for psykologifaget, det være seg profesjonen 

generelt og særlige de psykologer som skal jobbe med psykisk helse i skolen.  

Det vil være interessant å se nærmere på hvilke nye spørsmål elevenes forståelse åpner opp 

for, og hvilke implikasjoner deres forståelse eventuelt kan ha. Særlig sett i lys av arbeidet med 

det nye læreplanverket hvor livsmestring og psykisk helse er et av satsningsområdene 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Her diskuteres det i øyeblikket hvordan og i hvilken form 

psykisk helse skal ha i læreplanen og skolehverdagen til lærere og elever. 

Men de mange ulike forståelser av begrepet psykisk helse som finnes i ulike 

profesjonsgrupper og blant allmennheten, er ikke nødvendigvis forenlige med psykologiens 

definisjoner. Hvilke konsekvenser kan dette ha for psykologers rolle, for eksempel i møte 

med elever, foreldre og lærere? Hvor godt forstår vi elevene, som er de primære «brukerne» 

vi nå skal arbeide sammen med og arbeide for? Det foreligger relativt lite kvalitativ forskning 

på begrepsforståelse hos elever (Lillejord, Børte, Ruud & Morgan, 2017; Uthus, 2017). Står vi 

som psykologer i fare for å ta for gitt at den økte bruken av begrepet «psykisk helse» også 

betyr at forståelsen av begrepet har økt tilsvarende? Kan det tenkes at vi som psykologer er 

for optimistiske eller urealistiske med tanke på hvor god allmenn forståelse for psykologiske 

begrep er blitt i samfunnet? Og at vi ikke derfor ikke er tilstrekkelig klar over at samme 

begrep kan ha et annet innhold utenfor vårt fagmiljø? 

Frasen «alle har en psykisk helse» (Rådet for psykisk helse, 2008), og at «alle» snakker om 

psykisk helse, betyr nødvendigvis ikke at man snakker om det samme, for forståelse av 

innholdet i ordene og begrepene kan være ganske forskjellig. Dermed er det heller ikke gitt at 
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alle som snakker om å «fremmer psykisk helse» i skolen, snakker om det samme. Denne 

oppgaven skal bidra til bevisstgjøring av utfordringene i denne situasjonen, og av ansvaret 

psykologfaget har for å forholde seg til dette.  

2.1 Psykologers rolle å fremme psykisk helse i skolen 

Flere aktører, inkludert Norsk Psykologforening (NPF), har uttalt ønske om flere psykologer i 

førstelinjetjenesten (Halvorsen, 2017). Og fra og med 2020 vil det være lovpålagt med 

kommunepsykolog i hver kommune (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017). Psykologenes 

oppfatning av at det er viktig å fremme god psykisk helse i skolen ble også tydeliggjort på 

Norsk Psykologforenings landsmøte i år, da det ble vedtatt å videreføre hovedsatsningen fra 

2010-2013 på forebygging for barn og unge. I handlingsplanen for satsningsområde 2017-

2019 står det spesifikt at psykologer skal bidra til å fremme psykisk helse i skolen. Og videre 

at psykologer skal bistå med kompetanse og veiledning av lærere og skoler i arbeidet med å 

fremme psykisk helse hos elevene. Psykologforeningen ønsker i tillegg til å bidra politisk med 

å være med å utforme hvordan psykisk helse og livsmestring skal inn i læreplanen og faget 

livsmestring (Norsk Psykologforening, 2017, s. 5). 

Hva som skal inngå i stillingen til psykologer som jobber i skolene og kommunene er også i 

endring blant annet fordi tilbakemeldingene fra kommunepsykologene er at de ønsker å jobbe 

mer med folkehelse. For psykologer vil folkehelse i stor grad dreie seg om å forebygge 

psykiske vansker, det være seg på primært-, sekundært, universelt og spesifikt nivå, samt å 

fremme god psykisk helse i befolkningen i kommunen. Rapporten Psykisk helse i alt vi gjør - 

men hvordan? (Sønstebø, 2015) var en bestilling fra NPF for å konkretisere hvordan 

psykologer kan bidra lokalt i folkehelsearbeidet med å fremme god psykisk helse. I forordet 

til rapporten slår president Hofgaard fast at: «Helse skapes først og fremst utenfor 

helsevesenet; i barnehagen, på skolen, på arbeidsplassen, i fritids- og kulturlivet etc. På disse 

arenaene kan psykologisk kunnskap og kompetanse utgjøre en viktig forskjell. Derfor bør vi 

ta psykologien i bruk.» (Sønstebø, 2015, s. 3). I de senere år er det stadig oftere at både 

psykologer og andre argumenterer for at elever må lære mer om psykologi, og at dette må bli 

del av den offisielle læreplanen (Hofgaard, 2015).  

Et ønske om at psykisk helse skal bli pensum er forenlig med anbefalingene i 

folkehelsemeldingen 2014-2015: Mestring og muligheter, som peker ut forebygging av 
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psykiske lidelser og fremming av psykisk helse som ett av de tre nye satsningsområdene for 

det nasjonale arbeidet med folkehelsen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). I meldingen 

pekes det på at skolen har et stort potensial for å bidra til at elevene har en god psykisk helse. 

Den trekker særlig frem mestringsopplevelser og tilhørighet som viktige årsaksfaktorer 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). Økt implementering av standardiserte programmer 

med tema psykisk helse i skolen er i tillegg et av tiltakene som blant annet 

Folkehelseinstituttet foreslår i rapporten Bedre føre var (Major, 2011). I de fleste av disse 

programmene tillegges læreren hovedansvaret for gjennomføring av tiltakene. Særlig gjelder 

det vedlikehold etter at eventuelle kurs og undervisning av lærerne er gjennomført. Slik settes 

det et indirekte krav til at lærerne innehar eller tilegner seg kompetanse på psykisk helse.   

Lærere og spesialpedagoger uttrykker også selv at økt kunnskap og kompetanse er en av de 

viktigste faktorene for at lærerne skal bidra positivt til elevenes psykiske helse (Holen & 

Waagene, 2014). I boken Elevenes psykiske helse i skolen - Utdanning til å mestre egne 

liv argumenter spesialpedagog Marit Uthus (2017) for at lærere må formidle kunnskap om 

psykisk helse til elevene som del av undervisningen, og at kompetanseheving er avgjørende i 

så måte. Hun konkluderer derfor med at kunnskap om psykisk helse må få en mer sentral 

plass i allmennlærerutdanningen. 

Representanter for barn og unge har også tidvis vært aktive i samtalen om psykisk helse i 

skolen. Blant annet signerte Elevorganisasjonen og Mental Helse Ungdom oppropet Boken 

som mangler under Arendalsuka i 2015, hvor de sammen med lederne for Norsk 

Psykologforening og Norsk Lektorlag, stilte krav til helseministeren om at psykisk helse 

skulle inn på timeplanen (Norsk Psykologforening, 2015).  

I media har det også vært mange fortellinger om — og stor begeistring for — ulike former for 

satsing på psykisk helse i skolen. Blant annet kunne vi lese på nettsiden til Norsk 

Psykologforening at både helseministeren, elever, skolepsykologen og helsesøster i Oppegård 

kommune forteller om udelte positive følger av at de har hatt psykologer på skolene en dag i 

uken (Halvorsen, 2017). Psykologene har hatt samtaler en-til-en, gitt veiledning til lærerne og 

undervist elevene om psykisk helse. Det virket å være enighet mellom intervjuobjektene om 

at økt tilstedeværelse av psykolog og generell fokus på psykisk helse hadde positiv effekt. De 

snakket imidlertid lite om hva de refererte til når de brukte begrepet og hva ved den psykiske 

helsen som var blitt bedre, og hva med tiltaket som hadde påvirket den.  
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Et aktuelt spørsmål i denne sammenheng er hvorvidt vi psykologer kjenner det fagfeltet vi 

skal være eksperter på. Hva er det vi regner som vårt fagfelt som vi skal bruke her? Og hvilke 

tyngdepunkt er det vi vektlegger i dette fagfeltet? Det er så klart ikke ett enkelt svar på dette, 

men det er i alle fall ingen selvfølge at vi har full oversikt over det fagområdet som vokser 

frem i krysningen mellom psykologi, pedagogikk, folkehelse og politikk. Om man ser på 

fagplanen og kompetansemålene i psykologutdanningen, finner man et overveiende fokus på 

klinisk psykologi. I grove trekk kan man påstå at i den grad man i utdanningen har fokus på 

ytre forhold som skolemiljø og samfunnsforhold, er det som et referansepunkt for patologi, og 

som et mål for behandling.  

2.1.1 Brukermedvirkning? 

Selv om pedagoger og psykologer har det profesjonelle ansvaret satsingen på psykisk helse i 

skolen, er målsetningen at elevene skal få det bedre på skolen og i livet ellers, både nå og i 

fremtiden. Og fordi elevene hovedaktørene i satsningen, kan de profesjonelle neppe lykkes 

uten å interessere seg for elevens egne opplevelser og erfaringer.   

For å tydeliggjøre kan vi sammenligne med klinisk psykologisk behandling hvor man i nyere 

tid har sett på «brukermedvirkning» som sentralt i utredning og behandling. Jf. kapittel 3 i  

(Pasient- og brukerrettighetsloven, 2001) og samhandlingsreformen. I stortingsmelding 10 

Mestring og muligheter (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012), trekker regjeringen frem 

perspektivet til brukeren som viktig både i utvikling av helsetjenester og i den enkeltes 

behandlingsforløp. Psykologene har i større grad anerkjent at det er nyttig å ta pasientens 

perspektiv (Duncan & Miller, 2000; Hartmann, 2013). I et klinisk behandlingsopplegg er det 

kanskje mer opplagt at pasientens opplevelse av behandlingen tas hensyn til. Samtidig som 

det ikke er pasienten som skal vurdere hva som er riktig behandling i utgangspunktet. Dette er 

det psykologen eller legen som har utdanning til. Likevel vil det være slik at den faglige 

vurderingen hviler på informasjon fra pasienten, og det vil derfor være avgjørende at 

psykologen eller legen kan ta seg tid til å lytte til pasienten under konsultasjonen.  

På tilsvarende vis vil det være nødvendig og nyttig å lytte til målgruppen for satsningen på 

psykisk helse i skolen. Ved å innhente kunnskap om elevenes opplevelse, kan pedagoger og 

psykologer ha et bedre grunnlag for å kunne gjøre en faglig vurdering. Dersom elevenes 

begrepsforståelse skiller seg fra for eksempel pedagogers og psykologiens forståelse, kan 

dette i første omgang si noe om i hvilken grad vi forstår elevene som «pasientene» vi skal 
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prøve å hjelpe. Og dernest, dersom elevene er målgruppen for tiltaket, for hjelpen, så er 

kunnskap om elevens erfaringer vesentlig for at de som hjelper og de som skal hjelpes drar i 

samme retning.   

Kunnskap om elevenes forståelse av begrepet vil videre være nyttig informasjon når vi som 

fagfolk skal avgjøre hvordan vi best kan gå frem for å fremme psykisk helse i skolen og 

utforme innholdet i «livsmestringsfaget». Det er for eksempel ikke gitt at mer informasjon om 

symptomer på psykiske vansker eller om hvordan en ungdom selv kan påvirke egen psykisk 

helse nå og i fremtiden, vil føre til hverken mindre psykiske vansker eller til at de får det 

bedre. Forskning på ulike forebyggingsprogrammer har vist varierende resultater. Og selv om 

noen programmer tilsynelatende har god effekt, er det mangelfull forskning på effekten over 

tid (Weiss, Westerhof & Bohlmeijer, 2016).  

2.1.2 Helsefremmende, forebyggende eller behandlende 

perspektiv?  

I samtalen om psykisk helse i skolen kan det synes som det ofte er uklart hvem man tar sikte 

på å hjelpe. Elevmangfoldet i skolen er stort og barn og unge har svært ulike utgangspunkt, 

ressurser, egenskaper og forutsetninger for læring, og de befinner seg langs hele spekteret av 

psykisk helse og uhelse. Det vil dermed også være ulikt hva de har behov for og hva som 

eventuelt kan bidra til at de får en bedre psykisk helse. Ved å se på perspektivene til elevene 

kan vi få vite mer om hvor elevene befinner seg - hvem vi skal hjelpe, og slik ha et bedre 

grunnlag for å finne ut hva de opplever å ha behov for og hvordan vi skal hjelpe dem. 

Det er ikke gitt at alle trenger det samme, selv om målet er å «fremmer psykisk helse» for 

alle. Fra et psykologfaglig ståsted synes det særlig nødvendig å ta med perspektivet til barn og 

unge som har høy risiko for å utvikle psykiske vansker eller som allerede strever. Er de 

helsefremmende tiltakene og det nye faget i skolen utviklet med hensyn på å nå disse 

elevene? Er tanken at samme tiltak eller fokus i læreplanen skal fungere både 

helsefremmende, universelt forebyggende og spesifikt forebyggende? I den sammenheng 

synes det nødvendig å diskutere og ta stilling til om det for eksempel vil være mer nyttig med 

mer spissede tiltak. 

Den enkeltes psykiske helse påvirkes av et komplekst samspill mellom ytre forhold som 

familiemiljø, stressorer i omgivelsene, levekår, og individuelle forskjeller (Tetzchner, 2012). 
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Blant annet kan medfødte, genetiske forskjeller forklare en betydelig del av variansen i hvem 

som utvikler psykiske vansker og hvem som ikke gjør det (Beidel & Frueh, 2014). Psykisk 

helse og uhelse er også knyttet til relasjoner og i hvilken grad barnet har tilgang på gode 

støttefunksjoner i omgivelsene. Sosial og emosjonell støtte fra foreldre, lærere og venner er 

nødvendig for at barnet skal få hjelp til å forholde seg til og håndtere egne reaksjoner. Videre 

er sosial kontakt og opplevd støtte en viktig beskyttende faktor mot å utvikle psykiske 

vansker, og er av stor betydning for livskvalitet (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016).  

Folkehelsearbeid defineres som «[…] samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte 

eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk 

sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler […]» (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2011, s. 57). Når vi har fokus på psykisk helse i skolen er det viktig å 

ha klart for oss forskjellen mellom å behandle psykiske vansker, å forebygge psykiske 

vansker og å fremme god psykisk helse. Det er ulik forskning som er relevant, og ulike tiltak 

som er effektive for å nå hver av de tre målsetningene (Major, 2011). 

En metaanalyse som sammenligner effekten av ulike tiltak for å fremme psykisk helse 

og/eller forebygge og behandle psykiske vansker, konkluderer med at en del av tiltakene har 

noe effekt, men at det i hovedsak gjelder tiltak rettet mot grupper eller individer som allerede 

har psykiske vansker, eller tiltak på indikativ forebygging (Weiss et al., 2016). Videre viste 

studien at tiltakene som er rettet mot hele grupper, for eksempel alle elever, og er ment å 

fremme positiv psykisk helse og trivsel, hadde en signifikant, men svak effekt som også ble 

svakere ved oppfølging over tid. Systematiske kunnskapsoppsummeringer fra Norge viser 

tilsvarende resultater. Basert på gjennomgangen rangeres tiltakene på «evidensnivå» en til 

fem. En stor andel av de indikativt forebyggende programmene er godt dokumentert, mens 

det bare er to av de 13 helsefremmende tiltakene som har fått evidensnivå over tre (Ungsinn, 

2018).  

Spørsmålet i studier er gjerne hvorvidt undervisning og tiltak har den ønskede positive 

effekten, altså i hvilken grad de bidrar til at ungdom får bedre psykisk helse og/eller reduserer 

forekomsten eller risikoen for psykiske vansker. I slike forskningsdesign vil det verste utfallet 

være at det ikke har signifikant effekt, altså at det ikke er til hjelp. Men kan vi tenke oss at det 

ikke bare er to mulige utfall –ønsket effekt eller ingen effekt, men at fokus og undervisning 

om psykisk helse også har en uheldig effekt. Kan det på noen områder ha utilsiktede 

virkninger eller «bivirkninger»?  
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Et annet relevant spørsmål er hvorvidt de elevene som sliter med psykiske vansker, tenker at 

psykisk helse handler om dem, og at de tror at tiltak som for eksempel «gymtime for tanker og 

følelser» (Hofgaard, 2015, avsnitt 5) er ment å være til spesifikk hjelp for dem. Det vil i så 

fall være forståelig om de ønsker tiltaket velkommen, men at de blir skuffet i ettertid fordi de 

ikke har fått det de trodde de var med på. Samme scenario kan vi tenke oss med lærere; hvis 

de tror satsingen på psykisk helse i skolen primært handler om at de får «et verktøy» til å 

hjelpe de elevene som «sliter psykisk». Er det dette mange lærere ønsker og forventer? Er det 

dette mange av politikerne snakker om? 

2.1.3 Hva er kompetanse om psykisk helse?  

Det er behov for å avklare hvilke type generell kompetanse om psykisk helse som skal inn i 

læreplanene, fordi den er relevant og nyttig for alle elever. For eksempel er det ikke 

nødvendigvis en sterk sammenheng mellom verbal kunnskap om et fenomen og erfaringer fra 

levd liv. Dessuten er det ikke alltid nødvendig med verbal og bevisst kunnskap for å kunne 

benytte seg av den, jamfør begrepet taus kunnskap (Polanyi & Ra, 2000). Når man snakker 

om å øke kompetansen på psykisk helse blant elevene er det viktig å skille hva man trenger 

kunnskap om og hva man trenger å oppleve og erfare. Kompetanse består av ferdigheter og 

holdning, i tillegg til kunnskap (Samnøy & Wold, 2018). Dersom man følger parallellen 

Hofgaard (2015) trekker mellom kroppsøving og psykisk helse ser man at kroppsøving for 

eksempel har som mål at elevene utvikler kompetanse i å ta vare på egen fysiske helse 

gjennom en aktiv livsstil. Man kan argumentere med at elevene trenger marginalt med 

kunnskap om for eksempel de fysiologiske prosessene i kroppen og helsefordelene ved fysisk 

aktivitet. I hovedsak trenger de kun hjelp til å utøve, praktisere og erfare en mer aktiv livsstil. 

På samme måte kan man argumentere for at mer undervisning om psykisk helse ikke er 

nødvendig, og i alle fall ikke er tilstrekkelig, for å øke kompetansen på psykisk helse. Hva er 

det elevene har av implisitt kunnskap og ferdigheter om mestring av eget liv? Hvordan setter 

de ord på dette, og hvilke holdninger kommer til uttrykk?  

I forlengelsen av en diskusjon av hva kompetanse om psykisk helse innebærer er det aktuelt å 

tenke gjennom hvem som trenger kompetanse om hva. Dersom formålet med psykisk helse i 

skolen er å sette skolen i bedre stand til å følge formålsparagrafen i opplæringsloven og sørge 

for at elvene har det bra på skolen og lærer å mestre fremtidig voksenliv, så bør vi også tenke 

på om det er lærernes kompetanse som skal økes. Altså at mer psykologisk kompetanse i 
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skolen først og fremst kan rettes mot lærere og rektorer, og at gjennom deres praksis kommer 

kompetanse elevene til gode (Samnøy & Wold, 2018). 

Ved å se på hva elevene tenker om psykisk helse kan vi kanskje ta mer informerte 

beslutninger om hva vi ønsker at alle elevene skal lære, hvordan de best kan lære det og 

eventuelt hvilke konsekvensene det har at de lærer eller ikke lærer det. 

2.2 Begrepsavklaring  

2.2.1 Psykisk helse 

Det er ikke enighet om hvordan man best skal definere begrepet psykisk helse, men en mye 

anvendt definisjon er denne fra Verdens Helseorganisasjon (WHO): «En tilstand av velvære 

der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stressituasjoner i livet, kan 

arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i 

samfunnet.» (Sletteland & Donovan, 2012, s. 45). Det er heller ikke konsensus om hva som er 

den mest dekkende norske oversettelsen av WHO sin definisjon. Flere har blant annet kritisert 

oversettelsen fra well-being til velvære på norsk og hevder at det ikke dekker det samme som 

det engelske begrepet (Carlquist, 2015). 

Det er også ulike måter å fortolke definisjonen på. Uthus (2017) tolker for eksempel WHO sin 

definisjon som at de sentrale bestanddelene i psykisk helse er mestringsforventning, 

tilhørighet og å være agent i eget liv. Berg (2012) beskriver på en annen side menneskets 

psykiske helsetilstand som et kontinuum med glidende overganger, og forstår psykisk helse 

som et samlebegrep bestående av tilstander på et kontinuum fra psykisk velvære, via psykiske 

plager, til psykiske lidelser.  

Ut fra den brede forståelsen av psykisk helse som WHO legger til grunn og som anvendes i 

den formelle politiske samtalen om satsning på skolen, er det ikke alltid tydelig hva man 

snakker om. Når eksempelvis et tiltak på en skole har vist å ha god effekt på elevenes 

psykiske helse - hva er det ved tiltaket man mener har hatt effekt på hvilken komponent av 

begrepet psykisk helse. Det er for eksempel forskjell på å få en høyere forventning om 

mestring, økt følelse av tilhørighet (NOU 2015:8, 2015; Uthus, 2017), et bedre selvbilde 

(Major, 2011), og å bidra mer aktivt i samfunnet (Sletteland & Donovan, 2012). 
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Det foreligger mye forskning på hva som utgjør god psykisk helse med utgangspunkt i WHOs 

forståelse på befolkningsnivå (Regjeringen, 2017; WHO, 2015). Men det virker å være 

relativt lite forskning som har undersøkt befolkningens egen forståelse av selve begrepet og 

hvordan dette står i forhold til definisjonen i psykologien (Carlquist, 2015).  

Trivsel 

Det er delte meninger om hvilket begrep på norsk som best samsvarer med det engelske 

begrepet well-being. Carlquist (2015) påpeker at hva man legger i begrepet har konsekvenser 

for folkehelsearbeidet med å fremme god psykisk helse i befolkningen og i skolen. I følge 

Carlquist (2015) kan man definere well-being individualpsykologisk, og snakke om den 

enkelte elev, eller man kan definere det kontekstuelt, og snakke om elever i skolen. Well-

being kan forstås som en subjektiv opplevelse, som en subjektiv vurdering, eller som en 

objektiv vurering. I Norge har det vært brukt ulike begrep og den psykologiske forskningen 

på tema er omtalt som «lykkeforskning» (Nes, 2016). Begrepet lykke på norsk impliserer en 

subjektiv hedonistisk opplevelse «å føle seg lykkelig», og i dagligtalen brukes det gjerne om å 

være oppstemt og føle seg glad. For formålet med denne oppgaven synes det hensiktsmessig å 

anvende ett begrep som var mindre ladet.  

Et annet mye brukt begrep er «trivsel». Selv om det er et mer generelt begrep, påpeker 

Carlquist (2015) at det likevel ikke er dekkende for alle aspekt ved well-being. Dermed legger 

også dette begrepet begrensninger eller føringer for svarene til elevene. Trivsel synes 

imidlertid mindre ladet enn velvære og lykke, og i denne sammenhengen kan det være en 

fordel at det brukes litt mer generelt. Ulempen med å bruke et mer «diffust» begrep er at 

dersom det er uklart hva de blir spurt om er det også mer uklart hva de svarer på. Trivsel 

brukes i dagligtalen og er et uttrykk for «å ha det bra». Det brukes også ofte i den pedagogisk-

psykologiske forskningen på psykisk helse og læringsmiljø i skolen, samt i politiske 

styringsdokumenter for folkehelsearbeidet med å fremme god psykisk helse 

(Helsedirektoratet, 2015). Ved å velge å bruke begrepet trivsel snakker jeg dermed «samme 

språk» som informantene i intervjuene, faglitteraturen jeg informeres av, og den offentlige 

samtalen jeg ønsker å være en del av.  

2.2.2 Læringsmiljø 

Som med psykisk helse er det heller ikke enighet om definisjonen av hva et godt læringsmiljø 

er, men man snakker generelt om fysiske så vel som psykososiale faktorer ved skolemiljøet 
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som legger til rette for at eleven får utnyttet sitt potensiale for å lære best mulig (Ertesvåg, 

2016). Utdanningsdirektoratet definerer læringsmiljø på følgende måte: «…de samlede 

kulturelle, relasjonelle og fysiske forhold på skolen som har betydning for elevenes læring, 

helse og trivsel» (Utdanningsdirektoratet, 2016, s. 1). Her presiseres det at det er elevens egen 

opplevelse av det psykososiale miljøet som er den viktigste. 

Forskningen ser ut til å støtte at relasjonen mellom lærer og elev og relasjoner mellom 

elevene er to sentrale aspekt ved et godt læringsmiljø (Midthassel, Bru, Ertesvåg & Roland, 

2011). Det er gjort mye forskning på læringsmiljø både nasjonalt og internasjonalt innenfor 

fagområdet skolepsykologi og sosial og emosjonell læring (Durlak, Weissberg, Dymnicki, 

Taylor & Schellinger, 2011). I denne forskningen ser det ut til å være en bred enighet om at 

læringsmiljø henger sammen med ulike aspekt ved psykisk helse (Berg, 2012; Samdal, 2009).  

2.3 Teoretisk rammeverk for analysen 

2.3.1 Begrepsanalyse – kritisk psykologi – diskursiv psykologi 

En felles forståelse og definisjon av et fenomen er viktig for å kunne studere, diskutere og 

formidle fenomenet. Psykologien etterstreber å være vitenskapelig, og psykologisk forskning 

anvender derfor mer eller mindre tydelige definisjoner og operasjonaliserte begreper. Personer 

utenfor fagfeltet og allmuen bruker gjerne et begrep på en langt mer diffus og lite konsekvent 

måte. Som mennesker har vi alle kjennskap til og erfaring med psykologiske fenomen, og i 

forsøket på å forstå egen og andres atferd har vi både implisitte og eksplisitte oppfatninger av 

ulike psykologiske fenomener og begreper, og om sammenhengen mellom disse (Stanovich, 

2014). Dermed kan det oppstå en diskrepans mellom den vitenskapelige forståelsen av et 

fenomen og allmennhetens erfaringsbaserte og individuelle oppfatning. 

Begrepet psykisk helse har de siste årene spredt seg fra helsefeltet og inn i politikken, media 

og dagligtalen. Diskursen om psykisk helse ser i det hele tatt ut til å være i endring. Både i 

form av hvem som bruker begrepet, fra helsepersonell til lærere og politikere, hvem det 

brukes om, fra pasienter til «alle, og i hvilke sammenhenger det brukes, fra helsevesenet til 

offentlige og samfunn.  

«Concept creep», eller begrepsvandring, referer til at et begrep kan bli brukt på måter det ikke 

var tiltenkt og de som bruker det kan således tenke ulikt om hva det betyr (Haslam, 2016). 
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Haslam viser til hvordan begrep i psykologien har spredt seg både til å brukes av flere og flere 

mennesker, og om flere og flere fenomen og erfaringer. Dermed har grensene for hvilke 

menneskelige erfaringer som omfattes av et begrep, som eksempelvis depresjon eller traume, 

blitt mer utydelige. I følge Haslam (2016) former disse begrepene måten vi mennesker forstår 

oss selv på og hvordan vi gir mening til våre erfaringer, og han peker på flere uheldige følger 

av at begrep fra psykologien preger selvforståelsen i samfunnet. Han hevder for eksempel at å 

omtale stadig mer som psykiske vansker eller lidelser, bidrar til flere oppfatter seg som 

«sårbare», eller som offer og maktesløse eller passive i egne liv.  

Man se for seg at allmenhetens forståelse av årsakssammenhenger og helsefremmende tiltak, 

kan skille seg markant fra den psykologfaglige forståelsen, uten at dette nødvendigvis er 

tydelig for noen av partene fordi man har et felles begrep. Jeg oppfatter at det er en slik 

diskrepans mellom den faglige og ikke-faglige forståelsen i diskusjonen om psykisk helse i 

skolen, og det synes relevant å undersøke begrepsbruken nærmere. Oppmerksomhet mot et 

potensielt skille, kan også tydeliggjøre mulige innvendinger mot satsningen på psykisk helse i 

skolen. Til tross for tilsynelatende stor begeistring for at psykologisk tenkning og psykisk 

helse skal få større plass i skolen, har denne tankegangen noen fallgruver. Ecclestone (2012) 

peker på at det er en risiko for noen selvforsterkende mekanismer når vi har en 

«psykologisert» tilnærmingen til å forstå problemer og til å foreslå løsninger. De gode 

intensjonene bak satsningen kan medføre at mulige ulemper kommer i bakgrunnen og blir 

ignorert (Ecclestone, 2012). 

Denne oppgaven tar også inn perspektiver fra kritisk psykologi. Innenfor disiplinen kritisk 

psykologi er man opptatt av å reflektere kritisk over antakelser og føringer i eget fag, altså en 

form for selvrefleksjon og selvmonitorering. Videre sees det som viktig å utforske hvilken 

påvirkning psykologien har på samfunnet og samfunnsutviklingen (Madsen, 2012). Ut fra 

fokuset de siste årene på å få «psykologien ut i samfunnet - og inn i skolen» kan det se ut til at 

psykologiens refleksjoner over eget bidrag til samfunnsutviklingen har begrenset seg til å se 

på den positive påvirkningen. 

Dersom denne oppgaven avdekker noe mønster i hva slags syn elevene ser ut til å ha 

internalisert på psykisk helse og uhelse, kan det, i tråd med tanken i kritisk psykologi, være 

interessant å reflektere over hvilke diskurser begrepsforståelsen åpner opp for. Ved å bruke 

analysen som del av en diskursanalyse av begrepet, er håpet at oppgaven kan være et innspill 

til psykologiens refleksjoner over eget bidrag til samfunnsutviklingen. 
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3 Metode 
I den følgende delen vil jeg gjøre rede for oppgavens metodologisk utgangspunkt ved å gi en 

kort presentasjon av noen sentrale aspekt ved kvalitativ forskning og et kvalitativt 

forskningsintervju. Videre følger en gjennomgang av tematisk analyse som fremgangsmåte 

for å analysere intervjuer. De aspektene som er særlig relevante for studien og de metodiske 

valgene jeg har gjort vil løftes frem underveis. Avslutningsvis presenteres utvalget og 

datamaterialet.  

3.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning har som mål å undersøke hvordan et fenomen forstås eller gis mening og 

en slik tilnærming retter seg mot å forstå sammenhenger og prosesser hos individet 

(Krumsvik, 2013). Problemstillingen i denne oppgaven handler om å utforske elevenes 

forståelse av begrepet psykisk helse. Da det i tillegg foreligger lite forskning og teori på dette 

perspektivet fra før, synes det hensiktsmessig at oppgaven benytter en kvalitativ tilnærming 

for å besvare problemstillingen.  

Det er ulike metodologiske tilnærminger og analysemetoder innenfor kvalitativ forskning. Da 

målet med denne studien er å få mer kunnskap om hva elevene tenker og forstår med et 

begrep, er det naturlig å starte med å spørre elevene selv, og det virker mest hensiktsmessig 

med en kvalitativ intervjuundersøkelse. En innvending mot dette valget kan være at hvordan 

noen forstår et begrep også kan komme til uttrykk på andre måter gjennom for eksempel 

handlinger. En observasjonsstudie ville dermed også kunne belyse forskningsspørsmålet og 

det er altså ikke opplagt at intervju er den eneste måten å undersøke problemstillingen på. 

Hensikten med denne studien er at den kan gi kunnskap som kan inngå i en større samtale om 

psykisk helse som definert tema og fag i skolen, og potensielt være et utgangspunkt for å 

sammenligne det med politiske og psykologiske forståelser, som det fremkommer i språklig 

form i blant den offentlige diskusjonen om tema. Ut i fra dette synes intervjuer å være den 

mest formålstjenlige for å besvare problemstillingen. I tillegg er gruppeintervjuer lettere å 

gjennomføre innenfor rammene av denne oppgaven. 
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3.2 Kvalitative intervjuundersøkelser  

Et kvalitativt intervju er metode for å få tak i intervjupersonenes egne erfaringer, tolkninger 

og opplevelser av verden. Hensikten er å få en dybdeforståelse, men hva det er man forstår er 

ikke opplagt. Hvilken form for kunnskap man tenker kan komme ut av et intervju avhenger av 

hvilket grunnleggende syn forskeren har på kunnskap, den epistemologisk posisjonen 

(Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Kvale, Brinkmann, Anderssen og Rygge (2015)  

argumenterer for en posisjon hvor man tenker at det informanten sier, gjenspeiler deler av 

dens individuelle oppfatning av verden, men at det som sies samtidig er påvirket av 

konteksten og de føringer som ligger i den.  

3.3 Ulike former for intervju  

Det foreligger ikke standard prosedyrer for hvordan man skal gjennomføre og analysere 

kvalitative intervju. Forskeren må tilpasse metoden til studiens formål og gjøre avveininger 

om hvordan man skal gjennomføre og analysere intervjuene (Kvale et al., 2015).  Jeg vil 

videre presentere noen sentrale aspekt ved intervju som metode og gå gjennom de valgene jeg 

har tatt for denne studien knyttet til disse aspektene.  

Grad av struktur 

Kvalitative semistrukturerte intervju gir rom for at deltakerne kan komme med meninger og 

synspunkt som intervjueren ikke har tenkt på og definert i et spørsmål på forhånd. En 

semistrukturert form sees dermed som en egnet form for å gjøre eksplorerende intervju som i 

denne oppgaven. En intervjuguide ble utarbeidet på forhånd og de samme spørsmålene ble 

stilt i alle gruppene, men det var også satt av tid til oppfølgingsspørsmål underveis. 

Antall deltakere 

Ifølge Parker (2005) skiller gruppeintervjuer seg kvalitativt fra intervjuer med en og en og har 

andre muligheter og begrensninger. Hensikten med å intervjue i grupper er ikke at deltakerne 

skal bli enige og komme fram til et enhetlig svar, men snarere tvert imot, at man får frem så 

mange ulike synspunkter som mulig. Den som intervjuer styrer i mindre grad samtalen enn 

ved andre typer intervju, men har som fokus å legge til rette for en åpen dialog hvor 

deltakerne kan uttrykke personlige og motstridende synspunkt (Kvale et al., 2015).  

De ulike formene for intervju produserer ulike former for kunnskap - hva de kan hjelpe oss å 

svare på - og som i valget mellom observasjon og intervju, kan flere av tilnærmingene tenkes 
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å være nyttige til å utforske problemstillingen. I tråd med Kvale et al. (2015) og Parker 

(2005), valgte jeg å gjøre fokusgruppeintervju fordi ønsket med intervjuene var å få frem et 

størst mulig mangfold av elevenes oppfatninger. Det er mellom fem og åtte deltakere i hver 

gruppe for å være mange nok til å få frem ulike syn, men samtidig få nok til at alle elevene får 

anledning til å være med i samtalen. Videre er jeg også interessert i å se om det er stort 

mangfold i hvordan elevene forstår begrepet psykisk helse, og dette spørsmålet ville i mindre 

grad kunne besvares med utgangspunkt i dybdeintervju med noen få elever. I tillegg ble 

gruppeintervju valgt av praktiske årsaker og av hensyn til begrensninger innenfor det større 

prosjektet intervjuene inngår i.  

3.4 Andre viktige hensyn  

Intervjusituasjonen en sosial situasjon hvor kommunikasjonen skapes, konstrueres, i 

samspillet mellom deltakerne (Kvale et al., 2015) og det er flere viktige aspekter ved denne 

situasjonen som er relevante for oppgaven. Maktstrukturen er et eksempel på et slikt aspekt da 

det i intervjuer vil være en skjev struktur fordi forskeren er den som setter agendaen, styrer 

samtalen og har «makten» til å tolke det som sies. I denne studien blir det muligens en 

ytterligere skjevhet fordi konteksten for intervjuene er skolen, hvor intervjuobjektene 

vanligvis opptrer i rollen som elever. Selv om forskeren ikke opptrer i rollen som en lærer, 

som til vanlig har definisjonsmakt i kraft av å være den som vurderer elevene, så kan det 

likevel tenkes at dynamikken mellom deltakerne og intervjueren ligner den mellom elever og 

lærere. Dermed er det en risiko at elevene i et slikt intervju gjennomført på skolen, større grad 

enn i en annen kontekst svarer ut fra det de tror intervjueren ønsker å høre. 

Det er ikke bare forholdet mellom intervjueren og intervjuobjektet som påvirker situasjonen, 

men også allmenne sosiale prosesser mellom deltakerne i gruppen. Innenfor sosialpsykologisk 

forskning på gruppeprosesser er det gjort flere kjente studier på hvordan deltakere i en gruppe 

endrer svar og holder tilbake informasjon når de oppfatter at dette er mer i overenstemmelse 

med synspunkt i gruppen. Forskning på konformitet som resultat av gruppetenkning (Janis) 

og selvsensur (Asch) er kjente eksempler (se bl. a. Myers, 2015). I forbindelse med sosiale 

prosesser er det noen spesielle egenskaper ved intervjugruppen som bør nevnes. 

Ungdommene som intervjues er i en alder hvor en av de sentrale utviklingsoppgavene er å 

etablerer selvstendige meninger og synspunkt. De styres mindre av foreldrenes meninger og 

påvirkes i større grad av andre ungdommer (Tetzchner, 2012). Det kan tenkes at dersom de 
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ikke har en oppfatning av begrepene fra før så vil de i større grad enn voksne være tilbøyelige 

til å svare i tråd med de andre i gruppen. Å etablere sosial posisjon og å finne sin plass i en 

gruppe er også spesielt viktig i denne alderen og det kan tenkes å påvirke i hvilken grad de 

føler seg fri til å komme med svar som avviker fra de andres oppfatning (Erikson, 1994). 

Det er vanskelig å unngå slike prosesser, men i de gruppene hvor det var stor forskjell i hvor 

aktivt elevene deltok, forsøkte intervjueren å oppmuntre de stille elevene til å komme med 

sine synspunkt. I noen grupper var intervjueren mer strukturerende og tok en «runde rundt 

bordet» for hvert spørsmål for å gi alle elevene mulighet til å svare. På tross av slike forsøk er 

det ikke mulig å vite i hvilken grad elevene likevel utøvde selvsensur av hensyn til gruppen.  

Når vi skal utforske begrepsforståelsen kan det være en utfordring at bruken av psykisk helse 

er så etablert i samfunnet. Nettopp fordi vi har et stort felles begrep som er så utydelig, så kan 

forskjellene i meningsinnholdet for den enkelte ligge mer tilgjengelig utenfor språket - i den 

enkeltes «levde liv» og implisitte kunnskaper (Parker, 2014). Språket blir i så måte 

begrensende. Ved å spør elevene direkte, får vi kun tilgang til det språklige aspektet av 

forståelsen. Og når det gjelder psykisk helse, kan det være et aspekt som i stor grad er farget 

av hvordan andre rundt dem bruker begrepet. Det er dermed noen begrensninger i hvor åpent 

jeg har mulighet til å lese utsagnene fra elevene. 

3.5 Tematisk analyse 

Tematisk analyse er en måte å organisere og beskrive kvalitative data på. Hensikten med 

analysen er å prøve å identifisere og analysere mulige mønster av mening (tema) i data på 

tvers av flere datasett, eksempelvis mellom flere intervjuer eller i et intervju med flere 

personer (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analyse kan betegnes som en fremgangsmåte som 

kan anvendes med ulike metodologiske tilnærminger, ulike teorier og med ulike 

vitenskapsteoretiske utgangspunkt. Braun og Clarke (2006) mener likevel at tematisk analyse 

bør sees som en bestemt, avgrenset metode med klare retningslinjer og for hva som utgjør en 

god analyse.  

Jeg har valgt å gjøre en tematisk analyse av datamaterialet i denne oppgaven fordi det er en 

anvendelig og fleksibel tilnærming som egner seg godt til eksplorerende studier hvor man 

ikke har klare hypoteser om resultatene på forhånd. Den kan brukes til å oppsummere et stort 

datasett og til å gi en detaljert og nyansert beskrivelse av det. Den muliggjør også både 
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sosiologiske og psykologiske tolkninger av data. Videre krever den ikke at man har inngående 

kjennskap til en metode og den er forholdsvis ukomplisert både å lære og å formidle videre 

(Braun & Clarke, 2006). Hvordan man skal bruke tematisk analyse som et metodologisk 

verktøy avhenger av både datasettet og formålet med analysen. Braun og Clarke (2006, s. 9) 

peker på fire spørsmål som sentrale å ta stilling til i denne prosessen,  

Epistemologisk standpunkt  

Forskeren kan ha enten en konstruktivistisk eller et realistisk utgangspunkt for analysen 

(Braun & Clarke, 2006). Hvilket epistemologisk tilnærming man velger vil avgjøre hvilke 

tolkninger av datamaterialet som er «mulige» og hvilke slutninger man kan trekke. Innenfor 

realismen tenker man seg et en-til-en forhold mellom det som sies og det det er et uttrykk for, 

man antar at de språklige formuleringene direkte gjenspeiler individets egne 

virkelighetserfaringer og meninger. Med en realistisk tilnærming vil man lettere kunne 

begrunne sammenhenger og mønster av mening i datasettet ved å henvise til eksplisitte utsagn 

fordi man antar at utsagnet er det samme som meningen til personen. Innenfor 

konstruksjonismen tenker man seg mening og erfaringer som sosiale konstruksjoner og at det 

som sies - språket - er uttrykk for disse konstruksjonene heller enn for «individets psykologi». 

En slik tilnærming gjør at analysen i mindre grad sier noe om forhold ved enkeltpersonene i 

intervjuene, men muliggjør tolkninger av - og teorier om- hvilken større sosiokulturell 

kontekst som ligger til grunn for at personene sier det de sier.  

I tråd med argumentasjonen til Kvale et al. (2015) om at disse posisjonene ikke representerer 

en dikotomi, men et kontinuum, har jeg valgt å innta et perspektiv et sted «midt mellom», 

hvor jeg tenker at det elevene sier reflekterer noe av den enkeltes oppfatning av verden men at 

utsagnene også reflekterer den sosiokulturelle konteksten de befinner seg i. I analysen og 

tolkningene i denne oppgaven vil det realistiske perspektivet komme tydeligst frem, mens det 

konstruksjonistiske kanskje vil være tydeligere i drøftingen og forslag til nye hypoteser. 

Koding og tema  

Et tema er en form for mønster i datasettet og skal være et uttrykk for noe ved responsene som 

er sentralt i forhold til forskningsspørsmålet (Braun & Clarke, 2006). Det er ingen bestemte 

kriterier for hvordan man avgjør hvor «stort» et mønster må være for å være et tema, det 

viktige er at forskeren setter noen kriterier og er konsistent i bruken av de. I analysen av 

intervjuene har jeg valg t å vektlegge både hyppighet og i hvor stor grad det synes å være 
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enighet i gruppen om, samt hvor «fyldig» en gitt respons er – med for eksempel beskrivelse 

av konkrete eksempler eller egne erfaringer.   

Videre må man ta stilling til om man ønsker å ha en bred tilnærming og beskrive alle temaene 

og undertemaene i datasettet eller om man ønsker å beskrive ett eller to spesifikke tema mer i 

dybden. En bred tilnærming egner seg godt når synspunktet til deltakerne ikke er godt kjent 

på forhånd da det åpner for få frem et størst mulig mangfold av meninger i analysen ved at 

forskeren i mindre grad ser på datasettet «på jakt etter noe bestemt». For analysen i denne 

oppgaven synes det derfor hensiktsmessig å ha en slik tilnærming med flere tema og 

undertema for å prøve å gi en mest mulig rik beskrivelse av hele datasettet.  

Analysenivå 

I prosessen med å identifisere tema kan man fokusere på ulike «nivå» i materialet. Man kan se 

på et semantisk nivå - på det som sies eksplisitt - eller man kan se «under» på et dypere nivå. 

En tematisk analyse på et latent nivå prøver å gå bak det eksplisitte og få tak i forståelsen, 

antakelsene og ideene som ligger bak det som sies. En analyse av svarene på et latent nivå vil 

innebære mer tolkning allerede i prosessen med å kode utsagnene ved at forskeren må avgjøre 

hva den mener ligger implisitt i de forskjellige svarene (Braun & Clarke, 2006) 

I arbeidet mitt med å få en større innsikt i hvordan elevene forstår et begrep, synes det 

interessant å fokusere både på det eksplisitte svarene på spørsmålet om hvordan de forstår 

psykisk helse, og på de latente, underliggende antakelsene og ideene som kan ligge i svarene 

når jeg har søkt å finne tema. I prosessen med å finne frem til tema forsøkte jeg derfor å 

analysere svarene på begge «nivå».  

Teoretisk utgangspunkt   

I arbeidet med å identifisere tema kan man ta utgangspunkt i tidligere forskning og teorier på 

området (teori-drevet, «top-down»). Alternativt man kan kode mer åpent med utgangspunkt i 

det som kommer frem underveis i det bestemte datasettet uten å gå ut fra allerede eksisterende 

kategorier og koder (induktiv, «bottom-up»). Den sistnevnte egner seg godt til eksplorerende 

analyser fordi den gir meg mulighet til å ha en mer «naiv» tilnærming og å se på datasettet 

med et mest mulig åpent blikk. I tråd med denne tilnærmingen valgte jeg å ikke gjennomgå 

litteratur på feltet før analysen, men gjorde dette underveis i prosessen. 

Med utgangspunkt i spørsmålene over blir enhver tematiske analyse en potensielt unik 

kombinasjon av «svarene» forskeren velger. Ut fra de svarene jeg har kommet frem til for 
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denne studien, er det en tilnærming med et konstruktivistisk utgangspunkt, som undersøker 

spesifikke aspekt ved materialet og som er opptatt av latente tema. En slik tilnærming gjør 

ifølge Braun og Clarke (2006) at den til en viss grad kan sammenfalle med tematisk 

diskursanalyse.  

3.5.1 Seks steg i en tematisk analyse 

Prosessen med å gjennomføre en tematisk analyse med et datamateriale kan deles opp i seks 

konkrete steg (Braun & Clarke, 2006). Stegene følger hverandre naturlig, men noen ganger 

kan det være nødvendig å gå et steg tilbake før man går videre. Under følger en kort 

beskrivelse av de seks stegene som skissert av Braun og Clarke (2006, s. 15-23). 

1. Gjøre seg kjent med datamaterialet ved å lese gjennom det så tidlig som mulig i 

prosjektet og deretter lese det gjentatte ganger mens man noterer tanker, interessante 

aspekt og potensielle tema og undertema. 

2. Lage foreløpige koder. En kode er en enhet i materialet som fremstår som interessant 

for forskeren og som er den minste dataenheten som kan uttrykke dette aspektet (f. 

eks. et ord eller en setning). Når man koder organiserer man materialet i kategorier 

som er relevante for forskningsspørsmålet og kodingen er dermed ikke en nøytral 

gjengivelse, så analysen starter allerede her (Miles & Huberman, 1994). Det vesentlige 

i dette steget er at teksten gjennomgås grundig og at all data kodes og kategoriseres. 

3. Lete etter tema. Etter at kodingen er gjennomført prøver man å se etter hvordan de 

ulike kodene står i forhold til hverandre og mulige måter å organisere kodene på i mer 

overordnede kategorier i form av tema og undertema. 

4. Revidere tema. Med utgangspunkt i de foreløpige temaene fra steg tre, kan man nå 

arbeide mer inngående med temaene for å undersøke hvor godt de faktisk 

representerer klart atskilte mønster av mening og om koder innenfor et tema faktisk 

handler om det samme. Målet med dette steget er å «renskrive» det tematiske kartet og 

sikre at temaene gir mening i forhold til kodene og utdragene innenfor temaet, og at 

hvert enkelt tema gir mening sett i forhold til de andre temaene og i forhold til hele 

datasettet.  

5. Definere tema. I tillegg til å bestemme seg for en konsis og dekkende «tittel» på 

temaene, må man i dette stadiet utarbeide en dekkende beskrivelse av hva hvert tema 

handler om - hva som er det sentrale i temaet med hensyn på forskningsspørsmålet.  
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6. Skrive rapport. Målet er å formidle en sammenhengende og meningsfull «historie» ut 

fra det komplekse materialet, slik at analysen og tolkningene man har gjort er tydelige 

og overbevisende for leseren. 

I tråd med denne fremgangsmåten, ble intervjuene gjennomgått gjentatte ganger for å finne 

frem til forslag til hovedtemaer og undertemaer. Det kunne vært aktuelt å bruke 

tekstbehandlingsprogram (eksempelvis NVivo) som verktøy for å organisere og strukturere 

utdrag fra intervjuene til å fylle ut kategorier, men datasettet er relativt lite og det ble derfor 

vurdert at det vil være praktisk og oversiktlig nok å gjøre det manuelt. Kodingen var 

datadrevet, det vil si at kategorier ble bestemt og temaene definert ut fra det jeg oppfattet som 

mønster i dataene, og ikke ut fra forhåndsbestemte kategorier. Underveis i prosessen ble 

forslag til tema og kategorier drøftet med veileder og det ble gjort forsøk med å organisere 

utsagnene i forskjellige tema. I tråd med anbefalingene fra Braun og Clarke (2006) hadde 

altså de første stegene i analysen en mer induktiv, bottom-up tilnærming ved at den var styrt 

av datasettet. I de siste to stegen av analysen forsøkte jeg å tolke funnene ut fra eksisterende 

forskning og knytte det opp til aktuell litteratur og den faglige diskusjonen. 

3.6 Utvalg og datamaterialet  

3.6.1 Tilgang til data  

Jeg har vært involvert som forskningsassistent i et prosjekt gjennom Universitetet i Bergen 

(HEMIL-senteret) og Høgskolen i Sogn og Fjordane (nå fusjonert til Høgskolen på 

Vestlandet). Prosjektet heter Kompetanseheving i Lærernes Arbeid med Positiv Psykisk helse 

og læringsmiljø (KLAPP) og er et utviklingsprosjekt med fokus på å undersøke lærere sin 

kompetanse om sammenhengen mellom skoletrivsel, læringsmiljø og utviklings av sunn 

psykisk helse. Fokusgruppeintervjuene som brukes i denne oppgaven ble samlet inn i et 

pilotprosjekt i 2014 i sammenheng med KLAPP. Jeg har selv vært tilstede under samtlige 

intervjuer og har transkribert materialet i etterkant.  

Intervjuene er gjennomført med elever fra ungdomsskolen, totalt syv intervju med fem til seks 

deltakere i hver. Intervjuobjektene representerer fire ulike skoler og alle tre klassetrinn på 

ungdomsskolen. Det er semistrukturerte intervju med 11 spørsmål og jeg har brukt tre av 

spørsmålene i analysen. Svarene på disse utgjør totalt omtrent 30 sider transkribert materiale 
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(ikke kondensert) (vedlegg 3). Dette vurderes å være stort nok materiale til å gjøre en tematisk 

analyse, men er ikke for omfattende til å analysere innenfor rammene av denne oppgaven.  

3.6.2 Intervjusituasjonen  

Innledningsvis ble det psykoedukative selvhjelpsskrinet Psykologisk Førstehjelp (Raknes, 

2017) presenterte som tema for intervjuet og intervjueren sa til elevene at hun ønsket å lære 

mer om hvordan det hadde vært for dem å ha opplæring i det materialet. Intervjuguiden var 

organisert i 11 spørsmål hvorav de fire første spørsmålene var mer generelle og åpne spørsmål 

om læringsmiljø og psykisk helse og spørsmål fem til ti var spørsmål mer konkret knyttet til 

erfaringer med prosjektet med Psykologisk Førstehjelp (PF) i skolen. Spørsmål elleve var et 

åpent spørsmål om det var noe elevene ønsket å legge til.  

3.6.3 Transkripsjon  

Arbeidet med å transkribere det muntlige materiale til skriftlig form gjorde at jeg fikk oversikt 

over materialet uten å begynne å kategorisere og fortolke før jeg hadde hørt gjennom alle 

intervjuene. Jeg transkriberte ordrett og med nynorsk rettskriving da nynorsk ligger tettest 

opptil den dialekten elevene snakker. Jeg korrigerte ikke setningsoppbygging eller 

inkonsekvent bruk av ulike språkformer innen nynorsk, men varierte dette ettersom 

intervjuobjektene varierte det. Formålet med dette var at det transkriberte materialet skal ligge 

nærmest mulig elevenes egne ord og uttrykk. De endelige temaene som ble valgt var det 

mulig å finne presise synonymer for på bokmål. Disse ble derfor oversatt uten at jeg tror det 

gir en annen tolkning eller mening til materialet enn de nynorske begrepene. 

3.6.4 Utvalg  

De fire skolene som er med, er de skolene som er med i KLAPP. Skolene er innenfor Sogn og 

Fjordane og er alle mindre skoler på tettsteder i fylket. Elevene representerer aldersspennet 

innenfor ungdomsskolen fra 14 til 17 år. Det er ikke ment å være et randomisert utvalg av 

elever fra skolen, men å være et utvalg av forskjellige elever for å få tak i ulike perspektiv. 

Det er læreren som har valgt ut elevene fra hvert trinn til å delta i intervjuene, og de ble bedt 

om å velge både jenter og gutter. Ellers er deres utvalg ikke styrt av studien. 
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3.6.5 Begrensninger i datasettet  

Det kan potensielt være problematisk å bruke et datamateriale noe «løsrevet» fra den 

konteksten (KLAPP) det er samlet inn i. Det kan være både en fordel og en utfordring at det 

er noen andre som har utformet spørsmålene og intervjuet informantene. Samtidig vil jeg 

presisere at jeg har vært involvert som forskningsassistent gjennom hele forskningsprosjektet 

og har derfor god kjennskap til både materialet og omstendighetene rundt innsamling. Jeg er 

dermed i posisjon til å gjøre en selvstendig refleksjon og drøfting av mulige forbehold og 

metodologiske begrensninger ved studien og konklusjonen i oppgaven.  

3.7 Forskningsetiske perspektiver  

3.7.1 Anonymitet 

Identiteten til forskningspersonene er sikret ved at informantene kun oppgir fornavn i 

lydopptaket, samt at alt materiale ble anonymisert ved transkribering. Referanser til navngitte 

personer eller steder er tatt ut av tekstmaterialet. Videre er lydopptakene lagret i henhold til 

gjeldende regelverk og skal slettes etter bruk. Hele prosjektet, inkludert 

fokusgruppeintervjuene med elevene, er godkjent av Regional Etisk Komite (Vedlegg 1) 

3.7.2 Frivillig deltakelse  

Deltakerne ble rekruttert ved at klasselæreren informerte elevene om gruppeintervjuet og 

spurte elevene og de kunne tenke seg å delta. Elevene som ønsket å være med, fikk så et 

informasjonsskriv med seg hjem, og snakket med foreldrene om deltakelse. Foreldrene kunne 

deretter skrive under på samtykkeerklæringen (Vedlegg 2). Foreldrene til samtlige deltakere 

har signert. 
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4 Resultater  
I denne delen av oppgaven vil jeg beskrive de valgte temaene og gjøre rede for resultatene. 

Mulige tolkninger og implikasjoner, samt en vurdering av resultatenes kvalitet og 

overførbarhet vil bli gjennomgått i den påfølgende diskusjonsdelen. 

Spørsmålene som ble stilt til elevene med utgangspunkt i intervjuguiden er som følger: 

1. a.  Hva betyr godt læringsmiljø? 

b.  Hva vil dere beskrive læringsmiljøet i klassen deres? 

c.  Hvordan vil dere beskrive læringsmiljøet på skolen deres? 

d.  Hvem mener dere er ansvarlige for læringsmiljøet i klassen og på skolen? 

e.  Oppfølgingsspørsmål: Har elevene også et ansvar for læringsmiljøet?» 

2. Slik dere tenker, hva vil det si å ha god psykisk helse? 

3. Har psykisk helse noen sammenheng med hvordan en har det på skolen og mestrer 

skolehverdagen? 

4.1 Psykisk helse 

Svarene til elevene varierer som forventet i hvor innholdsrike de er - noen elever forteller om 

mange aspekt ved psykisk helse mens andre svarer med få. Det er også variasjon i hva de 

trekker frem. Like fullt viste den tematiske analysen noen mønster i hvordan elevene forstår 

psykisk helse og det synes som i alle fall fire hovedtema går igjen i elevens svar:  

4.1.1 Hva som bidrar til trivsel og til manglende trivsel 

Når elevene snakker om hva god psykisk helse er forteller de om ting som bidrar til at de har 

det bra og trives, og om noen bestemte faktorer de knytter til manglende trivsel og/eller 

psykiske vansker. De gir forskjellige beskrivelser, men det er et mønster i at mange 

konkretiserer det som bestemte tanker, følelser, hjelpesøkende handlinger og relasjoner til 

andre. 

Tanker 

I svarene vektlegger elevene betydningen av kognitive prosesser, men de er opptatt av ulike 

sider av kognisjon. Noen er mest opptatt av innholdet i tankene og skiller mellom tanker i 

form av en verdivurdering av innholdet i tankene som mer eller mindre positive eller 
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negative. Mange av elevene vektlegger at god psykisk helse innebærer en bestemt måte å 

tenke på hvor man for eksempel finner en mer positiv fortolkning av en hendelse som i 

utgangspunktet ble oppfattet som negativ. Videre fremholder de at tankene har en bestemt 

ladning - at de er positive - noe det følgende sitatet kan illustrere: «At vi prøver å tenke 

positivt [...] at hvis du har fått en litt dårlig karakter så må du se det positive i det». 

På samme måte som positive tanker er et viktig aspekt ved god psykisk helse, uttrykker de at 

«negative tanker» er et sentralt kjennetegn ved manglende trivsel (dårlig psykisk helse). De to 

sitatene under illustrerer en slik forståelse: «... tenke negative tanker om seg selv». og «At du 

bare tenker negativt og ikke positivt».  Andre fokuserer på hva man tenker på i form av 

konsentrasjon på en eller annen oppgave og en elev gir følgende eksempel på å være 

distrahert:  

... hvis du sliter litt da med ett eller annet så tenker du bare på det problemet hele tiden, 

og da om det er litt sånn, du er egentlig i favorittsporten din da, men da klarer du ikke, 

på grunn av det problemet i hodet da, å gjøre noe. 

Følelser  

Elevene beskriver videre at psykisk helse handler om en subjektiv opplevelsesdimensjon. 

Noen spesifiserer mer med at det er snakk om følelser, for eksempel å være bekymret eller 

være redd, som denne eleven: «Du gruer deg nesten til alt mulig, til senere i framtiden, i 

friminuttene, i alt». Eleven i utdraget under beskriver at han har en følelse av trygghet når han 

forteller om hva læreren gjør for å bidra til at elevene trives og har det bra  

[...] i timene og sånn så skal vi få si hva vi vil og så liksom at ikke andre skal dømme 

deg for det, og det er jo på en måte å si at her skal det være trygt, her skal det ikke 

være noe mobbing eller erting eller noe sånn. 

Andre utsagn henspiller på en mer generell opplevelse av hvordan man har det. Og flere 

elever beskriver god psykisk helse som en følelsestilstand som oppleves som noe positivt - en 

følelse av for eksempel «å ha det godt med deg selv» og å «Ha det godt med de man er 

sammen med». På samme måte gir de uttrykk for at dårlig psykisk helse oppleves –føles- som 

noe negativt. For eksempel: «... jeg mener at hvis du ikke har det bra med deg selv (og sliter 

psykisk …)» og: «… men hvis du har mange venner og sånn så føler du deg jo bedre enn en 

som blir mobbet og ikke har noen venner». 

Erkjennelse og handlinger 
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Flere trekker også frem ulike handlinger som en komponent av å ha god psykisk helse og det 

synes som de særlig tenker det handler om å erkjenne realiteten og dele hvordan de har det 

med de som er rundt og be om støtte når de har behov for det. En 10. klassing beskriver det 

slik: «... jeg vil si at å kunne erkjenne at du har problem, og at du har ikke noen veldig store 

problem, men de problemene du har kan du innrømme og søke hjelp for». Og en annen elev 

slik: «Du kan ta vare på deg selv» 

Venner og relasjoner 

I samtlige av intervjuene kommer ungdommene på ulikt vis inn på at de ser gode relasjoner til 

de andre elevene som sentralt for god psykisk helse og som et viktig aspekt for at de skal 

trives på skolen. En av elevene uttrykker at: [Psykisk helse er] «[Å] ha gode venner rundt seg. 

Som du kan stole på». Noen uttrykker en slik forståelse av psykisk helse på denne måten: 

«Det er at du har venner og har alltid noen å være med og noen som stiller opp for deg i 

vanskelige situasjoner». 

Elevene gir på ulike måter uttrykk for at noen typer negative relasjonelle erfaringer eller 

hendelser er av betydning for psykisk helse og hvordan de har det. Flere vektlegger at 

opplevelser med å bli mobbet og utestengt eller å ikke ha venner er av særlig betydning.  

Som eleven i det følgende sitatet uttrykker det: «For eksempel hvis du blir mobbet så kanskje 

du sliter med det til blir gammel og voksen og sånn». En av elevene beskriver dårlig psykisk 

helse slik: «Det er vel dersom du sitter mye alene og ikke er så flink sosialt, at du ikke klarer å 

få venner og sånn fordi du ikke har evnen til å snakke om de rette tingene…». 

4.1.2 Forståelsen av psykisk helse som kontinuum og dikotomi 

Flere av elevene gir uttrykk for en forståelse av psykisk helse som kan knyttes til en 

dimensjonal eller kategorisk måte å forstå det på. I svarene til elevene kommer det frem en 

blanding av om de forstår psykisk helse som et kontinuum eller som en dikotomi. Når elevene 

snakker om at psykisk helse er knyttet til positive og negative tanker, så varierer hvorvidt de 

presiserer hvem som har tankene de referer til. Noen snakker om disse tankene som egne 

erfaringer, noen snakker om typiske tanker som mange eller de fleste har, og noen snakker om 

tanker bare noen få/de som strever har. Jeg fant altså ikke et mønster i at de så det som enten 

eller, men i at flere av elevene var innom det og at det kommer frem en blanding i svarene. 

Kontinuum 
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I forståelsen av psykisk helse omtaler noen det i retning av at de forstår psykisk helse som noe 

sammenhengende og vedvarende - det er noe «alle har» og at alle har dager og perioder med 

mer eller mindre trivsel. Eksemplene elevene gir på hvordan psykisk helse handler om 

(re)fortolking av en situasjon til det de beskriver som et mer positiv og ønskelig fortolkning, 

er for det meste hentet fra hverdagslige situasjoner som de fleste av dem vil oppleve, for 

eksempel en dårlig karakter på skolen, og naturlige reaksjoner på disse. I disse eksemplene 

synes det som om både «positive» og «negative» tankemønster og utfall for psykisk helse kan 

være vanlige reaksjoner og at de kan relatere seg selv til begge. De to følgende er eksempler 

på utsagn som jeg tolker på den måten:  

For eksempel hvis du blir satt ved siden av sidebenken så tenker du som regel negative 

tanker på grunn av at du har for eksempel lyst til å spille, men så må du kanskje tenke 

positivt at det her er en viktig kamp eller kanskje treneren sparer de beste til slutt eller 

noe sånn. Ikke bare tenke på det negative. 

Den andre eleven beskrev følgende: «Jeg tenker at om du har en dårlig dag så kan du fortsatt 

ha muligheten til å se positive ting. Og det er veldig viktig». 

Dikotomi  

Andre gir imidlertid beskrivelser som kan tyde på at de forstår psykisk helse mer i retning av 

noe dikotomt - at man enten har «god» eller «dårlig» psykisk helse - syk eller frisk, gjør eller 

ikke gjør noe. Det kan være en forskjell mellom ulike personer - de som har-  og de som ikke 

har-  en god eller dårlig psykisk helse. Eller det kan være mellom avgrensede tidspunkt i livet 

«noe man kan få» og at man for eksempel kan bli syk. Sitatene under gir uttrykk for en slik 

forståelse: «Så for eksempel hvis de er hjemme og har litt problemer med seg selv og driver 

med sånn selvskading og har selvmordstanker og sånn så kan dette [Psykologisk Førstehjelp] 

hjelpe dem med å komme på rett vei igjen». På spørsmål om hva det vil si å ha god psykisk 

helse, uttrykker en elev en enten-eller måte å forstå psykisk helse på slik:  

Du er kanskje mer tøff da. Hvis du ikke har så god psykisk helse så er du kanskje litt 

sånn mer pinglete-aktig, sånn sjenert at du ikke tør å si din mening, eller […] når 

læreren spør så eller du rekker opp hånden så tør du ikke fordi du er redd at du svarer 

feil, for eksempel, da har du litt sånn dårlig psykisk helse. 

En dikotomisk forståelse kommer også til uttrykk når elevene snakker om hva dårlig psykisk 

helse er. Utsagn som «Du tørr ikke være den du egentlig vil være» og «…hvis den psykiske 

helsen din er dårlig kan du bli syk av det» kan illustrere en slik forståelse. 
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4.1.3 Noe man gjør påvirker psykisk helse 

En stor andel av elevene snakker om psykisk helse som at det handler om hvordan man 

håndterer - «takler»- ytre omstendigheter og egne opplevelser. De omtaler det som noe aktivt, 

noe som kan påvirke noe annet. De konkretiserer dette på litt ulike måter: 

Sosial kontakt og å be om støtte 

For noen kan det være å søke sosial kontakt i form av å for eksempel be om hjelp eller snakke 

om hvordan man har det. Følgende utdrag kan illustrere: «... jeg vil si at å kunne erkjenne at 

du har problem, og at du har ikke noen veldig store problem, men de problemene du har kan 

du innrømme og søke hjelp for». 

Kontrollere følelser  

Andre konkretiserte et aktørperspektiv som å ha kontroll over egne emosjonelle reaksjoner i 

form av blant annet å endre følelser eller å ikke uttrykke de. Flere elever ga lignende svar som 

denne på hva god psykisk helse er: «At du klarer å kontrollere følelsene dine» og 

eksemplifiserer med følgende «... dersom du blir sint og du ikke slipper alt ut på en gang men 

du prøver å roe deg ned og kontrollere det». En annen elev svarte kort at god psykisk helse er 

at: «Du klarer å kontrollere deg». 

I sitatene over gir elevene uttrykk for en oppfatning av at å ha god psykisk helse handler om å 

gjøre en eller annen aktiv handling for å regulere emosjonelle reaksjoner. Andre igjen forstår 

det som at det handler om måter å tenke på, et tankemønster, som en positiv eller negativ 

tolkning av hendelser. Et eksempel er dette svaret på hva det vil si å ha god psykisk helse: 

«Jeg tenker at om du har en dårlig dag så kan du fortsatt ha muligheten til å se positive ting. 

Og det er veldig viktig». Videre ser det for noen ut som å dreie seg om en måte å håndtere 

motgang på ved for eksempel å ikke bli nedbrutt men bli motivert til å gjøre det bedre: «Å på 

en måte takle litt ting, press og tøffe ting» og eleven utdyper videre: «hvis du får dårlige 

karakterer på skolen og ikke blir så veldig «deppa» og prøver å gjøre det bedre neste gang. 

Ikke bare se rødt». 

Selv om jeg her skiller mellom svarene som handler om å regulere følelser og å kontrollere 

tanker, er jo emosjonsregulering også en kognitiv prosess: Å forstå hva som skjer, hva man 

har behov for og hva som er hensiktsmessig å gjøre, og henger tett sammen med å kontrollere 

tanker.  
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4.1.4 Psykisk helse påvirkes av andre faktorer 

En del av elevene snakker om den psykiske helsen som noe som blir påvirket av ytre 

omstendigheter. De omtaler den som noe mer passivt, en størrelse som kan påvirkes, og det 

synes som om elevene tenker at man til en viss grad kan «bli utsatt på dårlig psykisk helse» - 

noe man får som en konsekvens av noe annet.  

Påvirkes av relasjoner  

Noen elever trekker særlig frem relasjonelle erfaringer som en slik «omstendighet» som kan 

påvirke psykisk helse:  

... hvis du blir mobbet på skolen så blir på en måte den psykiske helsen din litt sånn 

dårlig. Om du syns det er veldig tøft og kommer inn på litt tanker om deg selv og… 

Men hvis du har mange venner og sånn så føler du deg jo bedre enn en som blir 

mobbet og ikke har noen venner. 

Påvirkes av prestasjoner 

Flere av elevene snakker om at det er en sammenheng mellom prestasjoner og 

tilbakemeldinger på skolen og hvordan de tenker og føler. Noen omtaler dette mer i retning av 

at dårlig psykisk helse, ofte definert som negative tanker, er en nødvendig eller opplagt følge 

av prestasjoner på skolen. Det var flere av elevenes som uttrykte lignende svar som disse 

elevene: «... for om du har bare dårlige karakterer så vil du jo begynne å tenke en god del 

negativt, men dersom man har bedre karakterer kan det hende at du tenker mer positivt». Og 

denne som uttrykker noe tilsvarende: 

Du tenker liksom dersom du får en dårlig karakter på en prøve så tenker du litt sånn at 

-nei huff, dette kommer jeg ikke til å få til neste gang, dette er noe jeg ikke klarer 

liksom. Du alltid får de tankene når du får en dårlig karakter da.  

En tredje elev følger på med å si at: «Motivasjonen går bare lengre og lengre ned etter hvert». 

Eleven i sitatet under utdyper hvordan det å få dårlige karakterer på skolen har sammenheng 

med videre vansker: «Du kan tenke at du er for dårlig og du kan på en måte gi opp, og ja, du 

får på en måte mange problemer da egentlig». 

Påvirkes av kontekst og samfunnsstrukturer  

Noen av elevene trekker frem at god psykisk helse handler om forhold utenfor dem selv og 

skolen. De peker på hvordan de har det hjemme og på forhold i samfunnet. I det følgende 
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sitatet beskriver en av dem at både god og dårlig psykisk helse er knyttet til mer overordnede 

strukturer i omgivelsene: 

Det er jo samfunnet rundt deg liksom, for hvis du lever i et dårlig samfunn så blir du jo 

automatisk liksom, for hvis jeg hadde levd liksom et fattig sted i Afrika så hadde jeg jo 

på en måte, så hadde jo ikke hatt det så bra som på en måte, selv om jeg ikke var 

skadet eller noe, så hadde jeg jo ikke hatt det så bra liksom oppe i hodet (…). Men så 

når jeg lever her i rike Norge så er det jo veldig bra å leve og jeg har mange flotte folk 

rundt meg det er liksom ikke, du hører ikke om drap hver dag eller sånn, og det er 

liksom bare ganske flott å leve her og jeg har hus og penger og mat og sånn. 

Flere trekker frem at forhold ved familien er viktig, noe dette utsagnet kan illustrere: 

«...dersom vi har det bra hjemme og sånn så lærer vi kanskje bedre når vi er på skolen òg». 

4.2 Psykisk helse og læringsmiljø 

4.2.1 Trivsel og prestasjoner 

I det følgende gir jeg en kort presentasjon av hva jeg oppfatter at elevene mener når de 

snakker om læringsmiljø. Opplevelsesdimensjonen virker å være sentral i forståelsen. Det 

synes som at læringsmiljø i stor grad er noe som elevene kan føle eller merke, en subjektiv 

opplevelse av miljøet - som kan være god eller dårlig. Flere refererer til å «ha det bra» og at 

det er kjekt å komme på skolen - eller omvendt at de ikke har lyst å komme på skolen fordi de 

ikke har det bra der. 

Det er særlig tre forhold som er gjennomgående når elevene beskriver hva læringsmiljø er: 

Fysiske forhold som arbeidsro og luftkvalitet; Relasjonen til andre elever som trygge og «alle 

kan være sammen med alle»; Forhold knyttet til læreren, og her nevner de faglige aspekt som 

variasjon i undervisningsmetoder og individuell faglig oppfølging, samt et relasjonsaspekt 

som handler om at de opplever at læreren «bryr seg» om klassen og den enkelte elev både 

faglig og på mer personlige områder.  Denne eleven gir uttrykk for at læreren følger opp både 

klassen og den enkelte: «Ja, de går inn på hver enkelt elev liksom og hjelper dem spesielt, 

men de hjelper òg liksom alle, men hvis de [lærerne] snakker med deg så snakker de liksom 

bare med deg». En annen elev gir følgende eksempel på at læreren er interessert i hvordan 

elevene har det utenfor skolen: «Sånn ofte i begynnelsen av uken tar de en runde og spør hva 

folk har gjort i helgen og da føler alle at de blir inkludert på en måte». Det neste sitatet 
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illustrerer at ungdommene også gir uttrykk for at faglig variasjon er et kjennetegn på godt 

læringsmiljø: 

Og de er veldig opptatt av å finne på nye ting slik at motivasjonen hele tiden er der [...] 

for eksempel hvis vi skal ha en vanlig time hvor vi skal lese og løse oppgaver så tar 

han heller å lager en quiz eller ett eller annet for å få opp konkurranseinstinktet. 

En annen elev trekker frem opplevelsen av at han er trygg på å ikke få negative reaksjoner fra 

de andre elevene i undervisningssituasjonen: «Du føler deg trygg i klassen, hvis du rekker opp 

hånden for å si et svar så er du ikke redd for at noen skal le av deg». 

Hensikten med analysen var videre å undersøke mulige mønster i hvordan elevene forstår 

sammenhengen mellom læringsmiljø og psykisk helse, og utforske både eksplisitte og 

implisitte forklaringer på hvordan elevene opplever at psykisk helse er viktig i 

skolehverdagen 

Årsakssammenheng 

Det synes som om elevene opplever at det er en tydelig sammenheng mellom hvordan de har 

det og deres psykisk helse og hvordan de presterer og trives på skolen. De fokuserer på mange 

ulike måter dette henger sammen på, men gjennom analysen synes det som svarene kunne 

sorteres i tre ulike tilnærminger: 

Psykisk helse → trivsel på skolen 

Flere fokuserer på at den psykisk helsen til en person vil påvirke hvordan eleven trives og 

presterer på skolen. De mener at god psykisk helse er viktig som utgangspunkt eller at det er 

en forutsetning både for å prestere bra faglig og for å håndtere sosiale situasjoner mellom 

elevene på en bedre måte. Alle følgende svarene kan forstås som uttrykk for en slik forståelse: 

«.. en som blir mobbet og ikke har det så bra han klarer kanskje ikke å prestere så bra som en 

som har mange venner på en prøve…», «Hvis du ikke har det godt med deg selv er det vel 

ikke så lett å gjøre godt arbeid» og: «Det går jo på alt på skolen da, hvordan du gjør det i 

timene, har du det ikke bra så presterer du ikke bra i timene når du skal lære heller». En annen 

trekker frem hvordan dette også gjelder for god psykisk helse: 

Det å ha god psykisk helse det tror jeg hjelper til for du blir på en måte litt annerledes, 

det blir kjekkere å komme på skolen, du er ikke redd for at noe skal skje, noe sånn galt 

eller noe sånn. Så du lærer kanskje litt bedre og er litt mer fokusert og sånn og har det 

litt kjekkere. 
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Elevene trekker frem noen ulike forklaringer på denne sammenhengen. Eller noen 

«mekanismer» som utdyper hvordan de tenker psykisk helse påvirker skolehverdagen: På 

grunn av at dårlig psykisk helse påvirker konsentrasjonen, som illustrert ved disse to sitatene: 

[hvis man ikke har det bra med seg selv eller «sliter psykisk»] «... du vil være ukonsentrert. 

Så jeg mener det er viktig å ha god psykisk helse for å kunne lære». Og denne:  

Det sier seg jo litt selv at hvis du har mange problem du går og tenker på så er du ikke 

helt 100% i timene eller for eksempel på treningen eller i gymmen og slike ting, du 

klarer ikke være der helt. 

På grunn av at psykisk helse handler om hvordan man håndterer problemer som for eksempel 

konflikter med medelever eller tilbakemeldinger på skoleprestasjoner, som uttrykt i dette 

sitatet: «Klare takle deg selv og medelever, hvis du blir sint i en situasjon så er det å takle det 

at kanskje han eller hun gjorde det, gjorde det med et uhell eller noe sånn». 

Trivsel på skolen → psykisk helse 

Elevene fokuserer også på at hvordan de trives på skolen og hvordan de presterer på skolen er 

vesentlig og i stor grad påvirker hvordan de har det med seg selv og andre - både for å ha god 

psykisk helse og for å unngå vansker eller dårlig psykisk helse. De viser til flere forklaringer, 

men to forklaringsmåter eller «mekanismer» synes å gå igjen:  

På grunn av motivasjon og forventning om mestring i form av at dårlige prestasjoner og 

manglende opplevelse av mestring på skolen fører til negativ selvoppfatning, manglende 

motivasjon og negative tanker. En elev beskriver denne sammenhengen slik: 

Jeg tenker nå i alle fall sånn at hvis du får en dårlig karakter så tenker sånn at «huff, 

nei, dette går ikke og det tror jeg ikke at jeg klarer mer heller». Så tenker du sånn neste 

prøve «huff, nei dette går ikke. Og så går det nedover og så får du kanskje en bra 

karakter og så bare «ja, dette kommer til å gå bra». 

En annen elev forteller at hvis man stadig opplever ikke å få til ting på skolen «… da klarer 

du ikke fokusere så godt og du kan fokusere på alt annet du er redd for eller du er redd for å 

gjøre feil eller noe sånn». En ungdom gir uttrykk for at opplevelse av mestring er viktig for å 

trives på skolen når hun forteller om hva læreren gjør for at de skal ha det bra: 
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Og så har vi begynt med et sånn lite prosjekt at hvis det er noen som sliter litt mer i 

matte og sånn så får de lov å være med ut å ta noen ekstra timer så de kjenner at de 

kan mestre det mer og mer. Og jeg tror det er veldig viktig for de personene. 

På grunn av at de føler seg trygge på medelever, har gode relasjoner med alle og har venner, 

og omvendt at hvis dette mangler så gir det dårlig psykisk helse. En 8. klassing forteller at alle 

elevene i klassen kjenner hverandre og at det gjør at de kan lære lettere fordi «du kan få hjelp 

[fra medelevene]» og en annen formidler viktigheten av gode relasjoner på denne måten:» … 

ja, en som blir mobbet og ikke har det så bra han klarer kanskje ikke å prestere så bra som en 

som har mange venner på en prøve». 

Relasjonen til lærer 

Som vist over synes det som at elevene tenker at psykisk helse direkte kan påvirke prestasjon 

og trivsel på skolen og også at prestasjoner og trivsel på skolen direkte kan påvirke psykisk 

helse. Samtidig gir flere også uttrykk for at relasjonen til læreren har noe å si for hvordan 

disse faktorene påvirker hverandre. De peker på at en god relasjon til læreren kan bidra til at 

de har det bra på skolen, altså at det påvirker i hvilken grad den enkeltes psykiske helse virker 

inn på prestasjoner og trivsel. Videre beskriver de at læreren kan hjelpe de hvis de ikke har 

det bra - hindre at de mistrives og redusere eventuelle vansker de opplever på skolen, altså 

hvordan eller i hvilken grad skolen påvirker den enkeltes psykiske helse. På den måten 

beskriver de relasjonen til lærer som medierende faktor og mellomliggende variabel.  

En stor andel av elevene formidler at de synes det er særlig positivt hvis de opplever at 

lærerne bryr seg om dem som personer og det kan sammenfattes i følgende utsagn: «...de er 

interessert i deg som person og vet litt om hvordan du har det hjemme og hva du gjør på 

fritiden». Når en elev forteller om hva lærerne gjør som viser elevene at de bryr seg om dem 

forteller den at: «... hvis de ser at vi kanskje er litt triste en dag så prøver de å liksom 

oppmuntre oss og [...] og være litt mer snille med oss». En annen elev gir dette eksempelet: 

... hvis det er noe vi for eksempel ikke får til, en oppgave for eksempel, og vi ikke er 

for eksempel så glad i det faget, for eksempel matte, så prøver de å hjelpe oss så vi 

liksom blir litt gladere og motiverte til å få det til. Ikke sitte og gå å tenke på at den 

oppgaven fikk jeg ikke til i dag. 
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5 Diskusjon 
Gjennom analysen har jeg vist hvordan jeg tolker at elevene i intervjuene forstår begrepet 

psykisk helse og hvordan de ser det i sammenheng med læringsmiljø. I den følgende delen vil 

jeg gjøre rede for hvordan jeg forstår resultatene fra analysen og hvordan disse står i forhold 

til eksisterende litteratur. Avslutningsvis vil jeg løfte frem hvilke implikasjoner funnene kan 

ha for praksisfeltet og for videre forskning, samt diskutere noen mulige begrensninger ved 

studien. 

5.1 Mulige tolkninger og implikasjoner 

Elevenes opplevelse av trivsel som en viktig del av psykisk helse samsvarer i stor grad med 

definisjonen til WHO som ble presentert i innledningen. WHO vektlegger at god psykisk 

helse, i tillegg til fravær av lidelse, handler om positive faktorer som tilfredshet og en 

subjektiv følelse av velvære, og om å ha relasjoner til andre (Sletteland & Donovan, 2012). 

Analysen kan tyde på at det mange av elevene vektlegger i sin forståelse av psykisk helse, 

ikke er så ulikt det WHO løfter frem; trivsel, gode relasjoner, fravær av lidelse, subjektiv 

opplevelse. Det synes imidlertid som det også er noen forskjeller ved at elevene legger mer i 

begrepet. Elevenes forståelse kan vise til at god psykisk helse også innebærer en bestemt måte 

å tenke på, samt at tankene er av positiv karakter. Videre oppfatter de begrepet psykisk helse 

som at det er knyttet til årsaksforklaringer og ansvarsplassering. Med andre ord skiller 

elevenes forståelse av psykisk helse seg fra den faglige og formelle forståelsen som er 

primært knyttet til livskvalitet og den subjektive opplevelsen, men som ikke sier noe om 

tankemåter, ferdigheter eler psykologiske prosesser. 

Den offentlige og politiske samtalen synes i likhet med elevene å ha noen implisitte «tillegg» 

til forståelsen av psykisk helse. Det kan tolkes utfra den måten det offentlige bruker begrepet 

på. Et eksempel er at det i arbeidet med å fremme god psykisk helse i skolen fokuseres på at 

elevene skal utvikle bestemte ferdigheter som knyttes til å ha god psykisk helse. Eksempelvis 

emosjonsregulering og selvkontroll. En slik presisering sier implisitt noe om 

ansvarsplassering, om ikke av årsaken, så i alle fall av «løsningen». Elevene synes å være 

mottakelige for en individorientert problem- og løsningsforklaring. Og jamfør utsagn som «du 

må prøve å kontrollere deg», synes som de delvis oppfatter at de selv har ansvaret for 

løsningen. En slik forståelse av psykisk helse samsvarer også med funn i annen forskning som 
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viser til at ungdom tenker de selv er ansvarlige for å håndtere seg selv når de opplever stress 

og press (Eriksen et al., 2017).  

5.1.1 Psykisk helse som en ferdighet 

Gjennom sitatene i analysen viste jeg at mange av elevene omtaler psykisk helse som å handle 

om hvordan den enkelte aktivt forholder seg til ting som skjer. De gir uttrykk for litt ulik 

oppfatning av om dette er noe de selv kan påvirke, eller om det er mer som en fastsatt evne 

eller egenskap. Jeg oppfatter imidlertid at elevene i størst grad ser på psykisk helse som en 

dynamisk ferdighet de kan påvirke. Og de omtaler en kognitiv håndtering av hendelser på en 

måte som impliserer at de ser på det som noe de kan ha kontroll over. Jamfør utsagn som «å 

prøve å kontrollere deg» og «prøve å tenke mer positivt». Det synes som om at de har en 

oppfatning av at hvordan man takler vanskelige hendelser og opplevelser til en viss grad er 

under individets kontroll. Elevene oppfatter altså at hvordan de har det påvirkes av hvordan 

de tar det. Når de snakker om hvordan de tar det vektlegger de ferdigheter, eller noe en 

person kan gjøre mer eller mindre av i ulike situasjoner og sammenhenger. Det synes også 

som en forståelse av psykisk helse som en ferdighet er knyttet til det at det er noe man kan 

lære og noe man kan bli bedre på.  

Resultatene fra analysen er i overenstemmelse med nyere forskning, som for eksempel 

NOVA-rapporten Stress og press blant ungdom (Eriksen et al., 2017). På bakgrunn av 

fokusgruppeintervju med ungdommer om sammenhengen mellom stress og symptomer på 

psykiske vansker, viser rapporten at ungdom ser egne mestringsstrategier som løsningen når 

de opplever press og stress. Ungdommene viser til aktive strategier som distraksjon og 

effektivitet for å håndtere presset. Og særlig jentene legger vekt på at det kun er de selv som 

kan endre situasjonen (Eriksen et al., 2017, s. 59).  

Det virker også som elevene er mest opptatt av hvordan de tar ting og tenker eller føler om 

det, og i mindre grad vektlegger at noen ting faktisk bare er dumt og at det ikke er et mål å 

skulle forandre det til noe bra (Ehrenreich, 2010).  I boken Livets lyse sider - hvordan den 

hemningsløse dyrkelsen av positiv tenkning har underminert Amerika beskriver Barbara 

Ehrenreich at befolkningen i USA sosialiseres inn i en tanke om at hvordan de har det i livet 

ikke bestemmes av omstendigheter og hva som skjer, men at det avgjørende er hvordan de 

tenker om det. For eksempel at å miste jobben skal sees på som en positiv mulighet for vekst 

og utvikling. Ehrenreich (2010) peker på at å endre hvordan den enkelte tenker og føler om 
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ytre omstendigheter, ikke forandrer omstendighetene. Hun hevder at en slik «urealistisk 

positivitet» hindrer oss i å forholde oss til realiteten og at dette har hatt uheldige konsekvenser 

for det amerikanske samfunnet. Hun trekker frem finanskrisen og invasjonen i Irak som 

eksempler og hevder begge kunne skje fordi økonomene og de politiske rådgiverne som 

problematiserte situasjonen og var kritiske til konsekvensene, ble stemplet som pessimistiske 

og negative, og fikk sparken.  

Det ser ut som de norske elevene kan ha internalisert en tilsvarende tenkemåte om psykisk 

helse og trivsel på skolen. Et eksempel er eleven som fortalte om hvordan man vil oppleve det 

negativt å blir satt på sidelinjen på en fotballkamp, men at løsningen da er å «tenke positivt at 

det her er en viktig kamp eller kanskje treneren sparer de beste til slutt eller noe sånn». Å 

endre hvordan han tenker og føler om situasjonen, vil ikke endre situasjonen. Dersom han er 

på sidebenken fordi han er dårligere enn de andre, kan en slik tankegang hindre han i å bli 

bedre og at han får spille senere. Eller dersom han er på sidebenken fordi treneren 

diskriminerer, vil en slik tankegang neppe bidra til å få slutt på diskrimineringspraksisen. 

NOVA-rapporten viser samme tendens, og forfatterne peker på at ingen av strategiene 

ungdommene snakker om, innebærer å endre kilden til stresset, og de at dette rett og slett ikke 

ser ut til å fremstå som et mulig alternativ (Eriksen et al., 2017, s. 59)      

Ansvarsplassering 

Elevene snakker om tanker som et sentralt aspekt ved psykisk helse. De aller fleste av elevene 

som trekker frem tankemåter omtaler det i «aktørtermer», som en aktiv og viljestyrt handling. 

Det kan illustreres med utsagnet fra en 9. klassing som beskriver god psykisk helse som «at vi 

prøver å tenke positivt» og hun utdyper videre «...at om du har fått en litt dårlig karakter så 

må du prøve å se det positive i det». Ut fra at hun bruker et handlingsord som å prøve, synes 

det som noe hun opplever å ha kontroll over og at hennes forsøk henger sammen med om hun 

klarer eller ikke klarer det hun prøver på.  

Dersom elevene implisitt eller eksplisitt forstår psykisk helse som noe de gjør og som de har 

kontroll over, innebærer det kanskje at de tenker de selv må gjøre noe aktivt for at de skal få 

en god psykisk helse eller unngå å få psykiske vansker. I tillegg nevner ikke elevene noe om 

at samfunnet eller skolens krav er urimelige. En slik forståelse er i tråd med budskapet i flere 

av de implementerte forebyggingstiltakene i skolen som for eksempel Psykologisk 

Førstehjelp, som har utgangspunkt i tanken fra kognitiv terapi om at man kan få det bedre 

med seg selv ved å tenke på en annen måte enn man gjør (Madsen, 2014). Elevene læres ikke 
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opp til å stille spørsmål ved premissene, men «sosialiseres[vi] til å ha et aktivt, 

mentalhygienisk forhold til eget indre liv og det synes som det er en antakelse om at barn og 

unge må drive jevnlig mental trening for å unngå ytre påført stress og psykiske plager» 

(Madsen, 2014, s. 59). 

Ludvigsen-rapporten Fremtidens skole kritiserer de tidligere læreplanene for å legge for mye 

ansvar for egen læring på eleven, og presiserer at det grunnleggende sett er lærerne og skolen 

som har ansvaret for å legge til rette for læring. Madsen (2018) spør imidlertid om dette 

forbeholdet i rapporten likevel er nok for å hindre en videre ansvarliggjøring av elevene selv. 

Han påpeker at «økt ansvarliggjøring som regel er utporsjonert under innbydende overskrifter 

som livslang læring, individualisering og mer frihet til alle» (Madsen, 2018, s. 227). 

Ludvigsen-rapporten går ut fra at individet skal ha større ansvar for seg selv og egen utvikling 

i samfunnet enn det har hatt tidligere, og den argumenterer for at selvkontroll og 

metakognisjon er verktøyene man trenger for å møte denne utviklingen. Madsen har 

innvending mot premissene som ligger til grunn for argumentasjonen. Han hevder at når 

rapporten godtar premisset om at økt individualisering vil fortsette som sentralt trekk ved 

samfunnsutviklingen, godtar den samtidig en forskyving av skolens samfunnsoppdrag, hvor 

mer ansvar skyves over på eleven. 

…. uten en klar distinksjon mellom selvregulering og en lærer eller psykologs 

regulering av en elevs oppførsel eller læring, så er det eneste som endrer seg under den 

terapeutiske utdannelsesfilosofien en omfordeling av ansvaret for læring, fra 

ekspertisen til eleven selv. (Martin & McLelland som sitert i Madsen, 2018, s. 227) 

5.1.2 Hva med individuelle forskjeller?  

Når elevene snakker om sin forståelse av begrepet psykisk helse og uhelse, gir de i liten grad 

oppmerksomhet til individuelle forskjeller, og kun én elev omtaler dette eksplisitt. Jeg ville 

forventet at elevene i intervjuene var mer opptatt av at de er forskjellige, at den enkelte er 

unik, og de kanskje også knytte dette til ulike forutsetninger for god og dårlig psykisk helse. 

Skolen er en kontekst hvor elevers ulikheter på mange måter blir eksponert, og vi kan derfor 

anta at de fleste ungdommer har en oppfattelse av at ikke alle har like lett utgangspunkt, og at 

psykisk helser derfor ikke kun er et spørsmål om å jobbe med seg selv. En vanlig erfaring i en 

ungdomsskoleklasse, er for eksempel at elevene blir påvirket ulikt av dårlig tilbakemelding på 

en prøve, selv om innholdet i tilbakemeldingen er det samme. 



40 

 

En mulig forklaring på at elevene ikke sier mye om individuelle forskjeller, kan være at de er 

preget av en «likhetskultur» hvor det ikke er tradisjon i den norske skolen for å fremheve de 

elevene som stikker seg ut faglig – hverken som gjør det bedre enn de andre eller som ikke 

gjør det like bra som de andre (Rosjø, 2018). Forskning har vist at elever som strever mer enn 

de andre og har behov for tilpasset hjelp, opplever ambivalens til å få ekstra hjelp på skolen 

fordi det føles ubehagelig å skille seg ut på en negativ måte (Gudem, 2014). Samtidig blir 

elever som skiller seg ut med bedre evner enn de andre på sin side ofte oversett av skolen 

(Rosjø, 2018). 

Individuelle forskjeller får altså ikke fokus når elevene snakker om psykisk helse, og de er 

som nevnt mest opptatt av at psykisk helse er knyttet til en ferdighet, noe de kan gjøre noe 

med og ha kontroll over. Det synes som det samme gjelder for den offentlige samtalen om 

psykisk helse i skolen. Den vektlegger i liten grad betydningen av at barn og unge har 

forskjellige behov og ulike forutsetninger, og har i tillegg mest fokus på hva som kan læres og 

mindre på evner i form av medfødte egenskaper og trekk. For eksempel hevder Sarromaa 

(2016) i en artikkel i Aftenposten at den norske skolen er preget av en «sosialdemokratisk 

likhetstanke» som skiller seg fra tankegangen i blant annet den finske og den amerikanske 

skolen. Hun viser til at i den finske skolen får for eksempel de elevene som har prestert best 

eller vist mest framgang en offentlig anerkjennelse på slutten av skoleåret (Sarromaa, 2016). I 

USA har fokus på individuelle forskjeller fått et litt annet uttrykk. De har vært opptatt av å 

øke elevenes selvtillit og selvfølelse og har hatt fokus på å formidle at hver enkelte er unik, og 

der løftes gjerne alle frem og får spesielle utmerkelser. I begge disse tilfellene ligger det en 

kulturell aksept eller anerkjennelse av at barn og unge er forskjellige.   

På dette området synes den forståelsen elevene i intervjuene har av psykisk helse delvis å stå i 

kontrast til nyere forskning. I psykologien har særlig studier på personlighet bidratt med 

kunnskap om hvordan gener og miljø bidrar og samspiller i utvikling av individuelle 

forskjeller (John, Robins & Pervin, 2010). Selv om vi mennesker blir født med mange av de 

samme egenskapene, er det også betydelige individuelle forskjeller. Og barn vokser opp med 

ulike muligheter og forutsetninger for tilpasning, i tillegg til at de påvirkes av ulike 

familiemiljø. Eksempelvis har litteraturen på «well-being» vist at positive følelser er en viktig 

del av å ha god psykisk helse. Men forskningen antyder samtidig at det samlet sett er gener 

som forklarer 50% av forskjellen mellom oss i hvor mye positiv emosjonalitet, optimisme og 

lykke den enkelte opplever (Nes, 2010). 
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Slik jeg ser det er det flere problematiske sider ved at elevene ikke vektlegger individuelle 

forskjeller i sin forståelse av god og dårlig psykisk helse: Dersom samfunnet har et ensidig 

fokus på ansvar for egen psykiske helse uten fokus på at vi har ulike utgangspunkt, potensial 

og mål, kan det bidra til å legge ansvar over på elevene for om de mestrer og lykkes med 

oppgaven å «jobbe med seg selv» og å ha kontroll over tanker og følelser. Gitt at elevene 

heller ikke vektlegger individuelle forskjeller i sin forståelse av psykisk helse, kan det tenkes 

at de er mottakelige for dette ansvaret. Eller at de allerede har internalisert det.  

Et annet problem ved manglende oppmerksomhet på individuelle forskjeller er at det implisitt 

ligger en individorientert årsaksforklaring på vansker eller manglende trivsel. I tillegg til at 

den enkelte da ser i seg selv etter løsningen, kan konsekvensen være passivitet overfor 

samfunnsstrukturer og rammer. Elevene ser selv tydelig at gode følelser «fungerer» best, men 

de ser ikke ut til å være inne på at det kan være gode grunner til å ha negative følelser og at de 

kan være viktige signal på at noe ikke er som det skal være. Det er nettopp dette som har vært 

kritikken mot «den terapeutiske kultur» (Madsen, 2010) og har vært pekt på som slagsiden til 

kognitive tiltak som Psykologisk Førstehjelp (Holth, 2012). 

Når vi snakker om hvordan skolen skal lære barn og unge «livsmestring» og diskuterer hva de 

skal lære (for eksempel emosjonsregulering), er det avgjørende at vi forholder oss til at det er 

forskjeller mellom elevene (i for eksempel temperament) i utgangspunktet og at det dermed 

ikke er «bare å lære det» for alle. Hvis de for eksempel skal lære om emosjonsregulering, må 

vi samtidig forholde oss til forskjeller i temperament, og til at ulike temperamentstrekk kreve 

ulik grad av tilpasning til kravene i skolehverdagen og spesifikt til forventningene om 

emosjonsregulering. Det er dessuten ikke et 1:1 forhold mellom det vi som samfunn, 

politikere, psykologer eller pedagoger setter på timeplanen og det elevene lærer og får med 

seg.  

Budskapet i rapporten for ny læreplan og i den terapeutiske kultur er blant annet at individet 

skal lære å regulere seg og å tenke positivt. En mer nyttig (ut)dannelse hadde kanskje vært å 

lære å forholde oss til at vi er forskjellige og at vi må lære oss måter å leve med oss selv og 

andre. 
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5.1.3 Oppfattelse av psykisk helse og uhelse 

Et annet interessant funn er at det er litt ulikt hvorvidt elevene ser på psykisk helse som et 

kontinuum eller som en dikotomi. Noen uttrykker en forståelse av psykisk helse som noe alle 

har og at psykisk helse er et spektrum fra god til dårlig psykisk helse, hvor man kan befinne 

seg mer eller mindre i en retning på ulike tidspunkt. Andre uttrykker en forståelse av psykisk 

helse som noe som kan deles i to motsatte kategorier hvor man enten har «god» eller «dårlig» 

psykisk helse. 

Det er verdt å drøfte hvilke mulige implikasjoner disse to ulike perspektivene på psykisk helse 

kan ha, og i denne oppgavens kontekst er det særlig relevant å se på hvordan en slik forskjell i 

forståelse kan spille en rolle i arbeidet med å fremme psykisk helse i skolen. Man kan for 

eksempel tenke seg at denne forskjellen i perspektiv påvirker hvordan ulike elever tenker at 

undervisning om psykisk helse gjelder dem eller at det kun gjelder «de andre». En mulig 

situasjon vil være at en elev som opplever at han eller hun har det bra, tenker at 

undervisningen læreren gir om psykisk helse ikke gjelder han. Dermed vil han kanskje ikke 

vil følge med i timen eller ta i bruk eventuelle verktøy som er ment som helsefremmende eller 

forebygging for alle elever. På samme måte kan man se for seg at en elev som faktisk har 

psykiske vansker og trenger mer enn økt bevissthet rundt egen mentalhygiene, vil ta inn 

generell informasjon som at det gjelder spesielt han, og vil få en høyere terskel for å be om 

hjelp. Ingen av de to elevene sitter igjen med den kompetansen eller hjelpen det var 

intensjonen at de skulle få. 

Erkjennelse  

Med tanke på at elevene i stor grad knytter god psykisk helse til noe de selv gjør og kan ha 

kontroll over, er det en potensiell skyggeside at de også kan oppleve ansvar, manglende 

mestring og skyld hvis de opplever vansker uten at de «får til» å få det bedre. Dersom livets 

opp- og nedturer og alminnelige vonde opplevelser og negative følelser, forstås som noe 

kategorisk «dårlig» eller «sykt» — og de i tillegg ser det som at det er et resultat av egen 

utilstrekkelighet — vil det påvirke hvor lett det vil være for dem å erkjenne hvordan de har 

det og snakke med andre om det. Man kan tenke seg at de fleste vil vedkjenne seg aspektene 

som handler om trivsel, men at det vil variere i hvor stor grad man anerkjenner at aspektene 

ved manglende trivsel også er aktuelle i eget liv. Dette handler blant annet om stigma knyttet 

til psykiske vansker og til ikke å lykkes i livet. For eksempel viste en intervjustudie med unge 
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mennesker med en depresjonsdiagnose at de forstod manglende aksept for sårbarhet som en 

av årsaken til depresjonen (Skagestad & Madsen, 2015).  

Dersom barn og unge tenker at de enten er «friske» eller «syke» og at hvis de har det 

vanskelig - og ikke kommer seg ut av det på egenhånd- faller de i kategorien «dårlig psykisk 

helse», kan det tenkes at det vil være vanskeligere å erkjenne både overfor seg selv og andre 

at de er sårbare og har det vanskelig. Det er lett å se at det vil være uheldig på flere måter. 

Blant annet får de ikke erfare støtte fra medelever og de får ikke hjelp fra lærere og foreldre til 

å forholde seg til og akseptere og håndtere egne reaksjoner. Ved å skjule vanskene, får de ikke 

hjelp til å tåle egen sårbarhet og til å innse at både gode og vonde erfaringer og følelser er en 

naturlig del av hverdagen. 

Stigma og tabu 

Gitt at en del elever oppfatter psykisk helse som noe kategorisk, er det nærliggende å spørre 

om de også har en oppfatning av at det er «oss» og «dem» – som innenfor kategorien eller 

utenfor. Dersom elevene skiller mellom «oss» og «de andre» kan dette i verste fall bidra til 

økt fremmedgjøring og mer stigma knyttet til å ha ulike former for vansker eller psykiske 

lidelser. Jeg oppfatter at elevene har en implisitt forståelse av at sånn som skolen er, må man 

ha god psykisk helse for å være der. Skolen har slike rammer at du blant annet må «tenke 

positivt», «ha det bra med klassekameratene» og «kontrollere følelsene dine» for å mestre 

skolehverdagen og faglige utfordringer. Dersom de oppfatter at man må ha god psykisk helse 

for å mestre skolen og trives der, så kan det skape eller forsterke en forståelse av psykisk 

helse som en dikotomi mellom god og dårlig. Og dersom de har en forståelse av psykisk helse 

som enten/eller, så kan det bidra til eller forsterke opplevelsen av at man må ha god psykisk 

helse for å mestre skolen og trives der. Et spørsmål er i så fall hvordan elevene tenker om å ha 

«dårlig psykisk helse» i skolen. Opplever de at det rom for å ha dårlige dager på skolen? 

Tenker elevene at skolen er et sted hvor det er greit å være både når de trives og når de 

strever? 

5.1.4 Årsaksforklaringer  

Det synes videre å være et mønster i hva elevene oppfatter som viktige påvirkningsfaktorer på 

psykisk helse. Det var blant annet mulig å skille mellom svar som omhandlet indre faktorer og 

de som omhandlet ytre faktorer. Det kunne også vært gjort et skille mellom ulike ytre faktorer 

som mellommenneskelige relasjoner og livsforhold, men jeg har inkludert begge i ytre 
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forhold. Elevene gir uttrykk for en ytre årsaksforklaring når de trekker frem at forhold utenfor 

personen kan være årsak til at man ikke trives eller mestrer de faglige utfordringene på 

skolen. Det synes særlig som de oppfatter at god psykisk helse handler om å ha gode venner 

og trygge relasjoner til de andre i klassen. Jeg oppfatter imidlertid også at elevene vektlegger 

en mer indre årsaksforklaring knyttet til begrepet psykisk helse. Et dekkende eksempel for 

denne forståelsen, er eleven som svarer at god psykisk helse er «Å på en måte takle litt ting, 

press og tøffe ting», og den utdyper videre: «hvis du får dårlige karakterer på skolen og ikke 

blir så veldig deppa og prøver å gjøre det bedre neste gang». Utsagnet over som at det 

impliserer at eleven oppfatter psykisk helse som en måte individet håndterer motgang på, ved 

å ikke bli nedbrutt, men å bli motivert til å gjøre det bedre. 

Det synes som elevene forstår indre faktorer som å «se det positive i situasjonen og å tenke 

positivt» og å «klare å fokusere», som sentralt for trivsel og god psykisk helse. Og at «å tenke 

negativt» er noe som kan føre til mistrivsel og dårlig psykisk helse. Samtidig snakker de i jeg-

form og bruker handlingsord. Dette kan tolkes som at de forstår tankemønster som sentralt og 

at tankene er under deres kontroll og noe de kan endre. De gir også uttrykk for hvordan de 

oppfatter retningen på årsaksforholdet. I flere av eksemplene forteller de først om en hendelse 

og hvordan de selv tenker og fortolker den, deretter forteller de om følgen av det de tenker, og 

til slutt om god eller dårlig psykisk helse som et resultat av tanken. De ser eget tankemønster 

som årsak til at de får det vanskelig og eksempelvis mangler motivasjon på skolen. 

Det er altså forskjeller mellom elevene i om de trekker frem indre eller ytre faktorer, og vi kan 

tenke oss at hvilken forklaring hver enkelt har på hva som gjør at de har det bra eller at de 

strever, kan ha noen konsekvenser. Jeg syns det er nærliggende å tenke at hvordan de — 

kanskje implisitt — forstår årsakssammenhenger, vil ha betydning for hva de tenker om for 

eksempel ansvarsplassering. Dersom de tenker at noe indre – noe ved de selv- er årsak til at 

de har det vanskelig, kan de også tenke at de selv har ansvaret for å fikse eller endre det. 

Under diskusjonen om individuelle forskjeller pekte jeg på noen potensielle konsekvenser av 

at barn og unge selv opplever ta de har ansvar for egen psykisk helse.   

Et parallelt skille til det skille elevene uttrykker mellom indre og ytre årsaker hos den enkelte, 

er mer knyttet til føringer i samtiden som kan beskrives som et skille mellom innover og 

utover.  Jamfør uttrykket «det er innover vi må gå» som man finner i mye av 

selvhjelpslitteraturen og populærpsykologien, og som referer til et mer ideologisk skille som 

sier noe om hvordan samtidskulturen foretrekker å løse problemene (Madsen, 2014). Foros og 
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Vetlesen (2015) tar også opp skillet mellom det ytre versus det indre. De poengterer at dagens 

unge vokser opp i en kultur hvor den eneste sannheten er at «det er innover vi må gå», og at 

det er dette perspektivet de har både på å forstå hva psykisk helse er og for å tenkte om 

årsaker, ansvar og løsninger. Ut fra analysen synes det som om elvene ser både «utover» og 

«innover» i måten de beskriver hva psykisk helse er. Når de gir uttrykk for hvordan de forstår 

årsaker, ansvar og løsninger knyttet til psykisk helse og uhelse, trivsel og mistrivsel, kan det 

imidlertid se ut som de i stor grad ser innover. 

5.1.5 Lærerens betydning for psykisk helse 

Gjennom analysen kommer det frem at elevene ser på relasjonen til læreren som sentral for 

hvordan de har det på skolen både faglig og sosialt. De opplever at læreren er av betydning 

for deres psykiske helse og en god relasjon til læreren trekkes frem både som helsefremmende 

og som støttende hvis de har vansker. Elevene fokuserer imidlertid på andre aspekt ved 

lærerens kompetanse enn det blant annet Ludvigsen-utvalget, lærerne og elevorganisasjonene 

gjør. I samtalen om at psykisk helse skal inn i skolen er fokuset i større grad på at lærere og 

elever skal få økt kunnskap om psykiske vansker og hvordan de kan styrke eller opprettholde 

god psykisk helse.  

Det synes som elevene oppfatter relasjonen til lærer som en slags mellomliggende variabel i 

hvordan de forstår sammenhengen mellom psykisk helse og læringsmiljø. Forskning på 

lærerens betydning for læringsmiljøet og på effekten av relasjonskompetansen konkluderer 

med det samme se bl.a. (Aasen, Nordahl, Mælan, Drugli & Myhr, 2014; Brøyn, Brandtzæg, 

Torsteinson & Øiestad, 2017). Forholdet til læreren er også av stor betydning spesifikt for 

elevens psykiske helse, og forskningen har vist at en god relasjon bidrar til trivsel og at den 

kan være en «buffer» for utvikling av vansker samt bidra til at elever som allerede har vansker 

kan få det bedre (Bergkastet, Duesund & Westvig, 2015). Forfatterne av boka Godt 

læringsmiljø hevder at gode relasjoner er forutsetning for reell læring og de oppsummerer 

forskningen på hva som er viktig for elevene skal ha det bra og lære slik «relasjon trumfer 

alt» (Bergkastet et al., 2015). Forfatterne slår videre fast at det er læreren som er ansvarlig for 

utviklingen av relasjonen. Dersom relasjonskvaliteten er så sentral for læring, trivsel og 

psykisk helse og læreren er ansvarlig for denne relasjonen (det vil si noe ytre og noe som ikke 

er en ferdighet eleven bør ha ansvar for å utvikle), står ikke dette helt i samsvar med elevenes 
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fokus på betydningen av individets evne til (å lære seg) selvregulering og å kontrollere 

tankemønster. 

Ut fra hva elevene svarer på spørsmål om sammenhengen mellom læringsmiljø og psykisk 

helse, tyder det på at de forstår læreren som sentral og at de særlig vektlegger en opplevelse 

av at læreren bryr seg om den enkelte og om klassen som helhet. Dette kan støtte 

innvendingen Samnøy og Wold (2018) har til om det læreren trenger for å fremme god 

psykisk helse hos elevene er økt kunnskap om psykiske lidelser og om mentalhygiene. Det er 

ikke gitt at det er kunnskap om psykiske lidelser lærerne trenger for best å legge til rette for et 

godt psykososialt miljø for elevene (Samnøy & Wold, 2018). De hevder at lærerens 

ferdigheter i å skape og opprettholde et godt psykososialt miljø, er det avgjørende for eleven. 

Altså, at lærerens kompetanse må inneholde mer enn kunnskap, men også ferdigheter. Dette 

perspektivet verdsetter det Polanyi og Ra (2000) kaller taus kunnskap. For elevene er det mest 

avgjørende at læreren faktisk skaper gode relasjoner, mer enn at de har metakunnskap om 

hvordan det gjøres. 

Når vi i arbeidet med ny læreplan, og i utvikling av ulike psykologiske forebygging- og 

undervisningsprogram snakker om kompetanseheving, kan det være nyttig å se nærmere på 

kompetansebegrepet og å diskutere hvem som trenger kompetanse på hva. Det ser ut som vi i 

noen tilfeller tror vi snakker om det samme, men at det politikere, psykologer og pedagoger 

oppfatter som elevenes behov, ikke nødvendigvis er det samme eller forenelige med det 

elevene selv opplever at de trenger. Analysen viser eksempler på at elevene vektlegger 

lærerens rolle, primært knyttet til lærerens relasjonskompetanse. Dette kan være et argument 

for at psykisk helsefremming i skolen ikke så bør handle om kunnskap om psykisk helse, men 

vel så mye om lærernes relasjonskompetanse. Elevenes opplevelse av lærer-elev relasjonens 

betydning for et godt læringsmiljø og for trivsel på skolen er i samsvar med aktuell forskning 

(Brøyn et al., 2017) som vektlegger nettopp betydningen av relasjonskompetanse. I tillegg til 

at det er med på å overføre ansvaret for psykisk helse til elevene – som er en enkel løsning på 

en sammensatt samfunnsutfordring – synes det derfor litt paradoksalt at det er kunnskap som 

skal inn på timeplanen til elevene når dette ikke er i tråd med gjeldende forskning.  

Et annet tankekors er at det i de standardiserte forebyggingsprogrammene ofte er læreren som 

tillegges hovedansvaret for gjennomføring av tiltakene, og særlig for å vedlikeholde og 

opprettholde etter at eventuelle kurs og undervisning av lærerne er gjennomført (Raknes, 

2017; Rådet for psykisk helse, 2008). Dersom det skal prioriteres at lærerne bruker tid på å 
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tilegne seg mer kunnskap om psykisk helse, samt på å forbedre og gjennomføre undervisning 

i det, vil det ta tid fra noe annet. En mulig konsekvens er at det går på bekostning av noe av 

det som lærerne foreløpig ikke måles på, og som de ikke har rapporteringsplikt på: tid og 

relasjoner til elevene. Gitt at elevene selv opplever at relasjonen til lærer (både faglig og 

personlig) og klassemiljøet er særlig viktig for sammenhengen mellom psykisk helse og 

prestasjon på skolen, kan de foreslåtte tiltakene med psykisk helse på timeplanen i verste fall 

virke mot sin hensikt.  

5.1.6 Manglende vekting av forhold utenfor eleven  

Elevene i intervjuene gir uttrykk for at hvordan de har det ikke bare påvirkes av hvordan de 

tar det som skjer, men også hva som skjer. De fokuserer på konteksten og trekker frem at ytre 

faktorer som relasjoner, prestasjoner og hendelser også påvirker hvordan de har det. En slik 

forståelse er forenelig med forskningen som viser at det er langt mer enn barnas egen 

«kompetanse på psykisk helse» som påvirker psykisk helse og trivsel (Bru et al., 2016; 

Hagen, 2018).   

Det kan derfor være nyttig å diskutere hva vi fokuserer på når målet er å fremme psykisk 

helse i skolen. Det er ikke nødvendigvis feil å sette inn tiltak og få inn nye kompetanser, men 

forskningen som brukes for å støtte slike tiltak fokuserer på flere ting. For eksempel viser en 

oppsummering av forskningen på feltet at gode og trygge relasjoner og reduksjon av kilder til 

stress og risiko utgjør to tredjedeler av det som er spesielt viktig for barn og unges utvikling 

(Hagen, 2018). Utvikling av ferdigheter inkluderer mange ting, blant annet 

emosjonsregulering. Det handler kanskje om hva som blir tillagt mest vekt i arbeidet med å 

fremme psykisk helse blant barn og unge. Det er forståelig om enkle årsaksforklaringer, og 

dermed mer konkrete løsninger, er fristende både for politikere og samfunnet for øvrig i 

arbeidet med å sikre best mulig psykisk helse i befolkningen og forebygge psykiske lidelser. I 

tillegg gir en slik individuell årsaksforklaring belegg for å bruke psykologisk forskning for å 

argumentere for tiltak og strategier for å bedre skoleprestasjoner og få mer effektive og 

selvgående samfunnsborgere. 

Det er videre en utfordring at psykologisk forskningen brukes selektivt. Ludvigsen-rapporten 

bruker for eksempel forskningen fra tradisjonen etter det kjente Marshmallow-eksperimentet 

for å vise til viktigheten av selvregulering (NOU 2015:8, 2015). Selv om nyere forskning 



48 

 

konkluderer med at forskjellene mellom barn i selvregulering tilsvarte forskjellene i 

omsorgssituasjonen og erfaringer med et forutsigbart oppvekstmiljø (Kidd, Palmeri & Aslin, 

2013). Det reviderte eksperimentet utelukker ikke at barna er forskjellige i hvor stor grad de 

klarer å utsette fristelsen (selvregulering), men viser at forskjellene også kan handle om 

relasjonserfaringer som gjør at det er forskjell i hvilken strategi de har erfart er mest 

hensiktsmessig for å oppnå målet. I en forelesning om kritisk psykologi den 30. januar 2018 

på Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, peker Ole Jacob Madsen på at to 

forklaringer gir ulikt utfall for hvordan man bruker forskningen som argument: i det første 

tilfellet er «forklaringen» barnet, mens i det andre tilfellet er knyttet til foreldrene (Madsen, 

2018). Når Ludvigsen-utvalget referer til det, tar de det til inntekt for individrettet fokus. Det 

er klart at fokus på å lære disse barna mer selvkontroll kan være til hjelp for de, men det vil i 

alle fall være viktig å være klar over at det sannsynligvis er å «behandle» konsekvensene av 

det underliggende problemet. I neste omgang vil hvem man «behandler» - barnet eller for 

eksempel omsorgssituasjonene eller relasjonen til lærer - sende implisitte signaler om årsak 

og ansvar (Madsen, 2018). 

5.1.7 Diskursiv psykologi   

Analysen viser at det kan være noen mønster i hvordan elevene forstår psykisk helse og 

sammenhengen med læringsmiljø og skoleprestasjoner. I denne delen har jeg drøftet noen 

tolkninger og løftet frem mulige implikasjoner av de ulike måtene å forstå begrepet på. En 

diskusjon om hvilke konsekvenser en gitt begrepsbruk og begrepsforståelse kan ha, er i 

samsvar med tanken i diskursiv psykologi (Parker, 2014).  

En slik tilnærming er sosialkonstruksjonistisk og tar utgangspunkt i at språket ikke er nøytralt 

men at det skapes av erfaringer, samfunnet, sosiale relasjoner med mer. Likeledes påvirker 

bruk av språket hvordan vi oppfatter, fortolker og forholder oss til omverden, altså det er 

skapende og forandrende (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Derfor er det relevant å 

utforske det og ta det inn i forståelsen av elevene, «brukerne», vi skal hjelpe og som innspill 

til hvordan vi snakker om psykologiske begreper i samfunnet, mellom faggrupper som 

politikere, pedagoger og psykologer. I beste fall, om det brukes aktivt og intensjonalt, kan det 

gi oss mulighet til å se hvilke implisitte begrensninger, muligheter, ansvar og forventninger 

som ligger i det nåværende språket om psykisk helse. Forhåpentligvis kan det bidra til en 

bevissthet og stimulere til at vi har en diskusjon og kan ta noen aktive valg om 
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begrepsbruken, diskursen, om psykisk helse i skolen, slik at vi kan få til en ønsket utvikling 

for elever og lærere.  

Psykisk helse som vandrende begrep  

Jamfør fenomenet begrepsvandring kan et begrep bli brukt på måter det ikke var tiltenkt og de 

som bruker det kan derfor tenke ulikt om hva det betyr (Haslam, 2016). Som diskusjonen 

viser kan elevenes forståelse av et psykologisk begrep som «psykisk helse» bidra til at de får 

bestemte måter å forstå verden på, som rent diskursiv tilsier et «mulighetsrom» med noen 

begrensninger. Resultatene fra denne oppgaven blir således et konkret eksempel på hvordan 

utbredelsen av psykologien, her studert gjennom bruk av det psykologiske begrepet «psykisk 

helse», kan påvirke samfunnet.  

Diskurser er ikke faste og entydig definerte, det kan for eksempel være uenighet eller kamp 

om å fylle et begrep, definere det og å få hegemoni over en diskurs (Madsen, 2012; Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999). Gitt at psykisk helse er et forholdsvis nytt begrep utenfor 

helsefagene, vil hvem som uttaler seg og hvem som ikke uttaler seg, og hva som snakkes om 

og ikke snakkes om, være med på å utforme og styre den «nye» diskursen om psykisk helse. 

Vi kan derfor kanskje snakke om at det er en kamp om hegemoniet og definisjonsmakt over 

«psyken» som begrep: Samfunnet tar begrepet inn i det hverdagslige språket om 

menneskesinnet og bruker det for å beskrive og forklare egne opplevelser. I politikken brukes 

begrepet psykisk helse i forbindelse med individualisering av ansvar, og brukt i sammenheng 

med for eksempel pakkeforløp og forbedring av skolen, og i andre sammenhenger der 

individets rolle knyttes til produktivitet og økonomi. I skolepolitikken brukes også begrepet 

psykisk helse mer og mer, og pedagoger har fått et forhold til begrepet, og det forventes at de 

skal bidra til å bygge god psykisk helse hos elevene. Og ikke minst vil psykologien også 

bruke begrepet psykisk helse, og nytter det helst i en individorientert kontekst, gjerne knyttet 

til sykdomsmodell, og for å rettferdiggjøre behovet psykologer i skole og kommune. Når den 

felles samtalen om psykisk helse fortsetter å få fokus og å inkludere alle disse deltakerne, kan 

dette bidra til at vi får et stadig mer utydelig skille mellom politikk, psykologi og individet, og 

at de ulike interessene og referanserammene blir vanskeligere å få øye på (Ecclestone, 2012; 

Madsen, 2018).  

Med utgangspunkt i det analysen indikerer om hvordan elevene forstår begrepet psykisk 

helse, og erkjennelsen om at diskursen om psykisk helse er under utforming, kan vi tydeligere 

se mulige vekselvirkninger. For eksempel kan dette samspillet bidra til at ungdommer 
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internaliserer ansvaret for egen psykisk helse. Samtiden-artikkelen «Psykisk helse – bare for 

de ressurssterke?» kan være utgangspunkt for et konkret eksempel på hvordan diskursen om 

psykisk helse og elevenes forståelse av begrepet påvirker hverandre. I artikkelen skriver 

Skaranger (2017, s. 36) at «Aldri før har vi pratet så mye om psykisk helse blant unge, som i 

dag. Det er nesten blitt in å ha psykiske plager. Kan det hende at de med de virkelige plagene 

drukner i all åpenheten?» Hun trekker frem at de som står for mye av åpenheten om psykisk 

helse i media, ofte omtaler psykiske vansker i fortid og som noe de har mestret og «kommet 

seg ut av». Dersom dette er de «eneste» historiene som fortelles, kan det støtte opp under og 

bekrefte den forståelsen barn og unge tilsynelatende har av at psykisk helse er knyttet til å 

mestre noe, og det kan bidra til en økt internalisering av ansvar.  

5.2 Implikasjoner for praksisfeltet, og for videre forsking 

Hvilke nytte kan så resultatene fra denne analysen ha for psykologifaget eller for oss som skal 

jobbe med å fremme psykisk helse i skolen? I første omgang har det en funksjon i seg selv at 

vi blir oppmerksomme på og forholder oss til at hvordan elevene forstår begrepet. 

Diskusjonen i denne oppgaven har forsøkt å viser noen ulike grunner til at det er viktig. Jeg 

har spesielt løftet frem noen potensielle implikasjoner av at elevene delvis ser på psykisk 

helse som en ferdighet. Og særlig av at det ser ut som de tar en del av ansvaret for i hvilken 

grad de mestrer denne ferdigheten. Vi kan tenke oss flere mulige konsekvensene dersom 

elevene selv tenker de har ansvaret for egen psykiske helse og trivsel. På den ene siden kan 

det være konstruktivt og gi agens og motivere eleven til å kunne påvirke egen situasjon. 

Skyggesiden kan være at de selv tar på seg ansvar og skyld når det ikke går bra og at gjentatte 

erfaringer med å ikke få til å endre ytre eller indre kan bidra til resignasjon og selvkritikk. 

Elevenes forståelse av psykisk helse som en ferdighet er forenlig med fokus og forståelsen 

som ligger til grunn for Ludvigsen-rapporten og ny læreplan. Ut fra tolkningene i analysen 

synes det som at elevene er mottakelig for en slik forståelse, altså at det å få eller opprettholde 

god psykisk helse er noe de må lære seg, og noe de kan mestre - eller ikke. I så tilfelle tenker 

jeg at det vil være et eksempel på slagsiden av den terapeutiske kultur (Madsen, 2010).  

Satsingen i læreplanen på å gi psykisk helse en eksplisitt plass i opplæringen, er ment positivt, 

for å hjelpe elevene til å takle eget liv og fungere i samfunnet. Tanken er at det er nyttig å lære 

mer om psykisk helse, og styrke deres forutsetning for å ivareta sin psykiske helse. Likevel 
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kan et slikt tiltak komme til å virke mot sin hensikt for noen elever, dersom fokuset er hva de 

selv kan gjøre for å ivareta egen psykisk helse. Da kan selvbebreidelsen og selvforakten bli 

desto større for de som ikke greier det. Da risikerer man en psykisk ekvivalent til skammen og 

kroppsforakten som er utbredt hos personer som ikke greier å ivareta sin fysiske helse og 

sliter med overvekt og. 

Under individualismen og senkapitalismen er det gjerne det positive og fleksible mennesket 

som er idealbildet. Sett i lys av sivilisasjonen og menneskets historie har vi ikke så gode 

grunner til det. Det skaper gjerne bedre følelser her og nå, men når vi alle blir så positive og 

føler det så bra så er vi heller ikke drevet til å endre nåværende praksis (Ehrenreich, 2010). I 

tillegg til å være uheldig for den enkelte kan det bidra til å opprettholde uheldige 

samfunnsstrukturer som undertrykkelse, sosial urettferdighet og politiske føringer for skolen.  

Jeg har også pekt på hvordan en forståelse av psykisk helse som et kontinuum og som en 

dikotomi kan påvirke om elevene opplever skolen som mer eller mindre inkluderende og 

åpen. Det kan spille inn på hvorvidt de tenker at det er rom for at de kan være der som de er - 

med styrker og svakheter og når de har både «god» og «dårlig» psykisk helse. 

I tråd med tanken i kritisk psykologi vil det være nødvendig for psykologien som fagfelt å 

reflektere over hvilken påvirkning den har på samfunnet og individer. Ut fra fokuset det siste 

tiåret på å få «psykologien ut i samfunnet - og inn i skolen», gjennom satsningsområdet til 

NPF, folkehelsesatsingen, tilstedeværelsen i media med mer, kan det se ut til at psykologiens 

refleksjoner over eget bidrag til samfunnsutviklingen har begrenset seg til å se på den positive 

påvirkningen. Analysen og diskusjonen i denne oppgaven avviser ikke at psykologien kan 

bidra til ønsket samfunnsutvikling på flere måter, men den kan forhåpentligvis være et bidrag 

i prosessen med å sikre at vi har en nyansert forståelse. Også av «virkninger og bivirkninger» 

av å surfe på psykologibølgen inn over samfunnet i yrkeslivet vårt. Flere psykologer vil for 

eksempel være ansatt i kommuner og skoler og som formidlere av psykologisk kunnskap til 

lærere og foreldre. I slike stillinger representerer vi ettertraktet kunnskap og vi blir vi tildelt 

autoritet og innflytelse på dette feltet som er krysningen mellom psykologi, samfunn og 

pedagogikk. Opplevelsen av legitimitet og anerkjennelse kan være både smigrende og 

motiverende. Gitt den generelt positive holdningen i befolkningen og blant andre faggrupper 

til utbredelsen av psykologisk kunnskap, kan det se ut som psykologien blir prisgitt egen evne 

til (kritisk) selvrefleksjon. Et viktig spørsmål blir da om vi tar ansvar for det.  
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5.2.1 Videre forskning 

En av elevgruppene i intervjuene svarer lite utfyllende på spørsmål om hva god psykisk helse 

er - stort sett «å ha det bra». De svarer likevel utfyllende på hva som er viktig for at de skal ha 

det bra, og kommer med eksplisitte svar på hvordan psykisk helse henge sammen med 

hvordan de trives på skolen. Det er med andre ikke opplagt for disse elevene hva begrepet 

psykisk helse er, og det synes ikke som de har eksplisitt, språklig kunnskap om det, men jeg 

tolker det som om de likevel har erfaringskunnskap eller taus kunnskap (Polanyi & Ra, 2000).  

Som diskutert i oppgaven, er det viktig å nyansere kompetansebegrepet når vi skal utforme 

tiltak. I forlengelsen av det kan det også være relevant å se på hvilke aspekt av kompetanse vi 

vektlegger når vi forsker på hva elevene kan om psykisk helse og trivsel. For eksempel kan 

det tenkes at elevene i gruppen nevnt over både kan ha bedre eller dårligere 

emosjonsreguleringsstrategier og hjelpesøkingsatferd — altså det som er «god psykisk helse» 

ifølge elevene i intervjuene, og «kompetanse» ifølge Kunnskapsdepartementet (2016) — enn 

elevene som har eksplisitt kunnskap om psykisk helse. Intervjukunnskap begrenser seg til den 

formen for kompetanse som kommer til uttrykk gjennom tanker og opplevelser og fanger ikke 

opp handling (Kvale et al., 2015). På den måten var ikke studien designet for å kunne se 

eventuelle forskjeller mellom ulike former for kunnskap. Men svarene - eller manglende svar, 

indikerer at det er et relevant spørsmål å utforske videre. I et fremtidig studie kunne vært 

nyttig å undersøke i hvilken grad det er diskrepans mellom eksplisitt og implisitt kunnskap 

om faktorer som bidrar til å opprettholde god psykisk helse og faktorer som kan bidra til 

psykiske vansker.  

5.3 Begrensninger ved studien  

For at resultatene skal ha overføringsverdi må de være troverdige. I det følgende vil jeg peke 

på noen forhold som kan påvirke resultatenes kvalitet og dermed hvorvidt funnene kan tenkes 

å være gjeldende utover denne studien fortelle oss noe om andre barn og unges forståelse av 

psykisk helse. 

En potensiell viktig innvending mot analysen er at elevene i intervjugruppene går på skoler 

som har deltatt i programmer som skal fremme psykisk helse. Det kan dermed godt tenkes at 

de ville svart annerledes dersom de ikke hadde hatt undervisning og tiltak som omtalte dette 

temaet. På grunn av at det kun er samlet inn kvalitative data i denne studien har ikke 
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oppgaven sett på mulige forskjeller mellom elevgruppene med tanke på om begrepene 

elevene bruker er tydelig farget av for eksempel hvilke begrep de enkelte lærerne har 

introdusert. (I tilfelle med opplæring i Psykologisk Førstehjelp bruker elevene begreper som 

bokstavelig talt er farget av opplæringen om røde og grønne tanker.) I og med at skolen er 

ansvarlig for å drive systematisk arbeid med det psykososiale miljøet, og at mange skoler 

allerede har innført en form for tiltak eller opplegg som er rettet mot psykisk helse, tenker jeg 

at det etter hvert vil gjelde for de fleste elever at de har med seg noe undervisning. Det synes 

ikke avgjørende for analysen om den forståelsen elevene gir utrykk for er et resultat av 

undervisning, eller ikke. Det vil imidlertid være et interessant spørsmål for en fremtidig 

studie.  

Som nevnt under delen om kvalitative intervju, utgjør intervjuet og intervjueren en kontekst 

som svarene til informantene vil påvirkes av (Kvale et al., 2015). I denne konkrete situasjonen 

er deltakerne spurt om å delta i intervjuet på bakgrunn av at de har testet ut et opplegg fra 

Psykologisk Førstehjelp (PF) i klassene. Det kan tenkes at noen av elevene svarer i tråd med 

hva de tror intervjueren vil høre. Det kan for eksempel være at de bruker begrep og 

forklaringer de har hørt i forbindelse med PF, selv om de ellers ikke ville brukt disse. 

Gjennom analysen av intervjuene synes det ikke som om elevenes svar var eksplisitt knyttet 

til undervisningsopplegget, og kun to av elevene refererte til begrep fra PF. I tillegg forklarte 

intervjueren innledningsvis at de første spørsmålene var mer generelle og at de ville få 

anledning til å snakke om PF i andre del av intervjuet. 

Beslutningen om å intervjue elevene i grupper kan også ha hatt innvirkning på 

analyseresultatene. I intervjuene utgjør elevene en egen gruppe hvor det konstrueres mening 

gjennom å høre på hverandres svar og bruke det som utgangspunkt for videre refleksjon 

(Kvale et al., 2015). Det kan tenkes at de ville kommet med andre svar dersom de hadde blitt 

intervjuet én og én. Dermed er det vanskelig å vite i hvilken grad den forståelsen de gir 

uttrykk for representerer det enkelt-elever har tenkt og forstått, eller den meningen som 

«produseres» i en eleve-gruppe. 

Organisering og presentasjonen av funnene i denne oppgaven er kun et uttrykk for hvordan 

jeg tolker elevenes utsagn. Det kan være mange andre måter å forstå intervjuene på. I tråd 

med kvalitativ forskning er det avgjørende spørsmålet når man vurderer resultatenes kvalitet, 

heller om min fortolkning er relevant for problemstillingen jeg ønsket å undersøke og i 

hvilken grad resultatene er nyttige og kan være noe som bidrar «fruktbart til den offentlige 
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diskusjon om verdier og mål i et samfunn» (Kvale et al., 2015, s. 286; Parker, 2005). I 

diskusjonsdelen og særlig under avsnittet om implikasjoner, har jeg forsøkt å tydeliggjøre 

hvordan resultatene fra denne studien er relevante og nyttige i samtalen om psykisk helse i 

skolen og hvordan det kan påvirkes av, og bidra til, bestemte utviklingstrekk i samfunnet. 

En ulempe med å velge en kvalitativ tilnærming er at resultatene ikke kan generaliseres i 

samme omfang som ved en kvantitativ tilnærming. Jeg tenker imidlertid ikke det er essensielt 

for denne studienes nytteverdi at de kan generaliseres. Hensiktene med å få frem 

synspunktene til noen elever var å kunne påpeke at elever delvis har andre forståelser enn den 

offentlige og psykologfaglige.  

Elevene gir uttrykk for forskjellige syn på psykisk helse, — noen er enige seg imellom og 

andre uttrykker mer ulike forståelser. Jeg tenker at det er representativt for 

ungdomsskoleelever at de har forskjellige forståelser av hva psykisk helse er, og de har ulike 

oppfatninger av hvordan psykisk helse henger sammen med trivsel og prestasjoner på skolen. 

Noe av hensikten med oppgaven var nettopp å vise at det kan være forskjellige forståelser, og 

studiens nytteverdi ligger delvis i at den viser dette. 
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6 Avsluttende kommentar 
Gjennom en tematisk analyse av fokusgruppeintervju har jeg undersøkt hvordan elever på 

ungdomstrinnet forstår begrepet psykisk helse og hvordan de selv ser på sammenhengen 

mellom psykisk helse og læringsmiljø. 

Analysen kan tyde på at elevene sin forståelse av psykisk helse på flere måter sammenfaller 

med den faglige og politiske forståelsen av begrepet, som tar utgangspunkt i det WHO løfter 

frem; trivsel, gode relasjoner, fravær av lidelse, subjektiv opplevelse. Samtidig indikerer 

analysen at elevenes forståelse skiller seg fra denne ved at de gir uttrykk for bestemte 

årsaksforklaringer og ansvarsvarlsplassering som del av begrepet.  

I diskusjonen har jeg vist hvordan ungdommens forståelse av psykisk helse kan tydeliggjøre 

potensielle utfordringene med å få mer fokus på psykisk helse i skolen. 

Jeg har argumentert for at ungdommene sin forståelse er viktig å være klar over, fordi den kan 

vise at å få psykisk helse på timeplanen også kan ha noen utilsiktede og uheldige 

konsekvenser.  Mer spesifikt har jeg hevdet at elevene ser ut til å ha hovedsakelig et indre 

fokus i form av å se på seg selv og egne ferdigheter som løsningen når de har det vanskelig. 

Selv om det er noe positivt ved at de ser på seg selv og sitt eget bidrag, kan det se ut som de er 

mottakelig for en overdreven ansvarsfølelse. Forslagene til den nye læreplanen om psykisk 

helse og livsmestrings som fag, inneholder forslag om å undervise elevene i hva de selv kan 

gjøre for å påvirke og styrke egen psykiske helse. Dette kan virke mot sin hensikt ved at det 

kan forsterke en ansvarsfølelse elevene ser ut til være mottakelige for, og i stedet for å styrke 

elevene sin psykiske helse, kan slik undervisning legge grobunn for følelsen av ikke å strekke 

til, følelsen av avmakt og i verste fall selvforakt og skamfølelse. Samtidig kan det sterke 

fokuset på elevenes ferdigheter og elevens eget ansvar, føre til passivitet overfor ytre forhold 

som samfunnsstrukturer og for eksempel skolens krav til tilpasning.  

Jeg har også hevdet at resultatene i analysen tydeliggjør behovet for at psykologien med en 

kritisk refleksjon over hvordan utbredelse av psykologisk kunnskap og begrep spres til 

samfunnet og spesifikt hvilke konsekvenser det kan ha når vi skal arbeide med å fremme god 

psykisk helse i skolen.   
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring 
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Vedlegg 3: Transkribert Intervjumateriale 

Spørsmål 1, 2 og 3 fra intervjuguide  

 

1. Dere har sikkert hørt lærere eller foreldre snakke om at det er godt læringsmiljø i en 

klasse eller på en skole.  

a. Hva betyr godt læringsmiljø? 

b. Hvordan vil dere beskrive læringsmiljøet i klassen deres? 

c. Hvordan vil dere beskrive læringsmiljøet på skolen deres? 

d. Hvem mener dere er ansvarlige for læringsmiljøet i klassen og på skolen? 

e. (Om de ikke nevner det selv:) Har elevene også et ansvar for læringsmiljøet? 

2. Slik dere tenker, hva vil det si å ha god psykisk helse? 

3. Har psykisk helse noen sammenheng med hvordan en har det på skolen / mestrer 

skolehverdagen? 

 

Skole A: 9. klasse 

 

F: Ja, i dag er det altså 11. februar og de går i 9. klasse. De har heilt sikker høyrt, elller 

kanskje i alle fall, høyrt lærarar og foreldre snakka om læringsmiljø i klasse eller på skule. 

Kva betyr godt læringsmiljø? 

 

Jente 1: At det er stille. Arbeidsro. 

F: Andre ting? 

Gut 2: Eg kjem ikkje på noko. 

Jente 3: At me får hjelp av læraren om me treng det. 

Gut 4: At du skal ha det trygt og godt på skulen. 

F: At du skal ha det trygt og godt på skulen, ja. 

Gut4: Ja. 

 

F: Korleis vil de beskriva læringsmiljøet i dykkar klasse? 

J3: Ganske bra. 

F: Ja, ganske bra. Kva er det som er bra? 

J3: Alle er snille med kvarandre og sånn 
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G: Bra lærar har kanskje litt å seia òg. 

F: Ja. Har de bra lærar tykkjer du? 

G: Ja 

F: De nemnde arbeidsro i stad, har de det? 

J: Ja. 

G: Ja. 

G: Av og til vert det litt bråk 

Fleire: Ja (Ler) 

G: Litt. 

  

F: Meir de vil seia om læringsmiljøet i klassen dykkar? 

J3: Nei, eg trur alt eg sagt. 

G: Ja. 

F: Og på heile denne skulen då, om de ikkje berre tenkjer klassen, men heile skulen, korleis 

vil de beskriva læringsmiljøet? 

G4: Det er vel sånn passe bra tippar eg. 

G2: Kva meinar du med læringsmiljø eigentleg? 

F: Ja... 

G2: Kva du meinar med det? 

F: Eg kan jo seia litt kva eg meiner ligg i det, men kva... 

G2: Ja, men kva er liksom læringsmiljø? Er det at me lærer bra eller at... 

F: Eit sånn miljø som det er lett å læra i, ja, det er det at de kan læra bra. Så då er det jo dei 

tinga som de snakka om i stad, sant, at ein både, alt i frå arbeidsro, at læraren viser og 

forklarer ting godt, at de har det bra saman, at... 

G2: Gode bøker og sånn tenkjer eg, utstyr og sånn? 

F: Ja, utstyr og sånn er med. 

G4: Eg trur me eigentleg har eit god læringsmiljø i klassen i alle fall. 

F: Så på læringsmiljø så tenkjer i alle fall eg at alt som er med i omgjevnadene til at ein lærer 

godt. 

 

F: Kven tenkjer de er ansvarlege for læringsmijøet i klassen og på skulen? 

 

J: Elevane. 
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J: Ja. 

J: Alle eigentleg 

G2: Mest ein sjølv tippar eg 

G4: Og lærarane 

F: Er det liksom skilnad på kva type ansvar elevar og lærarar har? 

J: Ja, litt. 

F: Ja, kva er elevane sitt ansvar? 

J: At alle skal ha det bra 

F: At dei andre skal ha det bra? 

J: Ja. 

F: Vera med å påverka det. Andre ting som er elevane sitt ansvar? 

J: Prøva å gjera godt arbeid. 

G2: Ikkje øydelegga for andre. 

F: Læraren sitt ansvar då? 

J: Gje oss hjelp når me treng det.  

F: Andre ting 

J: Forklara ting til einskildelevar som ikkje forstår det. 

F: Det med arbeidsro som du nemnde, er det elevar eller lærarar som har ansvar eller? 

G2: Det er eigentleg mest elevane det eigentleg, for arbeidsroa. 

G: Men læraren må jo passa på 

F: Ja, det er læraren sitt ansvar? 

G: Ja. 

 

F: Så lurer eg på kva de tenkjer at det betyr å ha god psykisk helse, kva er det for noko? 

G2: Ha det godt med deg sjølv, kanskje. Ikkje vera deperimert og, ja. 

F: Ja, andre ting? 

J: at me prøver å tenkja positivt 

F: Ja, kva legg du i det? 

J: Nei at om du har fått ein litt dårleg karakter så må du sjå det positive i det. 

J: Du må tenkja på grøne tankar. 

F: Kva betyr det? 

J: Det er dei positive tankane. Som oftast kjem jo dei raude tankane fyrst, dei negative. 
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F: Har psykisk helse noko med korleis ein har det på skulen og korleis ein meistrar 

skulekvardagen? 

Fleire: Ja. 

F: Ja. Korleis det? 

G2: Om du ikkje har det godt med deg sjølv er det vel ikkje så lett å gjera godt arbeid. 

G4: Konsentrera seg. Tenkjer vel på andre ting sikkert. 

F: Om ein meistrar skulekvardagen bra, påverkar det den psykiske helsa? 

J: Ja. 

F: Korleis det? 

J: Du føler du har gjort noko bra. 

 

F: Har de inntrykk av at lærarane her på denne skulen er opptenkne av at de skal ha det bra på 

skulen? 

Fleire: Ja 

F: Korleis viser dei det? Korleis ser de det at dei er opptekne av det? 

G: Me gjere noko anna av og til enn berre fag 

F: Litt variasjon. Det gjer dei for at de skal ha det bra? 

G2: Ja eg trur det 

J: Ja og så passar dei på at alle har nokon å vera med og sånn. 

F: Ja. Er det andre ting dei gjer, eller de ser at dei gjer som de tenkjer... 

J: Dei prøver jo å få oss til å skjøna slik at det skal verta letta for oss å jobba med eit stoff. 

 

 

 

Skole A: 8. klasse 

 

F: De har sikkert høyrt lærarar eller foreldre snakka om at det er godt læringsmiljø i ein skule 

eller i ein klasse. Kva betyr godt læringsmiljø? 

 

J5: At me lærer mykje og at det me lærer er liksom bra eller verd å læra, og at me greier å 

læra det. 

J6: Og at lærarane er flinke og sånn til å læra bort. Og at me får dei friminutta me treng og 

mat og sånn. 



71 

 

F: Ja, at de òg får det de treng sånn ja. 

J6: Og at klasserommet har bra luft og at klasserommet er stort nok og medelevar og sånn. 

F: Og medelevar, kva sa du om medelevane? 

J6: At medelevane er snille mot deg og sånn 

F: Er du einig i det ho seier eller har du noko å leggja til? 

G7: Einig 

F: Ja. Er det nokon som har meir å seia om læringsmiljø? 

Fleire: Nei. 

 

F: Korleis vil de beskriva læringsmiljøet i akkurat dykkar klasse? 

J6: Det er veldig bra. 

F: Er det veldig bra?  

Fleire: Ja. 

Det er de einige i? 

Fleire: Ja. 

F: Kva som er bra med det? 

G8: Me har gode lærarar som klarar å læra oss slik at me forstår kva dei seier og slikt. 

G7: Så har me stort klasserom og luft. 

F: Er det noko anna som er bra òg med det? 

J6: Medelevane. Det er nesten ingen som vert utelatne eller noko slikt. 

J5: Me er jo ganske stor klasse òg, me er jo 26 elevar. 

J6: Så i forhold til at me er så mange at me liksom greier halda på alle 

 

[Utelate: litt prat med ein person som kjem inn med vatn.] 

 

F: Så i klassen så har elevane det greitt med kvarandre trur de? 

Fleire: Ja. 

F: Dei fleste, sa du, du er ikkje sikker på at alle har det? 

J6: Nei, me fekk tilbakemelding på eit sånn ark til jul, trur eg, og då stod det, me hadde sånn 

elevundersøking, og då stod det at det var nokon som ikkje hadde det så bra men det var ingen 

som hadde det veldig dårleg då. Men dei fleste hadde det veldig bra. 

J5: Og alle har nokon å vera med. 
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F: Alle har nokon å vera med, ja. Og det òg har noko å seia for læringsmiljøet rett og slett, at 

du har nokon å vera med, tenkjer du det? 

J: Kanskje nokon i friminutta og nokon som gjer deg støtte dersom du skal ha ein prøve eller 

noko. 

F: Er de einige i det at det har noko å seia for læringsmiljøet at ein har nokon å vera med? 

G7: Ja, det er ikkje så moro å berre gå åleine å halda alt inni seg. Det er ofte godt å få sagt det 

ut til nokon og alt mogleg sånt. 

 

F: Om me tenkjer på heile skulen her då og ikkje berre klassen dykkar, korleis vil de beskriva 

læringsmiljøet på denne skulen? 

G8: Ganske bra trur eg. 

F: Ja, og kva er det som er bra med det? 

G8: Nei, det er mange gode lærarar, i alle fall på barneskulen, og masse å gjera på i friminutta 

og sånt. 

J6: Og så lærarane tek veldig godt, eller tek veldig stort ansvar… 

F: Gjer dei det? 

J6: For at alle har det bra. 

F: Dei er opptekne av at alle har det bra, ja. 

 

F: Kven tenkjer de er ansvarlege for læringsmiljøet både i klassen og på skulen dykkar 

J6: Både elevar og lærarar 

G7: Nesten alle 

J6: For elevane har jo veldig stort ansvar for at dei ikkje stenger ute nokon. 

J5: Foreldra òg eigentleg for det er jo dei som har ansvaret for borna liksom. 

F: Kva kan foreldra gjera? 

J: Nei, dei kan påverka borna til å vera med dei som ikkje har det så bra og påverka borna til å 

læra meir. 

J: Gjera leksene 

J: Ja, gjera leksene 

G: Og det er jo dei som får borna til å reisa på skulen, sånn. 

F: Og så nemnde du at elevane òg har ansvar, kva kan elevane gjera for læringsmiljøet? 

J6: Dersom dei ser nokon som står åleine så kan dei jo gå bort å snakka med dei og få dei med 

seg.  
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F: Er det andre ting elevane kan gjera for læringsmiljøet? 

J5: Dei kan jo seia i frå til lærarane dersom dei tykkjer noko er dårleg eller noko bra så kan 

dei seia i frå at dei vil ha meir av det. 

F: Lærarane då, du nemnde at dei òg har ansvar, kva er lærarane sitt ansvar sånn de tenkjer for 

læringsmiljøet? 

J: Å læra elevane dei tinga dei skal læra. Å syta for at dei har det bra i friminutta og sånn. 

J: Så om lærarane kan det dårleg er det automatisk at me lærer det dårlegare, sant, så om dei 

kan det bra så lærer jo me det bra òg, sant. Så dei har kanskje ansvar for å kunna stoffet 

liksom, og det har jo noko med læringsmiljøet å gjera. 

J: Og så lærarane òg må vera rettferdige mot elevar 

J5: Ikkje favorisera. 

F: Kva med sånn arbeidsro og sånn, har det med læringsmiljø å gjera? 

G: Ja, for dersom det er ein del bråk så er det ikkje alltid lika lett å konsentrera seg om det ein 

skal gjera. 

F: Nei. Kven har ansvar for det då? 

G: Elevar og lærarar 

J6: Mest elevar eigentleg 

J: Ja. 

J9: For me er jo så mange elevar og berre ein eller to lærarar. 

G8: Ja, sit to elevar og læraren pratar så forstyrrar det dei som sit rundt, og då kan det henda 

at dei heng seg på, sant, fordi dei vart forstyrra.  

F: Skulle du til å seia noko òg? 

G: Nei. Eg var berre einig i det. 

F: Du er berre einig? 

G: Ja. 

 

F: Og så lurar eg på kva de tenkjer om dette med å ha god psykisk helse, god psykisk helse 

kva betyr det? 

 

J9: Å på ein måte takla litt ting 

J: Takla press 

J9: Ja, press og tøffe ting. Død eller noko sånt. 

J: Familieproblem eller problem på skulen 
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F: Kva sa du, takla familieproblem og? 

J: Problem på skulen 

F: Problem på skulen 

J: Om du får dårlege karakterar på skulen og ikkje vert så veldig deppa og prøver å gjera det 

betre neste gong og sånn. Ikkje berre sjå raudt. 

F: Ja. Andre tankar om det? 

J: Jo, altså, om du har sånne psykiske problem sjølv så kan det hjelpe deg liksom, dette her 

sånn som me gjorde no. Så til dømes om dei er heime og har litt problem med seg sjølv og 

driv med sånn sjølvskading eller har sjølvmordstankar og sånn så kan dette hjelpa dei med å 

koma på rett veg igjen. 

F: Dette, kva meiner du då?  

J: Det med liksom det forsøket eller den undersøkinga, eller sånn, det me hadde. 

F: Dette med psykologisk førstehjelp? 

J: Mhm 

F: Ja, okay. Det kan hjelpa, ja. Er det andre ting de kan seia om kva det betyr å ha god psykisk 

helse? Me skal snakka meir om det prosjektet etterpå. 

J6: Du kan jo liksom verta sjuk av å, dersom den psykiske helsa di er dårleg, så kan du til 

dømes få depresjon liksom, og då har du jo ikkje nokre psykiske, eller eg meiner fysiske 

skader, då er det jo psykisk. Og då er jo den psykiske helsa di dårleg og då kan du jo på ein 

måte verta sjuk av det liksom. 

F: Kva kan vera med å, du snakka om å vera sterkare og tåla vanskar, men kva kan vera med å 

styrka psykisk helse då? 

J6: Det er jo samfunnet rundt deg liksom, for om du lever i eit dårleg samfunn så vert du jo 

automatisk liksom, for om eg hadde levd liksom ein fattig stad i Afrika så hadde eg jo på ein 

måte, og så hadde det vore mykje krig rundt meg og sånn så hadde jo eg liksom, så hadde jo 

ikkje hatt det så bra som på ein måte, sjølv om eg ikkje var skada eller noko så hadde eg jo 

ikkje hatt det så bra liksom oppe i hovudet eller sånn liksom. Men så når eg lever her i rike 

Noreg så er det jo veldig bra å leva og eg har masse flotte folk rundt meg og det er ikkje 

liksom, du høyrer ikkje om drap kvar dag eller sånn, og det er liksom berre ganske flott å leva 

her og eg har hus og pengar og mat og sånn. 

F: Så du tenkjer at det å ha god helsa har med å ha flotte folk rundt seg og ha nok mat og hus 

og pengar 

J6: Ja. 
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F: Nokon andre som vil seia noko? 

 

F: Tenkjer de at psykisk helse har det nokon samanheng med korleis ein har det på skulen? 

G: Ja, dersom du vert mobba på skulen så vert på ein måte den psykiske helsa di litt sånn 

dårleg. Om du tykkjer det er veldig tøft og kjem inn på litt inn tankar om deg sjølv og… Men 

dersom du har mange vener og sånn så føler du deg jo betre enn ein som vert mobba og ikkje 

har nokon vener. Ja, ein som vert mobba og ikkje har det så bra han klarar kanskje ikkje å 

prestera så bra som ein som har mange vener på ein prøve eller noko slikt. 

F: Ja så det med å ha vener og nokon rundt seg det kan ha noko med kor godt ein gjer det på 

prøvar, tenker du? 

G: Ja. 

J: Det gå jo på alt på skulen då, korleis du gjer det i timane, har ikkje du det bra så presterer 

du ikkje bra i timane når du skal læra heller. 

F: Er de einige i det?  

Fleire: Ja 

F: Har de noko meir å seia om det? 

J: Det har ikkje berre med det å gjer då. Det har jo litt om utviklinga di og sånn òg då. Alle er 

jo forskjellige liksom, du kan ikkje forventa dei skal prestera like bra liksom alle. 

F: Nei, så ein kan ha det bra sjølv om ein ikkje presterer så bra òg, er det det du meiner å seia 

om eg forstår deg rett? 

J: Ja. 

F: Men at det er vanskeleg å prestera bra om ein har det dårleg? 

J: Ja. 

F: Var det noko meir du ville seia? 

J: Nei. 

 

F: De nemnde litt dette at lærarane gjer ting for at de skal trivst og ha det bra. Er lærarane 

dykkar på denne skulen opptekne av at de skal trivst og ha det bra? 

Fleire: Ja. 

F: Korleis viser dei det tenkjer du? 

G: Det er jo to lærarar frå ungdomsskulen ute i pausane og ser liksom etter at alle har dei bra. 

Og om dei ser nokon som ikkje har det bra så går dei liksom bort og snakkar med dei. 

F: Er det andre ting dei gjer som gjer at de skjønar at dei er opptekne av dette? 
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G: Me hadde ein slik mobbedag kor me ikkje skulle ha meir mobbing. 

J: Nei, ikkje mobba dei, mobbefri. 

F: Sånn om mobbing meiner du, sant? 

G: Ja, mobbefri dag då. Sånn der me ikkje skulle ha med mobil eller noko og berre snakka i 

lag heile tida 

J: Og så hadde me forskjellig tautrekking og sånt. Jau, me hadde sånn tautrekking. 

F: Ja, men no skal han få snakka ferdig først. Den dagen, korleis, kva var det du ville seia om 

den? 

G: Nei, me måtte liksom vera sosiale heile tida og vera i lag, så det vart sikkert litt betre for 

mange. 

F: Så det var noko lærarane gjorde for at de skulle ha det betre? 

G: Ja. 

J: Og så lagde me sånne plakatar der det stod sånne positive ting, som me hengte rundt på 

skulen. 

F: Kva kunne det stå? 

J: Sånn ”ta vare på kvarandre”  

J: Og ”du er ein god ven”, ”Smil” og masse sånt. 

J: ”Du er ok”, og… 

F: Dette gjorde de på denne mobbefri dagen? Korleis fungerte det med denne dagen tykte de? 

J: Alle var jo med alle 

F: Er det andre ting lærarane gjer for at de skal ha det bra? 

J: Ja, dei går inn på kva einskild elev liksom og hjelper dei spesielt, men dei hjelper òg liksom 

alle, men dersom dei pratar med deg så pratar dei liksom berre med deg 

J: Og høyrer på oss. 

F: Kjem de på noko meir? Eller har det vore sagt syns du? 

G: Dei finn ofte på litt sånn moro ting dersom me har jobba bra og alt mogleg sånt, så finn på 

moro ting for då vert det liksom litt meir moro å vera i den klassen  og alt mogleg sånt . Og ja, 

jobbar betre for då får me plutseleg ei lita løn til å gjera noko moro og litt sånt. 

J9: Ja, og me skal ha sånn mobilfri dag i morgon og engelsk dag på fredag 

F: Mobilfri dag og engelsk dag? 

J9: Ja 

F: Kva inneber engelsk dag? 

J9: Me skal på ein måte ver i england ein heil dag. 
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J: Gjera masse sånn engelske ting 

J: Det er heile ungdomsskulen då og så er det forskjellige postar, eg trur det er tre stykk, sånne 

kjekke ting sånn som karaoke og sånt. Det er liksom engelske ein heil dag. Og så er det 

brettspel, eller sånne spel då, og så er det… 

J: Det var ein som var sånn lesing 

J: Ja. 

G: Nei det var borte no då for den var ikkje så populær. 

J: Var ikkje det engelsk quiz? 

J: Og så quiz, ja. På engelsk. 

G: Og så skal me sikkert sjå ein engelsk film på slutten av dagen. 

J: Utan norsk tekst sikkert. 

G: Ja, slik at me lærer ein del medan me har noko moro. 

F: Ja. Så det er liksom litt variasjon i skulekvardagen høyres det ut som? 

Fleire: Ja. 

 

 

Skole B: 8. klasse 

 

F: De har sikker høyrt lærarar eller foreldre snakka om at det er eit godt læringsmiljø på ein 

skule eller i ei klasse. Kva betyr godt læringsmiljø slik som de tenkjer. 

G: Å ha ein god stad å vera og at du må arbeida for å læra. 

F: Andre ting? 

J: At me forstår de me lærer. 

F: Er det fleire ting? Vert det lettare å tenkja dersom eg spør korleis det er om det manglar eit 

godt læringsmiljø? Kva som kan gjer at det ikkje er eit godt læringsmiljø? 

F: At ikkje de får den hjelp de treng frå læraren, ja. Har det noko å seia korleis elevane er med 

kvarandre, har det saman? Har det noko med læringsmiljø å gjera? 

G: Ja, ein god del. 

F: Ein god del, ja. Korleis då? 

G: På grunn av at om du har dårlege medelevar kan du kanskje få dårlege førebilete på skulen 

og kanskje verta redd for å gå på han og skulka han og…ja. 

F: Er det andre ting med korleis elevane har det med kvarandre som kan skapa eit godt eller 

mindre godt læringsmiljø? 
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G: Er snille og greie med kvarandre. 

F: Er snille og greie med kvarandre ja, då er det eit godt læringsmiljø? Kva med dette med 

arbeidsro og system og sånne ting då, har det noko å seia med arbeidsmiljø? 

J: Du lære jo meir når det er ro og sånne ting. 

J: Du klarar å konsentrera deg meir. 

F: For det med læringsmiljø har mykje òg med å kunne konsentrera seg, sant. 

 

F: Korleis vil de beskriva læringsmiljøet i dykkar klasse? 

G: Generelt bra. 

F: Generelt bra, ja. Kva som er bra med det? 

G: Lærarar som klarar forklara. 

F: Er det andre ting som er bra i dykkar klasse med læringsmiljøet? 

J: Alle i klassa er jo gode vener og sånne ting så det er jo ikkje noko gale med 

samarbeidsoppgåver. 

F: Nei, alle er gode vener ja så alle kan samarbeida bra og sånn. Andre ting med 

læringsmiljøet i dykkar klasse? Er det ein god stad å læra? 

G: Ja. 

F: Kva med skulen under eitt, er det generelt eit godt læringsmiljø eller korleis er det? 

J: Det er eigentleg ganske godt fordi me har flinke lærarar som lærer oss og ja, gode vener og 

sånt.  

F: Er det andre kommentarar til læringsmiljøet på skulen her? Er det litt lettare om eg berre 

spør om korleis er miljøet her på skulen? Kva vil de svara då? 

J: Alle er stort sett snille. 

 

F: Så lurer eg på kva tenkjer de det vil seia å ha god psykisk helse? Kva er god psykisk helse? 

G: At du greier å kontrollera kjenslene dine. 

F: Ja. Kva betyr det? Kan du koma med døme på det kva det betyr? 

G: Til dømes dersom du vert sint og du ikkje slepp alt ut på ein gong men du prøver å roa deg 

ned og kontrollera det. 

F: Kva anna vil de seia om god psykisk helse? 

J: Du kan ta vare på deg sjølv. 

F: Kan du gje døme på det òg, korleis tek ein god vare på seg sjølv? 

J: At du ikkje treng nokon til å passa på deg og sånn. 
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F: Korleis er ein mot seg sjølv dersom ein tek godt vare på seg sjølv? 

J: Du klarar å kontrollera deg.  

F: Er det andre ting de vil seia om god psykisk helse? Skal eg spørja omvendt der òg – kva er 

dårleg psykisk helse? 

G: Ikkje klara kontrollera deg. 

F: At du ikkje klarar å kontrollera deg. Ja. Andre ting? 

G: At du berre tenkjer negativt og ikkje positivt. 

F: Ja. Kjem du på døme der òg? 

G: Til dømes dersom du vert sett på sida av sidebenken så tenkjer du som regel negative 

tankar på grunn av at du har til dømes lyst til å spela, men så må du kanskje tenkja positivt at 

det her er ein viktig kamp eller at kanskje trenaren sparar dei beste til slutt eller noko slikt, 

ikkje berre tenkja på det negative. 

F: Ja.  

 

F: Så vil eg tilbake litt til dette med læringsmiljø. Kven meiner de er ansvarlege for 

læringsmiljøet på skulen? 

J: Alle 

G: Oss sjølv 

F: Alle seier du. Og kva sa du? 

G: Masse oss sjølv 

F: Masse oss sjølv, ja. Kva einskild elev? Ja. Kva kan den einskilde elev gjera då? 

G: Han må villa det. 

F: Kva? 

G: Han må villa det. 

F: Han må villa, han må villa arbeida med skulen meiner du? 

G: Ja. 

F: Kva for andre ting kan den einskilde elev gjera? 

J: Vera snill mot alle. 

F: Ja, det påverkar læringsmiljøet korleis ein er mot andre? 

J: Ja. 

F: Er det andre enn elevane som har ansvar for læringsmiljøet? Du sa alle, kan du utdjupa litt?  

J: Lærarane òg. 

F: Kva kan lærarane gjera for læringsmiljøet? 
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J: Dei kan hjelpa elevane 

F: Andre ting? 

J: Forklara om me ikkje skjønar noko og hjelpa oss om me har problem. 

F: Kva tenkjer du lærarane kan gjera for læringsmiljøet? 

J: Kanskje sjå at alle får med seg det dei skal og sånn i timane og at alle får konsentrert seg 

bra. 

F: Ja, Kjem du på andre ting? Eller har du i grunn sagt det? 

 

F: Då tenkjer eg på dette med psykisk helse som me snakka litt om, har det noko med korleis 

ein har det på skulen? Heng det saman? 

G: Ja. 

F: Ja. Korleis kan det henga saman? 

G: Klara takla deg sjølv og medelevar om du vert sint i ein situasjon så er det å takla det at 

kanskje han eller ho som gjorde det gjorde det med eit uhell eller noko sånn. 

F: Ja slik at om du har god psykisk helse meiner du så taklar du betre ting som skjer, dersom 

det vert vanskeleg mellom elevar eller episodar oppstår? 

G: Ja. 

F: Kjem du på andre ting som knyt psykisk helse og korleis ein har det saman på skulen som 

han var inne på? 

G: Ha det godt med dei som ein er med. 

F: Ha det godt med dei ein er i lag med? Ja. Dersom ein har det godt med dei ein er i lag med 

så er det godt for den psykiske helsa, er det litt sånn du meiner? 

G: Ja. 

F: Kva med det skulearbeidet ein skal gjera og sånn, har det om kor godt ein får det til nokon 

samanheng med psykisk helse? Dersom ein tykkje skulearbeidet går veldig greitt og sånn, 

påverkar det kanskje den psykiske helsa? Føler at ein har det veldig bra då, eller har ikkje det 

noko å seia? 

G: Det har vel å seia ein god del, for om du har berre dårlege karakterar så vil du jo byrja 

tenkja ein god del negativt, men om du har betre karakterar kan det henda at du tenkjer meir 

positivt. 

F: Ja. Er de einige med han i dette? 

G: Ja.  
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F: Er dette med psykiske helse det er de kanskje ikkje så vand å snakka om, det er eit stor og 

vanskeleg tema, eller? 

J: Litt kanskje. 

J: Ja. 

F: Litt kanskje. 

 

F: Så lurer eg på om de har inntrykk av at det er viktig for lærarane dykkar at de trivst og har 

det bra på skulen? Er det viktig for lærarane dykkar? 

G: Ja. 

F: Ja? Kva tenkjer du? Er det viktig for lærarane dykkar tenkjer du? 

J: Ja, det er viktig for lærarane at me, eg trur dei tykkjer det er viktig at me har det bra på 

skulen og at me trivst her. 

F: Korleis kan du sjå at dei tykkjer det er viktig? Kva er det dei gjer som du ser at det er viktig 

for dei? 

J: Dei prøver no dersom nokon av oss kjem opp i ein krangel så prøver dei å løysa den slik at 

begge får rett, at dei vert vener igjen. 

F: Er det andre ting dei òg gjer? Sjå om de kan koma på noko dei gjer sånn at de kan sjå at dei 

bryr seg om at de skal ha det bra. Kjem du på noko? 

J: Nei. Eg veit ikkje heilt eigentleg. 

J: Dei har jo sagt sjølv at om dei ser at me er kanskje litt triste ein dag så prøver dei å liksom 

oppmuntra oss og, kva skal eg seia, om dei ser det så prøver dei å ver litt meir sånn, ikkje at 

dei er slemme, men litt meir snille då me oss. 

F: Kjem du på andre ting dei gjer som du kan ser at dei bryr seg? 

G: Dei hjelper oss når det er vanskelege situasjonar. 

F: Kjem du på noko meir? 

G: Nei, eigentleg ikkje. 

 

 

Skole B: 10. klasse 

 

F: De har sikker høyrt lærarar eller foreldre snakka om at det er godt læringsmiljø i ein klasse 

eller på ein skule, kva betyr godt læringsmiljø? 

G: At det er trygt og du får lært det du skal på ein måte, du er ikkje redd for å gå på skulen. 
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G: Du kjenner deg trygg i klassen, om du rekker opp handa for å seia eit svar så er du ikkje 

redd for at nokon skal le av deg. Eller du har ei framføring. 

F: Andre ting de forbinder med læringsmiljø, godt læringsmiljø? 

F: Korleis vil de beskriva læringsmiljøet i dykkar klasse? 

G: Eg tykkjer det er heilt ok. Bra 

J: Me har ikkje hatt nokon store problem med at, ja, nokon seier noko feil så er det aldri noko 

problem i vår klasse. 

F: Nei. Er det til dømes arbeidsro, slike ting, lett å arbeida og konsentrera seg? 

J: Ja, for det meste. 

F: Om de tenkjer heile skulen under eitt, korleis vil de seia at læringsmiljøet er på denne 

skulen? 

J: Eg trur det er ganske bra 

G: Ja. 

G: Me har ganske flinke lærarar, så. 

G: Det er rettvist på ein måte, du får den karakteren du skal ha, det er ikkje noko at du får 

dårlegare eller betre enn det du er, dei er veldig flinke på å gje rett karakter. 

F: Ja. Har de inntrykk av at det er like bra arbeidsmiljø i dei andre klassane som i dykkar eller 

kan det variera litt? 

J: Det varierer litt men eg trur at generelt sett så er det ganske bra. 

 

F: Ja. Kven meiner de er ansvarleg for arbeidsmiljøet i klassen og på skulen? 

G: Det går jo litt på deg sjølv óg då, ikkje berre på dei andre liksom, Så, det går eigentleg 

berre på deg sjølv meiner eg då. 

J: Eg trur det er eit samarbeid mellom alle, både elevar og lærarar og til med foreldra. 

F: Korleis kan foreldra påverka læringsmiljø? 

J: Dei kan instilla bornet sitt på at slik er det. 

G: Sånn vert det. 

J: Læra bornet sitt og godta reglar og, ja. 

F: Opplev de at alle, eller dei fleste i alle fall, er med å ta ansvar her på skulen for 

læringsmiljet? 

Fleire: Ja. 

 

F: Slik som de tenkjer, kva vil de seia det er å ha god psykisk helse? No kan me kanskje ta 
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runden rundt bordet og så kan alle få snakka. Har du lyst å byrja? 

J: Ja, eg vil seia at å kunne erkjenna at du har problem, og at du har ikkje noko veldig store 

problem, men dei problema du har kan du innrømma at du har og søka hjelp for. 

F: Har du noko å leggja til eller kva forbind du med god psyksik helse? 

G: Eg trur ikkje eg har så mykje meir enn det ho sa. 

G: Eg tenkjer at om du har ein dårleg dag så kan du framleis ha moglegheita til å sjå positive 

ting. Og det er veldig viktig. 

F: At du rett og slett tåler ein dårleg dag? 

G: Ja. 

J: Einig med dei. 

F: Du er einig med dei. 

J: Ganske einig med dei. 

F: Skal me berre snu litt på det før me slepp det heilt, kva er det å ha dårleg psykisk helse? 

Eller å ikkje ha god psykisk helse, kva tyder det? 

J: Det trur eg at du tore ikkje heilt å visa kven du er då, du tore ikkje innrømma at du har 

problem med ulike fag då til dømes, du tore ikkje vera den du vil eigentleg vera då trur eg. 

G: Du held det for deg sjølv, du vil ikkje dela det. 

F: Så om eg skjønar dykk rett så har god psykisk helse òg noko å gjera med om ein kan dela 

slik ein har det med dei ein har rundt seg? 

Fleire: Ja 

F: Og tåla vanleg, eller, at dagane varierer. 

J: Ja. 

 

F: Har psykisk helse noko med korleis ein har det på skulen og korleis ein meistrar 

skulekvardagen? 

J: Ja 

G: Ja. 

J: Ja, eg meinar at om du ikkje har det bra med deg sjølv og slit psykisk så vil du heller ikkje 

vera i stand til å læra ordentleg. 

G: Du vil vera ukonsentrert. 

G: Så eg meiner det er viktig å ha god psykisk helse for å kunne læra. 

F: Ja. Andre ting de tenkjer om den samanhengen med korleis ein meistrar skulen og korleis 

ein har det med seg sjølv? 
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G: Det seier seg jo litt sjølv at om du har mange problem du går å tenkjer på så er ikkje du 

heilt 100% i timane eller til dømes på treninga eller i gymmen og slike ting, du klarar ikkje å 

vera der heilt. 

G: Du er ikkje heilt med i verda. 

F: Nei. 

F: Kva med andre vegen, om ein til dømes strevar med at skulekvardagen ikkje er så grei av 

ulike årsakar, kan det påverka psykisk helse? 

Fleire: Ja. 

F: Vil de seia meir om det, korleis det kan henga saman? 

J: Altså om du ikkje er heilt sånn, om du sliter litt då med eit eller anna så tenkjer du berre på 

det problemet heile tida, og då om det er litt sånn, du er eigentleg i favoritt-sporten din då men 

så klarar du ikkje på grunn av at det problemet er liksom i hovudet då å gjera noko, liksom 

sperre framføre deg då. 

F: Er det fleire kommentarar til dette? 

G: Nei. 

F: Om ein stadig opplever å ikkje få til skulefagene eller det som ein skal læra, tykkjer det er 

for vanskeleg eller for dårlege karakterar, kan det påverka psykisk helse? 

Fleire: Ja. 

G: Du kan tenka at du er for dårleg og du kan på ein måte gje opp, og ja, du får på ein måte 

mange problem då eigentleg. 

J: Du tenkjer liksom om du får ein dårleg karakter på ein prøve så tenkjer du sånn at -nei huff, 

dette kjem eg ikkje til å få til neste gong, dette er noko eg ikkje klarar liksom. Du får alltid dei 

tankane når du får ein dårleg karakter. 

G: Eg tenkjer no i alle fall sånn at om du får ein dårleg karakter så tenkjer du sånn at -huff, nei 

dette klarte eg ikkje, det trur eg ikkje eg klarar meir heller. Så tenkjer du slik neste prøve - 

huff, nei dette går ikkje. Og så går det nedover og så får du kanskje ein bra karakter og så 

berre -ja, dette kjem til å gå bra. 

J: Motivasjonen går berre lengre og lengre ned etter kvart. 

F: Sånn at kva ein får på prøvar og korleis ein får det til vil raskt ha noko å seia både om 

korleis ein tenkjer om seg sjølv og om framtida og for motivasjonen? 

Fleire: Ja. 

F: Så då er eigentleg karakterar eller skuleresultat ganske viktig for korleis ein har det då? 

Fleire: Ja. 
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J: Og siden me går i 10. no er det jo ganske viktig med gode karakterer når du skal inn på 

videregående og sånn for du vil jo inn på førstevalet ditt, ikkje sant. Slik at når du får ein 

dårleg karakter så får du liksom den tanken at -no kjem eg ikkje til å koma inn på førstevalet 

mitt liksom. 

F: Og det er ikkje så kjekt å tenka på, sant. 

Fleire: Nei. 

F: Eg skal berre seia ein ting før me går vidare. Det er veldig kjekt at de er aktive og svarar og 

så er det nokre gonger eg spør og så sier nokon ja og så nikkar nokon, så då er det berre fint 

om de seier ja, det gjer ikkje noko at fleire seier ja. For nikking høyrer eg ikkje på opptaket. 

G: Ja. 

F: Det er fordi at på nokre av spørsmåla så er de så einige og då er det fint på opptaket og få at 

alle seier ja enn at ho må skriva at dei nikka. 

 

F: Har de inntrykk av at det er viktig for lærarane dykkar at de trivst og har det bra på skulen? 

Alle: Ja. 

F: Korleis, eller kva gjer lærarane for at de skal trivast og ha det bra, kva som gjer at de har 

intrykk at det er viktig for de? 

J: Dei prøver heile tida å ordna opp dersom det er problem i klassa slik at det ikkje ligg å 

ulmar. Og dei er veldig opptekne av å finna på nye ting slik at motivasjonen heile tida er der. 

F: Kva ting, kva kan dei gjera for å styrka motivasjonen dykkar? 

J: Det er til dømes dersom me ska ha ein vanleg time kor me skal lesa og løysa oppgåver så 

tar han heller å lagar ein quiz eller eit eller anna for å få opp konkuranseinstinktet. 

F: Ja. 

G: Det fungerer mykje betre. 

F: Det fungerer mykje betre, ja. 

G: Kjenner det at då kjem litt motivasjonen og då har ein lyst å gjera litt. 

F: Så det gjer lærarane for at de skal ha det bra og vera motiverte? 

Fleire: Ja. 

F: Er det andre ting dei gjer for at de skal ha det bra og trivst? 

G: Dei prøver å vera veldig sånn vener med oss, dei er ikkje sånn der at etter timane så 

snakkar dei ikkje med deg, dei er interessert i deg som person og veit litt om korleis du har det 

heime og kva du gjer på fritida og sånne ting. 

J: Spør litt om korleis det gjekk på kampen du hadde i helga eller noko sånn. 
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G: Slik at det vert litt variasjon frå skule og fritid slik at det ikkje berre vert skule. 

F: Så det kjennes bra for dykk at dei bryr seg om dykk som person, om dykkar fritid og slikt? 

G: Ja. 

J: Sånn ofte i byrjinga av veka tar dei ei runde og spør kva folk har gjort i helga og då kjenner 

alle at dei vert inkludert på ein måte. 

F: Ja. Er det andre ting de kjem på at dei gjer for at de skal trivst og ha det bra? 

G: Kjem med dumme vitsar. 

J: Men det er ofte når me sit me lange prøvar så seier han at me skal ut å ta oss ein luftetur. 

G: Berre sånn for å friska opp att. 

J: Sånn 2 minutt. 

J: Det er det ikkje mange lærarar som gjer, så det er litt godt at det gjer han eine læraren vår 

då. Når me har tentamen og slikt så vert det tung luft så det er litt godt å koma seg ut, sant, og 

berre klårna tankane om alt det du tenkjer på å skriva då. 

G: Få litt frisk luft, 

F: Og det er det nokre lærarar som skjønar at de treng? 

Fleire: Ja. 

J: Og så er dei flinke at dersom dei ser at nokon slit i klassen så er dei flinke til å ta dei til sida 

og prata med dei. 

G: Ta dei med ut på gangen og spør litt og finna ut litt og sjå om det går å fiksa opp i det. 

J: Og så har me byrja med eit sånn lite prosjekt at dersom det er nokon som slit litt meir i 

matte og sånn så får dei lov å vera med ut å ta nokre ekstra timar så dei kjenner at dei kan 

meistra det meir. Og eg trur det er veldig viktig for dei personane. 

F: Høyres ut som, eg forstår at de seier at lærarane er opptekne av at de skal ha det bra. Er det 

endå meir de kjem på som dei gjer? 

J: Eg trur me eigentleg har sagt alt. 

G: Me har litt variasjon i timane, ikkje berre det same om att og om att. 

F: Er lærarane opptekne av det? 

G: Ja, litt. 

G: Og så klarar dei å innrømma at om det stoffet me held på med er veldig tungt så kan dei 

skjøna dersom me tykkjer det er vanskeleg og då prøver dei å finna lettare måtar å forklara det 

på. Slit at me tar ein diskusjon om ting som er i dagleglivet og knyt det opp mot stoffet og då 

er det veldig mange som skjønar det mykje lettare. 
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Skole C: 8. og 9. klasse 

 

F: Då berre seier eg at i dag er det tirsdag 28. januar, det er den dagen me tar dette intervjuet. 

De har sikker høyrt om at foreldre eller lærarar eller andre snakkar om at det er godt 

læringsmiljø i ein klasse eller i ein skule. Kva tyder godt læringsmiljø vil de seia? 

G: Nei, eg veit ikkje, at du får lært mykje. 

J: At du skal få seia kva du vil utan at folk skal byrja å le eller at det er feil. 

J: Viktig med klassemiljø, eit bra klassemiljø. 

F: Kva er eit bra klassemiljø, korleis er eit klassemiljø dersom det er bra, kva legg du i det? 

J: Støtter deg om det er noko, på ein måte. 

 

F: Korleis vil de beskriva læringsmiljøet i klassane dykkar? 

J: Ja det er jo ganske bra. Det er jo ikkje sikkert det er like bra for alle då for det er jo ulike 

måtar å læra på. Men me skulle kanskje prøvd litt andre måtar enn berre til dømes å lesa og 

skriva men til dømes laga grupper og snakka og diskutera for det er ikkje alle som lærer like 

bra av å berre skriva og lesa. 

F: De som går i 9. då? 

J: Ja, det same. 

F: Men på heile skulen, om me tenkjer heile denne skulen under eitt, korleis vil de seia 

læringsmiljøet er, for nokon utanfor som ikkje kjenner skulen og spør om det korleis er 

læringsmiljøet på denne skulen? 

J: Eg tykkjer det er bra. Gode lærarar og ja... 

F: Er det andre som vil seia noko anna eller utfylla? 

 

F: Så lurer eg på ein anna ting, god psykisk helse kva er det? Kva vil det seia å ha god psykisk 

helse? 

G: Å ha gode vener rundt seg. Som du kan stola på 

F: Ja. Andre ting som ligg i god psykisk helse? 

F: Er det lettare om eg spør kva er dårleg psykisk helse? 

J: Det er vel dersom du sit mykje åleine og ikkje er så flink sosialt, at du ikkje klarar å få 

vener og sånn fordi du ikkje har evna til å snakka om dei rette tinga eller ja. 
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F: Tenkjer de at det har noko samanheng med dykkar,  og altså medelevar og elevar generelt 

då sin psykiske helse og korleis ein meistrar skulekvardagen, korleis ein har det i 

skulekvardagen, er det ein samanheng der? 

G: Det er det sikkert. 

F: Ja. Korleis kan det ha med kvarandre å gjera? 

J: Kva at? 

F: Altså psykisk helse har det samanheng med kor godt ein meistrar skulekvardagen? 

J: Ja, dersom du har dårleg psykisk helse så kan det henda at du ikkje er like mykje aktiv og 

sånn på skulen og har tankane dine ein anna stad enn på skulen. 

 

F: Ja. Har de inntrykk av at det er viktig for lærarane dykkar at de har det bra og trivst på 

skulen? Er det noko lærarane dykker er opptekne av? 

Fleire: Ja. 

F: Ja. Kva gjer lærarane for at de skal trivst og ha det bra? 

J: Bry seg om, ja, alt. Dersom det er noko gale vil dei at me skal seia det og sånn. 

F: Andre ting dei viser og gjer for at de skal ha det bra? 

J: Dei seier jo at me skal seia, eller liksom i timane og sånn så skal me få seia kva me vil og så 

liksom at ikkje andre skal døma deg for det, og det er jo på ein måte å seia at her skal det vera 

trygt, her skal ikkje det vera noko mobbing eller erting eller noko sånn.  

F: Er det på andre måtar at de kan merka det at dei er opptekne av at de skal ha det bra? 

J: Dei seier jo heile tida at det er veldig viktig med skule for å koma vidare og så seier dei at 

det er ikkje dei som skal læra det, det er me som har ansvar for det sjølv, og om dei ikkje 

hadde sagt det på ein måte så kan det jo henda at me ikkje hadde kome vidare liksom. 

F: Kva tenkjer du om det? Ser du nokre måtar lærarane bryr seg? 

J: Me har jo reglar her så det hjelper jo på då. 

F: De har reglar ja. Kva for slags reglar? 

J: Me har skulereglar. Det syner jo at dei bryr seg om oss, at me skal fylja reglane for då får 

me jo betre skulemiljø. 

F: Kan du gje døme på nokre av skulereglane, er det slik at de kan dei? 

J: Ja, nokre av dei. 

F: Ja, kva er dei? 

J: Du skal ikkje banna og du skal ikkje snakka stygt om andre og me skal helsa når me møte 

og, ja, eg hugsar ikkje fleire no. 
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F: Er det fleire skulereglar som nokon av dykk kjem på? 

G: Takka når me får noko. 

G: Vera grei. 

 

 

Skole D: Blandet gruppe 1 

 

F: Ja, tusen takk for at de ville vera med på dette intervjuet. Og temaet i dag det er 

Psykologisk Førstehjelp. Eg har lyst å læra litt om korleis det har vore for dykk å få opplæring 

i dette materialet og så, ja det sa eg vel litt i stad, at eg kjem til å intervjua ein del andre 

elevgrupper både på denne skulen og på andre skular. Ja og så no som eg har sagt så vert det 

teke opp på band. 

 

F: De har sikkert høyrt foreldre og lærarar snakka om at det kan vera eit godt læringsmiljø i 

ein klasse eller på ein skule. Kva betyr godt læringsmiljø? Kva tenkjer de når eg seier det? 

 

J: Eg veit ikkje 

F: Nei, det er litt hardt å byrja. Er det nokon som tenkjer som vil seia noko? Ja? 

G: Du lærer godt. 

F: Du lærer godt, ja, lett å læra? 

G: Ja. 

F: Andre som har kommentarar til kva eit godt læringsmiljø er? 

J: Eg tykkjer det same som han 

F: Ja. Då kan eg berre spørja heller korleis vil de beskriva læringsmiljøet i klassen dykkar? 

J: Eg tykkjer det er veldig godt. 

G: Bra 

F: Ja. Kva er det som er bra med det? 

J: Det er enkelt å læra. 

F: Det er enkelt å læra? 

J: Ja. 

F: Har de nokon tankar om kva som gjer at det er enkelt å læra i klassen dykkar? 

G: Me har hatt fast lærar sidan... 

J: Første klasse. 
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G: Ja, første klasse, eller, nokon hadde ho som me har no sidan første klassen. 

J: Me hadde ho sidan andre. 

G: Tredje. 

J: Ja, tredje. 

F: Ja, for no går de i? 

G: Sjuande. 

F: Sjuande ja, så de skal byrja i ungdomsskulen neste år? 

J: Ja. 

F: Ja. Så de har hatt fast lærar og det er ein god ting? 

Fleire: Ja. 

F: Kva andre ting er det som gjere at det er godt, lett å læra i klassen dykkar? 

J: Me har ikkje så mange prøvar. 

G: Me har mange prøvar. 

J: Ikkje så mange, ikkje så mange som B-klassa. 

F: Nei. Så du tykkjer det er bra at det ikkje er så mange prøvar? 

J: Ja for me lærer like godt uansett. Sånn som i går så hadde me sånne læringskamp på ein 

måte og då vann me tre gonger på rad eller noko sånn. 

G: Mot B-klassa. 

J: Mot B-klassa 

G: Som alltid har prøvar. 

F: Dei har mykje prøvar men så viser det at de kan mest sjølv om de har mykje mindre 

prøvar? 

J: Ja. 

F: Ja. Korleis kan det ha seg? 

G: Læraren kjenner oss betre. 

F: Kan du ta ned handa for då kjem lyden ut betre. Sånn ja. Læraren kjenner dykk betre, var 

det det du sa? 

G: Ja. 

J: Ja, dei fekk ny lærar no i sjuande klasse. 

F: Ja så det er viktig at læraren kjenner elevane? 

G: Då veit han kven me er liksom. 

G: Korleis me lærar best på kva for ein måte. 

F: Ja, då veit ho kva måte de lærer best på? 
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G: Ja. 

F: Ja så det er viktig det med læraren og at de ikkje har for mykje testing, prøvar? 

J: Ja. 

F: Er det andre ting som gjer at det er lett å læra i dykkar klasse? 

J: Alle kjenner kvarandre. 

F: Alle kjenner kvarandre, ja, kva betyr, kva som gjer at det er godt å læra når alle kjenner 

kvarandre? 

G: Du kan få hjelp. 

F: Ja. Du kan få hjelp av kvarandre? 

G: Mhm. 

F: De er trygge på kvarandre? Ja, då nikkar alle her. 

 

F: No skal me sjå, på heile skulen, på (namn på skulen), korleis vil de seia at læringsmiljøet er 

her på skulen slik de oppfattar det? 

J: Eg tykkjer det er ganske bra. 

F: Ganske bra ja. Kva er det som gjer det bra? 

J: Me kjenner liksom alle saman, du veit liksom kven alle er. 

F: Det at de kjenner kvarandre ja. Kor mange er de på skulen til saman? 

G: 365. 

J: På heile eller berre på barneskulen? 

J: Det er ikkje 365. 

G: Nei årsak då, kva det er då då? 

J: Er det ikkje noko med 200? 

J: Ja det trudde eg òg. 

G: Nei det er ikkje det, 

J: På barneskulen jo. 

F: Men i alle fall så kjenner de kvarandre. 

J: Ja 

 

F: Kven meiner de er ansvarlege for læringsmiljøet i klassen og på skulen? 

J: Elevane. 

G: Kva? 

F: Kven er ansvarlege for læringsmiljøet i klassen og på skulen. Elevane seier du. 
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G: Lærarane. 

J: Fordi det er elevane som skal læra noko. 

F: Fordi det er elevane som skal læra noko. Du meiner lærarane, kvifor det? 

G: For det dei lærer oss...ja...ja. 

F: Har du noko meining om det, kven som er ansvarlege? 

G: Eg er einig med (namn på jente), oj nei. 

F: Det går heilt fint. 

J: Kva som skjedde? 

J: Han sa namnet mitt. 

F: Ja, det gjer ingenting, det tar me berre bort. 

F: Du er einig med ho at elevane er ansvarlege? 

G: Ja. 

F: Har du nokre kommentarar om kven som er ansvarlege for læringsmiljøet? 

G: Lærarane. 

F: Ja, du meiner det. Du då? 

J: Elevane. 

F: Du tykkjer òg elevane. 

J: Elevane. 

F: du òg elevane. 

 

F: No går eg berre litt vidare på å tenka, til å spørja om eit litt anna spørsmål. Slik som de 

tenkjer, kva betyr det å ha god psykisk helsa? Kva tenkjer du om det når du høyrer dei orda? 

J: Eg tenkjer på helsa. 

F: Ja, du tenkjer på helsa. 

J: At du har det bra. 

F: At du har det bra. God psykisk helse er at du har det bra, ja. Kva tenkjer du? 

J: At du er frisk. 

F: At du er frisk ja. Kva tenkjer du om god psykisk helse? 

G: Mange ulike tankar faktisk. 

F: Du tenkjer på tankar når du tenker på psykisk helse? 

G: Ja 

J: Du tenkjer på tankar? 

G: Ja. 
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F: Vil du seia noko om kva som er skilnaden på god og dårleg psykisk helse? 

G: Eg veit ikkje. Nei. Jo, du tenkjer betre dersom du har god fysisk, nei kva er det det heiter? 

Fleire: Psykisk... 

G: Ja, god psykisk helse, ja. 

F: Då tenkjer ein betre? 

G: Ja. 

F: Veit du, kvifor det då trur du? 

G: Det veit ikkje eg. 

F: Nei det er vanskeleg å seia. 

J: Då er du frisk. 

F: Då er du frisk ja. Kva tenkjer du med god psykisk helse? 

J: Eg veit ikkje. 

F: Du då? 

J: Eg veit ikkje heilt eg heller. 

F: Nei det er kanskje eit litt sånn vanskeleg ord som ikkje de er så vant til, sant? 

 

F: Men det med god psykisk helse, de har jo sagt litt om det, men tenker de at de har nokon 

samanheng med korleis de har det på skulen? 

F: Ja, de nikkar. Korleis samanheng då? 

J: Kanskje dersom me har det bra heime og sånn så lærer me kanskje betre når me er på 

skulen óg. 

J: Og dersom me har det dårleg heime då vil ikkje me på skulen. 

F: Då vil de ikkje på skulen nei. Men korleis ein har det på skulen då, har det noko å seia for 

den psykiske helsa då? No nemner de korleis de har det heime, men korleis de har de på 

skulen påverkar det den psykiske helsa? 

F: Ja, det nikkar. Korleis? 

J: Til dømes dersom du vert mobba så kanskje du slit med det til du vert gamal og vaksen og 

sånn. 

F: Det er ikkje noko bra for psykisk helse? 

J: Nei. 

F: Nei. Kva tenkjer du om den samanhengen mellom psykisk helse og korleis ein har det på 

skulen? 

G: Eg veit ikkje. 
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F: Nei, litt vanskeleg spørsmål? 

G: Ja. 

F: Ja, det forstår eg. 

 

F: No skal eg spør ei spørsmål som det sikkert er litt lettare å svara på. Har de intrykk av at 

det er viktig for lærarane at de trivst og har det bra på skulen? No kan eg spør deg først. 

J: Ja. 

F: Du har intrykk av det. Korleis viser dei det, at det er viktig for dei? Kva som gjer at du kan 

sjå det? Ja? 

G: Ho får med alle på leiken og alt sånn der. 

F: Oppteken av å få alle med på leik. Andre ting? 

J: Og så ho ser om nokon ikkje har det bra og så snakkar ho med dei og sånn, face-to-face. 

F: Ja. Andre ting? 

G: Eg er einig med han. 

F: Du er einig med han at du ser at dei bryr seg? Ja. Du då, har du intrykk av at lærarane er 

opptekne av at de skal ha det bra? Ja. Det ser ut som om alle nikkar. Du óg meiner det? Ja. 

Korleis ser du det at dei bryr seg? 

J: For då vert dei mykje betre på humøret. 

F: Ja altså elevane sitt humør vert betre når læraren bryr seg, er det det du meiner? Ja. 

F: Er det andre ting de vil seia om kva lærarane på skulen her gjere for at det skal ha det bra 

og trivst? Ja? 

G: Dei gjere slik at me er mykje i lag alle saman. Av og til er me med B-klassa ute og spelar 

fotball og sånn. 

F: Ja og du sa litt i stad at alle kjenner kvarandre her på skulen, det litt for at de gjer ting i lag, 

sant? 

G: Ja. 

F: Og det trur de lærarane gjer for at det skal ha det bra her? 

G: Ja. 

F: Ja. Flott. 

J: Og så har dei masse sånne mobbe-ting. Sånn at me skal få eit mobbe-fritt miljø eller noko 

sånn. 

F: Dei arbeidar for at de skal få eit mobbe-fritt miljø? 

J: Og masse sånne ting. 
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F: Snakkar dei om det i klassen til dømes? 

G: Ja det er sikkert, me har noko som heiter årshjul og det er ein månad kor me er spesielt 

rundt mobbing, og ja. 

J: Og det er gjerne noko som er bra og noko som er dårleg. 

F: Åja det står i årshjulet, så kvart år i januar og februar så snakkar heile skulen om korleis de 

skal få det mobbefritt? 

J: Ja ein månad er det kanskje... 

J: Elevrådet bestemmer forskjellige ting me gjer dei ulike månadane. 

G: Ein månad er det kanskje ball-dag og ein månad er det... 

J: Så me gjer liksom kjekke ting i lag med alle klassane slik at me på ein måte vert gode 

vener. 

F: Og elevrådet bestemmer kva de skal gjera dei ulike månadane? 

J: Ja. 

G: Og førre gongen me hadde sånn mobbe... 

J: Ting... 

G: Ja, så dansa me. 

J: Ute i skulegarden alle saman. 

F: Dansa alle saman ute i skulegarden? Så kjekt då! 

J: "Bli med" -dansen. 

F: Ja. Kva er "Bli med" -dansen? 

G: Det er ein dans. 

J: Kor du syng om å bli med alle saman. 

F: Vart alle med då? 

Fleire: Ja. 

F: Ja. 

G: Frå første til sjuande klasse. 

F: Første til sjuande klasse vart med. Kva hadde de i gymsalen sa du? 

J: Sånn der konsert på ein måte. Etter me hadde dansa den dansen. 

 

 

Skole D: Blandet gruppe 2 

F: Hovudtemaet er psykologisk førstehjelp og eg ynskjer å læra meir om korleis det har vore 

for dykk å få opplæring i dette materialet og som eg sa så vil eg ò intervjua ein del andre 
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elevar både på denne skulen og på andre skular. De har sikkert høyrt lærarar og foreldre 

snakka om at det er godt læringsmiljø i ein klasse eller på ein skule. Kva betyr eigentlig godt 

læringsmiljø? 

J: Det er lettare på ein måte, eller enklare å læra og konsentrera seg utan at det heile vegen 

vert bråk og slikt. 

F: Ja. Fleire ting med godt læringsmiljø? Godt å læra, det ligg litt i det, ikkje sant.  

 

Korleis vil de beskriva læringsmiljøet i dykkar klasse? 

G: Ganske bra. 

F: Er det det ja? Kva som er bra med det? 

G: Det er ofte stille. 

J: Me er ganske konsentrert når me får beskjed om det så er alle stille og så er det opp med 

handa eller gå fram til læraren dersom me lurar på noko. Ja, så då er alle konsentrerte og 

ingen treng behov for å gå ut, dei fleste, dersom nokon slit med noko så er alle stille så han får 

læra medan læraren går bort, så han får fått med seg det. Så veldig bra. 

F: Er det lett å seia si meining i klassen dykkar? 

Fleire: Ja. 

F: Utan at nokon ler av det eller seier det er dumt. 

Fleire: Nei. 

F: Har det noko med læringsmiljø å gjera tenkjer de? 

Fleire: Ja. 

F: Høyres ut som de er trygge på kvarandre då når de kan seia kva de vil. 

Fleire: Ja. 

F: Ja. Er det noko meir de vil seia om læringsmiljøet i klassen dykkar, eller miljøet kan de 

seia, det er litt lettare om de berre seier miljøet. Korleis er miljøet i klassa? 

J: Det er godt. 

J: Ja, det er ikkje så veldig mykje kranglar og sånn, det er mest venskapleg. 

F: Mest venskap? 

J: Ja 

J: Alle kan vera med alle. 

 

F: Korleis vil de beskriva læringsmiljøet eller miljøet på heile skulen? 

J: Bra 
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G: Det er veldig bra fordi alle trinna er med alle. For at alle dørene er opne du kan vera med 

10., 9. ,ja.  

F: Kven meiner de har ansvar for læringsmiljøet både i klassen og på skulen? 

J: Både lærarar og elevar. 

F: Både lærarar og elevar, ja. Kan du utdjupa litt meir, kva har lærarar og kva har elevar 

ansvar for? 

J: For lærarane må passa på at me lærer det me skal og me andre elevane må passa på at me 

høyrer etter og har respekt for alle lærarane. 

F: Ja. Hadde du meir å kommentera til det? Då må de berre bryta inn om de har meir å seia, 

sant. 

 

F: Sånn som de tenkjer, kva betyr det å ha god psykisk helsa. 

J: Det er ganske viktig for då kan du vera med på masse og om du ikkje har det så er det 

kanskje keisamt og du kan ikkje gjera alt som alle andre gjer. 

G: Du er kanskje meir tøff då, om du ikkje har så god psykisk helse så er du kanskje litt sånn 

meir pinglete- aktig, sånn sky at du ikkje tore å seia di meining, eller å trekkja deg litt tilbake 

og sånn kanskje i klassen når læraren spør eller du rekk opp handa så tore du ikkje for du e 

redd om du svarar feil til dømes og at då har du litt sån dårleg psykisk helse. 

F: Andre kommentarar på det, kva god psykisk helse betyr? 

 

F: Har psykisk helse noko samanheng med korleis ein har det på skulen? 

Fleire: Ja. 

F: Her seier alle ja og nikkar med hovuda. Korleis har det med det å gjer? 

J: Det er at du har vener og har alltid nokon å vera med og nokon som stiller opp for deg i 

vanskelege situasjonar. 

F: Det har mykje å seia for psykisk helse? 

G: Det same. 

F: Det var det same du og skulle seia òg? 

G: Ja. 

J: Det å ha god psykisk helse det trur eg hjelper til for at du vert på ein måte litt annleis, det 

vert kjekkare å koma på skulen, du er ikkje redd for at noko skal skje, noko sånn gale eller 

noko sånn. Så du lærer kanskje litt betre og er meir fokusert og sånn og har det litt kjekkare. 
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F: Er det andre ting som har med korleis psykisk helse heng saman med korleis ein har det på 

skulen? Har det noko med korleis ein forstår det ein lærer og får til å gjera skulearbeid, har 

det noko å gjera med psykisk helse? 

Fleire: Ja 

F: Korleis? Du sa litt om det at det er lettare å læra om ein har det bra. Men kva med andre 

vegen då, dersom ein tykkjer ting er veldig vanskeleg og ikkje får ting til, har det noko med 

psykisk helse å gjera? 

J: Då klarer du ikkje fokusera så godt og du kan fokusera på alt anna du er redd for eller du er 

redd for å gjera feil eller noko sånn. 

F: Og då er det vanskeleg å lære ting òg? 

J: Ja. G: Du gruar deg nesten til alt mogleg, til seinare i framtida i friminutta, i alt. 

F: Om ein heile tida opplever å ikkje få det godt til? 

G: Ja. 

F: Og då er det ikkje lett å ha god psykisk helse. 

G: Nei. 

 

F: Har de inntrykk av at det er viktig for lærarane dykkar at de trivst og har det bra på skulen? 

Fleire: Ja.  

F: Korleis viser dei det at det er viktig for dei? 

G: Dei spør oss ofte om me har det bra på skulen. 

F: Dei spør dykk ofte. Og då får de til å svara det de meiner, då får de anledning til det? 

Fleire: Ja. 

F: Er det andre måtar dei syner det på òg?  

J: På foreldresamtalar. 

F: Ja, då spør dei om det òg? 

J: Ja. 

F: Ja, og då òg har dei tid til å snakka om det? 

J:  Ja.  

J: Og så går dei alltid rundt å passar på at alle har det bra og at ingen sit åleine og ikkje er så 

glade. 

F: Ja, dei fyljer med kvar einaste dag, både i time og friminutt meiner du? 

J: Ja. 
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J: Dersom det er nokre kranglar plar dei som regel løysa opp i det med ein gong med at dei to 

kan gå ut eller løysa det opp, sånn som ho sa at ingen sit åleine i kortfriminutt heile dagen. 

F: Er det andre ting dei gjer så de ser at dei bryr seg? 

J: Ja dei prøver dersom det er noko me til dømes ikkje får til, ei oppgåve til dømes, og me 

ikkje til dømes er så glad i det faget, til dømes matte, så prøver dei å hjelpa oss så me liksom 

vert litt gladare og motivert til å få det til. Ikkje sitja og gå å tenkja på at den oppgåva fekk eg 

ikkje til i dag fordi ho var kanskje litt vanskeleg. 

F: Er det endå fleire ting de ser dei gjer som de kjem på? 

J: Dei gjer sitt beste for at me skal ha det bra og læra og sånn. 

G: Dei kan arrangera ting som til dømes gjer at det vert litt kjekkare. Sånn at om me til dømes 

har eit klassetiltak og slike ting for at alle skal ha det bra og at me skal finna på noko kjekt i 

lag.  

F: Og det set de pris på? Ja. Dei gjer mange ting då, er det endå fleire ting som gjer at de veit 

at dei bryr seg om at de skal ha det bra? 

G: Me har vakter i nesten alle friminutt. 

F: Og då fyljer dei med på korleis de har det i friminutta. 

 

 

 


