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Sammendrag 

Oppgaven søker å svare på hvordan psykisk helse kan fremmes blant barn og unge på ulike 

arenaer i deres liv. I dette inngår diskusjon av ulike helsefremmende og beskyttende faktorer 

som har blitt identifisert i teori og forskning innenfor resiliens. Oppgaven er avgrenset til å ta 

for seg foreldres, barnehagers, skolens og PP-tjenestens rolle og påvirkning i denne prosessen.  

Resiliens handler om motstandsdyktighet i møte med risiko og motgang. Det vil si at når barn 

og unge som er utsatt for flere risikofaktorer opplever psykisk helse og positiv tilpasning, kan 

de antas å være resiliente. Det er basert på dette interessant å undersøke hvordan man kan øke 

sannsynligheten for at flere barn vil være robuste i møte med motgang. Det er i denne 

sammenheng relevant å trekke inn psykisk helse. Psykisk helse kan anses for å bestå av 

tanker, følelser og atferd. Det handler videre om hvordan disse kan hjelpe individet til å 

mestre ulike utfordringer og endringer, i tillegg til å oppleve velvære og positiv fungering i 

hverdagen.  

For å fremme psykisk helse kan kunnskap innenfor resiliens effektivisere tilrettelegging og 

iverksetting av forebyggende tiltak i barnehager og skoler. Det kan i tillegg belyse hvilke 

faktorer eller egenskaper hos voksne og i miljøet som kan bidra til å fremme psykisk helse 

blant barn og unge. I følge resiliensforskning kan sosial og emosjonell støtte fra voksne 

spesielt være avgjørende i møte med ulike utfordringer i løpet av livet. Hensikten med denne 

oppgaven er derfor å diskutere hvordan ulike beskyttelsesfaktorer på ulike arenaer kan bidra 

til å fremme psykisk helse blant barn og unge.  
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Forord 

Siste året på bachelor i pedagogikk valgte jeg å fordype meg innenfor pedagogisk-

psykologisk rådgivning. Her møtte jeg på begrepet resiliens, noe som straks vekket interesse i 

meg og ga meg indre motivasjon til å lære mer om det. Jeg valgte å skrive bacheloroppgave 

om resiliens fordi jeg følte det var så bredt og at det bestod av så mange ulike spennende 

faktorer og fagfelt. Jeg ville derfor lære mer om hvordan resiliens kunne fremmes og fungere i 

praksis. I masteroppgaven valgte jeg derfor å bygge videre på dette og integrere 

resiliensbegrepet med psykisk helse. Jeg valgte å skrive om psykisk helse i forbindelse med 

resiliens fordi ulike faktorer i dagens samfunn tyder på at flere barn og unge sliter med 

psykiske plager, og at det er behov for forebyggende og helsefremmende tiltak både i dag og i 

fremtiden.  

 

Oppgaven omhandler resiliens, psykisk helse og hvordan dette kan utvikles og fremmes blant 

barn og unge. Jeg har i andre delen av oppgaven lagt vekt på innflytelsen arenaer som 

familien, barnehagen, skolen og PPT har på barn og unges psykiske helse.  

 

Det har vært en veldig lang prosess og jeg er glad for å kunne si at jeg endelig er ferdig. Jeg 

ønsker å takke alle som har bidratt til at jeg har fått gjennomført skriveprosessen. Takk til min 

veileder, Stein Erik Ulvund, for faste innleveringsfrister, gode råd, overholdelse av avtaler og 

motiverende tilbakemeldinger. Jeg har også lyst til å takke familie og venner som har hørt 

meg klage, være sliten og frustrert. Dere har vært en stor støtte og hjelp i min hverdag!  

 

Blindern, Juni, 2019.   

Anastasia Zaikina.  
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1 Introduksjon 
Det er estimert at omtrent halvparten av mennesker som blir utsatt for risiko utvikler alvorlige 

psykiske problemer (Borge, 2018). Helt umiddelbart virker dette som svært høye tall og at 

mange mennesker vil ha vansker med å håndtere sine liv. Det er likevel halvparten som klarer 

seg godt i livet til tross for veldig vanskelige oppvekstforhold (Borge, 2018). Dette gir håp og 

optimisme om at det er mulig å leve et godt liv selv om man har hatt en vanskelig start i 

barndommen. Dette perspektivet står derimot i kontrast til perspektivet i begynnelsen av 20. 

århundret da man antok at en vanskelig barndom automatisk førte til problemer som voksen 

(Borge, 2018).  

I følge NOVA rapporten ”Ung i Oslo 2015” viser funn fra populasjonsstudier at et økende 

antall ungdommer rapporterer internaliserende vansker (Andersen & Bakken, 2015). 

Internaliserende vansker kan deles inn i angst, depresjon, psykosomatiske problemer og sosial 

tilbaketrekking (Ogden, 2015). Denne trenden er i følge dokumentasjon fra de siste 30 årene 

spesielt økende blant unge jenter (Sletten & Bakken, 2016). Som et tiltak mot denne trenden 

har kunnskapsdepartementet fornyet læreplanene som iverksettes i 2020 der hensikten er å 

innføre livsmestring og folkehelse. Målet er at det skal gi elever kunnskap og ferdigheter som 

er aktuelle i fremtiden. Det vil spesielt være større fokus på psykisk helse 

(Utdanningsdirektoratet, 2018).  

Dette er et viktig tiltak fordi manglende evne til å mestre utfordringer og stadig flere krav kan 

være årsaker til stress og psykiske helseplager (Lazarus, 1991). Siden barn og unge tilbringer 

mye tid på skolen, er dette dermed en arena som har potensialet til å forebygge psykiske 

vansker. Tiltak som utvikling av sosial og emosjonell kompetanse er et eksempel på hvordan 

dette kan gjennomføres i skolesammenheng (Andersen, 2017, s. 258). Dette er også et tiltak 

som kan virke beskyttende på andre arenaer som familien og barnehagen.  

Alle mennesker har læring og utvikling til felles, men kan skilles fra hverandre basert på deres 

unike personlige opplevelser og egenskaper. Samspillet mellom menneskers miljø og gener 

former dem videre til den de er. Når vi snakker om individer som opplever negative eller 

risikofylte hendelser og til tross for dette har god tilpasning og psykisk helse er resiliens et 

relevant begrep å diskutere. Videre kan positiv psykologi belyse at forskning på styrker og det 



2 
 

menneskelige potensialet er like viktig som forskning på patologi og risiko (Seligman og 

Csikszentmihalyi, 2000).  

Kunnskap innenfor psykisk helse og resiliens kan basert på dette antas å være avgjørende for 

å fremme psykisk helse blant barn og unge. Teori og forskning innenfor disse to områdene og 

hvordan denne kan anvendes i praksis kan derfor argumenteres for å være nødvendig hvis 

målet er å bidra til bedre helse og velvære blant barn og unge. Det er videre viktig å lære om 

resiliens og psykisk helse i arbeid med barn og unge fordi man er nødt til å anerkjenne og 

jobbe med risiko i miljøet, styrking av resiliens i miljøet og hos enkeltindivider. På denne 

måten kan man forebygge vansker og fremme helse (Borge, 2018).  

Resiliens hos barn og unge kan kjennetegnes av ulike helsefremmende faktorer som i tillegg 

sammenfaller med positiv psykologi. Disse kan deles inn i sosial kompetanse, gode 

familierelasjoner og mestring av skolearbeid og elevrollen (Ogden, 2015). Sosial kompetanse 

er videre avhengig av sosial og emosjonell utvikling (Andersen, 2017). Det vil si at det i 

familien, barnehagen og skolen er viktig at barn og unge utvikler sosial og emosjonell 

kompetanse. Dette forutsetter videre at foreldre og andre voksne har gode 

oppdragelsesferdigheter, samtidig som de uttrykker responsitivitet og varme (Joussemet, 

Mageau & Koestner, 2013). Mestring av skolearbeid og elevrollen er videre avhengig av 

tilpasning og tilrettelegging fra foreldre og andre viktige voksne rundt barnet (Vygotsky, 

1998).  

Forskning og teori innenfor resiliens kan basert på dette antas å ha gode forutsetninger for å 

fremme psykisk helse blant barn og unge på ulike arenaer i deres liv. Det vil si at 

kunnskapsveksten innenfor resiliens har potensialet til å veilede sosialpolitikk til å fremme 

velvære blant mange individer. Siden det blir brukt mye penger på å behandle psykiske 

vansker blant barn og unge, øker behovet for å fremme resilient fungering så tidlig som mulig 

(Luthar & Cicchetti, 2000).  

1.1 Resiliensbegrepet  

Resiliens er en generell teori som kan defineres på flere ulike måter. Det kan omtales som 

motstandsdyktighet, robusthet, utholdenhet eller tilpasningsdyktighet (Borge, 2018). Det er en 
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teori som fokuserer på styrker og håp. For å kunne bruke ordet resiliens slik det er definert, 

må det være snakk om en alvorlig risiko tilstede. Eksempler på dette er omsorgssvikt, 

psykologisk mishandling, sosial nød eller krig (Borge, 2018). Resiliens kan anses å være 

tilstede når en person viser bedre fungering sammenlignet med andre som har lidd eller 

opplevd like mye stress (Rutter, 2013). Det positive med forskning og teorier på resiliens er at 

det gir inspirasjon og ideer om hvordan vi kan skape effektive, forebyggende og 

helsefremmende tiltak rettet mot barn og unge (Borge, 2018).  

Resiliensbegrepet kan virke noe bredt og generelt, men med støtte fra forskning kan dette 

teoretiske begrepet illustrere potensielle forebyggingstiltak ute i det virkelige livet. Begrepet 

har likevel blitt kritisert for å være for vagt (Ager, 2013). Det vil derfor være viktig å 

spesifisere og definere hva som menes med resiliens i ulike sammenhenger siden 

resiliensbegrepet dekker et såpass stort område. Resiliens handler blant annet om menneskers 

motstandsdyktighet mot utvikling av psykiske problemer. Motstandskraft i denne 

sammenheng dekker likevel ikke begrepet da det gir uttrykk for at det er noe som i er 

personen (Waaktaar & Christie, 2008). Dette er et viktig tema som belyser viktigheten av å 

kombinere teori og forskning rundt psykisk helse og resiliens for å kunne gi innsikt i hva barn 

og unge står ovenfor i dag og hvordan de kan håndtere dette. 

1.2  Psykisk helse begrepet  

Psykisk helse har fått større plass i media de siste årene på grunn av større bevissthet og 

åpenhet rundt temaet. Det er vanskelig å svare konkret på hva psykisk helse er. En av 

definisjonene på god psykisk helse er når barn og unge har evnen til å mestre tanker, følelser 

og atferd i tillegg til å tilpasse seg endringer og takle motgang. Det er viktig å være 

oppmerksom på at fravær av psykiske plager ikke nødvendigvis betyr at vedkommende har 

god psykisk helse (Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner, 2017, s. 10). Det 

er perioder i livet som kan by på flere typer utfordringer samtidig og som kan virke 

belastende. For ungdommer innebærer puberteten flere store endringer, som kan knyttes til 

økt forekomst av depressive symptomer (Bru, Garvik, Idsøe og Øverland, 2016, s. 71). Denne 

perioden kan være vanskelig for flere unge med tanke på mangelfull selvtillit, i tillegg til høye 

krav og forventninger.  
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Psykisk helse brukes derimot ofte i en negativ forstand der diskusjonene i stor grad fokuserer 

på vansker og lidelser. På den mer positive siden av psykisk helse omtales trivsel og velvære. 

Dette handler om både nytelse og fravær av negative følelser, i tillegg til evnen til å utvikle 

seg, oppleve mening og autonomi, og ha mål og verdier (Helsedirektoratet, 2017).  

1.3  Litteratursøk  

I min litteraturgjennomgang har jeg benyttet meg av ulike fagdatabaser for å finne frem til 

relevant teori og forskning innenfor områdene resiliens og psykisk helse. For å samle inn data 

på disse områdene søkte jeg opp ord som ofte omtales i forbindelse med resiliens og psykisk 

helse. Jeg benyttet meg av søkemotorene ERIC, Oria, ScienceDirect, PSYCH info, Browzine 

og Web of science.  

Jeg søkte både på norsk og engelsk, men i forbindelse med begrepet resiliens, var det meste 

av litteraturen på engelsk. Jeg søkte primært på norsk når jeg skulle finne litteratur til den 

siste delen av oppgaven, som omhandler PP-tjenesten. Jeg søkte blant annet opp ´´resilience´´, 

´´motstandsdyktighet´´, ´´positive psychology´´, ´´mestring´´, ´´social and emotional 

learning´´, ´´trauma´´, ´´stress´´, ´´mental health´´, ´´psychopathology´´, ´´protective factors´´, 

´´riskfactors´´, ´´school´´, ´´kindergarten´´ og ´´PPT´´. Ved siden av dette søkte jeg opp 

relevante forfattere i Oria. Videre benyttet jeg meg av universitetsbiblioteket for å finne frem 

til relevant litteratur som ulike litteraturbøker og forskningsartikler. Siden dette er en teoretisk 

oppgave har jeg ikke inkludert metodekapittel.  

1.4  Oppbygning av oppgaven   

Den første delen av oppgaven består av en diskusjon rundt hva begrepene resiliens og psykisk 

helse innebærer. Her diskuteres beskyttelsesfaktorer som blant annet positive relasjoner, 

positiv selvoppfatning og mestringsopplevelser. Disse besvarer til sammen første del av 

problemstillingen. Videre besvares andre del av problemstillingen som tar for seg hvordan 

psykisk helse kan fremmes gjennom ulike arenaer som familie, barnehage og skole. Her blir 

det spesielt lagt vekt på sosial og emosjonell utvikling. I siste kapittel diskuteres PP-tjenesten 

og deres ulike oppgaver som systemarbeid, inkludering og multikulturell rådgivning.  
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2 Hva er resiliens? 
Resiliens er et bredt begrep som består av flere teorier. Det gjør det dermed utfordrende å 

definere begrepet. På grunn av individuelle forskjeller er det også vanskelig å forutsi hvem 

som vil utvikle motstandsdyktighet og hvorfor. Før ble resiliente barn ofte omtalt som 

løvetannbarn. Dette ble begrunnet med at deres personlige egenskaper gjorde dem robuste. 

Begrepet har derimot i nyere tid blitt kritisert fordi det mangler et fokus rettet mot barnets 

miljø (Borge, 2010). En annen kritikk mot begrepet løvetannbarn er at det gir et inntrykk av at 

barnet vil klare seg uansett hvor stor belastning de opplever (Waaktaar & Christie, 2008). 

Problemet med dette er at det kan bidra til en oppfatning om at de voksne rundt barnet ikke 

trenger å gjøre en innsats for å fremme positive miljøforhold.  

Resiliens handler videre om individuelle variasjoner i utfall i møte med motgang og stress, til 

tross for tilnærmet like erfaringer (Rutter, 2006). Det har i tillegg blitt identifisert flere trekk 

som inngår i resiliensbegrepet som psykisk helse, intelligens og oppfinnsomhet (Sameroff & 

Rosenblum, 2006). I følge Waaktaar og Christie (2008) er de mest normale kriteriene i 

epidemiologisk resiliensforskning fravær av psykiatrisk diagnose, evnen til å være i jobb og 

selvrapportert fungeringsnivå.  

I nyere tid viser forskning innenfor resiliens at motstandsdyktighet ikke er så uvanlig som 

tidligere antatt fordi det stammer fra menneskelige tilpasningssystemer (Masten, 2001). I 

forbindelse med barn og unge, har det blitt identifisert at tilhørighet til skole, familie og 

samfunn er viktige faktorer som bidrar til resiliens og velvære (Frydenberg, 2019). I 

sammenheng med disse faktorene er det interessant å undersøke hvilke faktorer som bidrar til 

at noen klarer seg bedre enn andre samt hvilke individuelle egenskaper, miljøtrekk og 

hvordan interaksjonen mellom disse virker resiliensfremmende.  

Resiliensteori har en styrkebasert tilnærming til utvikling (Rutter, 2013). Det vil si at den er i 

tråd med positiv psykologi som forsøker å identifisere faktorer som fremmer helse og velvære 

fremfor risiko og psykopatologifaktorer. Det betyr derimot ikke at den ignorerer risiko 

(Borge, 2018). Teorien om resiliens diskuterer både beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer i 

miljøet, hos individet, familien og i kulturen (Waaktaar & Christie, 2008). Resiliensteori er 

tett knyttet til andre teorier slik som tilknytningsteori, psykopatologi og utviklingspatologi. 
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Det kan derfor argumenteres for at teorien har kunnskap om hvordan stress og alvorlige 

miljøforhold defineres, og hvilke konsekvenser som kan oppstå, som for eksempel psykiske 

vansker. For å fremme forebyggende tiltak er det nødvendig å prøve å forstå hvorfor noen 

mennesker ikke utvikler psykiske vansker til tross for at de har opplevd tilnærmet lik mengde 

risiko (Borge, 2018).  

I følge Yehuda (i Southwick, Bonanno, Masten, Brick & Yehuda, 2014) kan mennesker som 

har blitt traumatisert få et bedre liv etter at traumen inntraff. Resiliens i denne sammenheng, 

blir definert som reintegrasjon av selvet, der man bevisst prøver å komme seg videre på en 

kunnskapsrik måte og som en konsekvens av læringen som har skjedd etter en vanskelig 

hendelse. Resiliens blir her sett på som aktive valg, valget om å komme seg ut av den 

vanskelige situasjonen og fremover (Southwick, Bonanno, Masten, Brick & Yehuda, 2014). 

Denne oppfatningen samsvarer med funn på at resiliente personer ikke bare kommer tilbake 

til sitt utgangspunkt, men vokser og utvikler seg som en konsekvens av belastningen 

(Waaktaar & Christie, 2008).  

2.1 Kauai undersøkelsen  

Werner og Smith (i Werner, 1993) utførte et longitudinelt studie kalt kauai undersøkelsen. 

Studiet pågikk fra barna ble født til de fylte 40 år. Deres ønske var å undersøke samspillet 

mellom risiko i miljøet og deres oppvekst. For å samle inn kunnskap om dette bestemte de seg 

for å beskrive hva som kjennetegnet familier og barn i risiko som var resiliente etter endt 

studie. Barna ble testet på ulike områder. Blant disse var sosial fungering, temperament og 

intelligens. Av de 201 barna som ble kategorisert som risikoutsatte, var 72 resiliente. 

Spørsmålet som opptok dem var hvorfor akkurat disse 72 individene utviklet resiliens 

(Werner, 1993).  

Barna som ble kategorisert som ikke resiliente hadde konsentrasjonsproblemer, lærevansker, 

mentale vansker og begikk kriminalitet i ulike aldre (Werner, 1993). De resiliente barna var 

på motsatt side glade, omsorgsfulle og flinke i 18 års alderen. Ved oppfølging i 30 årene var 

personlig kompetanse, støtte fra en partner, målbevissthet og bønn, kvaliteter blant de 

resiliente barna (Werner, 1996). Resiliensegenskaper hos barna ble redusert ned til positiv 

sosial orientering og positiv selvoppfatning. Videre viste det seg at vennskapsrelasjoner, 
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støttende omsorgspersoner, i tillegg til tilgang til råd og veiledning, var egenskaper i miljøet 

som bidro til resiliensutvikling (Werner, 1993).  Slike funn fra undersøkelsen gir innsikt i hva 

miljøet rundt barn og unge kan bidra med for å støtte og fremme motstandsdyktighet.  

De fant videre ut at den resiliente gruppen fikk flere positive reaksjoner fra nære mennesker 

(Werner, 1993). Det vil si at deres individuelle egenskaper bidro til at de fikk flere positive 

reaksjoner fra sitt miljø. Som en konsekvens av dette opplevde de oftere positive 

forventninger fra mennesker i deres omgivelser og utviklet nære relasjoner. Som en 

konsekvens av positive reaksjoner fra andre kan det antas at de utviklet en mer positiv 

selvoppfatning. Dette belyser hvordan interaksjoner og samspill er med på å utvikle barn og 

unges ressurser slik at de lettere kan håndtere både stress og risiko. Resultatet kan dermed 

være at disse faktorene virker resiliensfremmende. 

 

Basert på Kauai-undersøkelsen kan det argumenteres for at sosiale relasjoner har stor 

påvirkningskraft på resiliens. For eksempel kan barnehager, skoler og familier som består av 

positive relasjoner og støttende interaksjoner bidra til det man oppfattet som 

resiliensfremmende i kauai undersøkelsen. Dette kan likevel ikke være det eneste fokuset 

fordi egenskaper hos barnet er avgjørende og bør derfor vurderes opp mot miljøet barnet er en 

del av. Transaksjonsmodellen belyser dette ved at barn og deres egenskaper påvirker voksne, 

samtidig som de voksne og miljøet påvirker barnet tilbake (Smith, 2010). Risiko og 

beskyttelsesfaktorer hos individet, i miljøet og interaksjonen mellom disse, vil samtidig være 

av betydning for om barn og unge utsatt for motgang vil utvikle resiliens.  

2.2 Risiko og beskyttelsesprosesser 

Resiliensteori handler om å identifisere og vurdere både risiko og beskyttelsesprosesser. For å 

øke kompetansen på dette området vil det være nødvendig å forstå underliggende mekanismer 

bak beskyttelsesfaktorer, også omtalt som kompetanse innenfor positiv psykologi (Luthar, 

Lyman & Crossman, 2014). Samtidig vil forståelse for hva risikofaktorer innebærer og 

hvordan disse opptrer, kunne bidra til større kunnskap om hva barn og unge kan oppleve å 

måtte stå ovenfor og håndtere i hverdagen.  
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2.2.1 Risikofaktorer 

Risikofaktorer kan defineres som påvirkninger som kan øke sjansen for at et barn får en 

negativ utvikling (Ogden, 2015). Eksempler på påvirkninger som kan føre til negative utfall 

er lav sosioøkonomisk status, samfunnstraumer, lav fødselsvekt, skilsmisse, i tillegg til 

kumulative risikofaktorer som består av en kombinasjon av flere ulike risikofaktorer. På 

grunn av slike variasjoner i risikofaktorer og kombinasjoner av disse, er en utfordring å 

sammenligne og tolke resultater på tvers av studier (Masten, 2001).  

Barn og unge som opplever motgang vil ha ulike fremtidsutsikter avhengig av hvor mange 

risikofaktorer de opplever. Flere risikofaktorer tilstede samtidig over tid kan utgjøre en større 

fare for at barnet vil oppleve ulike former for vansker senere (Smith, 2010). Omfanget av 

individuelle variasjoner i robusthet blant barn og unge kan samtidig illustreres av skillet 

mellom mild og forbigående resiliens og sterk og vedvarende resiliens. Ved førstnevne 

eksponeres barnet for en enkelt vond opplevelse, for eksempel dødsfall i familien eller en 

ulykke. En sterk og vedvarende resiliens innebærer på den andre siden at den unge opplever 

mange risikofaktorer over lengre tid, som kronisk fattigdom og krig (Bonanno & Diminich, 

2013).  

  

Tidlige studier av risiko har vist at sårbarhet fører til negative utfall senere. Sårbarhet i denne 

sammenhengen defineres som psykiske lidelser i familien, mors helse under svangerskapet, 

dårlige oppdragelsesmetoder og problemer i det sosiale miljøet som fattigdom og krig. Utfall 

ble blant forskerne ofte diskutert i sammenheng med psykisk helse, mens Werner (i Breda, 

2018) inkluderte fysisk, sosial og intellektuell utvikling.  

 

Det har med årene kommet flere funn som tyder på at forholdet mellom sårbarhet og negative 

utfall ikke er like enkelt som tidligere antatt fordi det er flere som ikke opplever negative 

utfall til tross for sårbarhet og risiko (Masten, 2014). Noen forskere refererte til slike individer 

som usårbare og indikerte med denne betegnelsen at de kunne overleve og tilpasse seg alt 

mulig (Breda, 2018). Det kan derimot antas at dette ikke er tilfellet i realiteten. Bruken av 

begrepet usårbar kan derfor by på ulike problemer. Blant annet kan barn og unge som blir 

oppfattet som sårbare få merkelappen offer og kan dermed oppleve håpløshet (Luthar, Lyman 

& Crossman, 2014). Det kan derfor være mer hensiktsmessig å rette fokuset mot ulike 

beskyttelsesfaktorer og hvordan disse kan bidra til å fremme resiliens.  
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2.2.2 Beskyttelsesfaktorer 

Et stort antall beskyttelsesfaktorer er assosiert med mer positive utfall. Ressurser på et område 

kan bidra til flere ressurser. For eksempel kan kompetente foreldre som bosetter seg i nabolag 

med lite kriminalitet og gode samfunnsressurser, utsette familien for færre risikofylte 

situasjoner (Masten, 2001). Garmezy (1985) hevder videre at beskyttelsesfaktorer hos 

individet, familien og støttenettverk utenfor familien kan bidra til utvikling av resiliens. Hos 

individet blir egenskaper som gode intellektuelle evner, positivt temperament og positiv 

selvoppfatning trukket frem som spesielt avgjørende. I miljøet utenfor familien konkluderte 

Garmezy (1985) med at sterke sosiale nettverk og gode skoler virket resiliensfremmende.  

Nyere forskning og studier støtter disse funnene basert på at mennesker er sosiale vesener 

(Frydenberg, 2019). Luthar (2006) og Hartling (2008) er blant forskerne som hevder at 

positive sosiale relasjoner kan fremme resiliens. Dannelsen av sosiale relasjoner er videre 

påvirket av barn og unges tidligere tilknytnings og relasjons erfaringer. Det kan derfor 

argumenteres for at en trygg tilknytning kan virke beskyttende og dermed 

resiliensfremmende.  

Trygg tilknytning  

John Bowlby introduserte tilknytningsteorien som innebærer at nære relasjoner med sterke 

bånd utvikles gjennom evolusjon og bidrar til overlevelse. Han hevdet at den mest optimale 

formen for tilknytning er trygg tilknytning. Her søker barnet nærhet til sine ofte sensitive og 

responsive foreldre, samtidig som de utforsker sine omgivelser (Bowlby, 1982). 

I 1930/40 årene presenterte Bowlby sine teorier og funn på at morens tilstedeværelse i barnets 

tidlige leveår påvirker senere personlighetsutviling og psykopatologi. Slike påstander gjorde 

at han opplevde at andre forskere var skeptiske og kritiske, tilsynelatende på grunn av mangel 

på funn og forståelse for hvordan det for eksempel var mulig at disse negative effektene 

kunne vedvare i voksen alder. Bowlby fikk likevel gradvis større støtte og Ainsworth var 

blant dem som var tidlig ute med å studere dette nærmere i lag (Bowlby, 1982).  

Ainsworth og medarbeidere utførte fremmed situasjonsstudiet som handlet om å observere 

barnets reaksjoner på at omsorgspersoner var tilstede, fraværende og tilbakevendende. Målet 

var å observere hvordan barnet reagerte når omsorgspersonen og barnet ble gjenforent og om 
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barnet i disse tilfellene begynte å utforske sine omgivelser igjen. Hensikten var i tillegg å 

observere ulike tilknytningsmønstre (Ainsworth & Bell, 1970). Dette var et laboratorium 

studie utført på et lite utvalg i kontrollerte omgivelser. Det kan derfor stilles spørsmål om dets 

validitet. Studiet står likevel ikke alene da det ofte suppleres og ses i sammenheng med funn 

fra naturalistiske, kliniske og eksperimentelle studier (Ainsworth & Bell, 1970). 

 

Trygg tilknytning kan identifiseres under gjenforening i fremmedsituasjonen der barnet søker 

nærhet til omsorgspersoner når det føler seg urolig og reagerer med savn ved atskillelse 

(Smith, 2002). Når omsorgspersoner er sensitive og reagerer raskt på barnets behov og 

ønsker, danner de en trygg havn som består av beskyttelse og bidrar slik til utviklingen av 

trygg tilknytning (Powell et al, 2015). Trygge barn får dermed utviklet evnen til å bruke sine 

omsorgspersoner som en trygghet eller trygg base for utforskning og trøst (Smith, 2002). 

Dette kan videre påvirke deres oppfatning om seg selv fordi trygge barn oftere føler seg elsket 

og verdifulle, samtidig som de klarer å stole på sine omgivelser (Bowlby, 1982).  

 

Et studie som illustrer effekten av seperasjon fra omsorgsgivere er Lyons forskningsgruppe. 

Her ble det dannet to grupper som bestod av ekornaper som var 17 uker gamle. Den første 

gruppen var en kontrollgruppe som fikk være med sine mødre og opplevde dermed ikke å bli 

separert, mens den andre gruppen var atskilt fra mødrene sine over flere korte perioder 

(Rutter, 2012). Målene belyste at gruppen som opplevde atskillelse fra sine omsorgspersoner 

hadde en betydelig bedre prestasjon. Dette kan ved første øyekast stå i kontrast til Bowlby 

(1982) sine funn som viser at seperasjon og mangel på mors tilstedeværelse i barnets tidlige 

leveår kan føre til psykopatologi. Hvis vi undersøker dette videre, finnes det likevel en 

forklaring på denne effekten som ikke motstrider med Bowlby sine funn. 

 

Det samme studiet ble gjennomført på et senere tidspunkt, men denne gangen var 

seperasjonsperiodene lengre. I dette tilfellet viste resultatet at ekornapene fikk et høyere nivå 

av stresshormonet kortisol. Det vil si at det ikke hadde en styrkende effekt på samme måte 

som det hadde ved kortere seperasjon (Rutter, 2012). Dette resultatet kan illustrere at 

moderate mengder stress kan føre til robusthet (Borge, 2010). Selv om dette er et studie utført 

på dyr, kan det likevel belyse hvordan stressaktivering fungerer. Videre kan dette knyttes opp 

mot den positive effekten tilpassede utfordringer og ansvarsoppgaver kan ha på barn og unge i 

skolen. 
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Studiet av fremmedsituasjonen og ekornapene er relevant i forbindelse med resiliens og 

psykisk helsefremming. I følge en gjennomgang av 50 år med forskning innenfor resiliens er 

kjærlighet og menneskelige relasjoner gjennomgående faktorer som bidrar til å fremme 

velvære og resiliensutvikling (Luthar, Lyman & Crossman, 2014). Trygg tilknytning med 

forutsigbare relasjoner kan dermed fungere beskyttende ovenfor risiko og virke 

resiliensfremmende. I denne sammenheng er det viktig å gå nærmere inn på hvordan positive 

relasjoner kan fungere som beskyttelse.  

Positive relasjoner  

Kauai undersøkelsen underbygger teorien om at sosiale relasjoner er avgjørende for velvære 

og god fungering. En av grunnene til dette er at etablering av gode og trygge relasjoner blant 

barn og unge kan forsterke sosial støtte og virke forebyggende mot stress. Smith (2010) 

støtter denne påstanden med sin oppfatning om at positive relasjoner kan fremme psykisk 

helse. Dette er positivt sett i sammenheng med skolen og deres rolle fordi lærere tilbringer 

mye tid med sine elever og har derfor en god mulighet til tilrettelegge miljøet på en måte som 

fremmer trygge relasjoner. Utrygge voksne som ikke uttrykker støtte ovenfor barn og unge 

kan derimot bidra til opplevelsen av større stress (Drugli, 2015).  

Relasjoner er komplekse og består av flere involverte parter. Individualitet og temperament 

påvirker blant annet hvordan interaksjoner med andre utvikler seg (Borge, 2018). I denne 

sammenheng spiller temperament og individuelle egenskaper hos voksne og jevnaldrende, inn 

på hvordan interaksjonen utspiller seg. Denne gjensidige individualiteten blant personer 

involvert har derfor innflytelse på interaksjonen og hvorvidt det dannes hovedsakelig positive 

eller negative samspill. For eksempel vil barnets atferd påvirke hvilken type oppdragelse de 

får og hvor god kvalitet denne har (Smith & Ulvund, 1999).  

Et eksempel på dette er passive barn som krever lite oppmerksomhet, og som kan bli 

overstimulert av en voksen som vil at det skal skje mye (Borge, 2018). På denne måten kan 

det oppstå en konflikt der den voksnes atferd ikke er tilpasset barnets behov. For å forhindre 

dette og heller bidra til å fremme positive samspill, kan responsivitet og sensitivitet hos den 

voksne virke styrkende (Drugli, 2015). Dette har deretter direkte innflytelse på barn og unges 
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selvoppfatning fordi relasjoner med andre, i tillegg til andres oppfatninger om oss, påvirker 

hvorvidt man utvikler positiv eller negativ selvoppfatning (Olsen & Traavik, 2014).  

Positiv selvoppfatning  

Barn og unge som får negative kommentarer fra andre risikerer å utvikle negativ 

selvoppfatning (Birkemo, 1999). Positive og sterke relasjoner kan på motsatt side bidra til å 

fremme positiv selvoppfatning blant barn og unge. Dette illustreres av Harter (1999) ved at 

barn med positiv selvoppfatning hadde kvaliteter som ligner på egenskaper hos robuste barn. 

Både barn med positiv selvoppfatning og resiliente barn hadde blant annet høy mestringstro 

og evnen til å håndtere skuffelser på en sunn måte. Skaalvik og Skaalvik (2013) støtter Harter 

(1999) sine funn ved å påpeke at barn og unge med en positiv selvoppfatning uttrykket 

resiliens. På den andre siden hadde en negativ selvoppfatning sammenheng med psykisk 

stress (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Dette er spesielt relevant i forhold til resiliensutvikling 

som handler om å håndtere stress og motgang. En positiv selvoppfatning kan dermed se ut til 

å ha en beskyttende effekt i møte med utfordringer i hverdagen fordi man har evnen til å tåle 

motgang og har troen på at man vil klare å mestre problemene.   

Disse beskyttelsesfaktorene er kun noen blant flere andre. Disse vil bli diskutert videre i 

sammenheng med forebygging og psykisk helse blant barn og unge. Som illustrert tidligere 

kan samspillet mellom miljø og individuelle forskjeller enten virke forebyggende eller 

hemmende på resiliensutvikling blant barn og unge (Vogt, 2016). For å kunne gi skoler og 

andre helse og sosiale tjenester verktøy for å styrke sterke sider hos barn og unge og slik bidra 

til psykisk helse, er det viktig å se på resiliensfaktorer hos individet (Borge, 2018).  

2.3 Resiliens som iboende egenskaper hos individet 

Tidligere forskning har hatt mye fokus på individuelle resiliensfaktorer som robusthet, følelse 

av sammenheng og mestringstro. Disse har senere blitt supplert med andre individuelle 

variabler som problemløsningsferdigheter, intelligens, emosjonell regulering, motivasjon og 

håp (Breda, 2018). Person fokuserte studier i resiliensforskning har videre identifisert positiv 

selvoppfatning og større ansvarsbevissthet blant resiliente individer sammenlignet med 

mindre godt tilpassede barn og unge (Masten, 2001).  
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Kobasa (1979) identifiserte i et av sine første studier ledere som hadde omtrent det samme 

antallet stressende livshendelser, men som likevel hadde varierende utfall i helse. Hun ga 

samme testen til begge gruppene og kom deretter frem til dimensjonene forpliktelse til å 

investere i ens livssituasjon, oppfatningen av å ha kontroll over sine omgivelser og 

oppfatningen om at endringer og utfordringer fremfor stabilitet er helt normalt. Disse utgjør til 

sammen konstruksjonen hardførhet som i følge Kobasa (1979) er nødvendig for 

resiliensutvikling. Selv om disse dimensjonene kan bidra med eksempler på positive 

egenskaper, identifiserer de kun individuelle resiliensprosesser uten å inkludere miljøfaktorer.  

Slike individuelle resiliensprosesser fortsetter å være et stort fokus i resiliensstudier, men har 

de senere årene fått kritikk. Det har blant annet blitt foreslått at det ligger en neoliberal agenda 

bak det økende fokuset på individualisme. Det hevdes at målet er å legge ansvaret for 

personlig vekst og utvikling på individet og på denne måten frigjøre staten fra ansvaret om å 

redusere fattigdom, ressursmangel og dårlig utdannelse (Breda, 2018). Dette kan videre 

sammenlignes med begrepet løvetannbarn fordi det gir et inntrykk av at barnet klarer seg selv 

uten støtte fra miljøet.  

Flere longitudinelle studier belyser at relasjoner er avgjørende. Både tidlig omsorg og senere 

støtte fra mennesker rundt individet har vist seg å ha en medierende effekt i møte med stress 

og motgang. Til tross for slike funn er det fortsatt lagt mye oppmerksomhet på 

individualiserte resiliensprosesser (Breda, 2018). En kan likevel ikke se bort ifra at 

individuelle forskjeller blant barn og unge i møte med miljø står for deler av variasjonen i 

resiliensutvikling (Masten, 2014).  

2.4 Individuelle forskjeller  

I følge Masten (2014) er ikke resiliens et personlighetstrekk hos et individ, selv om det finnes 

visse temperament og personlighetstrekk som er assosiert med resiliens. Disse forskjellene i 

gener, temperament og personlighet påvirker videre miljøet rundt barnet, samtidig som 

miljøet påvirker utviklingen av barnets personlighet og temperament (Sameroff, 2009). Det 

vil si at slike variasjoner blant barn og unge både kan ha en negativ eller positiv innflytelse på 

deres motstandsdyktighet i møte med utfordrende eller belastende situasjoner.  
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2.4.1 Genetiske faktorer 

Individuelle forskjeller i resiliens kan delvis stamme fra gener i interaksjon med miljø. For 

eksempel utvikler noen mennesker allergi mot pollen, mens andre ikke viser en slik respons. 

Det vil si at interaksjonen mellom miljø og gener hos individet, kan påvirke om 

vedkommende utvikler vansker eller ikke. For at vanskene skal oppstå, forutsettes det at det 

eksisterer et risikofylt miljø i kombinasjon med gener som ikke tåler et slikt miljø. Som en 

konsekvens av dette kan individet ha vansker med å utvikle positiv tilpasning (Rutter, 2006).  

Individer av alle aldre og ulike kulturer har ulike responser og reaksjoner på stress. Studier 

har vist at denne variasjonen også finnes blant dyr. Rhesus apene ble studert i naturlige 

omgivelser der noen viste frykt i møte med miljøendringer gjennom hele deres utvikling, 

mens andre var over gjennomsnittlig impulsive og aggressive (Suomi, 2006). Dette viser hvor 

vanskelig det kan være å forutsi på forhånd hvordan et individ vil klare seg i møte med stress. 

Individuelle forskjeller i form av for eksempel genetisk sårbarhet, har vist seg å kunne 

fungere som både beskyttelse og risikofaktor, avhengig av miljøet barn og unge eksponeres 

for. I tråd med dette hevdes det for eksempel at personer med angstlidelser har større stress 

reaktivitet (Pine & Klein, 2015).  

Nevrologiske funn belyser videre at amygdala reaktivitet er høyere hos mennesker med flere 

angsttrekk. Dette påvirker samtidig deres evne til å regulere fryktreaksjoner (Guimond, 

Brendgen, Vitaro, Dionne & Boivin, 2015). I tråd med dette finnes det funn som illustrerer at 

når frykt utvikles og er tilstede i en situasjon, så vil noen mennesker oppleve frykten over 

lengre tid. Samtidig finnes det andre som klarer å håndtere frykten og gi slipp så fort 

situasjonen som trigget frykten forsvinner (Pine & Klein, 2015). Det vil si at noen barn har et 

høyt reaktivt nervesystem, noe som kan attribueres til individuelle forskjeller genetisk, og kan 

derfor forklare noe av variasjonen av utviklingen av angst. Det kan samtidig sammenlignes 

med Rhesus apene studiet diskutert over. Det kan for eksempel antas at barn og unge med et 

høyt reaktivt nervesystem har større vansker med å gi slipp på situasjonen som fikk dem til å 

føle frykt. Som en konsekvens av dette kan disse barna være mer sårbare i møte med 

utfordringer og stress. Uten tiltak og tilrettelegging kan dette dermed etter hvert føre til at de 

utvikler mer sammensatte problemer. I tillegg til genetisk sårbarhet, har temperament 

innflytelse på barn og unges utvikling.  
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2.4.2 Temperament 

Temperament er relativt stabile individuelle forskjeller i atferdstrekk. Disse består av både 

biologiske og erfaringsbaserte innflytelser. Atferdstrekkene kan likevel endre seg over tid og 

situasjoner etterhvert som barnet utvikler seg og kan dermed komme til uttrykk annerledes 

enn tidligere basert på konteksten barnet fungerer i (Wachs, 2006). Det er flere funn som 

tyder på at temperamenttrekk som impulsivitet, hemning, og negativ emosjonalitet kan 

fungere som risikofaktorer, mens trekk som fleksibel selvregulering, omgjengelighet og 

oppgaveorientering kan fremme resiliens blant barn og unge (Wachs, 2006). Omgjengelighet 

blir også hos Werner (1993) omtalt som en beskyttelsesfaktor som kan bidra til resiliens.   

Dysfunksjonelle familier, familier under mye stress og familier med mange negative 

disiplineringsteknikker i kombinasjon med et vanskelig temperament øker barn og unges 

utviklingsrisiko (Wachs, 2006). Det er i denne sammenheng interessant å forske videre på om 

barnets temperament korrelerer med familiens livssituasjon. Er det slik at gener og 

nervesystemet kan endres og påvirkes av sitt miljø og kan risikofylte miljøer føre til at man 

utvikler et vanskelig temperament, eller er temperament determinert fra spedbarnsalderen. 

Hvilke konsekvenser har isåfall barnets temperament for hvordan de vil klare seg i møte med 

stress, og senere i livet når betydelig motgang ikke er tilstede.  

Studiet av deVries (1984) målte temperament hos Masai spedbarn etter en alvorlig 

tørkeperiode. Det viste seg at det overraskende nok var barn med et vanskelig temperament 

som overlevde disse tilstandene bedre enn de med et lett temperament (deVries, 1984). Slike 

funn motstrider funn som hevder at et lett temperament kan bidra til resiliensutvikling. En 

mulig forklaring på dette kan være at under spesielt alvorlige eller vanskelige forhold så vil 

ikke et vanskelig temperament være et hovedfokus i individets liv slik at det ikke har 

muligheten i samme grad å få negative responser fra sitt miljø. Samtidig som et lett 

temperament muligens har mindre nytte av sine positive egenskaper. Spørsmålet er også om 

slike effekter er kortvarige eller langvarige. Vil spedbarn med et vanskelig temperament klare 

seg bedre i fremtiden sammenlignet med barn med et lett temperament. Når den alvorlige 

hendelsen har passert, hvordan vil individet håndtere sitt liv i møte med sitt miljø.  

Noe av forklaringen bak hvorfor barn og unge med et lett temperament kan vise større 

resiliens, er at de har høyere sosial kompetanse, færre atferdsproblemer og viser større 
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tilpasningsdyktighet både på skolen og hjemme (Wachs, 2006). Disse kan videre attribueres 

til blant annet barnets omgjengelighet og selvregulering. Selvregulering kan videre ses i 

sammenheng med tilpasningsdyktighet der barn med et lett temperament i møte med stress 

viser større fleksibilitet og atferdsendringer (Wachs, 2006). Det kan basert på dette antas at 

disse barna lettere kan oppleve positiv tilpasning noe som igjen henger sammen med 

resiliensutvikling. Barn som er mer impulsive og har manglende selvreguleringsferdigheter 

kan på motsatt side ha vansker med å tilpasse seg det omgivelsene krever av dem og derfor 

muligens vise flere eksternaliserte atferdsproblemer (Wachs, 2006).  

Det er videre interessant å diskutere hvordan internaliserte vansker oppstår og om dette har 

noen sammenheng med temperament og individuelle forskjeller. Kagan (i Ogden, 2015) 

hevder at barn med et hemmet atferd reagerte med frykt og engstelse når de ble utsatt for nye 

og ukjente situasjoner. Videre kan hemmet atferd som stammer fra et vanskelig temperament 

ha en forbindelse til blant annet sosial angst (Pine & Klein, 2015). Barn og unges 

temperament henger i tillegg sammen med deres personlighet.  

2.4.3 Personlighet  

Personlighet i form av ekstroversjon og introversjon kan bidra til forskjeller blant barn og 

unge i resiliensutvikling. Det kan hevdes at variasjoner i nervesystemet kan bidra til å forme 

barn og unges personlighet til å for eksempel vise flere introverte trekk som en konsekvens av 

genetiske faktorer som et overstimulert nervesystem. Masten (2014) hevder i tråd med dette at 

variasjoner i sensitivitet er påvirket av erfaringer og kontekst. Et eksempel på dette er at det 

hevdes at introverte individer søker å holde seg unna konflikter (Ogden, 2015). Basert på 

dette kan det antas at introverte barn og unge har et nervesystem som gjør at de blir 

overstimulert og sterkere påvirket av erfaringer og omgivelser preget av negative følelser som 

ofte oppstår ved konflikter. Dette illustrerer hvordan genetiske faktorer, temperament og 

personlighet henger sammen.  

Slike individuelle forskjeller bidrar til at det er vanskelig å avgjøre om barnet uttrykker 

resiliens. Et eksempel på dette er ekstroverte elever som ofte passer bedre inn i skolens 

utadvendte kultur. Introverte barn og unge kan på motsatt side unngå å ta ordet i 

klasserommet og dermed føle at de ikke oppfyller det som forventes av dem (Ogden, 2015). 

Når lærere eller andre voksne observerer disse elevene kan de dermed danne seg en 
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oppfatning om at barnet har sosial angst. Denne antakelsen vil være basert på at de introverte 

elevene ikke deltar i timen noe som kan oppfattes å stamme fra en frykt for å si noe feil og 

føle seg ydmyket. Dette samsvarer samtidig med definisjonen av sosial angst (Pine & Klein, 

2015). Realiteten kan derimot være at eleven er komfortabel og fornøyd med å ikke ta så mye 

plass i klasserommet fordi det ikke faller dem naturlig. Det kan derfor være problematisk å 

basere sine oppfatninger om hva som er god fungering, positiv tilpasning eller resilient atferd 

basert på flertallet eller den dominerende kulturen.  

Barn og ungers personlige egenskaper på den ene siden og skolens forventninger og krav på 

den andre kan dermed bidra til å fremme vansker istedenfor å ha en resiliensfremmende 

effekt. Det er for eksempel funn som tyder på at erfaringer kan påvirke personlighetstrekk, 

samtidig som eksponering for risiko kan påvirkes av personlighetstrekk (Frydenberg, 2019). 

Dette gjør det videre utfordrende å identifisere om eleven har tilpasningsvansker på grunn av 

manglende resiliens eller om deres atferd skyldes introversjon eller andre mulige årsaker. Det 

kan basert på dette antas at introverte elever både har økt risiko for å utvikle ulike vansker og 

samtidig bli feilvurdert for å ikke være resiliente eller tilpasningsdyktige.  

De fleste ligger likevel et sted mellom introversjon og ekstroversjon, slik at det kan være 

vanskelig å sortere barn og unge inn i slike faste kategorier (Ogden, 2015). På samme måte 

som det kan være utfordrende å avgjøre hva som tyder på resiliens og ikke. Slike individuelle 

forskjeller kan forklare noe av variasjonen i funn innenfor resiliensforskning. 

Motstandsdyktighet kan likevel ikke kun attribueres til individuelle forskjeller i form av 

genetisk sårbarhet, temperament og personlighet da dette må ses i sammenheng med 

miljøfaktorer og ulike samfunnsstrukturer rundt barnet.  

2.5 Resiliens i et systemperspektiv  

Flere nivå prosesser innebærer at resiliensutvikling er avhengig av flere ulike domener av 

sosial økologi og interaksjonen mellom personen og miljøet rundt, istedenfor oppfatningen 

om at individet er resilient på egenhånd (Breda, 2018). Sameroff (2009) introduserte 

transaksjonsmodellen som belyser viktigheten av å se helheten og systemet rundt et individ og 

interaksjonen mellom disse. Det er basert på dette viktig å ikke kun fokusere på individuelle 
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resilienstrekk, men heller inkludere og vurdere ulike sosiale risikofaktorer barn og unge og 

deres familier opplever for å forstå effekten av resiliens (Sameroff & Rosenblum, 2006).  

Resiliens er avhengig av funksjonen til ulike tilpasningssystemer som er i stadig interaksjon 

og forandring. Det vil si at resiliens ikke er statisk, men er i stadig endring slik at barn og 

unge kan gå fra å ikke vise resilient tilpasning til å uttrykke slike trekk på et senere tidspunkt 

(Masten, 2014). Konsekvensen av dette er at det gjør resilient tilpasning mindre forutsigbart 

og vanskeligere å måle og forstå. Det gir på den andre siden håp om at det er mulig å komme 

seg ut av en vanskelig situasjon eller følelsesmessig tilstand, til tross for manglende suksess 

tidligere. Fortiden blir mindre deterministisk, samtidig som fremtiden kan oppfattes som 

påvirkbar.  

Garmezy, Rutter, Werner, Masten og Luthar (i Borge, 2018) introduserte fem ulike 

grunnsteiner i utviklingspsykopatologiteorien som i praksis innebærer å observere, intervjue, 

teste og ha samtaler med barn og unge for å undersøke deres fungering og kompetanse. 

Deretter kartlegge risiko i miljøet og kulturen de unge er i for å identifisere hva som beskytter 

mot risikoen. Utfordringen med dette er at barna blir sammenlignet med hverandre noe som 

kan by på flere problemer. På grunn av individuelle forskjeller kan det være vanskelig å 

overføre informasjon fra et individ til et annet, eller generalisere det over på en hel 

populasjon. Individuelle forskjeller er viktig å ta i betraktning siden noen vil reagere sterkt, 

andre vil vise styrke, noen får vansker, mens andre virker upåvirket (Rutter, 2018). 

Resiliens handler videre ikke kun om individuelle egenskaper hos den unge, men heller en 

interaksjon mellom miljø og individ (Waaktaar og Christie, 2008). Det innebærer komplekse 

samspill mellom ulike situasjoner barnet er en del av og hvordan barnet betrakter disse 

(Borge, 2018). Systemorientert tilnærming støtter dette ved å hevde at ulike prosesser og 

interaksjoner mellom gjensidig avhengige systemer er ansvarlige for resiliensutvikling. Det 

vil si at interaksjoner på tvers av ulike funksjoner hos individet, mellom individer og deres 

omgivelser bidrar til å enten fremme eller hemme tilpasning og utvikling. I dette inngår 

systemer og støtte utenfor familien, kulturen og barn og unges fysiske miljø (Masten & Monn, 

2015).  

Analysen til Sameroff og Rosenblum (2006) støtter dette med at barn og unge som 

karakteriseres som mindre resiliente, men som er eksponert for lav risiko i miljøet viser bedre 
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psykisk helse og kompetanse enn resiliente barn i høyrisiko miljøer. Det vil si at mengden 

risiko i miljøet og alvorlighetsgraden, påvirker i hvilken grad resiliente barn og unge opplever 

psykisk helse senere (Sameroff & Rosenblum, 2006). For å motvirke risikofylte miljøer kan 

sosiale systemer virke resiliensfremmende. Hartling (2008) er blant dem som fremhever at vi i 

dag er mer bevisste på sosiale og kulturelle kontekster, og betydningen av sosiale relasjoner 

for resiliensutvikling. Til tross for mange gode funn, har forskning og teori innenfor resiliens 

likevel blitt utsatt for kritikk på flere områder.  

2.6 Kritikk av resiliensteori  

Resiliensteori har et intuitivt appell, men har blitt kritisert for manglende enighet rundt hva 

begrepet inneholder. Klare definisjoner på hva resiliens innebærer er derfor viktig for kunne 

fremme tydelig kommunikasjon blant fagpersoner og forståelse for hva dette handler om 

(Breda, 2018). Resiliens er konstruert av variablene alvorlig risiko og positiv tilpasning og 

kan derfor kun måles indirekte gjennom disse (Luthar, Lyman & Crossman, 2014). Det er 

likevel forskere som søker etter et spørreskjema som måler resiliens. I følge Rutter (2006) er 

dette uholdbart da resiliens ikke er en enkel kvalitet. Barn og unge kan være resiliente ovenfor 

noe motgang og ikke annen, samtidig som de kan være resiliente på et tidspunkt i livet og 

ikke andre tidspunkt (Rutter, 2006). 

Noen forskere omtaler resiliens som iboende kvaliteter hos individet, mens andre har en mer 

helhetlig tilnærming til begrepet. Det er videre noen som anser resiliens som menneskelig 

kompetanse, mens andre snakker om positiv fungering i møte med motgang. Ulike 

oppfatninger og bruk av begrepet har derfor ført til at teorien har blitt kritisert for manglende 

presis begrepsbruk og at det derfor kan være vanskelig å etterprøve det (Breda, 2018). For å 

integrere funn på tvers av felt og for å indentifisere tilpassede tiltak og intervensjoner, kreves 

det at det er en klar terminologi og et systematisk rammeverk rundt begrepet (Sameroff & 

Rosenblum, 2006). 

Et annet spørsmål som har blitt diskutert og ført til kritikk er hva det innebærer å klare seg 

eller være resilient. Handler det om å komme på jobb eller gå på skolen til tross for psykiske 

og fysiske plager, eller er det fravær av slike plager til tross for at vedkommende har hatt 

traumatiske opplevelser? (Waaktaar & Christie, 2008). Resiliensteori kan derfor kritiseres for 

hva et positivt eller negativt utfall i møte med motgang består av. I følge Breda (2018) bør 
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definisjonene av utfall være relevante i forhold til studiet, den sosiale konteksten og 

deltakernes utviklingsstadiet.  

En slik helhetlig tilnærming kan støttes av en sosial økologisk tilnærming som tar ulike 

systemer som familie, jevnaldrende, skole, sosialt, kulturelt, politisk og økonomisk i 

betraktning. Denne typen tilnærming bidrar samtidig til å øke forståelsen for hvordan 

mennesker håndterer og mestrer sine liv sett i sammenheng med deres kontekster 

(Bronfenbrenner, 1978). Forskning innenfor resiliens kan derimot ha mangler på dette 

området da det har blitt kritisert for å fokusere for lite på kontekst når det gjelder metoder og 

modeller, i tillegg til manglende forskning basert på kulturspesifikke beskyttelsesfaktorer 

(Masten, 2014).  

Resiliens har videre i mange studier blitt målt ut ifra barn og unges sosiale kompetanse. 

Kompetansen blant ynge barn er ofte operasjonalisert i form av observert trygg tilknytning til 

omsorgsgivere og jevnaldrende, mens det hos eldre barn defineres ut ifra fungering på skolen 

(Luthar, Lyman & Crossman, 2014). Det kan basert på dette argumenteres for at det kan være 

begrensende å måle resiliens blant barn og unge basert på slike faktorer på grunn av 

variasjoner i ulike variabler som miljø og individuelle forskjeller. På den positive siden er det 

flere forskere i dag som snakker om resiliens i forbindelse med spesifikke områder som 

akademisk, emosjonell eller atferdsresiliens. Dette er viktige fremskritt da barn og unge utsatt 

for stress kan vise resilient atferd, men ha vansker emosjonelt i form av angst og depresjon 

(Luthar, Lyman & Crossman, 2014). På bakgrunn av dette er det videre viktig å diskutere 

psykisk helse.  
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3 Hva er psykisk helse? 
Psykisk helse er et komplekst begrep som består av flere ulike elementer. Det kan i følge 

Andersen (2017) betraktes som et resultat av samspillet mellom beskyttelsesfaktorer og 

risikofaktorer i miljøet og individuelle egenskaper hos barn og unge. En annen definisjon av 

psykisk helse er tilpasning til ulike situasjoner i hverdagen. Dette kan oppfattes som 

motsetningen til psykiske lidelser som innebærer mangel på positiv tilpasning (Sameroff & 

Rosenblum, 2006). Velvære eller psykisk helse kan videre karakteriseres av positiv affekt, 

resiliens, positive relasjoner, effektiv fungering og maksimering av ens potensiale 

(Frydenberg, 2019).  

Antonovsky (1988) introduserte begrepet ´´opplevelse av sammenheng´´ som består av en 

psykisk tilstand som deles inn i individets erfaringer med helse og sykdom på den ene siden, 

og individets posisjon i den sosiale strukturen på den andre. I følge Antonovsky (1996) kan 

opplevelse av sammenheng og mening bidra til psykisk helse. Problemet med begrepet er at 

det ble utviklet for resiliente voksne med lang livserfaring og kan derfor være vanskelig å 

bruke i sammenheng med unge (Borge, 2018). Det kan likevel antas at følelsen av 

sammenheng og mening kan føre til at unge mennesker opplever indre motivasjon noe som 

kan hjelpe dem med å håndtere påkjenninger mer effektivt. Dette kan begrunnes med at det i 

følge Ryan og Deci (2000) gir indre motivasjon, noe som ofte stammer fra opplevelsen av 

mening, høyere utholdenhet, selvtillit og generell velvære. Dette illustrerer hvordan 

Antonovsky sitt begrep om sammenheng kan relateres til å fremme barn og unges indre 

motivasjon og dermed psykisk helse.  

Psykisk helse eller velvære kan betraktes som effektiv fungering på ulike arenaer som skole, 

hjem og samfunn (Frydenberg, 2019). Mangel på fungering i form av håpløshet kan derimot 

fungere som motsetningen til opplevelsen av sammenheng fordi den unge i mindre grad vil 

være i stand til å identifisere løsninger. Det kan i denne tilstanden i tillegg være lettere å tolke 

sine opplevelser og nåværende situasjoner som negative (Seligman, 1975). Følelsen av 

håpløshet kan antas å blant annet stamme fra udekkede psykologiske behov. Når behovet for 

kompetanse, autonomi og tilhørighet er dekket, kan det derimot bidra til å fremme positiv 

fungering og psykisk helse. Selv om disse behovene ser ut til å være universelle, vil det 
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likevel finnes individuelle og kulturelle forskjeller i forbindelse med i hvilken grad de ulike 

behovene er av høy verdi for barnet (Ryan & Deci, 2000).  

 

På det universelle nivået har en rekke forskningsartikler identifisert flere personlige trekk som 

kan bidra til å fremme psykisk helse blant barn og unge. Subjektiv velvære, selvbestemmelse 

og lykke trekkes blant annet frem som helsefremmende (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000). Subjektiv velvære kan defineres som en persons kognitive og affektive vurderinger av 

hans eller hennes liv. I dette inngår emosjonelle reaksjoner til ulike hendelser og kognitive 

vurdereringer av tilfredshet. Det handler om å oppleve positive følelser, ha lite negative 

følelser og ha høy tilfredshet med sitt eget liv (Diener, Lucas & Oishi, 2000). Dette er videre 

slik psykisk helse og velvære blir definert (Frydenberg, 2019).  

 

Sosiale og kontekstuelle faktorer i miljøet kan basert på dette enten hemme eller fremme 

psykisk helse blant barn og unge. Dette illustrerer viktigheten av å tilrettelegge barn og unges 

omgivelser på en måte som bidrar til å ivareta og utvikle kvaliteter og egenskaper som 

fremmer velvære og helse. Det positive er at forskning innenfor positiv psykologi, de siste 

årene har illustrert viktigheten av å fokusere mer på faktorer som bidrar til psykisk helse.  

3.1 Positiv psykologi  

Positiv psykologi er studiet av positive følelser som glede og håp, positive karakteristikker 

som kreativitet og godhet og positive institusjoner (Luthar, Lyman & Crossman, 2014). Teori 

og forskning innenfor positiv psykologi har bidratt til å vende blikket vekk fra 

sykdomsperspektivet og mot velvære, helse og forebygging. Csikszentmihalyi (i Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000) var blant forskerne som så viktigheten av å fokusere mer på styrker 

og positive aspekter som kan bidra til helse. Han så behovet for positiv psykologi under andre 

verdenskrig da mange mennesker opplevde hjelpeløshet og sammenbrudd. Det var likevel 

noen som til tross for kaotiske omgivelser, forholdt seg rolige og ga dem rundt seg håp. Dette 

inspirerte han til å undres over og forske videre på hvor disse menneskene fikk styrken fra. I 

de senere år har forebygging fått større fokus der systematisk oppbygging av kompetanse, 

istedenfor endringer av svakheter har stått sentralt.  
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Forebygging kan defineres som det man gjør for å forhindre at uønskede tilstander skal 

oppstå. Det handler også om at aktiviteten eller tiltaket settes i gang før uheldige hendelser 

har inntruffet og skiller seg dermed vekk fra behandling (Andersen, 2017, s. 259). Forskere 

innenfor forebygging har identifisert flere menneskelige styrker som kan motvirke psykiske 

vansker. Disse deles inn i modighet, fremtidsorientering, optimisme, mellommenneskelige 

ferdigheter, håp, arbeidsetikk, ærlighet, utholdenhet og potensialet for flyt og innsikt 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  

 

Det kan likevel argumenteres for at et for stort fokus på velvære i positiv psykologi kan bidra 

til at negative opplevelser ikke får nok oppmerksomhet. En mulig konsekvens av dette er at 

det blir vanskelig å forstå menneskers fulle potensiale fordi man ikke tar utfordringer og 

oppnåelser i betraktning. Forskning og teori innenfor positiv psykologi har i tillegg hittil hatt 

størst fokus på voksne. Kritisk vurdering om spesifikke utvalg av voksne kan generaliseres til 

barn og unge er derfor nødvendig i fremtiden (Luthar, Lyman & Crossman, 2014). Det er 

videre viktig å undersøke sammenhengen mellom positiv psykologi og resiliens for å bedre 

forstå hvordan disse kan bidra til å fremme psykisk helse.  

3.1.1 Forskjeller og likheter mellom positiv psykologi og 
resiliensforskning 

Positiv psykologi kan ses i sammenheng med forskning og teori innenfor resiliens fordi store 

deler av fokuset ligger på å identifisere beskyttelsesfaktorer i møte med stress og risiko. Det 

som skiller disse fra hverandre er at resiliensbegrepet forholder seg til personer som har vært 

utsatt for risiko, mens positiv psykologi på sin side fokuserer på universell forebygging og 

helsefremming uavhengig av risiko (Luthar, Lyman & Crossman, 2014).  

Det er videre visse forskjeller i definisjoner rundt hva positive utfall, velvære og helse 

innebærer i tillegg til metodebruk. Resiliensforskere har i studier av yngre barn vært 

avhengige av voksnes beskrivelser av barnets atferd. Som en kontrast til dette har forskere 

inennfor positiv psykologi for det meste basert sine funn på selvrapportering. Problemet med 

hyppig bruk av selvrapportering er at det skaper tvil rundt validitet da mennesker ofte ønsker 

å fremstå positivt (Luthar, Lyman & Crossman, 2014). Det kan derfor i fremtiden være behov 

for mer omfattende forskning på menneskelige styrker og dyder for å forstå hvordan disse 

egenskapene kan fremmes (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  
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En annen forskjell mellom resiliens og positiv psykologi er at resiliens i større grad fokuserer 

på risikofaktorer og mulige vansker barn og unge kan utvikle som en konsekvens av dette 

(Borge, 2018). I denne sammenheng er det samtidig fint å kunne supplere dette med 

forebyggings og helseperspektivet i positiv psykologi. Det positive med dette er at forskning 

og teori på disse områdene kan gi et mer helhetlig bilde på hvilke utfordringer barn og unge 

står ovenfor, og hva som skal til for at de skal få det bedre. I denne sammenheng er det 

relevant å diskutere psykiske vansker.  

3.2 Psykiske vansker  

Psykiske vansker kan anses som det motsatte av resiliens fordi individets atferd ikke endres 

basert på situasjonen. Vedkommende opplever dårlig regulering av affekt, atferd og kognisjon 

(Sameroff & Rosenblum, 2006). Det kan basert på dette antas at det vil være vanskelig å 

tilpasse seg ulike situasjoner på en positiv måte slik resiliens blir definert. Dette er samtidig 

det motsatte av måten psykisk helse blir definert på som handler om effektiv fungering 

(Frydenberg, 2019). Det kan likevel stilles spørsmål til hvor hensiktsmessig og etisk 

forsvarlig det er å gi barn og unge en psykiatrisk diagnose når de viser overlevelsesatferd etter 

å ha opplevd belastninger som omsorgssvikt eller mishandling (Waaktaar & Christie, 2008).  

Angst og depresjon er psykiske vansker eller lidelser som i dag er særlig utbredt blant unge 

mennesker. Utenifra kan angst kjennetegnes av unngåelsesatferd og isolering (Øverland & 

Bru, 2017, s. 47). Frykt og angst har likevel en funksjon fordi det gjør mennesker bevisste på 

farer de bør unngå. Det som derimot kan være et problem er når angst forhindrer positiv 

fungering i hverdagen (Pine & Klein, 2018, s. 822). Depresjon hos barn kan vises som senket 

stemningsleie og følelsesmessig flathet, mens det hos ungdommer kan observeres håpløshet, 

mangel på energi, tristhet, konsentrasjonsvansker og søvnforstyrrelser (Bru, Garvik, Øverland 

& Idsøe, 2017, s. 73). Depresjon kan i tillegg karakteriseres av at personen ikke er responsiv 

til positive aktiviteter, interaksjoner og oppmerksomhet fra andre (Brent & Maalouf, 2018, s. 

874). Slike plager vil kunne ha flere ulike konsekvenser for barn og unges helse og velvære.  

 



25 
 

3.2.1 Konsekvenser av emosjonelle vansker som angst og 
depresjon 

Angstsymptomer kan føre til at barn og unge unngår ulike skolesituasjoner som 

presentasjoner og prøver, i tillegg til at de kan isolere seg fra jevnaldrende og det sosiale 

fellesskapet (Øverland & Bru, 2017, s. 47). Angstlidelser og depresjon henger i tillegg ofte 

sammen siden depresjon i mange tilfeller samvarierer med angst eller oppstår som følge av 

angst (Hammen, 2003, s. 64). Siden depresjon derimot er mindre vanlig enn angst, spesielt 

blant yngre barn, øker komorbiditeten mellom disse med alder (Pine & Klein, 2018, s. 824).  

 

Depresjon blant barn og unge kan redusere deres livskvalitet og samtidig påvirke deres 

motivasjon og evne til å lære på en negativ måte (Bru, Garvik, Øverland & Idsøe, 2017, s. 

75). Vansker med konsentrasjon og manglende energi kan videre bidra til at eleven sliter med 

skolefaglige prestasjoner, som igjen kan føre til en følelse av nederlag og økt angst (Brent & 

Maalouf, 2018, s. 884). Over tid og ved mer alvorlige tilfeller kan dette føre til skolevegring, 

noe som igjen går utover deres karakterer og deltakelse i det sosiale felleskapet (Bru, Garvik, 

Øverland & Idsøe, 2017, s. 76). Dette har dermed en direkte påvirkning på deres velvære og 

livskvalitet.  

 

Lykke er noe alle mennesker ønsker å oppleve, men det er i dag mange som ikke føler 

lykkefølelsen. Økningen av angst og depresjon i dagens samfunn kan føre til at færre barn og 

unge føler lykke eller glede. Det kan også antas å ha motsatt effekt der opplevelsen av lite 

glede i hverdagen etterhvert kan føre til utviklingen av depresjon. Det faktum at dagens 

forskning viser at flere barn og unge sliter med angst og depresjon, kan antas å blant annet 

være påvirket av det moderne samfunnets sterke fokus på individualisme og selvrealisering 

(Myers, 2000).  

3.3 Det moderne samfunnet og psykisk helse 

Gerhardt (2010) hevder at det moderne samfunnet i vesten i dag består av stress, tidspress, 

konkurransementalitet, kjølighet, streben etter materielle goder og mangel på nære relasjoner. 

Han hevder videre at dette har skapt en nevrokjemisk ubalanse og dermed endringer i ulike 

hjernefunksjoner. Dette kan være faktorer som bidrar til at flere barn og unge utvikler vansker 
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fordi psykiske problemer utvikles ofte over tid i et samspill mellom miljømessige, biologiske 

og genetiske faktorer. Psykisk uhelse blant barn og unge kan i tillegg være forårsaket av 

sykdommer, mobbing, lav selvfølelse eller opplevelse av mangel på kontroll (Andersen, 

2017). Å føle at man har lite kontroll over sitt liv og at man ikke klarer å leve opp til 

forventninger kan spesielt utfordre følelsen av trygghet. Dette illustrerer at stress og 

forventninger i dagens samfunn kan påvirke barn og unges psykiske helse. 

3.3.1 Høye krav og forventninger  

Unge personer i dag opplever et stort press fra sine omgivelser. Forventninger om å prestere 

på ulike områder i livet kan skape store belastninger på barn og unges helse. Skolen bidrar til 

å øke unges stress når klassemiljøet er preget av konkurranse og et stort fokus på å oppnå 

gode karakterer. Stress er en risikofaktor som kan redusere motstandsdyktighet og over tid 

bidra til utviklingen av psykiske plager. Barn og unge som opplever mye stress til vanlig kan 

derfor være mer sårbare i møte med krav og motgang i skolesammenheng (Drugli, 2015).  

De siste ti årene har pressbegrepet handlet om prestasjoner innenfor utdanning, trening, kropp 

og sosiale medier. Det vil si at bekymringen handler om stress og belastning barn og unge 

opplever når de forventes å skulle prestere på mange ulike områder samtidig. Dette presset er 

samtidig primært rettet mot individet og hvordan de håndterer presset. Et slikt fokus kan 

hevdes å øke risikoen for at mislykkede forsøk på å leve opp til krav og forventninger kan 

føre til skam og oppfatningen om personlig nederlag. Konsekvensen av dette kan dermed 

være at flere barn og unge opplever stress og psykiske plager (Bakken & Sletten, 2019). Krav 

og forventninger i seg selv trenger derimot ikke å være negativt. Det er når det overstiger 

barnets evner og ressurser at det skaper problemer (Lazarus, 1991). I denne sammenheng kan 

større støtte fra voksne og andre barn antas å redusere presset på det enkelte individ.  

3.3.2 Individualisme 

Individualisme kan defineres som individer som oppfatter seg selv som uavhengige av 

kollektivet (Ogihara & Uchida, 2014). På den ene siden kan løsrivelsen fra kollektive 

identiteter som klasse og nærmiljø føre til at individet får flere valgmuligheter og større frihet 

(Bakken & Sletten, 2019). Det er videre en oppfatning om at individualistiske systemer har 

positiv innflytelse på mennesker, blant annet fordi det gir høy sosial mobilitet noe som kan 
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føre til større lykke. Det gir samtidig muligheten til å handle autonomt, i tillegg til å styrke 

egen mestringstro (Ogihara & Uchida, 2014).  

På den andre siden kan individualisme legge større ansvar på individet og øke usikkerhet 

rundt personlig identitet, tilhørighet og mening (Bakken & Sletten, 2019). Fokuset på 

individualisme og selvbestemmelse kan dermed i større grad enn tidligere se ut til å isolere 

mennesker fra hverandre og fremme større fokus på seg selv og egen selvrealisering. 

Utfordringen med dette er at barn og unge kan oppleve å føle at de må håndtere og at de har 

ansvaret for å løse sine problemer på egenhånd, noe som kan resultere i mindre hjelpsøking 

og støtte fra nære personer.  

 

Konsekvensen av dette kan være at flere utvikler depresjon da selvrapporter innenfor 

subjektiv velvære indikerer at personer som blant annet er mindre fokuserte på seg selv er 

lykkeligere (Myers, 2000). En mulig innvendig mot holdbarheten i dette er diskusjonen blant 

forskere om selvrapportering er et valid målingsinstrument. Dette sett i forbindelse med at 

mennesker kan rapportere å være lykkelige eller føle glede uten å egentlig oppleve høy 

subjektiv velvære (Diener, Lucas & Oishi, 2002). Det kan også antas at det finnes barn og 

unge som er engstelige, men som likevel opplever glede.  

 

Sterkere fokus på selvrealisering og individualisme kan videre føre til at flere barn og unge 

føler seg ensomme og mer ansvarlige for sin egen lykke og sine liv. Mange valgmuligheter 

kan samtidig skape større usikkert rundt hvor man hører til. I følge sosiale og 

evoulsjonspsykologer er mennesker sosiale dyr og behovet for tilhørighet står derfor sterkt 

hos mange. Mangel eller brudd på sosiale relasjoner i form av ekskludering og avvisning kan 

dermed føre til at individet opplever depresjon, angst, ensomhet og skyldfølelse (Myers, 

2000). Disse negative emosjonene som oppstår som følge av mangel på tilhørighet og sterke 

sosiale bånd kan føre til utviklingen av psykiske plager.  

 

Bandura (2004) kritiserer den ensidige individualistiske tilnærmingen. Han hevder at for å 

fremme helse er det nødvendig at politikere og samfunnet tar ansvar for å endre og 

tilrettelegge for sosiale systemer som virker helsefremmende. Dette er derimot ikke nok fordi 

individer er nødt til å utøve kontroll over sin helse fordi de er en del av det kollektive 

samfunnet og ikke operer isolert (Bandura, 2004). Det vil si at fokus rettet mot å styrke 
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individets evne til å ta hensiktsmessige valg og handlinger er viktig i tillegg til at det 

eksisterer et kollektivt ansvar på samfunnsnivå.  

 

Slike funn belyser måten individualisme påvirker sosiale relasjoner blant jevnaldrende og 

mellom barn og voksne. Det er videre funn som illustrerer viktigheten av relasjoner ved å 

påpeke at det er lettere å håndtere stress når man har nære sosiale relasjoner (Myers, 2000). 

Erikson (1977) hevder i tråd med dette at sosiale relasjoner er nødvendig for optimal utvikling 

gjennom de ulike stadiene i løpet av livet. Det er likevel behov for at barn og unge opplever 

en form for autonomi og kontroll over sitt eget liv for at de skal utvikle motstandsdyktighet.  

3.3.3 Autonomi og selvbestemmelse 

Det er i følge Ungar (2006) viktig at barn og unge får muligheten til å oppfatte at de har 

kontroll over sitt eget liv. Dette er behov som kan være utfordrende å møte fordi barn og unge 

trenger veiledning og oppdragelse fra voksne mens de er i utvikling. I følge FNs 

barnekonvensjon er medvirkning og medbestemmelse noe barn og unge har krav på 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). Det kreves dermed at det tilrettelegges for at unge opplever 

en form for kontroll og påvirkning hjemme, i barnehagen og på skolen. Oppmerksomhet rettet 

mot medbestemmelse kan begrunnes i konseptet om aktører og brikker beskrevet av Nygård 

(1993).  

Aktører og brikker eller ytre og indre styrt atferd handler om at mennesker med ytre styrt 

atferd kan ha en tendens til å oppfatte at man ikke har så mye kontroll og makt over ytre 

omgivelser eller situasjoner. Mennesker som har en tendens til å være indre styrte er på 

motsatt side i større grad selvbestemte aktører som ser seg selv som ansvarlige for egne 

handlinger og ser hvordan deres handlinger har konsekvenser for andre (Nygård, 1993). 

Sistnevnte kan hevdes å virke styrkende i møte med belastninger i hverdagen fordi individet i 

større grad har en oppfatning om at de har evnen til å skape ønskede endringer og at dette kan 

oppnås ved å ta ansvar og handle aktivt.  

Når begrepene aktør og brikke vurderes er det viktig å ikke se på det som enten eller 

kategorier. Det kan heller ikke oppfattes som dimensjoner som ligger på hvert sitt ytterpunkt. 

En mer hensiktsmessig måte å forstå eller definere disse begrepene på er det man har tendens 

til å uttrykke til vanlig eller de handlingene man utfører oftest (Nygård & Kunszneti, 1999). 
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Begrepene innebærer dermed en prosess og kan ikke oppfattes som personlighetstrekk på lik 

linje som resiliensbegrepet. 

  

Schwartz (2000) er en psykiater som står på motsatt side av Nygård da han kritiserer fokuset 

på autonomi fordi han hevder at det kan bidra til større ubehag, ansvarsfølelse og usikkerhet. 

Det er mulig at dette er tilfellet, men det viser kun en side av autonomi. For å vurdere dette 

videre er det nødvendig å undersøke hva Schwartz legger i begrepet autonomi sammenlignet 

med andre forskeres definisjoner av begrepet. I følge Schwartz (2000) handler autonomi om 

friheten til å ta valg blant uendelig mange alternativer som eksisterer i dagens samfunn og det 

er nettopp dette han mener at fører til engstelse og som over tid kan leder over til depresjon. 

 

Ryan og Deci (2000) er i motsetning til Schwartz (2000) mer positive til autonomi. De hevder 

at autonomi kan bidra til at individet føler en form for kontroll over sitt liv og sine valg noe 

som kan gi dem indre motivasjon til å handle i dag og i fremtiden. Deres måte å definere 

begrepet på samsvarer dermed med indre styrt atferd hos Nygård (1993). Basert på de ulike 

måtene å se autonomi på kan det antas at det både kan ha negative og positive effekter. Unge 

mennesker kan både paralyseres av mengden alternativer de har å velge mellom, samtidig 

som det kan gi dem følelsen av å ha kontroll over sitt liv og muligheten til å ta selvstendige 

valg noe som senere kan gjøre dem mer robuste.  

 

Det kan likevel basert på argumentet om aktører og brikker hevdes at barn og unge har behov 

for å handle selvstendig og tenke selv for at de skal vokse opp til å anse seg selv mer som 

ansvarlige aktører (Nygård, 1993). Dette krever at utfordringer er tilpasset til barnets evner 

slik at de klarer å mestre. Denne typen utfordring kan for eksempel bestå av at den unge gis 

ansvar som den klarer å håndtere noe som deretter kan bidra til høyere mestringstro og en mer 

positiv selvoppfatning (Rutter, 2018). Det kan derfor antas at det ikke nødvendigvis er 

hensiktsmessig at voksne beskytter unge mot alle former for stress og belastninger i 

hverdagen hvis målet er at de skal utvikle resiliens og ta kontroll over sine egne liv.  

3.4 Mestring 

Som diskutert i avsnittet over kan fokus rettet mot mestring fremme en følelse av kontroll. 

Når barn og unge lykkes med utfordrende oppgaver kan de oppleve en form for kontroll over 
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sine omgivelser og samtidig få følelsen av mestring. For høye krav i forhold til barn og unges 

oppfattede evne til å mestre kravene kan på motsatt side øke risikoen for opplevelsen av stress 

noe som senere kan utvikle seg til psykiske vansker (Lazarus, 1991). Det er blant annet påvist 

en forbindelse mellom angst og depresjon og negative emosjonelle opplevelser og 

stressreaksjoner (Bru, Garvik, Idsøe & Øverland, 2017). Dette kan være med på å forklare den 

høye forekomsten av angst og depresjon i ungdomsskolealder og demonstrere at for høye krav 

kan bidra til psykiske vansker blant unge.  

Bandura (2004) hevder videre at opplevelsen av å ha kontroll kan påvirke psykisk helse. Dette 

forutsetter derimot helhetlige og systematiske tilnærminger i skolen der fokuset ligger på 

forbedring av sosiale systemer i praksis. Helsefremmende arbeidet burde i følge Bandura 

(2004) altså være et mål der selvledelse står sentralt. For å oppleve mestring kan det videre 

antas å være behov for en viss mengde selvstendighet hos den unge. Dette er samtidig i tråd 

med Nygård (1993) sin teori om brikker og aktører.  

3.4.1 Sammenligning av mestring og resiliens  

Menneskers ønske om å mestre er naturlig og gjør at mestring kan ses på som et verktøy for å 

oppnå resiliens. Det kan innebære å ta ansvar og gjøre noe med ulike situasjoner (Borge, 

2018). På denne måten kan mestring betraktes som noe aktivt på lik linje som resiliens. Det 

kan samtidig sammenlignes med indre styrt atferd der man tar ansvar og kontroll over sitt eget 

liv. Dette kan for eksempel henge sammen med barnets evne til teoretisk og emosjonell 

problemløsning i ulike situasjoner. Mestring kan i tillegg styrke ressurser som personlige 

egenskaper og opplevelser, sosiale ferdigheter og evnen til å oppsøke hjelp (Frydenberg, 

2019).  

Begrepet er dermed nært knyttet til resiliens, men skiller seg vekk ved at den ikke tar for seg 

risikodimensjonen, samtidig som resiliens kan betegnes som resultatet av en styrkingsprosess 

(Borge, 2018). Sett i sammenheng med arbeid med barn og unge kan mestringsopplevelser i 

dag utvikle ressurser og bidra til resiliens i fremtiden. Disse kan deretter antas å virke 

forebyggende mot psykiske vansker.  

Mestring er en av resiliensfaktorene som kan dyrkes frem hos barn og unge (Waaktaar & 

Christie, 2008). Jordan (i Hartling, 2008) kritiserer derimot begrepet mestring fordi det kan 
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assosieres med det å overvinne og mestre noe. Hun foreslår heller at begrepet kompetanse er 

mer passende fordi det beskriver hvordan utvikling av ferdigheter kan bidra til resiliens. Et 

eksempel på dette er sosiale ferdigheter. Sosiale ferdigheter trekkes frem som 

helsefremmende også hos Segrin & Flora (2000) som hevder at gode sosiale ferdigheter kan 

føre til at individet opplever positive interaksjoner med andre.  

Bandura (2004) sin sosiale kognitive teori illustrerer videre at utvikling av mestringstro blant 

barn og unge er nødvendig fordi troen på at man vil mestre oppgaver og utfordrende 

situasjoner påvirker egen kraft, vilje og evne til å handle. Barn og unges mestringstro kan 

derimot ikke ses separert fra deres miljø og omgivelser da disse trolig har direkte påvirkning 

på troen på deres ferdigheter innenfor ulike områder (Frydenberg, 2019). Ansvaret for å 

utvikle mestringstro kan derfor ikke legges over på barn alene da de er avhengige av støtte og 

tilrettelegging fra voksne i deres liv. 

  

En teoretiker som diskuterer støtte og tilrettelegging fra voksne er Vygotsky (1998). Hans 

teori om nærmeste utviklingssone forklarer at barn og unge ligger på ulike nivåer og at 

undervisning derfor må tilpasses til nivået den unge befinner seg på, samtidig som det ikke 

skal være for enkelt. Passe vanskelige utfordringer vil fungere best i forbindelse med å dyrke 

frem mestring som deretter kan fremme deres selvoppfatning. Dette kan samtidig 

sammenlignes med Lazarus (1991) sin teori om hvordan stress ikke bør overgå barnets 

ressurser.  

 

For å bidra til psykisk helse og velvære blant barn og unge er dermed miljøets oppgave å 

tilrettelegge for at barn og unge får oppleve mestring i hverdagen gjennom individuelt 

tilpassede oppgaver. Dette er spesielt viktig i dag da flere unge opplever høyere forventninger 

og økt stress fra deres omgivelser (Bakken & Sletten, 2019). Det er i tillegg til psykisk helse 

viktig å ha en forståelse for og kunnskap om psykiske vansker for å utvikle forebyggende 

miljøer. Videre vil forebygging blant barn og unge i følge teori og forskning innenfor resiliens 

innebære å utvikle personlig motstandsdyktighet og tilrettelegge for et helsefremmende miljø 

rundt barnet (Befring, 2012). For å oppnå dette mest mulig effektivt kreves det samarbeid 

mellom ulike instanser og arenaer. Systemteorien viser blant annet at ulike sosiale kontekster 

og systemer påvirker hverandre (Bronfenbrenner, 1978). Det vil si at for å fremme psykisk 

helse hos barn og unge er det viktig å fremme kompetanse på alle arenaer barnet eksponeres 
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for, deriblant familie, barnehage og skole. Disse arenaene krever i tillegg støtte fra 

utenforstående instanser som PPT. Dette vil diskuteres i den resterende delen av oppgaven.  
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4 Hvordan kan familier og barnehager 
fremme psykisk helse blant barn og 
unge? 
Familien er en viktig utviklingsarena for barn og unge fordi det står barnet nærmest og er 

tilstede i de fleste tilfeller fra fødsel. Familien bidrar samtidig til å utvikle barnets 

tilknytningsmønstre og indre arbeidsmodeller (Waaktaar & Christie, 2008). Dette er viktig 

fordi tidlige erfaringer med omsorgspersoner påvirker barnets evne til å utvikle trygg 

tilknytning. En trygg tilknytning er i denne sammenheng relevant for å fremme psykisk helse 

blant barn og unge fordi forskning innenfor resiliens tyder på at det kan fungere som 

beskyttelse i møte med motgang og dermed virke helsefremmende (Borge, 2018). 

Familien er videre en arena som kan bidra til å utvikle barn og unges kompetanse, som i følge 

resiliensforskning kan bidra til psykisk helse. Kompetanse og kunnskap utvikles i følge 

Vygotsky (1998) som en konsekvens av sosiale interaksjoner. Det vil si at kompetanse ikke 

oppstår i isolasjon, men gjennom relasjoner med viktige personer i barnets liv. Dette kan blant 

annet innebære foreldre og andre familiemedlemmer. Slike relasjoner bidrar til å støtte barn 

og unge i vanskelige perioder og kan hjelpe dem med å utvikle coping ferdigheter. Foreldre 

kan styrke kompetanse hos sine barn ved å være modeller for positive handlinger, gi dem 

muligheter til å erfare kompetanse, anerkjenne og påpeke barnets evne til å utvikle nye 

ferdigheter og til slutt bruke disse (Hartling, 2008). Foreldre kan videre fremme barns 

emosjonelle ferdigheter gjennom positive interaksjoner der de hjelper sine barn å identifisere 

følelser og koble dem opp til sosiale situasjoner. Det vil likevel for noen foreldre være lettere 

enn andre. Noen foreldre prøver for eksempel å unngå følelser, mens andre kan gi feil 

informasjon om følelser (Mayer & Salovey, 1997). 

 

På bakgrunn av dette er det viktig å fokusere på og fremme ulike beskyttelsesfaktorer som 

utvikling av kompetanse og ferdigheter fordi de fleste barn og unge vil oppleve ulike 

risikofaktorer i løpet av sine liv. Noen vil være utsatt for større risiko enn andre slik at 

ervervelse av ressurser kan være nødvendig for deres utvikling og psykiske helse. For å få et 
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fullstendig bilde på familiens påvirkning på barns psykiske helse vil ulike risikofaktorer 

diskuteres videre.  

4.1 Risikofaktorer i familien 

Barn kan være mer sårbare i møte med negative opplevelser og påvirkninger i familien enn 

det de utsettes for i andre miljøer. Eksempler på risikofaktorer som har stor påvirkning på 

barn og unge er svake oppdragelsesferdigheter og manglende omsorg (Ogden, 2015). Disse 

kan observeres som uheldige samspill der opptrapping av konflikter mellom foreldre og barn 

bidrar til negative utfall. I dette samspillet kan foreldre på sin side ha en negativ innflytelse 

når de demonstrerer manglende varme, lav engasjement i barnets aktiviteter og interesser, 

manglede kontakt og vansker med å sette grenser (Ogden, 2015). Dette kan deretter ha 

negative konsekvenser for barnets resiliensutvikling og psykiske helse.  

I sammenheng med dette er en annen mulig risikofaktor ved oppdragelse overbeskyttende 

foreldre. I følge forskning kan dette føre til at barnet blir mer sjenert og viser større inhibisjon. 

En årsak til dette kan være at foreldrene prøver å beskytte barna sine fra potensielt stressende 

situasjoner, som kan føre til at barnet mangler erfaringer med å mestre utfordringer. I følge 

resiliensforskning kan dette ha innvirkning på deres evne til å mestre utfordringer senere og 

vise robusthet. Sosioemosjonelle vansker kan dermed utvikles som en konsekvens av 

manglende erfaringer med utfordringer og hvordan disse skal mestres selvstendig uten 

involvering fra voksne (Coplan & Arbeau, 2008). Det kan på den andre siden være vanskelig 

å avgjøre i hvilken grad dette skyldes oppdragelsespraksis og kan påvirkes. Forskningsfunn 

belyser blant annet at sjenerthet er en dimensjon ved temperament og er dermed tilstede fra 

fødsel uavhengig av erfaringer (White, Sirota, Frohn, Swenson & Rudasill, 2018, S. 225). 

Undersøkelser utført av Rutter (2018) viser at familiemiljøer med flere risikofaktorer øker 

sannsynligheten for utvikling av psykiske lidelser hos barn og unge. Det betyr ikke 

nødvendigvis at alle barn som lever under uheldige familieforhold vil utvikle psykiske 

vansker da noen viser resiliens til tross for risiko og motgang. Det kan likevel argumenteres 

for at familiemiljøer som består av flere beskyttelsesfaktorer kan fungere helsefremmende for 

barn og unge. I følge forskning innenfor resiliens kan familien bidra til å fremme psykisk 
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helse når interaksjonene mellom foreldre og barn består av positive samspill (Waaktaar & 

Christie, 2008).  

4.2 Hvordan kan foreldre bidra til å fremme psykisk 
helse blant sine barn? 

På samme måte som risikofaktorer kan eksponere barn og unge for større belastning, kan 

ulike beskyttelsesfaktorer som er identifisert av teori og forskning innenfor resiliens, bidra til 

psykisk helse. Kauai undersøkelsen belyser for eksempel at støttende omsorgspersoner kan 

fremme resiliens. Videre er oppdragelsesferdigheter, foreldres sensitivitet og sosialisering av 

emosjoner blant faktorene som spiller inn på barn og unges utvikling og senere fungering. For 

eksempel kan faste strukturer, regler og grenser skape forutsigbarhet og en følelse av trygghet 

og sikkerhet noe som kan virke helsefremmende (Waaktaar & Christie, 2008). Videre kan 

positive samspill og interaksjoner i familien motvirke eller nøytralisere effekten av ulike 

risikofaktorer (Ogden, 2015). Barnets utvikling og tilpasning vil samtidig være avhengig av 

foreldres sensitivitet og varme (Joussemet, Mageau & Koestner, 2013).  

4.2.1 Omsorgspersoners oppdragelsesevner 

Det er stor enighet om at oppdragelseskvalitet har stor påvirkning på barn og unges psykiske 

helse (Joussemet, Mageau & Koestner, 2013). Det har derfor blitt utviklet intervensjoner som 

forsøker å forbedre familiefungering, oppdragelse og kvaliteten på tilknytning i familien. 

Slike intervensjoner har blant annet blitt utviklet for å fremme resiliens blant barn og unge 

utsatt for risiko (Masten & Monn, 2015).  

Vurderinger av programmet ´´How to talk so kids will listen & listen so kids will talk´´ tyder 

på at intervensjonen søker å forbedre måten foreldre kommuniserer med sine barn på. Det blir 

her lagt vekt på ulike resiliensfaktorer som struktur, autonomistøtte og varme. På den positive 

siden indikerte foreldrerapportering at disse tre faktorene økte etter programmet, i tillegg til at 

internaliserte og eksternaliserte problemer blant barna ble redusert. Selvrapporteringer fra 

barna i programmet indikerte videre at deres velvære hadde økt og at foreldrenes støtte av 

barnets autonomi gikk opp fra pre til post testen (Joussemet, Mageau & Koestner, 2013). 
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Dette kan tyde på at slike foreldreprogram har potensialet til å fremme psykisk helse blant 

barn og unge på grunn av styrking av ulike beskyttelsesfaktorer.  

 

Utfordringen er likevel at foreldre ofte får tilgang til slike programmer når barn og unge 

allerede har ulike psykologiske vansker (Joussemet, Mageau & Koestner, 2013). Det vil si at 

denne tilnærmingen mangler et forebyggende perspektiv og praktisering som kan bidra til 

utviklingen av resiliens. Fokus rettet mot foreldres sensitivitet og responsitivitet i møte med 

sine barn kan på motsatt side virke forebyggende siden dette er egenskaper som vil påvirke 

samspillet mellom foreldre og barn fra spedbarnsalder.  

4.2.2 Omsorgspersoners varme og sensitivitet   

Positiv oppdragelse kan innebære responsitivitet til engstelse og varme, noe som trolig kan 

bidra til utviklingen av trygg tilknytning. Viktigheten av slike egenskaper hos foreldre er at 

forskning viser at trygg tilknytning kan virke resiliensfremmende. Responsitivitet i denne 

sammenheng handler om å anerkjenne barnets negative følelser og hjelpe dem med å løse 

problemer. Varme hos foreldre innebærer å uttrykke positiv affekt ved å for eksempel vise 

interesse, i tillegg til atferd som søker å løse konflikter istedenfor å eskalere dem (Ackerman, 

Kashy & Donnellan, 2011).  

Omsorgspersoners sensitivitet ovenfor barns behov og ønsker er avgjørende for om de 

opplever trygghet og utvikler mestringsferdigheter. I tillegg til at en sensitiv respons kan føre 

til at barnet føler seg elsket og verdsatt. Dette er viktig fordi kjærlighet og empati har en 

forbindelse til stressresponssystemet og i hvilken grad man klarer å kontrollere stresset 

(Førde, 2014). Det vil si at kjærligheten og støtten barn får fra sine omsorgspersoner har 

konsekvenser for barns senere utvikling og deres evne til å regulere og mestre stress. Dette er 

viktig fordi evnen til å mestre stress eller vise robusthet har innvirkning på resiliens og 

psykisk helse.  

På motsatt side kan mangel på kjærlighet i følge hjerneforskning ha negative konsekvenser 

for evnen til å føle empati (Gerhardt, 2010). Manglende kjærlighet i oppveksten kan dermed 

antas å være problematisk fordi evnen til å føle empati er avgjørende ved dannelse av 

relasjoner. Mangel på empati kan derfor føre til at barn og unge får vansker med å danne 
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positive relasjoner, som igjen kan hemme resiliensutvikling ved at individet opplever mindre 

sosial støtte og dermed økt risiko for å utvikle psykiske plager i møte med stress. Familier 

som derimot viser varme og støtte kan fremme bedre emosjonell utvikling og selvregulering 

(Halberstadt & Eaton, 2002). 

 

En nylig studie har vist at responsive og sensitive foreldre har større positiv effekt på barn og 

unges tilpasning enn barnehagekvalitet (Joussemet, Mageau & Koestner, 2013). Det kan være 

flere ulike grunner til dette. Et eksempel på dette kan illustreres av foreldre som har populære 

barn. Disse foreldrene er ofte varme, responsive og viser større positivitet ved 

kommunikasjon enn foreldre til mindre populære eller barn som ofte blir avvist (Rubin, 

Bukowsi & Parker, 1998). Dette er viktige funn fordi det tyder på at varme og responsitivitet 

kan bidra til å fremme sosiale muligheter i form av vennskap og støttenettverk, som senere 

kan gjøre dem mer robuste i møte med motgang.   

 

En annen positiv side ved responsitivitet er at det blir oppfattet som en avgjørende kvalitet 

blant mødre i forbindelse med å fremme barns kognitive, språklige, sosiale og emosjonelle 

ferdigheter. Det kan derimot være noe vanskelig å definere og forstå hva responsitivitet 

innebærer siden det består av flere ulike faktorer. Emosjonell støtte, felles oppmerksomhet og 

utviklingstilpasset strukturering er noen blant disse (Fenning & Baker, 2012). Sensitivitet 

eller responsitivitet kan likevel observeres ved foreldres atferd og handlinger. Barn med 

entusiastiske, men lite sensitive foreldre kan fortsette med en lek selv om barnet uttrykker at 

de ikke har lyst. Det vil si at barnet risikerer å bli overstimulert og dermed utmattet. 

Understimulering kan på den andre siden virke like skadende, som for eksempel når 

foreldrene er deprimerte (Smith & Ulvund, 1999). Dette henger videre tett sammen med 

måten foreldre møter sine barn på følelsesmessig og hvilke konsekvenser det har for deres 

sosiale og emosjonelle utvikling. 

4.2.3 Oppdragelsespraksis knyttet til barns utvikling av sosial og 
emosjonell kompetanse 

Både foreldre og barn opplever positive og negative følelser i løpet av livet. Oppmerksomhet 

rettet mot hvordan disse følelsene mest effektivt kan kommuniseres og håndteres er dermed 

viktig for å fremme positiv sosial og emosjonell utvikling (Halberstadt & Eaton, 2002). I 
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denne sammenheng kan foreldres oppdragelse påvirke barnets sosiale og emosjonelle 

utvikling positivt ved å fremme sosial kompetanse, eller negativt ved å bidra til utviklingen av 

psykiske vansker (Eisenberg, Cumberland & Spinrad, 1998). God sosial kompetanse som 

resiliensfaktor kan videre fungere som verktøy for å fremme psykisk helse. Årsaken til det er 

at det åpner opp muligheten for å danne positive relasjoner og dermed sosial støtte i 

vanskelige livssituasjoner. Siden svake sosiale ferdigheter ser ut til å ha en sammenheng med 

ulike psykososiale vansker, er utvikling av sosial kompetanse avgjørende for å fremme 

psykisk helse blant barn og unge (Segrin & Flora, 2000). 

  

For å få større forståelse for hvordan barn og unge kan utvikle sosial og emosjonell 

kompetanse, er det først nødvendig å definere begrepene. Det har de siste årene vært større 

fokus på sosialisering av emosjoner. Dette innebærer barns forståelse, opplevelse, utrykk og 

regulering av sine følelser (Eisenberg, Cumberland & Spinrad, 1998). I denne sammenheng 

definerer Eisenberg, Cumberland & Spinrad (1998) emosjonell kompetanse som forståelse for 

egne og andres følelser, passende følelsesuttrykk og evnen til å regulere følelser for å oppnå 

mål på en kompetent måte. Rubin, Bukowsi & Parker (1998) definerer videre sosial 

kompetanse som individets evne til å nå mål i sosiale interaksjoner, i tillegg til å opprettholde 

positive relasjoner over tid og i ulike situasjoner.  

 

Det kan likevel diskuteres hva definisjonene av disse begrepene innebærer for barn og unge i 

praksis. Vil det for eksempel bety at personlige prinsipper og ønsker ignoreres for at man skal 

passe inn og opprettholde positive relasjoner med andre, eller handler det om å på en passende 

måte uttrykke sine følelser og ønsker, uten at det utløser negative reaksjoner hos andre. Måten 

sosial og emosjonell kompetanse blir definert på varierer samtidig avhengig av kultur og 

kontekst (Eisenberg, Cumberland & Spinrad, 1998). Det kan derfor være utfordrende å gi råd 

om hvordan foreldre skal gå frem for å bidra til positiv utvikling av sosial og emosjonell 

kompetanse hos sine barn.  

 

Til tross for at det finnes variasjoner i hva ulike foreldre oppfatter som passende og gunstig i 

forbindelse med sosialisering av følelser, er det likevel enighet blant utviklingspsykologer at 

det er helsefremmende å uttrykke og regulere sine følelser på en sosialt akseptabel måte. Flere 

funn tyder blant annet på at undertrykking av følelser bidrar til økt stressaktivering og har en 

negativ effekt fysiologisk (Eisenberg, Cumberland & Spinrad, 1998). Det kan derfor antas at 
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det er avgjørende at foreldre gir sine barn rom for å uttrykke sine følelser og gir dem hjelpen 

de trenger for å regulere disse. Spesielt fordi undertrykkelse og uhensiktsmessig kontrollering 

av følelser kan bidra til ulike internaliserte vansker som angst og depresjon (Ogden, 2015).  

 

Negative reaksjoner og følelser på barns følelsesuttrykk kan videre føre til at barnet utvikler 

negativ emosjonalitet og lav sosial kompetanse (Eisenberg, Cumberland & Spinrad, 1998). 

Det kan i denne sammenheng være vanskelig å avgjøre hva hovedårsaken til at barnet utvikler 

negativ emosjonalitet og lav sosial kompetanse er. Det kan likevel antas at det handler om at 

foreldres negative reaksjoner, bidrar til at barnet ikke lærer hvordan man skal regulere, forstå 

og uttrykke sine følelser på en sosialt passende måte. Konsekvensen av dette er at det kan 

forhindre resiliensutvikling og svekke barnets psykisk helse.  

 

Det er likevel vanskelig å forutsi hvordan foreldres reaksjoner på barnets opplevelse og 

uttrykk av følelser påvirker hvordan barnet forstår og uttrykker sine følelser. Det er imidlertid 

belegg for at foreldres respons modellerer atferd (Eisenberg, Cumberland & Spinrad, 1998). 

Det vil si at måten foreldre reagerer på når deres barn uttrykker negative følelser, gir barna 

informasjon om hvilke følelser som er passende å vise, hvilke som bør undertrykkes og 

hvordan følelsene skal håndteres. Det er derfor viktig at foreldre veileder og støtter sine barn i 

å håndtere og regulere negative følelser på en hensiktsmessig måte (Nelson, O´Brien, 

Blankson, Calkins & Keane, 2009). Spesielt siden coping atferd handler om å takle stress og 

følelser, som ofte innebærer det å regulere sin indre emosjonelle tilstand (Eisenberg, 

Cumberland & Spinrad, 1998).  

 

Det er i tillegg til foreldres reaksjoner på barns følelser, viktig å ta i betraktning foreldres 

oppfatninger og ideer om sosialisering fordi det kan påvirke barnets sosiale kompetanse. 

Sosialt kompetente barn har ofte foreldre som mener at det er deres rolle å bidra til 

sosialisering av barnet og utviklingen av deres sosiale ferdigheter. De er aktive i denne rollen 

ved å skape muligheter for interaksjoner med andre barn. Dette er positivt i følge teori og 

forskning innenfor resiliens fordi sosiale relasjoner kan virke beskyttende i møte med 

motgang. Barn som på motsatt side viser sosialt inkompetent atferd, har oftere foreldre som 

legger mindre fokus på utviklingen av sosiale ferdigheter. Som en konsekvens av dette kan 

barnet oppleve færre utviklingsmuligheter sosialt (Rubin, Bukowsi & Parker, 1998). 
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Familien er ikke den eneste arenaen som påvirker barns utvikling og psykiske helse. Barn 

tilbringer blant annet mye tid i barnehager sammen med andre voksne som får muligheten til 

å påvirke deres psykiske helse positivt.  

 

4.3 Barnehagers rolle 

I følge forskning fra de siste årene har kvaliteten og typen omsorg barn opplever når de er 

unge innflytelse på deres psykiske helse og utvikling (Belsky & Steinberg, 1978). Det kan 

derfor antas at tidlig innsats i barnehagen kan forebygge at større vansker oppstår senere 

(Vogt, 2016). Rapporten fra folkehelseinstituttet viser videre at barn som opplever konflikter 

med ansatte i barnehagen, har både mer internaliserende vansker og dårligere skoleferdigheter 

senere (Helland et al, 2019, s. 5). Det vil si at positive relasjoner og samspill mellom barn og 

ansatte i barnehagen er avgjørende for barns utvikling og psykiske helse senere.  

Erikson (1977) sin psykososiale utviklingsteori illustrerer menneskers ulike behov i 

interaksjon med sosiale relasjoner der hvert stadie innebærer utfordringer og løsninger. Når 

barnet er mellom to og tre år gjennomgår de i følge Erikson (1977) et stadie som handler om 

autonomi der utfordringen som skal overkommes er tvil og skam. Etter hvert som barnet blir 

eldre vil deres miljø og omgivelser oppmuntre selvstendighet noe som kan bli forhindret av 

sterk kontroll i barnets tidlige år. Dette kan sammenlignes med diskusjonen tidligere om 

overbeskyttende foreldre og hvordan dette kan utgjøre en risiko. Det illustrerer samtidig 

diskusjonen i kapittel 3 om hvordan autonomi og selvbestemmelse er viktig for å fremme 

psykisk helse.  

Kontroll og støtte fra voksne er likevel nødvendig for å sikre barnets beskyttelse da de enda 

ikke har utviklet evnen til å ta gode selvstendige valg. Et eksempel på dette er barn som 

nekter å spise. De kan oppleve kontroll og tvang fra voksne som prøver å forhindre at barnet 

sulter. Disse handlingene går imidlertid utover barnets autonomi og selvbestemmelse. Dette er 

i tråd med Ungar (2006) sine oppfatninger om at barn har behov for å føle at de har kontroll 

for å oppleve velvære. Utviklingen av barnets følelse av autonomi kan derfor være viktig å 

ivareta for å forhindre opplevelsen av tvil og maktesløshet, samtidig som støtte fra voksne er 

viktig for barnets utvikling og sikkerhet.  
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4.3.1 Utviklingsstøtte 

I følge forskning og teori innenfor resiliens er utviklingsstøtte og mestringsopplevelser 

avgjørende for å utvikle motstandsdyktighet. Utviklingsstøtte eller stillasbygging slik det blir 

omtalt av Vygotsky innebærer at voksne i barnehagen støtter barns utvikling og 

mestringsopplevelser. For å fremme dette er det behov for at aktivitetene og oppgavene 

tilpasses til barnets evner og potensiale. Ved å tilrettelegge for stillasbygging kan det fremme 

barnets egne problemløsningsferdigheter og dermed fremme resiliens (Fenning & Baker, 

2012). Dette er samtidig ferdigheter som kan bidra til psykisk helse.  

Høy utviklingsstøtte fremmer likevel ikke nødvendigvis psykisk helse blant alle barn og unge. 

For gutter med nevrologisk sårbarhet hadde utviklingsstøtte sammenheng med større 

eksternaliserende vansker, samtidig som jenter med et vanskelig temperament opplevde mer 

internaliserende vansker (Helland et al, 2019, s. 25). Det kan basert på dette antas at det er 

viktig at voksne i barnehagen lærer å kjenne hvert enkelt barn for å ta hensyn til individuelle 

forskjeller. Dette kan i noen barnehager være lettere enn i andre, spesielt i barnehager av høy 

kvalitet der det er færre barn per voksen.  

4.3.2 Barnehagekvalitet 

Høy barnehagekvalitet kan karakteriseres av blant annet mindre gruppestørrelse, færre barn 

per voksen og personalets utdanningsnivå (Broberg, Hagstrøm & Broberg, 2014). Funn som 

blir diskutert hos Belsky og Steinberg (1978) er videre basert på over 40 studier. Studiene kan 

derimot kritiseres for at overtallet representerer forskning basert på barnehager av høy kvalitet 

der det er få barn per voksen og der det finnes programmer designet for å fremme kognitiv, 

emosjonell og sosial utvikling hos barna. Det er i tillegg funn på at høy kvalitet i barnehagen 

kan bidra til å fremme kognitiv og akademisk suksess i 15 års alderen, i tillegg til færre 

eksternaliserende vansker (Vandell et al, 2010). Vandell et al (2010) sitt korrelasjonsstudie 

som ser på effekten av lav inntekt kan likevel kritiseres for at testene belyser assosiasjoner og 

ikke årsak, i tillegg til at studiet ikke er konstruert for å være representativt nasjonalt.  

Dette kan likevel tolkes som positive funn fordi det belyser at barnehagen er en arena som kan 

utgjøre en forskjell. Problemet er derimot at de fleste barnehagene i USA mangler høy 

kvalitet i barnehagen (Belsky & Steinberg, 1978). Viktigheten av barnehagekvalitet kan 



42 
 

likevel variere basert på individuelle forskjeller og behov hos det enkelte barnet fordi noen 

barn vil ha større positiv effekt av høy barnehagekvalitet enn andre.  

Individuelle forskjeller og behov blant barn i barnehagen  

Risikofaktorene lav inntekt og endringer i atferdsproblemer blant barn ble undersøkt i 

sammenheng med hvorvidt høy kvalitet i barnehager kan fungere som beskyttelsesfaktor 

(Zachrisson & Dearing, 2015). Deres funn indikerer at norske barnehager kan skape 

utviklingskontekster som beskytter barn mot risikofaktorer som lav inntekt. Det kan basert på 

dette argumenteres for at barnehager for denne barnegruppen er avgjørende for barns 

utvikling og velvære. Barnehager har de siste 50 årene blitt antatt å fremme sosiale og 

akademiske ferdigheter. Eksempler på dette kan demonstreres gjennom barnehager av høy 

kvalitet som bidrar til å fremme sosial, kognitiv og akademisk utvikling blant barn fra familier 

med lav inntekt (Vandell et al, 2010). Dette kan muligens begrunnes med at barn fra 

risikofamilier der mulighetene for læring og utvikling er begrensede, kan ha større behov for 

høy kvalitet i barnehagen for å kompensere for manglende stimulering hjemme. Dette 

forutsetter i følge den norske studien at ansatte i barnehagen har pedagogisk kompetanse 

(Zachrisson & Dearing, 2015).  

Tilhengere av tilknytningsteorien har på motsatt side vært bekymret for at tidlig start i 

barnehagen kan bidra til å forstyrre tilknytningsbånd mellom omsorgspersoner og deres barn, 

som senere kan føre til ulike vansker (Vandell et al, 2010). Det kan i følge forskning og teori 

innenfor resiliens samtidig redusere motstandsdyktighet i møte med stress og risiko. Dette kan 

øke viktigheten av pedagogisk kompetanse i barnehagen da bevissthet rundt trygg tilknytning 

og hvordan dannelse av nære relasjoner kan virke helsefremmende og forhåpentligvis 

motivere ansatte til å føre en slik praksis i hverdagen.  

Forskningsfunn tyder på at det finnes støtte for at begge oppfatningene i avsnittene over 

stemmer (Vandell et al, 2010). Det er derimot ulike funn på sosiale fordeler av barnehager 

med høy kvalitet. Det er belegg for at det både kan ha positiv innflytelse på sosial utvikling og 

skadende effekt på grunn av blant annet lange dager (Vandell et al, 2010). Dette kan ha en 

forklaring i individuelle forskjeller blant barn og hvordan de reagerer på stimuli og trives i 

barnehagen. Dette kan videre sammenlignes med diskusjonen i kapittel 2 om personlighet, 
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gener og temperament, og hvilken innvirkning dette har på deres sårbarhet og 

motstandsdyktighet.  

 

Sjenerthet utvikles ofte i barnets tidlige år og kan bidra til at barnet støter på flere utfordringer 

når de begynner i barnehagen. Eksponering for flere mennesker barnet må forholde seg til kan 

føles overveldende (Boivin, Hymel, & Bukowski, 1995). Det kan antas at for denne 

barnegruppen kan lange dager og høy barnehagekvalitet karakterisert av færre barn per 

voksen føre til flere situasjoner som fremmer ubehag. For eksempel ved at barnet blir utmattet 

og får mye oppmerksomhet rettet mot seg. Det er videre oppdaget en sammenheng mellom 

sjenerthet i midten av barndommen og internaliserende vansker. Deriblant depresjon, sosial 

angst og ensomhet, i tillegg til svekket sosial kompetanse og lavere selvtillit (Boivin, Hymel, 

& Bukowski, 1995).  

 

Det er i denne sammenheng vanskelig å vurdere på hvilken måte disse variablene henger 

sammen. Det kan være at lav sosial kompetanse og selvtillit oppstår som en konsekvens av 

manglende sosiale erfaringer på grunn av sjenerthet og at dette fører til internalisernede 

vansker. Eller det kan være spesifikke opplevelser og situasjoner i barnets liv som har ført til 

at de utvikler slike vansker. Det er likevel funn som viser at tilbaketrukkede og avviste barn 

oftere har negativ selvoppfatning og følelsen av ensomhet (Boivin, Hymel, & Bukowski, 

1995). I følge forskning og teori innenfor resiliens vil forebyggende tiltak i barnehagen rettet 

mot å fremme sosial kompetanse, positiv selvoppfatning og positive relasjoner virke 

helsefremmende.  

 

Slike tiltak kan også være nyttige for barn som har et vanskelig temperament. Barn med et 

vanskelig temperament kan i følge Helland et al (2019, s.17) ha større utbytte av barnehager 

med høy kvalitet fordi det kan kompensere for eventuelle utfordringer som oppstår ved denne 

typen sårbarhet. Et vanskelig temperament kan blant annet øke sjansen for at barnet utvikler 

utrygg tilknytning (Smith & Ulvund, 1999). Det vil si at utfordringen som kan oppstå og 

utgjøre en risiko for barnet er måten det påvirker relasjoner og interaksjoner på. Barn 

karakterisert som vanskelige har uregelmessige mønstre for mating og søvn, de har vansker 

med å tilpasse seg og de reagerer med sterk intensitet (Smith & Ulvund, 1999). Det vil si at 

deres interaksjoner med voksne og andre barn kan by på flere konflikter fordi disse barna har 

vansker med å regulere sine følelser og tilpasse seg i sosiale situasjoner. Det kan derfor antas 
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at det for denne barnegruppen kan være behov for beskyttende faktorer i barnehagen slik at 

det kan øke sannsynligheten for at de opplever velvære og psykisk helse.  

 

Funn tyder videre på at risikofaktorer som familiestress og økonomisk stress kan bidra til 

vansker med atferdsregulering blant barn. Det vil si at familier med lav inntekt kan øke 

risikoen for større konflikter og oppdragelsesvansker i hjemmemiljøet som kan føre til 

redusert stabilitet og strengere oppdragelse (Zachrisson & Dearing, 2015). Utfordringen med 

dette er at forskning viser at varme og sensitivitet hos foreldre kan virke beskyttende mot 

stress og psykiske plager hos barn og unge. Den negative innflytelsen av denne typen 

oppdragelse på emosjonell velvære og regulering av negative følelser kan dermed utgjøre en 

risiko for barnets psykiske helse. Større støtte utenfor familien i form av høy kvalitet i 

barnehagen og tilpassede tiltak rettet mot det enkelte barnets behov, kan i denne sammenheng 

være nødvendig for å fremme psykisk helse (Zachrisson & Dearing, 2015). Det er videre 

viktig at voksne i barnehagen danner relasjoner med barn preget av tillit og positive samspill.   

4.3.3 Positive relasjoner mellom barn og barnehageansatte  

En gruppe foreldre i Massachusetts indikerte at deres største ønske var at barnet deres skulle 

komme overens med andre barn i barnehagen. Forskning på sosiale utfall fokuserer i tillegg 

ofte primært på relasjonen mellom barnet og jevnaldrende (Belsky & Steinberg, 1978). Det 

vil si at oppmerksomhet rettet mot relasjonen mellom barn og voksne i barnehagen kan bli 

nedprioritert noe som byr på utfordringer relatert til at kunnskap om hvordan man danner 

positive relasjoner kan virke resiliensfremmende. Positive relasjoner mellom 

barnehageansatte og barn utsatt for risiko kan samtidig bidra til å fremme psykisk helse 

(Coplan & Arbeau, 2008). Basert på dette kan det argumenteres for at det er behov for mer 

kunnskap på dette området. Det kan likevel antas at forskning og teori innenfor resiliens kan 

belyse viktige elementer i denne relasjonen.  

Innenfor resiliens illustrerer tilknytningsteorien blant annet viktigheten av at barn etablerer en 

trygg tilknytning til sine omsorgspersoner. Dette kan utvides til å inkludere voksne i 

barnehagen da de tilbringer mye tid med barna og har muligheten til å skape positive 

relasjoner og trygge rammer. Flere studier viser i tillegg at tidlig start i barnehagen ikke 

trenger å påvirke barnets tilknytning til sine omsorgspersoner negativt, men at dette er 

avhengig av barnehagekvalitet (Smith & Ulvund, 1999).  
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Det vil si at barnehagekvalitet i form av for eksempel pedagogisk kompetanse vil påvirke 

relasjonen mellom barn og ansatte i barnehagen. For at barn skal utvikle trygg tilknytning til 

ansatte i barnehagen i tillegg til sine foreldre, er det viktig at voksne er stabile og tilstede over 

tid og at det ikke er hyppig utskiftning av ansatte (Smith & Ulvund, 1999). Det er videre funn 

som tyder på at det er en positiv forbindelse mellom nærheten i relasjonen mellom barn og 

barnehageansatte og akademisk oppnåelse på skolen. Eksempler på dette er fag som matte og 

lesing blant elever fra familier med lav inntekt og minoritetsspråklig bakgrunn (Zulfiqar et al, 

2018, s. 269). Dette illustrerer at denne typen relasjon kan virke beskyttende og bidra til å 

fremme større kompetanse og psykisk helse. Basert på funnene om at kvalitet i barnehagen 

har innvirkning på barn og unge sin kompetanse i skolen, er det viktig å videre diskutere 

skolens rolle i å fremme psykisk helse.  
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5 Hvordan fremme psykisk helse blant 
elever i skolen? 
Kunnskap om resiliens kan integreres med fagfeltet psykisk helse (Southwick, Bonanno, 

Masten, Brick & Yehuda, 2014). Det er i dag mye vanligere å oppleve depresjon enn det var 

for 50 år siden. Årsakene til dette er omdiskutert, noen trekker frem økt bevissthet rundt 

depresjon, mens andre tar opp metodologiske problemer som hukommelsesbias (Seligman, 

Ernst, Gilham, Reivich & Linkins, 2009). Selv om det er interessant å finne ut hva årsakene til 

dette er, vil oppmerksomhet rettet mot hvordan resiliens kan virke forebyggende være mer 

aktuelt. Spesielt fordi fokuset i dag i større grad enn tidligere, ligger på hvordan resiliens kan 

gjøres om til behandlingstiltak (Rutter, 2013).  

I følge funn fra Kauai- undersøkelsen er tilgang til råd og veiledning, egenskaper ved miljøet 

som fungerer resiliensfremmende (Werner, 1993). Det kan basert på dette antas at 

informasjonspredning om psykisk helse og resiliens blant skoleansatte og elever, kan bidra til 

å fremme psykisk helse. Helsefremmende arbeid som fokuserer på å øke velvære, fremme 

selvbildet og mestringstro og forbedre evnen til å håndtere stress og motgang, kan være andre 

alternativer til å forebygge psykiske vansker (Andersen, 2017).  

Skolen er videre forpliktet til å tilrettelegge for at alle barn og unge opplever et godt og trygt 

skolemiljø (Opplæringsloven, 1998, § 9A-4). Dette er viktig fordi en positiv skolekultur har 

vist seg å ha sammenheng med økt akademisk motivasjon, i tillegg til utviklingen av positive 

relasjoner mellom jevnaldrende (Barr, 2011). Det er derfor behov for at skoler tilrettelegger 

for gode skolemiljøer, i tillegg til at de fokuserer på tidlig innsats der de fanger opp og følger 

opp barn og unge.  

5.1 Faktorer som kan bidra til å fremme psykisk 
helse 

For at barn og unge skal lære å håndtere sine liv positivt, i tillegg til å oppleve velvære og 

psykisk helse, er kunnskap om følelser og dannelse av sosiale relasjoner nødvendig. 
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Forskning innenfor resiliens belyser dette med ulike beskyttelsesfaktorer i skolen som kan 

bidra til resiliens og fremme psykisk helse. Sosial tilknytning, prososialt miljø og 

mestringsmuligheter trekkes frem i denne sammenheng (Ogden, 2015). Det kan videre 

argumenteres for at velvære burde læres bort i skolen fordi det kan fungere forebyggende mot 

depresjon, øke livstilfredshet, fremme bedre læring og mer kreativ tenkning (Seligman, Ernst, 

Gilham, Reivich & Linkins, 2009). Tiltak på disse områdene kan dermed styrke ressurser og 

deretter bidra til resiliens. På sikt, kan dette føre til utvikling av effektive forebyggingstiltak 

som har effekt på samfunnsnivå. 

5.1.1 Kreativitet  

Flere forskere innenfor feltet kreativitet hevder at mennesker har blitt mindre opptatt av 

kreativitet og at dette kan være med på å bidra til at flere opplever psykiske vansker. Dette 

sett i sammenheng med manglende sosial støtte, kan antas å forhindre psykisk og sosial 

velvære (Schmid, 2006). Siden resiliensforskning har identifisert kreativitet som en mulig 

beskyttelsesfaktor i møte med stress, kan det antas at kreativitet kan fremme helse og velvære 

ved motgang. En årsak til dette er at kreativitet og fantasi kan brukes som verktøy og kilder til 

motstandsdyktighet (Borge, 2018). Videre kan tiltak og intervensjoner som fokuserer på å 

fremme kreativitet og velvære, virke positivt på barn og unges psykiske helse og læring.  

Kreativitet handler om å tenke og handle på en original måte, finne fantasifulle og nye 

løsninger på problemer og behov, i tillegg til å fremme positive følelser (Schmid, 2006). 

Kreativitet kan i tillegg åpne barn og unge for alternative ideer og tolkninger rundt meningen 

bak ulike hendelser (Waaktaar & Christie, 2008). Siden kreativitet innebærer alternative 

problemløsninger og måter å tenke på, kan det antas at dette kan påvirke barn og unges evne 

til å møte stress og utfordringer på en hensiktsmessig måte og mestre disse med sine kreative 

ferdigheter. Det kan basert på dette hevdes at kreativitet kan bidra til å fremme psykisk helse 

og velvære blant barn og unge.  

Det kan videre argumenteres for at kreativitet og følelser har en gjensidig påvirkning på 

hverandre. For eksempel kan et positivt humør gi bedre oppmerksomhet, kreativ tenkning og 

holistisk tenkning. Et negativt humør bidrar på motsatt side til snevrere oppmerksomhet, i 

tillegg til kritisk og analytisk tenkning. I skolekontekst kan det hevdes at det er bruk for begge 

to, men skolen prioriterer ofte kritisk tenkning fremfor kreativ tenkning (Seligman, Ernst, 
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Gilham, Reivich & Linkins, 2009). Det kan likevel antas at dette skyldes at skolen er nødt til å 

prioritere kritisk tenkning fordi undervisning og skolegang innebærer prøver og eksamener 

som krever denne ferdigheten.  

 

På den andre siden er utfordringen med at skolen ofte nedprioriteter kreativ tenkning at det 

kan virke beskyttende i møte med motgang. Kreativitet kan fremme følelser av håp, interesse 

og selvtillit, i tillegg til faglige kvaliteter som motivasjon, læring og hukommelse (Schmid, 

2006). Det vil si at skolen ofte mangler et element som kan fungere som en ressurs i barn og 

unges liv. Fokus rettet mer mot dyrking av slike kvaliteter kan dermed antas å fremme 

psykisk helse blant barn og unge. Den nye pedagogikken utfordres i dag dermed til å skape 

vilkår som bidrar til kreativitet (Befring, 2007). Siden kreativitet ofte har en forbindelse til 

følelser, kan det samtidig antas at vilkår som kan bidra til kreativitet innebærer tiltak rettet 

mot blant annet emosjonell og sosial utvikling og kompetanse.  

5.1.2 Sosial og emosjonell læring i skolen 

Med utgangspunkt i sosial læringsteori og kognitive atferdstilnærminger, er skolen en arena 

som kan iverksette tiltak og programmer som kan fremme sosiale og emosjonelle ferdigheter. 

(Merry & Moor, 2018, s. 547). For å styrke sosial og emosjonell kompetanse blant barn og 

unge, kan den styrkebaserte modellen sosial og emosjonell læring benyttes. Fokuset ligger her 

på mellommenneskelige relasjoner og innebærer utvikling av kompetanse til å skape 

relasjoner, selvtillit og utvikle empatiske evner (Andersen, 2017). Hensikten er videre å 

utvikle selvregulering, sosial bevissthet, positive relasjoner til jevnaldrende og evnen til å ta 

ansvarsfulle valg (Greenberg & Riggs, 2018, s. 216). Sosial og emosjonell læring i skolen kan 

videre fungere som verktøy barn og unge kan benytte seg av for å utvikle og opprettholde 

psykisk helse (Andersen, 2017, s. 260). Det er i dag flere stater i USA som har innført 

standarder som bidrar til sosial og emosjonell læring (Seligman, Ernst, Gilham, Reivich & 

Linkins, 2009). 

Fokuset på sosial og emosjonell læring er viktig fordi barn og unge har rapportert at de synes 

det er vanskelig å vite hvordan de skal håndtere vanskelige følelser som angst, depresjon og 

utenforskap (Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner, 2017, s. 40). Dette 

tyder på at det er et stort behov for at unge mennesker lærer om følelser, tanker og atferd. I 
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følge Andersen (2017) er et mulig tiltak å spre informasjon om psykisk helse og på denne 

måten fremme elevers sosiale og emosjonelle kompetanse.  

En nyere meta-analyse av slike programmer støtter videre viktigheten av sosial og emosjonell 

læring i skolen. Analysen viser at slike programmer har en moderat positiv effekt på sosiale 

ferdigheter, prososial atferd og positiv selvoppfatning. I tillegg til at det kan redusere psykiske 

vansker som depresjon og angst (Merry & Moor, 2018, s. 547). Dette er positive funn fordi de 

illustrerer at sosiale og emosjonelle ferdigheter kan bidra til å fremme ulike resiliensfaktorer 

som sosiale ferdigheter og positiv selvoppfatning, i tillegg til å forhindre psykiske vansker.   

Lite eller manglende kunnskap om normale følelser kan på den negative siden føre til at 

normale følelser blir sykeliggjort. En mulig løsning på dette kan være å gi ungdommer mer 

informasjon og kunnskap om psykisk helse, uavhengig om ungdommen er risikoutsatt eller 

ikke, noe som er i tråd med universell forebygging innenfor positiv psykologi. Videre kan 

skolebaserte programmer som fremmer positive karakteristikker som empati og selvkontroll, 

hos både elever og voksne, fremme helse og velvære som en konsekvens av positive 

relasjoner (Luthar, Lyman & Crossman, 2014). Utvikling av emosjonell intelligens hos alle 

barn og unge er relevant i denne sammenheng (Frydenberg, 2019).  

5.1.3 Utvikling av emosjonell intelligens 

Mayer & Salovey (1997) har definert emosjonell intelligens som hensiktsmessig tenkning og 

handlinger knyttet til følelser. Følelser defineres videre av Folkman og Lazarus (1988) som 

komplekse og organiserte reaksjoner som påvirker individet psykologisk og fysiologisk. De 

består av blant annet kognitive attribusjoner, handlingsimpulser og somatiske reaksjoner. 

Disse fungerer videre ikke adskilt fra hverandre, men som en samlet enhet. Kognitiv 

attribusjon blir i dette tilfellet trukket frem som en viktig del av menneskers følelsesmessige 

tilstand (Folkman og Lazarus, 1988).  

Flere funn tyder videre på at menneskers humør påvirker deres attribusjoner og 

virkelighetsoppfatning, samtidig som det er avhengig av deres emosjonelle intelligens. For 

eksempel viser studier at et negativt humør kan føre til at individet føler seg sykere enn når 

den samme personen er i godt humør (Mayer & Salovey, 1997). Det kan basert på dette antas 
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at negative følelser og humør kan føre til opplevelsen av håpløshet, mens positive følelser og 

et positivt humør kan føre til optimisme og velvære.  

Positiv psykologi deler videre lykke inn i positive følelser, flyttilstand og et meningsfullt liv. I 

denne sammenheng innebærer positive følelser glede, kjærlighet og tilfredshet. Flyt handler 

om å miste bevissthet over tid, der man føler seg engasjert og tilstede i øyeblikket. Dette kan 

samtidig oppfattes som motsetningen til positive følelser fordi man er såpass engasjert at 

tanker og følelser ikke får plass og dermed ikke er tilstede. Til slutt kan et meningsfullt liv 

bidra til lykke der mål og retning gir individet en følelse av mening (Seligman, Ernst, Gilham, 

Reivich & Linkins, 2009). Det siste samsvarer med Antonovsky sitt begrep om følelse av 

sammenheng der mening trekkes frem som en viktig kilde til velvære.  

 

På den positive siden er det flere funn fra kontrollerte studier som tyder på at ferdigheter som 

fremmer resiliens, deriblant positive følelser, engasjement og mening, kan læres bort til barn i 

skolen (Seligman, Ernst, Gilham, Reivich & Linkins, 2009). I empatiske og 

utviklingsfokuserte miljøer, kan barn og unge bygge opp sin følelse av kompetanse for å 

håndtere ulike konflikter og utfordringer (Hartling, 2008). Konfliktløsingsprogrammer som 

´´Resolving Conflicts Creatively Program´´ viser til at konfliktløsning innebærer emosjonell 

intelligens. Programmet lærer bort hvordan man identifiserer følelser knyttet til personlige 

belastninger eller utfordringer, følelser og til slutt andre sine følelser (Mayer & Salovey. 

1997). I følge Mayer & Salovey (1997) er slike programmer mer effektive sammenlignet med 

programmer som forsøker å utvikle emosjonell intelligens fordi det i dag fortsatt er usikkerhet 

rundt om det er mulig å bevisst utvikle emosjonell intelligens.  

 

Sammenlignet med emosjonell intelligens kan det derimot være lettere å lære bort sosiale 

ferdigheter fordi det i mindre grad innebærer at man forteller hva som er riktig og feil å føle. 

Det kan derfor antas at programmer som er laget for å lære bort grunnleggende 

sosioemosjonelle ferdigheter, fører til at elever lærer sosiale regler, men ikke at de 

nødvendigvis får utviklet sin emosjonelle intelligens i praksis (Mayer & Salovey, 1997). 

Emosjonell intelligens påvirker videre barn og unges sosiale kompetanse noe som i følge 

resiliensforskning er en viktig beskyttelsesfaktor som kan fremme psykisk helse.  
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5.1.4 God sosial kompetanse som resiliensfaktor 

Oppmerksomhet rettet mot god sosial kompetanse er viktig fordi positive sosiale relasjoner 

mellom jevnaldrende er avgjørende i arbeidet mot risikofaktorer som mobbing og 

ekskludering. Det kan samtidig bidra til å fremme resiliens, noe som kan være positivt for 

barns psykiske helse, spesielt for unge personer utsatt for flere risikofaktorer (Borge, 2018). I 

ungdomstiden øker i tillegg behovet for nære relasjoner og vennskap. I denne perioden kan 

det spesielt være fremtredende hvem som har god sosial kompetanse og hvem som har 

vansker. På grunn av større betydning knyttet til relasjoner kan ungdommene som har 

manglende sosial kompetanse risikere å utvikle psykiske vansker (Ogden, 2015).  

Skolen har lenge fokusert på å lære bort ulike verktøy som fører til faglige måloppnåelser, 

som disiplin, konformitet og språkferdigheter. Det har vært en sterk utvikling av det 

materielle og velferd i den vestlige delen av verden, men i denne prosessen har menneskelig 

moral og sosiale relasjoner fått mindre oppmerksomhet. Problemet med dette er at individer 

med manglende eller svake sosiale ferdigheter har økt risiko for å utvikle ulike psykiske 

problemer (Segrin & Flora, 2000). Dette øker dermed viktigheten av å i tillegg til skolens 

fokus på slike måloppnåelser, lære bort ferdigheter som fremmer velvære og bidrar til 

karakterbygging blant barn og unge (Seligman, Ernst, Gilham, Reivich & Linkins, 2009). 

 

Sosiale ferdigheter utvikles i ulike sosiale relasjoner. Noen barn og unge vil ha lite vansker, 

mens andre kan oppleve at det er vanskelig å knytte bånd og utvikle nære relasjoner fordi de 

har lav sosial kompetanse. Utfordringen med dette er at trygge tilknytninger og sterke 

relasjoner er viktige menneskelige behov (Blaustein & Kinniburgh, 2010). I 

skolesammenheng innebærer dette at ulike former for samarbeid som gruppearbeid, kan gi 

barn muligheten til å kommunisere med sine medelever. På denne måten kan de lære av 

hverandre og forbedre sine sosiale ferdigheter. Samarbeidslæring er en metode som kan 

benyttes i dette tilfellet. Her kan elever jobbe sammen i små grupper noe som kan føre til at 

de føler seg tryggere, samtidig som de kan utvikle tettere bånd (Birkemo, 1999).  

 

I følge Udir (2016) kan sosial kompetanse oppfattes som en styrke eller ressurs som kan 

benyttes i møte med stress og motgang. Sosial kompetanse legger videre et grunnlag for 

utvikling av prososial atferd og dermed resiliens. Som en konsekvens av dette kan barn og 

unge utvikle positive relasjoner som kan fremme resiliensutvikling (Luthar, 2006). Det vil si 
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at prososial atferd og empati er i denne sammenhengen en forutsetning for å danne gode 

relasjoner.  

 

God sosial kompetanse og positive relasjoner innebærer prososial atferd, noe som er avhengig 

av empati. Som en konsekvens av dette kan det være lettere å få og beholde venner. Det 

positive med dette er at venner kan fungere som sosial støtte fordi man får snakket ut om ting 

og kan redusere hverandres uro. Prososiale barn tilpasser seg i tillegg bedre til sine 

omgivelser på grunn av gode empatiske ferdigheter og har dermed færre negative opplevelser 

sosialt fordi de sjeldnere blir utestengt (Borge, 2010). Det kan derfor argumenteres for at 

empati kan bidra til å fremme gunstige relasjoner. For å fremme dette kan lærere fungere som 

rollemodeller ved å vise empati ovenfor sine elever (Udir, 2016).  

5.1.5 Empati i samhandling med barn og unge 

Empati kan defineres som å ta andre menneskers perspektiv og reflektere over meningen med 

livet gjennom en annen sine øyne (Bell, 2018). Rogers i Bell (2018) hevder videre at empati 

innebærer å føle andre menneskers følelser som frykt, sinne og sorg som om det var din egen. 

I denne prosessen er det samtidig viktig å ikke selv bli oppslukt av følelsene og utbrent. 

Innenfor psykisk helse deles empati videre ofte inn i affektiv eller emosjonell, og kognitiv 

empati. Førstnevnte består av en emosjonell respons til andre menneskers følelser der man 

føler et bånd. Kognitiv empati handler derimot om at man setter seg inn i en annens situasjon 

gjennom resonnering og refleksjon. En god balanse mellom disse kan sikre at voksne rundt 

barnet setter emosjonelle grenser for å forhindre utbrenthet, samtidig som at de er der for dem 

(Bell, 2018). 

For at skolen skal informere om, fremme og tilrettelegge for ressurser og metoder som virker 

helsefremmende, er det viktig å forsøke å sette seg inn i barnets individuelle livsverden. Det 

kreves dermed empati for å forstå hvordan elevers atferd har en overlevelsesfunksjon for dem. 

Et godt eksempel på dette er barn og unge som mobber andre. Den synlige atferden er 

mobbing og dette blir slått hardt ned på, men hva ligger egentlig bak denne atferden. Kan det 

være at barnet opplever frykt og usikkerhet og at dette er deres måte å beskytte seg selv på? 

Hvordan kan i såfall miljøet tilpasses til barnet slik at det føler mindre frykt og større trygghet 

og kontroll?  
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Det blir i denne sammenheng avgjørende å praktisere empati og bli kjent med barnet for å 

finne ut hvilke årsaker denne atferden stammer fra, og hva som kan gjøres. Det kan være at 

barnet opplever mangel på støtte og ressurser. Som en konsekvens av dette kan de føle seg 

usikre, redde og stresset. Det er her viktig å finne og sette i gang tiltak som fungerer som gode 

alternativer til det barn og unge allerede har til rådighet av ressurser og muligheter for velvære 

og tilpasning (Ungar, 2006).  

Basert på diskusjonen over kan det antas at empati kan påvirke barnets handlinger. Samtidig 

vil måten handlingene utføres på illustrere barnets sosiale ferdigheter. Sosial kompetanse kan 

derfor argumenteres for å være avhengig av blant annet den unges empati og sosiale 

ferdigheter. Styrking av disse i skolesammenheng kan dermed bidra til flere givende 

interaksjoner og forhåpentligvis bidra til å fremme deres psykisk helse. Dette forutsetter 

samtidig at barn og unge får høre at de har styrker, ressurser og at de har mye å bidra med i 

samfunnet (Ungar, 2006). For å fremme deres følelse av å ha sterke sider og potensialet til å 

bidra i samfunnet, kan mestringsopplevelser i skolekontekst virke styrkende på deres 

selvoppfatning og dermed resiliensutvikling.  

5.1.6 Mestring og selvoppfatning sett i sammenheng med psykisk 
helse  

Mestring er et av områdene innenfor resiliens og kan deles inn i ferdigheter, 

stressmestringskompetanse og sosial kompetanse (Waaktaar & Christie, 2008). Forskning 

innenfor stress belyser at det er blant annet to typer mestringsstrategier ovenfor stress, nemlig 

aktivitetsrettet og emosjonell mestring. Den første handler om å gjøre noe med situasjonen for 

å gjenopprette balansen, mens emosjonell mestring dreier seg om hvordan personen tilpasser 

seg til sin situasjon. Dette kan for eksempel innebære å forandre sine følelser eller gjøre 

endringer i måten man tenker på (Folkman & Lazarus, 1988).  

For at barn og unge skal mestre utfordrende situasjoner, kreves kognitiv og atferdsmessig 

innsats. Dette handler om å håndtere både ytre og indre krav og forventninger som tolkes som 

belastende eller at det overgår ens ressurser (Folkman & Lazarus, 1988). Tolkningene endres 

derimot hele tiden fordi attribusjoner av person- miljø relasjonen endres. Den mer aktive 

siden av mestring handler om å få til noe og er dermed avhengig av barnets ferdigheter. På 

den positive siden kan dette fremme et positiv selvbilde hos barn og unge (Waaktaar & 
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Christie, 2008). Dette kan senere virke resiliensfremmende og fungere som beskyttelse mot 

psykiske vansker.  

På den negative siden illustrerte diskusjonen i kapittel 3 at forventninger og krav om å 

prestere og mestre, kan føre med seg en følelse av inkompetanse og hjelpeløshet når individet 

mislykkes (Waaktaar & Christie, 2008). Det vil si at kravene og forventningene om å mestre 

kan føre med seg en emosjonell reaksjon. Dette kan ses i sammenheng med at mestring eller 

coping er oppfattet som en respons på følelser der funksjonen enten er aktivering eller 

reduksjon av anspenthet (Folkman & Lazarus, 1988). Mislykkede forsøk på mestring kan 

derfor antas å forhindre reduksjon av anspenthet.  

På den positive siden kan mestringsopplevelser øke elevers mestringstro og dermed fremme 

positiv selvoppfatning. Dette kan videre føre til at eleven oppfatter utfordringer i fremtiden 

som overkommelige (Olsen & Traavik, 2014). Det vil si at selvoppfatning og opplevelsen av 

mestring er nært knyttet til hverandre. Dette er positivt i følge resiliensforskning fordi en 

positiv selvoppfatning og opplevelsen av mestring kan bidra til robusthet og psykisk helse.  

Lav mestringstro kan på motsatt side føre til at elever mistrives og at de i mer alvorlige 

tilfeller vegrer seg for skolen (Reevy & Frydenberg, 2011). For eksempel kan en negativ 

selvoppfatning i forbindelse med skolefag føre til utvikling av usikkerhet, stress eller angst i 

skolesammenheng (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Det er basert på dette avgjørende å 

tilrettelegge for resiliensutvikling i ulike læringssituasjoner. Spesielt fordi det kan ha en 

nøytraliserende effekt ovenfor andre risikofaktorer barnet kan oppleve på andre områder i sitt 

liv.  

For at elever skal utvikle motstandsdyktighet og robusthet i møte med motgang er det viktig 

at de forsøker å lære av stress og utfordringer. De kan deretter bruke det de har lært og ulike 

mestringsstrategier ved senere anledninger (Reevy & Frydenberg, 2011). Herdingsmodellen 

belyser i dette tilfellet at stress kan ha en positiv effekt på robusthet. Den illustrerer at barn og 

unge som opplever flere utfordringer i sin barndom lettere kan mestre motgang senere (Olsen 

& Traavik, 2014). Dette kan sammenlignes med diskusjonen tidligere om at 

mestringsopplevelser kan fremme troen på egne ferdigheter. På grunn av uforutsigbarheten 

rundt utvikling av resiliens, betyr det likevel ikke at alle barn og unge vil bli mer robuste.  
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Elders longitudinelle studie (i Rutter, 2012) illustrerer denne effekten. Yngre barn som tok på 

seg ansvar hadde mer negative utfall enn barn som var eldre. Barna som var yngre kan antas å 

ha vært mindre klare for voksenrollen og som en konsekvens av dette var de mer sårbare i 

situasjonen. De eldre barna opplevde derimot en ´´steelingeffect´´, noe som kan begrunnes 

med større modenhet og evnen til å ta på seg ansvar og mestre utfordringen. Denne erfaringen 

ga disse barna mestringstro og bekreftet deres ferdigheter slik at de ved senere anledninger 

kan påminnes erfaringen og være motstandsdyktige (Rutter, 2012). Dette viser betydningen 

av interaksjonen mellom miljø og individ, og hvordan dette påvirker psykisk helse.  

I forbindelse med mestring av stress og belastninger består copingprosesser av å endre 

situasjonen, løse problemet som skaper stress, eller å regulere stresset emosjonelt (Folkman 

og Lazarus, 1988). En mindre god strategi for å mestre stress er derimot apati. I slike tilfeller 

kan individet utvikle lært hjelpesløshet der man føler at man ikke kan gjøre noe med sin 

livssituasjon, dette resulterer samtidig ofte i selvoppfyllende profetier. Dette kan 

sammenlignes med Nygård (1993) sitt brikkebegrep eller ytrestyrt atferd der vedkommende 

har vansker med å se sin rolle som aktør eller aktivt ta ansvar. For å regulere stresset 

emosjonelt og forhindre følelsen av hjelpesløshet, er det behov for sosial og emosjonell læring 

i skolen i tillegg til mestring, noe som etterhvert kan bidra til positiv tilpasning og dermed 

psykisk helse.  

5.1.7 Positiv tilpasning som en konsekvens av mestring 

Positiv tilpasning, som er en del av definisjonen av begrepet resiliens, kan observeres som 

sosial kompetanse eller evnen til å lykkes med aldersspesifikke utviklingsoppgaver (Luthar & 

Cicchetti, 2000). Det vil si at positiv tilpasning er avhengig av god sosial kompetanse i tillegg 

til ulike mestringsopplevelser i barn og unges liv. Dette belyser viktigheten av tiltak rettet mot 

å fremme sosial kompetanse og mestring. Unge barn som blir kategorisert som positivt 

tilpasset har videre trygge tilknytninger til sine omsorgspersoner og andre barn, i tillegg til 

god skolefungering i form av prestasjoner og positive relasjoner (Luthar & Cicchetti, 2000). 

Dette viser hvordan slike faktorer kan bidra til å fremme psykisk helse.  
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Siden individuelle forskjeller i resiliens delvis stammer fra gener i interaksjon med miljø, kan 

barn og unge enten oppleve positiv eller negativ tilpasning til sine omgivelser (Rutter, 2006). 

Studiet av Rhesus apene i resiliensforskning belyser blant annet at reaksjoner på stress 

varierer basert på individet, miljøet og interaksjonen mellom disse (Suomi, 2006). Dette kan 

ses i sammenheng med diskusjonen i avsnittet over der positiv tilpasning oppfattes å være 

påvirket av individers ferdigheter som sosial kompetanse og mestring, i tillegg til at disse vil 

være påvirket av miljøet barnet er en del av.  

Det er likevel ikke slik at god sosial kompetanse er den eneste målingsmetoden på positiv 

tilpasning. Fravær av emosjonelle og atferdsvansker kan være nok til å trekke konklusjonen at 

barnet viser resilient fungering (Luthar & Cicchetti, 2000). Det vil si at barnet gir uttrykk for 

emosjonell velvære noe som er hovedkriteriet for god psykisk helse. Det er likevel viktig å 

være forsiktig og oppmerksom i denne sammenheng da individer utsatt for risiko kan vise god 

sosial fungering, men samtidig oppleve indre engstelse. På den andre siden kan barn som 

virker resiliente på flere områder, utvikle vansker over tid uten gode intervensjoner (Luthar & 

Cicchetti, 2000). Det er derfor viktig at lærere og andre ansatte i skolen følger med på sine 

elever og er responsive ovenfor deres behov.  

5.2 Hvordan kan lærere i skolen bidra til å fremme 
psykisk helse hos barn og unge? 

Det er visse praktiske utfordringer når det gjelder å fokusere på å fremme psykisk helse. Blant 

disse er begrenset mengde tid blant lærere, i tillegg til at elever som sliter med psykiske 

vansker kan ha mye fravær fra skolen. Konsekvensen av dette er at de ikke får deltatt og går 

glipp av fordelene ved ulike tiltak (Merry & Moor, 2018, s. 546). Forebygging kan imidlertid 

forsøke å forhindre elever fra å utebli fra skolen på grunn av psykiske vansker. Det positive 

med forebyggingsperspektivet er at elevene slipper å føle seg stigmatiserte fordi det anvendes 

på et stort antall elever uavhengig av deres fungering istedenfor kun mot elever som allerede 

har psykiske vansker (Merry & Moor, 2018, s. 546). Forebygging er i denne sammenheng 

avhengig av at voksne rundt barnet har positive holdninger og personlige egenskaper som 

virker helsefremmende. 
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5.2.1 Personsentrert tilnærming til barn og unge 

Rogers (i Hall & Lindzey, 1978) etablerte den personsentrerte tilnærmingen som han har 

brukt i rådgivningsarbeid med mennesker med ulike vansker for å bedre forstå og samhandle 

med dem. I følge Rogers (i Hall & Lindzey, 1978) er empati for individets indre opplevelser, 

ubetinget positiv aktelse og kongruens viktig ved interaksjon. Disse egenskapene er 

avgjørende både ved samspill mellom jevnaldrende og relasjonen mellom unge og voksne 

(Hall & Lindzey, 1978). Den humanistiske rådgivningsmodellen kan videre hjelpe elever med 

å løse utfordringer og samtidig fremme deres emosjonelle og psykiske helse (Merry & Moor, 

2018, s. 547).  

Det er i tillegg flere funn som tyder på at kjærlighet bidrar til psykisk helse (Førde, 2014). En 

personsentrert tilnærming til barn og unge som ivaretar menneskers behov for kjærlighet, 

forutsetter imidlertid at voksne rundt barnet har visse egenskaper eller kvaliteter. Sensitivitet 

og responsitivitet hos voksne har blant annet blitt fremhevet av forskning innenfor resiliens, 

som avgjørende kvaliteter for å fremme psykisk helse blant barn og unge.  

I tillegg er slike nære lærer – elev relasjoner, preget av kjærlighet og empati, en sterk 

prediktor for akademiske og sosiale utfall fra tidlig barndom til ungdomstiden. Nærhet 

innebærer i denne sammenheng relasjoner som er varme, har positiv affekt og åpen 

kommunikasjon. Denne typen relasjon kan virke beskyttende fordi det kan bidra til å forbedre 

akademiske prestasjoner, sosiale ferdigheter og redusere eksternaliserte vansker. Høy kvalitet 

på relasjonen mellom lærer og elev har også vist seg å virke beskyttende ovenfor barn i risiko 

for skolenederlag (Zulfiqar et al, 2018, s. 268).  

5.2.2 Lærere og deres påvirkning på barn og unges psykiske helse 

Resiliensforskning bekrefter at resiliente barn ofte har en person som står dem nært over tid. 

Lærere på skolen kan dermed fylle denne rollen og slik bidra til å fremme resiliens blant sine 

elever (Waaktaar & Christie, 2008). Siden mye av den uformelle læringen skjer i 

interaksjoner mellom lærere og elever, kan lærere ofte fungere som en vis rollemodell som 

elevene ser opp til (Mayer & Salovey, 1997). 
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Lærere har videre ansvar for å tilrettelegge for læring, vekst og utvikling av mening og 

forståelse (Kreyberg, 2017, s. 277). På skolen kan dette innebære at lærere introduserer sine 

elever for bøker og filmer med mening, noe som kan bidra til å fremme deres kognitive og 

affektive empati (Bell, 2018). Lesing kan videre føre til at barn og unge lærer om ulike 

karakterers følelser, og hva som får dem til å føle det de gjør og hvordan de takler eller 

responderer på disse følelsene (Mayer & Salovey, 1997). På denne måten kan karakterer i 

bøker fungere som rollemodeller som motiverer barn og unge til å overvinne motgang og 

stress. Det er videre viktig å diskutere hvordan stress bedre kan håndteres i hverdagen.  

Trening i stressmestring blant lærere og elever 

Lærere har kontakt med barn og unge daglig og har derfor en unik mulighet til å fremme 

deres psykiske helse. For å knytte gode relasjoner er det viktig at læreren faktisk bryr seg om 

sine elever. Skolen og lærere har dermed et stort ansvar og det kan for mange oppleves 

overveldende, spesielt når man ikke vet hvordan man kan hjelpe sine elever. For å forhindre 

stress og usikkerhet, kan det være behov for at lærere får bedre kompetanse i hvordan de 

bedre kan forstå og møte elever med psykiske vansker, og hvordan disse kan forebygges 

(Idsøe, Bru & Øverland, 2017).  

Det er funn som tyder på at pusteproblemer kan gi angstsymptomer (Pine & Klein, 2015). 

Slike funn kan belyse hvilke tiltak som kan være effektive i denne sammenheng. Skolen kan 

for eksempel bidra ved å innføre ulike puste og avslapningsteknikker lærere kan lære bort til 

sine elever og som de kan gjøre i lag. Dette kan redusere aktivering og dermed minske deres 

stressrespons. Over lengre tid kan dette forebygge stress ved at man i følge Wolpe (i Vogt, 

2016) lærer å slappe av i situasjoner som tidligere virket angstfremkallende. På denne måten 

kan man forebygge psykiske vansker som angst, og samtidig fremme avslapning og velvære 

blant barn og unge.  

Videre kan forebyggende tiltak som praktisering og trening på ulike pusteøvelser og 

mindfullness teknikker, fremme positive følelser blant barn og unge på grunn av mindre 

stress. Flere funn tyder i tillegg på at meditasjon kan fremme empati og resiliens (Reevy & 

Frydenberg, 2011). Det vil si at meditasjon kan bidra til å utvikle funksjoner som kan øke 

stressmestring i hverdagen. Et konkret eksempel på effekten av meditasjon ble illustrert i et 

studie som vurderte effektene av et 8 ukers meditasjonsbasert stress reduksjonsprogram. 
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Deres funn viste at selv om dette var en kort intervensjon, så ble likevel deltakernes stress og 

angstnivå redusert, i tillegg til at deltakerne utviklet større empati (Reevy & Frydenberg, 

2011).  

Det kan videre antas at slike stressmestringsøvelser også kan være nyttige for lærere, spesielt 

hvis de føler seg utbrent og overbelastet. Dette er viktig for å regulere og håndtere 

emosjonelle reaksjoner på utfordringer i hverdagen. I tillegg til pusteøvelser kan det å 

diskutere sine opplevelser eller skrive om dem redusere stress (Idsøe, Bru & Øverland, 2017). 

Dette er ikke kun viktig for lærerens helse og velvære, men også for elevene. Når lærere har 

overskudd og er engasjerte, kan de bedre ivareta og møte sine elevers behov. På denne måten 

kan de bidra til å styrke deres psykiske helse (Idsøe, Bru & Øverland, 2017).  

Forskningsfunn tyder videre på at lærere som driver med mindfullness eller oppmerksom 

tilstedeværelse, opplever større emosjonell velvære, samtidig som det reduserer sjansen for 

negative følelser og depresjonssymptomer. Cultivating Awareness and Resilience in 

Education (CARE for Teachers) er et stressmestringsprogram utviklet for lærere som har vist 

seg å redusere stress. Programmet kan samtidig forbedre lærernes evne til å tilpasse 

læringsmiljøet til elevenes behov på en effektiv måte (Idsøe, Bru & Øverland, 2017).  

Barn og unge bruker ulike metoder for å håndtere stress i sine liv. Metodene de bruker kan 

enten virke hemmende eller resiliensfremmende for individet. Det kan samtidig argumenteres 

for at det ofte er en funksjon bak barnets atferd, selv om denne atferden kan virke hemmende 

eller unødvendig for voksne rundt (Ungar, 2006). De ulike metodene eller ressursene som blir 

benyttet for å overleve må samtidig ses i sammenheng med miljøet barnet er en del av. I følge 

resiliensforskning er egenskaper som empati og sensitivitet avgjørende i denne sammenheng.  

Lærersensitivitet  

Sensitive og responsive miljøer som tilpasses barn og unges forutsetninger bidrar til å skape 

trygghet (Smith, 2010). Når barn opplever at voksne reagerer sensitivt og uttrykker støtte, kan 

det øke deres tro på seg selv slik at de er i stand til å mestre stress og utfordringer. Et program 

som kan benyttes i dette tilfellet er ´´The International Child Development Program (ICDP)´´.  

Programmet søker å fremme læreres kunnskap og forståelse for eleven som et individ. På 

denne måten kan de sette seg inn i barnets perspektiv og dermed bedre forstå deres atferd og 
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handlinger (Drugli, 2015). Konsekvensen av dette programmet er styrking av relasjonen 

mellom lærer og elev ved å fremme lærerens sensitivitet og empati ovenfor sine elever.   

Relasjonen mellom lærer og elev kan på motsatt side hemmes når lærere snakker om elever 

på en negativ måte. Spesielt fordi det kan utvikle interaksjoner som består av at eleven 

forventer at læreren har negative forventninger (Drugli, 2015). Lav lærersensitivitet på denne 

måten kan bekrefte elevers negative oppfatninger og bidra til å redusere utforskningsatferd og 

sosial engasjement (Spilt, Vervoort & Verschueren, 2018). Det vil si at å snakke om elever 

som inkompetente eller problematiske kan føre til at eleven handler negativt, slik det 

forventes. Målet er derimot at lærere skal oppdage og styrke elevers positive sider. Det vil si 

at det er en styrkebasert tilnærming, noe som er i tråd med resiliens og positiv psykologi.  

Det er likevel i dag få forskere som har undersøkt påvirkningskraften empati eller 

perspektivtaking har i skolen. Empati hos lærere innebærer evnen til å uttrykke bekymring for 

og ta perspektivet til sine elever (Barr, 2011). Når lærere er sensitive ovenfor elevers behov, 

får de i tillegg fremme en trygg indre arbeidsmodell hos sine elever. De kan dermed bruke 

læreren sin som en trygg base i hverdagen, noe som kan gjøre det lettere for dem å oppleve 

positiv tilpasning til skolen (Spilt, Vervoort & Verschueren, 2018). Forskning utført av Barr 

(2011) belyser videre at perspektivtaking er assosiert med positive relasjoner mellom elever 

og andre jevnaldrende. Perspektivtaking hos lærere var samtidig assosiert med større 

forståelse for elevers relasjoner og mer passende reaksjoner på deres atferd. Lærere som 

forstår viktigheten av relasjonene mellom elevene vil samtidig kunne bruke mer tid på å lytte 

til sine elever og forsøke å gi dem råd og hjelp. Funn indikerer samtidig at elevers akademiske 

motivasjon og empati øker når elever oppfatter sine lærere som empatiske (Barr, 2011). Dette 

er ikke bare positivt for barn og unges psykiske helse, men også for deres skoleprestasjoner.  

Et mulig problem er at det er noe diskusjon rundt hvorvidt empati kan læres bort (Bell, 2018). 

Det er likevel noen lærertreningsprogrammer som har vært vellykkede. Samtidig er 

perspektivtakingsevner noe mange voksne har, selv om ikke alle velger å ta dem i bruk (Barr, 

2011). Læreres manglende evne til å endre skolekulturen kan stamme fra vansker med å tolke 

og respondere sensitivt eller passende til barn og unges atferd. Etterhvert som deres evne til å 

føle empati for sine elever øker på grunn av større innsikt i elevers følelser og tanker, kan 

dette bidra til at lærer – elev relasjonen blir bedre, men dette er likevel ikke tilstrekkelig (Barr, 



61 
 

2011). Ulike tiltak og intervensjoner som virker forebyggende er avgjørende i denne 

sammenheng.  

5.3 Fremme psykisk helse ved hjelp av tiltak på det 
universelle og selektive nivået 

Forebygging kan deles inn i det universelle nivået, selektive og individrettede nivået 

(Andersen, 2017). Et godt skolemiljø kan fremmes ved hjelp av universell forebygging med 

fokus på å fremme inkluderende miljøer, som bidrar til personlig, sosial og faglig mestring og 

utvikling. Dette kan videre utvikle prosesser som bidrar til å fremme god psykisk helse 

(Helsedirektoratet, 2017).  

5.3.1 Universelle tiltak 

De mest vanlige universelle intervensjonene i skolen er styrking av klasseledelse, utvikling av 

sosiale og emosjonelle ferdigheter og forbedring av skolestruktur. Det positive med denne 

tilnærmingen er at det inkluderer alle barn og unge. Det forsøker samtidig å redusere 

risikofaktorer og fremme ulike beskyttelsesfaktorer (Greenberg & Riggs, 2018, s. 216). 

Fordelen er i tillegg at slike tiltak og programmer rettet mot psykisk helse ofte kan påvirke 

flere ulike områder som skolefrafall, mobbing og rusmisbruk (Andersen, 2017). Utfordringen 

blir deretter å avgjøre om en klasse har størst behov for universelle tiltak eller mer 

individrettede tiltak. Dette bør vurderes ut ifra elevers behov i den spesifikke klassen (Ogden, 

2015).  

Forskning og teori innenfor resiliens belyser at ressursbyggingsintervensjoner er basert på 

antakelsen om at hvis barn og unge får nok ressurser kan de lettere håndtere stress og negative 

hendelser. Teorien er med andre ord at ved flere ressurser får barnet muligheten til å motvirke 

negative effekter av motgang (Masten, 2001). Hobfoll (2010) sin COR (conservation of 

resources) teori støtter dette ved å påpeke viktigheten av å vurdere den komplekse 

interaksjonen mellom individuelle, situasjonelle og kulturelle faktorer når man skal prøve å 

forstå stress og menneskers stressrespons.  
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Faget livsmestring som et universelt tiltak i skolen 

      Livsmestring i skolen kan anses som et universelt tiltak fordi det har et 

forebyggingsperspektiv rettet mot alle barn og unge. I fagfornyelsen av læreplanen skal 

folkehelse og livsmestring inn som et eget fag (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 7). 

Folkehelse og livsmestring skal gi elever kompetanse som bidrar til utviklingen av både 

fysisk og psykisk helse. Livsmestring søker å hjelpe elever med å håndtere ulike utfordringer 

(Utdanningsdirektoratet, 2018). Denne beskrivelsen samsvarer godt med resiliensbegrepet. 

Det vil si at skolen fremover vil fokusere mer på hvordan resiliens kan fremmes hos alle barn 

og unge slik at de utvikler og opprettholder psykisk helse.  

Livsmestring som fag innebærer at barn og unge opparbeider ferdigheter og tilegner seg 

praktisk kunnskap som kan hjelpe dem med å takle motgang, personlige utfordringer, 

alvorlige hendelser, endringer, konflikter og medgang så godt som mulig. I tillegg til å danne 

en personlig trygghet og tro på at man har evner til å mestre i fremtiden (Landsrådet for 

Norges barne og ungdomsorganisasjoner, 2017, s. 40). Begrepet livsmestring er i tråd med 

positiv psykologi der sentrale temaer er å se på hva som fungerer og hvordan man kan øke 

velvære og glede, i tillegg til god medborgerskap (Frydenberg, 2019). Livsmestring defineres 

og samsvarer samtidig i stor grad med resiliensbegrepet. Det vil si at dette faget og dets 

innhold har potensialet til å fremme resiliens og psykisk helse blant barn og unge.  

Utvikling av livsmestring som fag er videre avhengig av at barn og unge blir hørt og tatt 

hensyn til i forhold til hva de selv mener at de har behov for. Tiltak videre vil være å skape 

muligheter som passer med det unge forteller at de trenger. Det er i denne sammenheng 

samtidig viktig å være bevisst på barrierene unge fra ressursfattige og farlige miljøer står 

ovenfor. Deriblant mangel på informasjon og mulighet til å velge helsefremmende alternativer 

(Ungar, 2006). Dette er viktig fordi det psykososiale miljøet skal fremme elevers helse, trivsel 

og læring. Måten dette kan oppnås på er ved å gi barn og unge informasjon om hvor de kan 

kontakte personer som kan hjelpe dem med utfordringer knyttet til selvbildet, relasjoner og 

psykisk helse (Helsedirektoratet, 2017).  

 

      Psykoedukasjon eller kunnskapen elevene tilegner seg om menneskets psyke, kan deretter 

hjelpe dem til å bedre ivareta sin psykiske helse (Merry & Moor, 2018, s. 547). Innholdet i 

denne typen læring består av sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd. Det er i denne 
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sammenheng viktig at elevene får muligheten til å lære og forstå både sine egne og andres 

følelser og hvordan disse kan reguleres og kommuniseres på en sunn måte (Halberstadt & 

Eaton, 2002).  

 

Livsmestring i skolen har som mål at elevene skal lære å forstå sin psykiske helse gjennom å 

få informasjon om følelser og hvilke funksjoner disse har, relasjonen mellom følelser, tanker 

og handlinger. Elevene skal få forståelse for hvordan vår psykiske helse påvirkes, og hvordan 

de selv kan påvirke sin psykiske helse positivt. De skal få ferdighetene som trengs til å snakke 

om følelsene sine og vanskelige temaer, samtidig kunnskap om når og hvor man kan søke 

hjelp dersom det blir for vanskelig å håndtere følelser som oppstår (Helsedirektoratet, 2017).  

5.3.2 Selektive tiltak  

Slike tiltak fokuserer spesifikt på barn utsatt for ulike risikofaktorer. Fordelen med denne 

typen tiltak er at ressurser og innsats fokuseres på barn og unge som har økt risiko for å 

utvikle psykiske vansker (Greenberg & Riggs, 2018, s. 217). Det vil si at det vil være noen 

barn og unge som vil ha behov for ekstra støtte og oppfølging. Tiltak i denne sammenheng 

kan iverksettes på individnivå og systemnivå og kan oppfattes som tidlig innsats 

(Helsedirektoratet, 2017).  

Tiltak på dette nivået kan være intensiv sosial ferdighetsopplæring, ekstra voksenkontakt, 

større foreldresamarbeid og programmer for egenmestring. Slike tiltak kan rettes mot faktorer 

som utløser eller forsterker problematferd. Det kan også dreie seg om systematisk bruk av 

både positive og negative konsekvenser som motiverer elever til å følge reglene og forhindrer 

dem fra å bryte dem. Dette er dermed et mer intensivt tiltak enn universelle tiltak, men målet 

her er samtidig å ikke ta eleven ut av klassen hvis ikke man er nødt til det (Ogden, 2015). 

Det vil i neste kapittel være fokus på individrettede tiltak i form av PP-tjenesten. For å 

fremme barn og unges psykiske helse, kreves det samarbeid mellom skole, foreldre og PP-

tjenesten. En positiv ting med et godt samarbeid mellom skolen og PP-tjenesten er at det kan 

redusere belastningen lærere ofte opplever i hverdagen (Idsøe, Bru & Øverland, 2017). 
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6 PPT sin rolle i helsefremmende 
arbeid blant barn og unge 
Noen barn og unge har behov for intensiv innsats med ekstra tilrettelegging på de ulike 

nivåene (Helsedirektoratet, 2017). I denne sammenheng vil det være behov for at skolen og 

PPT samarbeider for å følge opp og tilrettelegge for elever med ekstra behov. I nærmiljøet er 

viktige beskyttelsesfaktorer tilgang på tjenester og servicetilbud, opplevelse av tilhørighet og 

sterk kulturell identitet (Ogden, 2015). Helhetlige vurderinger utført av PP-tjenesten er 

nødvendige fordi, for å fremme psykisk helse blant barn og unge, er det avgjørende at både 

PP-tjenesten og skolen vurderer enkeltbarn, i tillegg til samspillet mellom andre barn og 

voksne (Læringssenteret, 2001). For å fremme psykisk helse blant barn og unge i skolen kan 

PP-tjenesten gi lærere og andre ansatte i skolen kunnskap om hvordan man kan samhandle 

med elever på en positiv måte. På den måten kan lærere få trent på å utvikle støttende 

relasjoner med sine elever og samtidig forbedre deres evne til å håndtere utfordrende atferd 

(Merry & Moor, 2018, s. 547). 

PP-tjenesten er en viktig ressurs for skolen og barn og unges helse og det er derfor viktig at de 

har kompetanse om psykiske vansker og forebygging. Det kan også være behov for at PP-

tjenesten inkluderes i forebyggende lavterskeltilbud som depresjonsmestring for ungdom 

(Idsøe, Bru & Øverland, 2017). PP-tjenestens rolle i kartleggingsarbeid kan videre bidra til å 

forebygge og fremme psykisk helse ved at identifisering av vansker og ressurser hos barn og i 

miljøet kan gjøre skolen mer bevisst på hvilke utfordringer og løsninger som eksisterer 

(Læringssenteret, 2001).  

PP-tjenesten fungerer som støtte og skal hjelpe skoler med å lage strukturer som 

karakteriseres av forebygging, inkludering og kompetanseutvikling (Fasting & Sundar, 2018). 

De skal videre bidra med ny kunnskap, gi støtte og motivasjon, i tillegg til å gjøre skolen og 

lærere mer bevisste (Læringssenteret, 2001). Det sistnevnte går under systemarbeid og 

handler i mindre grad om individuelle barns vansker. Dette er likevel viktig arbeid da det er 

de færreste barna som vil ha behov for utredning utført av PP-tjenesten.  
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Barn og unge med psykososiale vansker er en av gruppene som kan benytte seg av PP-

tjenesten for å få støtte og hjelp (Læringssenteret, 2001). Dette er relevant i forbindelse med å 

fremme psykisk helse blant barn og unge fordi PP-tjenesten og deres rolle kan bidra til 

forebygging av vansker innenfor psykososial utvikling noe som har en direkte forbindelse til 

psykisk helse. For å forebygge slike vansker kan PPT sitt arbeid på systemnivå være aktuelt 

fordi det kan utvikle helsefremmende miljøer som barn og unge eksponeres for.  

6.1 Systemarbeid som forebyggingstiltak 

Systemarbeid er en av oppgavene til PP-tjenesten. Her er målet blant annet å sikre et godt 

samarbeid mellom barnehager og skoler med fokus på tidlig innsats og forebygging 

(Utdanningsdirektoratet, 2017b). I følge Bandura (2004) består effektiv forebygging av 

informasjon, utvikling av sosiale ferdigheter, mestringstro og dannelse av sosial støtte. Disse 

kan deretter føre til positive personlige endringer (Bandura, 2004). Dette er også eksempler på 

beskyttelsesfaktorer som kan bidra til utviklingen av resiliens. Disse kan videre ses i 

sammenheng med systemarbeid i skolen, og hvordan dette kan virke forebyggende mot ulike 

psykiske vansker.  

Systemarbeid innebærer at det rettes oppmerksomhet mot strukturer, samhandlingsmønstre og 

relasjoner i skolen og mellom PPT og skolen. Her er skolen og PPT begge aktører som bidrar 

på hver sin måte. Selv om PPT kommer med råd og veiledning er det skolen som har ansvaret 

for å sette i gang handlinger og gjennomføre tiltak (Fasting & Sundar, 2018). PP-tjenesten kan 

likevel bidra ved å støtte faglig og sosial utvikling blant barn og unge 

(Utdanningsdirektoratet, 2017b).  

På lik linje som utvikling av resiliens, forventes det at PPT skal jobbe forebyggende for å 

styrke barn og unges helse og læring. Det vil si at de gjennom råd og veiledning, skal gripe 

inn i forkant av problemer og lærevansker (Vogt, 2016). PPT har dermed ansvar for å hjelpe 

skoler med forebygging og utvikling av positive læringsmiljøer. Dette blir likevel lagt mindre 

vekt på sammenlignet med oppmerksomhet rettet mot sakkyndighetsarbeid, enkeltvedtak og 

individrettet veiledning (Fasting & Sundar, 2018). Systemarbeid blir derfor utfordret siden det 

blir brukt mye tid på sakkyndighetsvurderinger. Dette skyldes i flere tilfeller press fra 

barnehager og skoler, samtidig som det oppstår motstand mot systemendringer blant disse 
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institusjonene (Vogt, 2016). Det er i dag størst fokus på å gi råd etter at det har blitt meldt om 

bekymring. Det vil si at det i praksis er mangel på forebyggende arbeid. Empiriske 

undersøkelser av PPTs rolle støtter oppfatningen om at det blir brukt mindre tid på 

systemarbeid (Vogt, 2016).  

 

Når opplæringstilbud skal tilpasses behov, er PPT skolens nærmeste samarbeidspartner. Både 

lærere og foreldre kan kontakte PPT (Kreyberg, 2017, s. 282). God samhandling mellom PPT 

og skolen krever imidlertid at begge partene har en felles forståelse for hverandres oppgaver, 

roller og ansvar (Læringssenteret, 2001). Det vil si at det forutsettes at begge har innsikt i 

hverandres forventninger og at de klarer å kommunisere med hverandre på en tydelig måte.  

6.2 Inkluderende praksiser  

Pedagogisk systemarbeid handler om å identifisere hvordan det kan skapes inkluderende 

skoler for alle elever (Fasting & Sundar, 2018). Tilhørighet i et sosialt fellesskap, delaktighet i 

fellesskapets goder og medansvar for oppgaver har blitt identifisert som viktige faktorer for at 

funksjonshemmede elever skal integreres i den ordinære skolen (Vogt, 2016). Dette er viktig i 

forbindelse med å fremme psykisk helse fordi inkludering kan forhindre at barn og unge 

opplever utenforskap og dermed ulike psykiske vansker (Ogden, 2015).  

Inkluderende skoler kan for noen elever ha en negativ effekt. Dette er imidlertid ofte kun ved 

tilfeller der det er mange elever med spesielle behov i klassen eller der det er mange negative 

holdninger i klassen. Manglende faglig støtte og engasjement hos foreldre kan også påvirke 

inkluderende undervisning (Ogden, 2015). Det er samtidig noen elever som er vanskeligere å 

inkludere i skolen enn andre. Barn og unge med sosiale vansker, atferdsvansker eller barn 

som på bor på barnevernsinstitusjoner, har større vanskeligheter med å tilpasse seg skolen 

(Ogden, 2015). Som en konsekvens av dette kan disse elevene være utsatt for større risiko for 

å utvikle psykiske vansker.  

For å fremme psykisk helse blant elever som er utsatt for flere risikofaktorer, er det derfor 

avgjørende at alle familier og verger, får informasjon om hvilke muligheter de har og hvilke 

instanser de kan kontakte ved ulike problemer. Her vil det for noen familier være større behov 

for informasjon enn andre (Ungar, 2006). For eksempel kan det antas at minoritetsspråklige 
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familier trenger mer støtte, spesielt med tanke på informasjon om ulike instanser og hva de 

kan tilby av hjelp. Det er samtidig behov for at møter i barnehagen og på skolen tilrettelegges 

på en måte som gir familier med minoritetsspråklig bakgrunn motivasjon til å delta (Øzerk, 

2005).  

6.2.1 Multikulturell rådgivning i relasjon til inkludering 

Samfunnet i dag består av mennesker fra ulike kulturer og med ulike bakgrunner. Innsikt i 

prosesser ved resilient tilpasning hos mennesker i ulike kulturer er nødvendig fordi det kan 

hjelpe forskere med å implementere kultursensitive intervensjoner. Dette kan deretter bidra til 

å fremme resiliens i ulike kontekster (Luthar & Cicchetti, 2000). I denne sammenheng kan 

multikulturell rådgivning og kompetanseheving blant lærere og pp-rådgivere bidra til større 

tilpasning og forståelse for barn og unge og deres vansker og styrker. Rådgivning som tar 

hensyn til det multikulturelle perspektivet kan uttrykke overfor lærere at slikt perspektiv kan 

gi dem evnen til å bedre forstå elever og deres foreldre, uavhengig av sosioøkonomisk, 

kulturell eller etnisk bakgrunn (Øzerk, 2005).  

Multikulturell rådgivning innebærer at vedkommende praktiserer ærlighet, engasjement og 

empati (Øzerk, 2005). Dette samsvarer med diskusjonen i kapitel 5 der Rogers personsentrerte 

tilnærming belyser at empati er avgjørende i samspill og kommunikasjon (Hall & Lindzey, 

1978). Basert på teori og forskning innenfor resiliens kan dette samtidig virke 

resiliensfremmende. Dette er derfor ikke kun viktig i samtaler mellom skoleansatte og barn, 

men også mellom foreldre og voksne på skolen da det kan fremme forståelse for hverandres 

oppfatninger og perspektiver.  

Hobfoll (2010) kan legge ved at ressurser og verdien disse har for individet må vurderes i 

relasjon til individets kontekst. I denne sammenheng er multikulturell rådgivning relevant 

fordi det omfatter kommunikasjon mellom personer med ulike fysiske og psykiske 

forutsetninger, ulike etniske og språklige bakgrunn og ikke minst forskjeller i sosioøkonomisk 

status (Øzerk, 2005). En slik definisjon innebærer at enhver kommunikasjon krever 

multikulturell sensitivitet.  
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6.3 God kommunikasjon som en forutsetning for å 
styrke samarbeid og fremme psykisk helse 

Styrking av kommunikasjonsferdigheter mellom voksne og mellom voksne og barn, kan på 

sikt virke helsefremmende. Direkte rådgivning som er karakterisert av kongruens, positiv 

aktelse og empati har spesielt stor betydning når barn og unge opplever angst, depresjon eller 

andre emosjonelle problemer (Vogt, 2016). Dette vil på lik linje være viktig i møte med 

foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn. Effektiv kommunikasjon er videre avhengig av 

sosiale ferdigheter og kommunikasjonskompetanse. For å oppnå dette kreves fortolkning, 

sensitivitet ovenfor andre, i tillegg til regulering av følelser og atferd (Segrin & Flora, 2000). 

Det har i tillegg blitt illustrert i kapittel 4 viktige beskyttelsesfaktorer som kan bidra til å 

fremme psykisk helse blant barn og unge.  

Det kan oppstå ulike utfordringer når skolepersonell fokuserer på å undervise, mens 

profesjonelle innen psykisk helse hevder at ulike tiltak og programmer kan og bør iverksettes 

i skolen (Merry & Moor, 2018, s. 554). Det er derfor viktig å ha tydelig kommunikasjon 

mellom de ansatte i skolen og andre hjelpeinstanser. Det er i denne sammenheng samtidig 

viktig å ha klare definisjoner av ulike begreper som resiliens og psykisk helse slik det ble 

diskutert i kapittel 2.  

En balanse mellom universelle innsatser og særskilte innsatser for ulike individer og grupper 

kan bygge opp deltakelse i de ordinære systemene på en inkluderende måte. De elevene som 

trenger ekstra oppfølging og støtte er ikke like mange som dem på det universelle og selektive 

nivået, men de har behov for større innsats fra skolen. Dette kan ofte fremme samarbeid 

mellom flere instanser utenfor skolen, derav ulike helsetjenester (Helsedirektoratet, 2017). 

Effektiv kommunikasjon er videre avhengig av at voksne har kunnskap og kompetanse 

innenfor temaer som berører barn og unge. Dette ble samtidig diskutert som en viktig 

beskyttelsesfaktor i kapitel 4. 
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6.4 Kompetanseutvikling blant ansatte i barnehager 
og skoler 

PP-tjenesten kan drive med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling ved å ha jevnlig 

kontakt med skoler der de får informasjon om elever, skoler og kommuner, samtidig som det 

gir dem erfaring med ulike kulturer og praksiser (Læringssenteret, 2001). PP-tjenesten kan 

basert på kunnskapen de får her skape strukturer som fremmer psykisk helse ved å blant annet 

satse på forebyggende og inkluderende miljøer. Kompetanse – og organisasjonsutvikling 

utført av PP-tjenesten søker videre å fremme tilrettelegging for barn og unge med særskilte 

behov. Det vil si at miljøet skal tilpasses til barnets behov og forutsetninger 

(Utdanningsdirektoratet, 2017b). Dette kan sammenlignes med mestringsperspektivet 

innenfor resiliensforskning, og kan anses som avgjørende for å fremme resiliens og psykisk 

helse blant barn og unge.  

Dette belyser at det er behov for at PPT er mer involvert i oppbygging av kompetanse blant 

barnehagelærere og lærere, slik at de mer effektivt kan møte barn og unge med ulike behov og 

egenskaper (Vogt, 2016). I følge Kauai- undersøkelsen er tilgang til råd og veiledning i tillegg 

viktige resiliensegenskaper ved miljøet. Dette er viktig i forbindelse med PP-tjenesten sitt 

arbeid med kompetanseheving blant lærere og andre ansatte i skolen. Råd og veiledning fra 

PP-tjenesten kan i denne sammenheng øke læreres forståelse for sine elever, og hvordan de 

skal kommuniseres med for å fremme psykisk helse. Det vil si at konsultasjon er blant PP- 

tjenesten sine arbeidsoppgaver og ansvar i samarbeid med lærere (Vogt, 2016). Videre kan 

kompetanseutvikling blant lærere, pedagoger og andre voksne innebære møter og foredrag 

(Utdanningsdirektoratet, 2017b). Konsultasjon og møter forutsetter videre at de involverte 

partene kommuniserer på en positiv og effektiv måte.  

Siden PP-tjenesten har ansvar for å gi råd om hvordan lærere og andre ansatte skal ta ansvar, 

er det viktig at de bidrar med kompetanseutvikling (Læringssenteret, 2001). St.meld. nr.23 

(1997-98) belyser at økt satsing på systemorientert arbeid er nødvendig. Årsaken er at det kan 

bidra til at både barnehager og skoler kan løse oppgaver på egenhånd, samtidig som færre 

barn kan henvises til PP-tjenesten. Dette kan deretter føre til at denne typen forebygging 

bidrar til å fremme barn og unges psykiske helse. 
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7 Avslutning 
Problemstillingen som har blitt besvart i denne oppgaven er resiliens og psykisk helse: hva er 

resiliens og hvordan kan teori og forskning innenfor resiliens fremme psykisk helse blant barn 

og unge. Problemstillingen ble valgt fordi psykiske vansker blant barn og unge har hatt en 

økning de siste årene. Det er basert på dette viktig å diskutere og identifisere 

beskyttelsesfaktorer som kan bidra til å fremme psykisk helse. I denne sammenheng kan 

forskning og teori innenfor resiliens belyse hvilke prosesser som bidrar til at noen individer 

klarer seg godt til tross for betydelig motgang (Borge, 2018). Positiv psykologi sett i 

sammenheng med resiliens kan samtidig rette fokuset mer mot velvære og forebyggende 

faktorer som kan bidra til psykisk helse (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  

I denne sammenheng kan ulike beskyttelsesfaktorer innenfor resiliensteori som trygg 

tilknytning, positive relasjoner og en positiv selvoppfatning bidra til å fremme psykisk helse. 

Hvorvidt individet opplever dette vil samtidig være avhengig av deres individuelle 

egenskaper som temperament, personlighet og gener i tillegg til deres miljø og interaksjonen 

mellom disse. Det vil si at resiliens best kan forstås i et systemperspektiv (Sameroff & 

Rosenblum, 2006).  

Resiliensbegrepet har likevel blitt kritisert for å være vagt (Ager, 2013). Det er blant annet 

diskusjon rundt i hvilken grad resiliens er et personlighetstrekk eller en prosess. I følge Rutter 

(2006) er ikke resiliens en spesifikk kvalitet, samtidig som det kan endre seg over tid og i 

ulike situasjoner. Klarere begrepsbruk og definisjon er dermed nødvendig i fremtiden (Breda, 

2018). Det kan i tillegg være like vanskelig å definere hva psykisk helse er.  

Når barn og unge mestrer tanker, følelser og atferd, i tillegg til å tilpasse seg endringer og 

takle motgang, kan det antas at de har god psykisk helse (Landsrådet for Norges barne og 

ungdomsorganisasjoner, 2017, s. 10). Det er likevel perioder i livet der barn og unge opplever 

større stress og flere utfordringer. Dette kan dermed føre til at barnet utvikler ulike psykiske 

vansker som angst og depresjon. I tillegg består dagens samfunn av flere forventninger og 

valgmuligheter noe som på den ene siden kan fremme autonomi og selvstendighet, mens det 

på den andre siden kan fungere som risiko fordi man får et for stort ansvar og kan ha en 

oppfatning om at man må mestre alt på egenhånd.   
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På den positive siden består psykisk helse av blant annet opplevelsen av positive følelser, 

autonomi og fravær av negative følelser (Helsedirektoratet, 2017). For å fremme psykisk 

helse i skolen er et mulig tiltak sosial og emosjonell læring (Andersen, 2017, s. 260). Dette 

kan bidra til å utvikle barn og unges kompetanse og ferdigheter og deretter støtte utviklingen 

av positive sosiale relasjoner og dermed sosial støtte i vanskelige situasjoner. Videre kan 

innføring av livsmestring og folkehelse fungere som et universelt tiltak som forsøker å 

forebygge psykiske vansker og fremme psykisk helse (Utdanningsdirektoratet, 2018).  

Besvarelsen på den andre delen av problemstillingen i kapittel 4 tar for seg familiens og 

barnehagens innflytelse på barn og unges psykiske helse. I dette inngår foreldres 

oppdragelsesferdigheter, personlige egenskaper som sensitivitet og varme, i tillegg til deres 

evne til å fremme barnets sosiale og emosjonelle kompetanse. Det vil si at foreldres 

oppdragelse kan bidra til utviklingen av barnets sosiale kompetanse og fremme deres psykiske 

helse (Eisenberg, Cumberland & Spinrad, 1998). I barnehagen er både utviklingsstøtte og 

barnehagekvalitet faktorer som påvirker barns utvikling. Høy kvalitet i barnehagen kan i 

tillegg redusere eksternaliserende vansker og ha en positiv effekt på barn og unge som 

kommer fra familier med lav inntekt (Vandell et al).  

Kapittel 5 handler om hvordan skolen kan fremme psykisk helse. I denne sammenheng kan 

empati og god sosial kompetanse fungere som resiliensfaktorer fordi det gir barn og unge 

muligheten til å utvikle gode støttenettverk som senere kan fungere beskyttende i møte med 

motgang. Ulike mestringsopplevelser kan videre bidra til en mer positiv selvoppfatning som i 

følge resiliensforskning oppfattes som en beskyttelsesfaktor. Videre kan sensitive lærere 

hjelpe barn og unge til å føle at deres behov og ønsker er ivaretatt. I skolehverdagen kan ulike 

stressmestringsøvelser som meditasjon og pusteøvelser gjøre det lettere for både lærerne og 

elevene å håndtere stress og kan dermed bidra til å fremme psykisk helse.  

Den siste delen av oppgaven omhandler PP-tjenesten og deres rolle i helsefremmende arbeid 

blant barn og unge. PP-tjenesten sin rolle er å fremme forebyggende og inkluderende miljøer 

på arenaer som skole og barnehage (Fasting & Sundar, 2018). De skal heve kompetansen og 

fremme nye perspektiver blant foreldre, lærere og andre voksne (Læringssenteret, 2001). 

Dette er samtidig avhengig av effektiv kommunikasjon mellom voksne noe som kan innebære 

at det kreves multikulturell sensitivitet.  
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Kunnskapsveksten innenfor resiliens og større oppmerksomhet rettet mot psykisk helse kan 

bidra til å bevisstgjøre både voksne og de yngre om tanker, følelser, atferd, og hvordan disse 

påvirker helse og velvære. For å forebygge psykiske vansker og fremme resilient fungering, 

er det dermed behov for tiltak og intervensjoner så tidlig som mulig (Luthar & Cicchetti, 

2000). Det vil si at fremtidige tiltak burde fokusere på tidlig innsats og forebyggende 

intervensjoner som kan iverksettes og opprettholdes av voksne og barn over lengre tid og i 

ulike miljøer.  

 

 



73 
 

8 Litteraturliste 
Ackerman, A. R., Kashy, A. D. & Donnellan, B. M. (2011). Positive Engagement Behaviors  

in Observed Family Interactions: A Social Relations Perspective. Family Psychology, 

25 (5), 719-730. DOI: 10.1037/a0025288.  

Ager, A. (2013). Resilience and child well-being- public policy implications. Journal of 

 Child Psychology and Psychiatry, 54 (4), 474-488. DOI: 10.1111/jcpp.12030. 

Ainsworth, M. D. S. & Bell, S. M. (1970). Attachment, Exploration, and Separation:  

Illustrated by the Behaviour of One-year-olds in Strange Situation. Child 

Development, 41 (1), 49-67. DOI:10.2307/1127388.  

Andersen, J. B. (2017). Informasjon om psykisk helse- et sentralt tiltak for å fremme elevers   

sosiale og emosjonelle kompetanse. I Bru, E., Idsøe, E. C. & Øverland, K (Red.), 

Psykisk helse i skolen. (s. 257-270). Oslo: Universitetsforlaget. 

Andersen, L. P. & Bakken, A. (2015). Ung i Oslo. (NOVA Rapport 8/15). Hentet fra  

http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2015/Ung-i-Oslo-2015 

Antonovsky, A. (1988). Unravelling the Mystery of Health. London: Jossey- Bass Publishers.  

Antonovsky, A. (1996). The Salutogenetic Model as a Theory to Guide Health Promotion. 

 Health Promotion International 11 (1), 11-18. DOI: 10.1093/heapro/11.1.11.  

Bakken, A., Sletten, M. & Eriksen, I. (2019). Generasjon prestasjon?. Tidsskrift for  

Ungdomsforskning, 18 (2), 45-75. Hentet fra   

https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3151 

Bandura, A. (2004). Health Promotion by Social Cognitive Means. Department of  

Psychology, 31(2), 143-164. DOI: 10.1177/1090198104263660.  

Barr, J. J. (2011). The relationship between teachers´ empathy and perceptions of school  

culture. Educational studies, 37(3), 365-369. DOI: 10.1080/03055698.2010.506342.  

Befring, E. (2007). Skolen for barnas beste: Oppvekst og læring i et pedagogisk perspektiv.  



74 
 

Oslo: Det norske samlaget.  

Befring, E. (2012). Forebygging- tidlig innsats til barns beste. I Bjørnsrud, H. & Nilsen, S  

(Red.), Tidlig innsats- bedre læring for alle? (s. 21-36). Litauen: Cappelen Damm AS. 

Belsky, J. & Steinberg, L. D. (1978). The effects of day care: A critical review. Child  

development, 49(4), 929-949. DOI: 10.2307/1128732.  

Birkemo, A. (1999). Opplæringskvalitet i skolen. Oslo: Universitetsforlaget AS. 

Bjørnsrud, H. & Nilsen, S. (2012). Tidlig innsats i en kultur for læring. I Bjørnsrud, H. &  

Nilsen, S (Red.), Tidlig innsats- bedre læring for alle?(s. 11-20). Litauen: Cappelen 

Damm AS.  

Blaustein, M. E. & Kinniburgh, K. M. (2010). Treating traumatic stress in children and  

adolescents: How to foster resilience through attachment, self-regulation, and  

competency. New York: The Guilford Press.   

Bonanno, G. A. & Diminich, E. D. (2013). Positive adjustment to adversity- trajectories of  

minimal- impact resilience and emergent resilience. Journal of Child Psychology and  

Psychiatry, 54 (4), 378-401. DOI: 10.1111/jcpp.12021.  

Borge, A. I. H. (2010). Resiliens og sped og småbarns psykiske helse. I Moe, V., Slinning, K.  

& Hansen, B. M (Red.), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Oslo:Gyldendal.  

Borge, A. I .H. (2018). Resiliens- risiko og sunn utvikling (3. Utgave). Oslo: Gyldendal.  

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Retrospect and Prospect. American  

Orthopsychiathric Assosciation, 52 (4), 664- 678. https://doi.org/10.1111/j.1939-

0025.1982.tb01456.x.  

Breda, A. D. V. (2018). A critical review of resilience theory and its relevance for social  

work. Department of Social Work, 54 (1), 1-18. DOI: 10.15270/54-1-611. 

Brent, D. & Maalouf, F. (2018). Depressive disorders in childhood and adolescence. I Thapar,  

A., Pine, D. S., Leckman, J. F., Scott, S., Snowling, M. J. & Taylor, E (Red.), Rutter's 

Child and Adolescent Psychiatry (s. 874- 892). Oxford: Blackwell Publishing. 



75 
 

Broberg, M., Hagstrøm, B. & Broberg, A. (2014). Tilknytning i barnehagen: Hva 

betyr trygghet for lek og læring? Latvia: Cappelen Damm AS.  

Bronfenbrenner, U. (1978). The social role of the child in ecological perspective, 7 (1), 4-20,  

DOI: 10.1515/zfsoz-1978-0101.  

Bru, E., Garvik, M., Øverland, K., & Idsøe, T. (2017). Depresjon. I Bru, E., Idsøe, E. C. &  

Øverland, K (Red.), Psykisk helse i skolen (s. 70-92). Oslo: Universitetsforlaget.  

Coplan, R. J. & Arbeau, K. A. (2008). The stresses of a "brave new world": Shyness and  

school adjustment in kindergarten. Journal of Research in Childhood Education, 22 

(4), 377-389. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02568540809594634.  

deVries, M. W. (1984). Temperament and infant mortality among the Masai of East Africa.  

American Journal of Psychiatry, 141(10), 1189-1194. DOI: 10.1176/ajp.141.10.1189.  

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a  

national index. American Psychologist, 55 (1), 34-43. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34.  

Eisenberg, N., Cumberland, A. & Spinrad, L. T. (1998). Parental Socialization of  

Emotion.Psychological Inquiry. 9 (4), 241–273. DOI: 

https://doi.org/10.1207/s15327965pli0904_1.  

Erikson, H. E. (1977). Childhood and Society. London: Paladin Grafton Books A Division of  

the Collins Publishing Group.  

Fasting, B. R. & Sundar, R. P. (2018). Introduksjon. I Fasting, R. (Red.), Pedagogisk  

systemarbeid: Endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og PP-tjenesten (s. 

15-25). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.  

Fenning, M. R. & Baker, K. J. (2012). Mother- Child Interaction and Resilience in Children  

With Early Developmental Risk. Journal of Family Psychology, 26 (3), 411-420. DOI: 

10.1037/a0028287.  

Frydenberg, E. (2019). Adolescent Coping: Promoting Resilience and Well-Being.  

London/New York: Routledge Taylor & Francis Group.  



76 
 

Førde, S. (2014). Tapt barndom, eller? Barns navigering fra krenkelser og traumer mot  

psykisk styrke. Bergen: Fagbokforlaget.  

Garmezy, N. (1985). Stress resistant children: The search for protective factors. I J. E.  

Stevenson (Red.), Journal of Child Psychology and Psychiatry, (s. 213- 233). Oxford: 

Pergamon Press. 

Gerhardt, S. (2010). The Selfish Society. How we All Forgot to Love One Another and Made  

Money Instead. London/New York: Simon & Schuster.  

Greenberg, T. M. & Riggs, R. N. (2018). Prevention of mental disorders and promotion of  

competence. I Thapar, A., Pine, D. S., Leckman, J. F., Scott, S., Snowling, M. J. & 

Taylor, E. (Red.), Rutter's Child and Adolescent Psychiatry, (s. 215-226). Oxford: 

Blackwell Publishing.  

Guimond, F. A., Brendgen, M., Vitaro, F., Dionne, G. & Boivin, M. (2015).  

Peer Victimization and Anxiety in Genetically Vulnerbale Youth: The Protective 

Roles of Teachers´ Self-Efficacy and Anti-Bullying Classroom Rules. Journal of 

Abnormal Child Psychology, 43 (6), 1095-1106. DOI: 10.1007/s10802-015-0001-3.  

Halberstadt, G. A. & Eaton, L. K. (2002). A Meta-Analysis of Family Expressiveness and  

Children's Emotion Expressiveness and Understanding. Marriage & Family Review, 

34 (1-2), 35-62. DOI: https://doi.org/10.1300/J002v34n01_03.  

Hall, S. C. & Lindzey, G. (1978). Theories of personality. New York: Wiley & Sons.  

Hammen, C. (2003). Risk and Protective Factors for Children of Depressed Parents.  

I Luthar, S. S. (Red)., Resilience and Vulnerability: Adaptation in the Context of 

Childhood Adversities, (s. 50- 75). New York: Cambridge University Press.  

Harter, S. (1999). The Construction of the Self: A developmental perspective. 

New York: Guilford Press.  

Hartling, L. M. (2008). Strengthening Resilience in a Risky World: It's All About  

Relationships. Women & Therapy, 31 (2-4), 51-70. DOI: 1

 0.1080/02703140802145870.  



77 
 

Helland, S. S., Wilhelmsen, T., Alexandersen, N., Brandlistuen, R. E., Schjølberg, S. & 

Wang, M. V. (2019).  

Skoleferdigheter og psykisk helse hos 8-åringer. Betydningen av pedagogisk praksis i 

barnehagen og læringsmiljø i skolen. Hentet fra 

https://www.fhi.no/publ/2019/skoleferdigheter-og-psykisk-helse-hos-8-aringer-

betydningen-av-pedagogisk/ 

Helsedirektoratet. (2018, 2. Januar). Livskvalitet og psykisk helse. Hentet fra 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/livskvalitet-og-psykisk-

helse  

Helsedirektoratet. (2017, 12. April). Psykisk helse og livsmestring. Hentet fra 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-

skolen/psykisk-helse-og-livsmestring-i-skolen  

Hobfoll, S. E. (2010). Conservation of resources theory: its implications for stress, health and 

resilience.  

Oxford handbook. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780195375343.013.0007.  

Joussemet, M., Mageau, G. A. & Koestner, R. (2013).  

Promoting Optimal Parenting and Children’s Mental Health: A Preliminary Evaluation 

of the How-to Parenting Program. Journal of Child and Family Studies, 23 (6), 949-

964. DOI:http://dx.doi.org/10.1007/s10826-013-9751-0.  

Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness. 

Journal of Personality and Social Psychology, 37 (1), 1-11. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.37.1.1.  

Kreyberg, E. (2017). Samarbeid når eleven har psykiske helseplager. I Bru, E., Idsøe, E. C. &  

Øverland, K (Red), Psykisk helse i skolen (s. 271-290). Oslo: Universitetsforlaget.  

Kunnskapsdepartementet. (2016). Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av  

Kunnskapsløftet. (Meld. St. 28 (2015–2016)). Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/  

Lazarus, R. S. (1991). Emotion and Adaption. New York: Oxford University Press.  



78 
 

Folkman, S. & Lazarus, R. S. (1988). The relationship between coping and emotion:  

Implications for theory and research. Department of Psychology, 26 (3), 309-317. 

DOI: https://doi.org/10.1016/0277-9536(88)90395-4.  

Luthar, S. S. (2006). Resilience and development: A Synthesis of Research across Five 

 Decades. New York: Wiley.  

Luthar, S.S., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: Implications for 

interventions and social policies. Developmental Psychopathology, 12 (4), 857-885. 

DOI: 10.1017/S0954579400004156.  

Læringssenteret. (2001). Håndbok for PP-tjenesten. Oslo: GAN Grafisk as.  

Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner. (2017, 3. Januar).  

Livsmestring i skolen. Hentet fra: https://www.lnu.no/wp-content/uploads/2017/01/lis-

sluttrapport-1.pdf 

Masten, A. S. (2001). Ordinary Magic: Resilience Processes in Development.  

American Psychologist, 56 (3), 227-238. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0003-

066X.56.3.227.  

Masten, A. S. (2014). Global Perspectives on Resilience in Children and Youth.  

Child Development, 85 (1), 6-20. DOI: https://doi.org/10.1111/cdev.12205.  

Masten, A. S. & Monn, A. R. (2015). Child and Family Resilience: A Call for Integrated 

Science, Practice and Professional Training. Family Relations: An Interdisciplinary 

Journal of Applied Family Studies, 64 (1), 5-21. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1111/fare.12103.  

Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? I Salovey, P. & Sluyter,  

D. J. (Red.), Emotional development and emotional intelligence: Educational 

implications (s. 3-34). New York: Harper Collins. 

Merry, S. N. & Moor, S. (2018). School-based mental health interventions. I Thapar, A., Pine,  

D. S., Leckman, J. F., Scott, S., Snowling, M. J. & Taylor, E. (Red.), Rutter's Child 

and Adolescent Psychiatry (s. 545-558). Oxford: Blackwell Publishing.  

Myers, D. G. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist, 



79 
 

 55 (1), 56-67. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.56.  

Nygård, R. & Kunszneti, A. (1999). The Agent- Pawn Construct: Basic viewpoint and  

preliminary scale development work. Scandinavian Journal of Educational Research, 

43 (1), 91-106. DOI: 10.1080/0031383990430106. 

Nygård, R. (1993). Aktør eller brikke? Om menneskers selvforståelse. Oslo: Gyldendal 

 Akademisk Forlag.  

Ogden, T. (2015). Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge. Oslo: Gyldendal 

 Akademisk Forlag. 

Ogihara, Y. & Uchida, Y. (2014). Does individualism bring happiness? Negative effects of  

individualism on interpersonal relationships and happiness. Department of Cognitive 

Psychology in Education, 5, Article ID 135. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00135.  

Olsen, M. I. & Traavik, K. M. (2014). Resiliens i skolen: om hvordan skolen kan bidra til 

 livsmestring for sårbare barn og unge: Teori og tiltak. Bergen: Fagbokforlaget.  

Opplæringsloven. (1998). Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen.  

Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61  

Peterson, C. (2000). The future of optimism. American Psychologist, 55 (1), 44-55. 

 DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.44.  

Pine, S. D. & Klein, G. R. (2018). Anxiety disorders. I Thapar, A., Pine, D. S., Leckman, J. 

F., Scott, S., Snowling, M. J. & Taylor, E. (Red.), Rutter's Child and Adolescent 

Psychiatry (s. 822-840). Oxford: Blackwell Publishing.  

Powell, B., Cooper, G., Hoffman, K. & Marvin, B. (2015). Trygghetssirkelen – en  

tilknytningsbasert intervensjon. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.  

Reevy, G. M. & Frydenberg, E. (2011). Personality, stress and coping: implications for 

 education. North Carolina: Information Age publishing.  

Rubin, K. H., Bukowski, W. & Parker, J. G. (1998). Peer interactions, relationships, and 

groups. I Damon, W. & Eisenberg, N. (Red.), Handbook of child psychology, 3, 619–

700.  



80 
 

Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. Developmental Psychopathology, 24 (2), 

335–344. DOI: https://doi.org/10.1017/S0954579412000028. 

Rutter, M. (2013). Annual research review. Resilience – clinical implications. Journal of 

Child Psychology and Psychiatry, 54 (4), 474-487. DOI:10.1111/j.1469-

7610.2012.02615.x. 

Rutter, M. (2018). Resilience: Concepts, findings and clinical implications.  

I Thapar, A., Pine, D. S., Leckman, J. F., Scott, S., Snowling, M. J., Taylor, E. (Red.), 

Rutters Child and Adolescent Psychiatry (s. 341-350). Oxford. Wiley Blackwell.  

Rutter, M. (2006). Implications of Resilience Concepts for Scientific Understanding.  

I Lester, M. B., Masten, A., & McEwen, B. (Red.), Resilience in Children. New York: 

Blackwell Publishing.  

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55 (1), 68-

78. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68.  

Sameroff, A. J. (2009). The transactional model. I Sameroff, A. J. (Red.), The transactional 

model of development: How children and contexts shape each other (s. 3-21). 

Washington DC: American Psychological Association. 

Sameroff, A. J. & Rosenblum, K. L. (2006). Psychosocial Constraints on the Development of 

Resilience. I Lester, M. B., Masten, A. & McEwen, B. (Red.), Resilience in Children.  

New York: Blackwell Publishing.  

Schmid, T. (2006). Promoting Health Through Creativity. John Wiley & Sons.  

Schwartz, B. (2000). Self-determination: The tyranny of freedom. American Psychologist, 55 

 (1), 79-88. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.79.  

Segrin, C. & Flora, J. (2000). Poor Social Skills Are a Vulnerability Factor in the  

Development of Psychosocial Problems. Human Communication Research, 26 (3), 

489-514. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2958.2000.tb00766.x.  

Seligman, E. P. M. (1975). Helplessness: On depression, development and death.  



81 
 

San Fransisco: W. H. Freeman.  

Seligman, E. P. M. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An  

introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14. DOI:10.1037/0003-066X.55.1.5 

Seligman, E. P. M. (2002). Authentic happiness: using the new positive psychology to realize  

your potential for lasting fullfillment. New York: Free Press. 

Seligman, E. P. M., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K. & Linkins, M. (2009). Positive  

education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of 

Education, 35(3), 293-311. DOI: 10.1080/03054980902934563.  

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2013). Skolen som læringsarena: selvoppfatning, motivasjon 

 og læring (2.utg.). Oslo: Universitetsforlaget AS.  

Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A. S., Brick, P. C. & Yehuda, R. (2014). 

Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. 

European Journal of Psychotraumatology, 5 (1), 25338, DOI: 10.3402/ejpt.v5.25338.  

Sletten, A. M. & Bakken, A. (2016). Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og  

samfunnsmessige forklaringer. Utdanningsforskning, NOVA Notat 4/2016. Hentet fra 

https://utdanningsforskning.no/artikler/psykiske-helseplager-blant-ungdom--

tidstrender-og-samfunnsmessige-forklaringer/  

Smith, L. (2002). Tilknytning og barns utvikling. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 

Smith, L. (2010). Tidlig utvikling, risiko og psykopatologi. I Moe, V., Slinning, K. S. &  

 Hansen, B. M. (Red.), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Oslo: Gyldendal.  

Smith, L. & Ulvund, S. E. (1999). Spedbarnsalderen. Oslo: Universitetsforlaget.  

Spilt, J. L., Vervoort, E. & Verschueren, K. (2018). Teacher-Child Dependency and Teacher  

Sensitivity Predict Engagement of Children With Attachment Problems. School 

Psychology Quarterly, 33 (3), 419-427. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/spq0000215.  

Suomi, S. J. (2006). Risk, Resilience, and Gene x Environment Interactions in Rhesus  

Monkeys. I Lester, M. B., Masten, A., & McEwen, B. (Red.), Resilience in Children. 

1094. New York: Blackwell Publishing.  



82 
 

Vandell, D., Belsky, J., Burchinal, M., Steinberg, L. & Vandergrift, N. (2010). Do effects of  

early child care extend to age 15 years? Results from the NICHD study of early child 

care and youth development. Child development, 81 (3), 737-756. DOI: 

10.1111/j.1467-8624.2010.01431.x.  

Vogt, A. (2016). Rådgivning i skole og barnehage: mange muligheter for hjelp til barn og  

 unge. Oslo: Cappelen Damm AS.  

Vygotsky, L. S. & Rieber, R. W. (Red.). (1998). Cognition and language: Series in  

psycholinguistics. The collected works of L. S. Vygotsky, Vol. 5. Child psychology, 

New York: Plenum Press.  

Waaktaar, T & Christie, H. J. (2008). Styrk sterke sider: håndbok i resiliensgrupper for barn 

 med psykososiale belastninger. Oslo: Kommuneforlaget.  

Wachs, T. D. (2006). Contributions of Temperament to Buffering and Sensitization Processes  

in Children´s Development. I Lester, M. B., Masten, A. & McEwen, B. (Red.), 

Resilience in Children. Vol. 1094. New York: Blackwell Publishing. 

Werner, E. E. (1993). Risk, resilience, and recovery: perspectives from the Kauai longitudinal  

study. Development and Psychopathology, 5 (4), 503-515. DOI: 

https://doi.org/10.1017/S095457940000612X.  

Werner, E. E. (1996). Vulnerable but invincible: High risk children from birth to adulthood.  

 European Child and Adolescent Psychiatry, 5 (1), 47-51. DOI: 10.1007/BF00538544.  

White, S. A., Sirota, N. S., Frohn, R. S., Swenson, E. S. & Rudasill, M. K. (2018). Childrens  

Temperament and the Transition to Kindergarten: A Question of ´´Fit´´. I Mashburn, J. 

A., LoCasale, C. J., Pears, C. K. (Red.), Kindergarten Transition and Readiness: 

Promoting Cognitive, Social-Emotional, and Self- Regulatory Development. (S. 225-

245). USA: Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-319-90200-5. 

Ungar, M. (2006). Strengths-Based Counseling with at risk youth. United Stated of America:  

Corwin Press.  

Utdanningsdirektoratet. (2017a, 1. August). Barns medvirkning. Hentet fra:  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barns-medvirkning/  



83 
 

Utdanningsdirektoratet. (2017b, 29. August). Hva gjør PP-tjenesten? Hentet fra:  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/hva-gjor-pp-

tjenesten/ 

Utdanningsdirektoratet (2018, 22. Oktober). Folkehelse og livsmestring. Hentet fra:  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/prinsipper-for-

laring-utvikling-og-danning/tverrfaglige-temaer/folkehelse-og-livsmestring/  

Zachrisson, H. D. & Dearing, E. (2015). Family income dynamics, early childhood education  

and care, and early child behavior problems in Norway. Child Development, 86 (2), 

425-440. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/cdev.12306.  

Zulfiqar, N., LoCasale, C. J., Sweeney, B., DeCoster, J., Rudasill, M. K., McGinnis, C., Acar,  

I. & Miller, K. (2018). Transition Practices and Children´s Development During 

Kindergarten: The role of Close Teacher- Childre Relationships. I Mashburn, J. A., 

LoCasale, C. J. & Pears, C. K. (Red.), Kindergarten Transition and Readiness: 

Promoting Cognitive, Social-Emotional, and Self- Regulatory Development (S. 265-

282). USA: Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-319-90200-5. S. 

265-282.  

Øverland, K. & Bru, E. (2017). Angst. I Bru, E., Idsøe, E. C. & Øverland, K. (Red.), Psykisk  

 helse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Øzerk, M. (2005). Rådgivning til minoritetsspråklige foreldre fra et multikulturelt perspektiv.  

 Skolepsykologi, 5, 27-43. 

 


