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Sammendrag 

I de siste tiårene har traumeforskningen konkludert med at traumatiske hendelser ofte fører til 

hyppig aktivering av nevrobiologiske stressresponser. Uten en god støtte rundt barnet kan 

slike stressresponser gi varige endringer i det nevrologiske grunnlaget for emosjonelle og 

kognitive prosesser, spesielt når stresspåvirkningen skjer på et tidlig stadium i barnets 

utvikling (Gunnar & Quevedo, 2007). Dersom stresspåvirkningen skjer i perioden barnet går i 

barnehage eller skole kan de emosjonelle og kognitive endringene påvirke skolefunksjonen i 

form av nedsatt konsentrasjon og redusert minnefunksjon. Slik kognitiv svikt kan gi nedsatt 

skolefungering, som skaper store konsekvenser for elever i alle aldre (Dyb & Jensen, 2019).  

 

Dessuten har flere studier vist at barn som opplever traumatiske hendelser kan utvikle 

langvarige psykiske plager og den mest spesifikke lidelsen som kan utvikle seg etter en slik 

hendelse er posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) (Dyb & Jensen, 2019). Epidemiologiske 

studier har vist at omfanget av PTSD har ligget på under 10 prosent (Elklit, 2002; Giaconia et 

al., 1995; Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 1995). Når man ser hvor store 

konsekvenser traumatiske hendelser potensielt kan føre til er det en kritisk oppgave å hjelpe 

disse barna. Med bakgrunn i dette er oppgavens hensikt å undersøke hvordan skolen kan være 

en proaktiv arena for å forebygge samt redusere posttraumatiske stressreaksjoner hos elever i 

barnehage og skolealder. Med hensyn til forebygging av PTSS ser oppgaven på sosiale 

relasjoner som avgjørende for å regulere fysiologiske stressreaksjoner samt 

emosjonsregulering for at barn skal lære å regulere sine følelser, slik at de kan dempe og 

tilpasse følelsene til ulike situasjoner (Dyregrov, 2010). Med bakgrunn i dette er oppgavens 

overordnede problemstilling: 

«Hvilke traumefokuserte tiltak er tilgjengelig for barn i barnehage- og skolealder i Norge?» 

Følgende spesifikke forskningsspørsmål blir undersøkt: 

1)  Hvilke traumefokuserte tiltak i barnehager og skoler er beskrevet i litteraturen for 

barn i skole og barnehagealder? 

2)  Hvordan er disse implementert og hvilken effekt har de? 

3) Hvilke muligheter samt begrensninger finnes ved dem? 
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Oversikt over ulike tiltaksnivå for forebygging, fra universelle tiltak til behandling (Indikativ 

ble ekskludert): 

• Universelle tiltak: DUÅ- skole og barnehageprogrammet, LP-modellen 

•  Selektive tiltak: PALS, Foreldretreningsprogrammet 

•  Behandlingstiltak: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) 

Denne oppgaven er skrevet på bakgrunn av eksisterende litteratur, der litteraturgjennomgang 

er avendt som metode for å prøve å belyse og besvare oppgavens problemstilling. Det er blitt 

gjort søk i databasene PsycInfo, Oria(Bibsyss), Google Scholar. Samtlige av de 11 inkluderte 

artiklene er effektstudier som undersøker effekten av det aktuelle tiltaket. Videre har 

oppgaven anvendt kunnskapsoppsummeringer utgitt av Regionalt kunnskapssenter for barn og 

unge, RKBU Nord, Folkehelseinstituttet (FHI), Utdanningsdirektoratet, Regionsenter for barn 

og unges psykiske helse (Rbup) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

(NKVTS).  

Resultatene fra DUÅ skole og barnehageprogrammet viste gruppeeffekter på undervariabler 

som intensitet og problem for eksternaliserende atferd samt høyere behandlingseffekt for barn 

som er i høyere risiko for å utvikle plager sammenlignet med de som ikke var i risiko 

(Aasheim, Reedtz, Handegård, Martinussen & Mørch, 2019). DUÅ viste også en signifikant 

endring for forebyggende tiltakseffekt for internaliseringsvansker. Videre ble det målt effekt 

på elev-lærer relasjon og sosial kompetanse. LP-modellen viser positive endringer relatert til 

trivsel i skolen, relasjoner mellom elever og lærere samt sosial kompetanse og skolefaglig 

utvikling.  

Resultatene fra PALS viser små effekter for generell, moderat og alvorlig atferd. Det er også 

målt liten effekt på læringsmiljøet. PALS viste til positive endringer i lærernes kollektive og 

individuelle mestringsstrategier, samt bruken av atferdsregulerende strategier. 

Foreldretreningsprogrammet viser reduksjon av aggressiv atferd og forbedring i sosial atferd 

samt moderat effekt av foreldreoppdragelse og reduksjon av foreldrestress.  

Både de universelle og selektive tiltakene som er presentert i denne oppgaven har blitt vist å 

kunne gjennomføres i en skolekontekst. Med bakgrunn i positiv effekt for eksternaliserings og 

internaliseringsvansker samt forbedring i sosiale relasjoner ligger det et grunnlag til å trolig 

trekke slutningen om at tiltakene kan være av relevans med hensyn til traumatiserte elever. I 

midlertidig bør implementering modifiseres for denne elevgruppen ved bruk av 

psykoedukative metoder og verktøy som på generelt grunnlag unngår stigmatisering av denne 
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elevgruppen. Forutsetninger som bør ligge til grunn for en god traumefokusert 

implementeringskvalitet er kunnskap om traume relaterte vansker som er betinget av 

tverrfaglig samarbeid i tillegg bør tiltak implementeres i henhold til overordnede 

skoleomfattende tiltaksmodeller. Videre er det behov for evidensbaserte intervensjoner som 

kan gjennomføres i en skolekontekst som er spesifikt rettet mot denne elevgruppen. I 

fremtidige intervensjonsstudier bør det foreligge større hensyn til denne variabelen. 
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1.Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

Den 22.juli. 2011 ble politisk aktiv ungdom på Utøya utsatt for de alvorligste 

terrorhandlingene i Norge i fredstid. I over halvannen time ble de jaget av en mann ikledd 

falsk politiuniform som skjøt, såret og drepte dem han kom over. Over hele landet var det 

foreldre som fulgte de grusomme handlingene på nyhetene og digitale medier. Til sammen ble 

77 personer drept i angrepene. Ettervirkningene for de overlevende, i form av blant annet 

psykiske belastninger var store. Umiddelbart etter hendelsen ble det reist spørsmål om 

hvordan norske myndigheter kunne hjelpe og ivareta de som var direkte berørt av 

terrorangrepet. Dette var noe av bakgrunnen for at nasjonalt kunnskapssenter om vold og 

traumatisk stress (NKVTS) startet en behandlingsstudie av traumatiserte barn og unge. 

 

Erfaringene som ble gjort da rekrutteringen til studien ble gjennomført viste at traumer og 

posstraumatiske stresslidelser hos barn sjeldent var henvisningsgrunnlaget for behandling. 

Samtidig hadde mange savnet proaktiv og vedvarende oppfølging. Årsaken til det var at 

mange etterlyste manglende kontaktpersoner eller savnet hjelp på et tidligere tidspunkt. Flere 

hadde også savnet bedre informasjon om vanlige reaksjoner etter traumatiske hendelser samt 

konkrete råd om hvordan de kunne støtte barna sine i tiden etter hendelsen. Videre ble det 

rapportert om mangelfull oppfølgning fra skole i tillegg til at enkelte opplevde at 

tilretteleggingen fra skolen manglet. Studien eksponerte den manglende kompetansen på 

posttraumatiske reaksjoner samt tilrettelagt oppfølgning etter traumatiske hendelser. En 

konsekvens av dette kan være at mange barn ikke får behandling eller tilpassede tiltak etter 

traumatiserende hendelser (Glad, Jensen & Dyb, 2014).  

 

Som nevnt i det foregående eksisterer det en bekymring relatert til identifisering og 

oppfølgning av traumatiserte elever i Norge. Denne  legitimeres på bakgrunn av at det ikke 

finnes klare føringer og støtte til skoler og barnehager for å jobbe med traumer. 

Utdanningsdirektoratet har på sine sider informasjon om hvordan en skal identifisere traumer 

men dette er kun i forbindelse med minoritetselever og flyktninger, ikke alle barn. 

(Utdaninngsdirektoratet, 2016). Videre har UDIR føringer, men disse er derimot relatert til 

administrativ håndtering av elever med traumer som er kun rettet mot videregående 
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(Utdaninngsdirektoratet, 2019). Og det blir blant annet indirekte inkludert i avsnittet angående 

trivsel i skole og barnehage (Utdaninngsdirektoratet, 2020). Det vi kan konkludere med på 

bakgrunn av dette er at UDIR ikke har tilstrekkelig med evidensbasert støttemateriale for 

skoler og barnehager om hvordan de skal jobbe med traumer. Dette blir i større grad opp til 

hver enkelt skole og barnehage og tilegne seg kunnskap om. Med utgangspunkt i dette er 

bakgrunnen for oppgaven at barn som opplever traumer, om det er ekstraordinære hendelser 

(22.juli, naturkatastrofer etc), krig, vold eller overgrep ikke får en tilstrekkelig god oppfølging 

i barnehage og skole. Derfor vil oppgaven gå inn i litteraturen og se på hva som er tilgjengelig 

av programmer og tiltak for barn som har opplevd traumer. Skolen har et samfunnsmandat, 

noe som betyr at samfunnet har gitt skolen et oppdrag. Dette oppdraget er bredt, men samtidig 

individorientert i betydningen at den enkelte eleven skal kunne tilegne seg kunnskap, 

ferdigheter og kompetanse. Denne kunnskapsutviklingen skal legge grunnlaget for at eleven 

senere i livet skal kunne ha et arbeid og forsørge seg selv (Opplæringslova, 1998). Skolen skal 

også utvikle et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust 

og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og 

stimuleres til faglig og sosial utvikling. Derimot hvis elevene føler seg utrygge, kan det 

hemme læring. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle 

voksne, i samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, foresatte og elevene har sammen 

ansvar for å fremme helse, trivsel og læring (Kunnskapsdepartementet, 2017).  

 

Tidlig intervensjon vet vi er nødvendig fordi manglende innsats hos barn med traumer kan få 

alvorlige konsekvenser. En metaanalyse konkluderte med at mange individer som blir utsatt 

for en eller flere traumatiske hendelser utvikler alvorlige psykiske plager, som 

posttraumatiske stressreaksjoner. Prognosen blir dårligere hvis PTSD blir diagnostisert senere, 

enn fem måneder etter den traumatiske hendelsen. Dette indikerer at effektive forebyggende 

og behandlende tiltak i stor grad bør implementeres for individer som har opplevd traumer 

eller blitt diagnostisert med PTSD. Årsaken til det er for å unngå langvarig påkjenning og 

redusere de tilknyttede kostnadene for de berørte individer, deres familier og samfunnet for 

øvrig (Morina, Wicherts, Lobbrecht & Priebe, 2014). Med utgangspunkt i dette vil oppgavens 

hovedproblemstilling fokusere på hvilke traumefokuserte tiltak som er tilgjengelig for 

barnehager og skoler i Norge. 
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1.2 Introduksjon 

Dessverre utsettes barn for traumatiske hendelser i samfunnet som forårsaker psykologiske 

vansker (Øverlien, Hauge & Schultz, 2016). Dette er opplevelser og erfaringer som preger og 

setter spor hos barn og unge som blir utsatt for dem. Det er barn som er utsatt for hendelser 

som vold og seksuelle overgrep, barn som på grunn av krig og uroligheter må flykte fra dem 

som står dem nær, og fra steder de har følt tilhørighet til. Og det er barn som blir revet ut av 

det kjente og trygge når katastrofen nådeløst og uten forvarsel deler livet inn i to epoker, før 

og etter. Barn er avhengige av voksne for beskyttelse og tilgang på grunnleggende behov som 

mat, tak over hodet og omsorg. De skal gå på skolen, og foreldrene skal se til at barn får 

mulighet for læring. Barn har ikke samme rettigheter som voksne, men har også rettigheter 

som voksne ikke har. Barnas status som barn gjør dem sårbare (Øverlien et al., 2016).  

 

I Norge finnes det ingen klar oversikt over omfanget av traumatiserte barn. Det er dog blitt 

rapportert gjennom undersøkelser som viser at omfanget av traumerelaterte utfordringer kan 

være store. Denne rapporteringen er relatert til barn som utsettes for vold. Det er viktig å 

legge til at dette er undersøkelser som ikke sier noe om respondentene er traumatisert eller 

lider av PTSD. Rapportene kan indikere at de har opplevd potensielt traumatiserende 

hendelser. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) publiserte 

en rapport i 2007. Rapporten viste at 25 prosent av 7033 avgangselever i videregående skole 

hadde blitt utsatt for minst ett tilfelle av vold fra foreldrene en eller flere ganger i løpet av 

livet. I en annen undersøkelse som omfattet 15 930 ungdommer i 10. klasse, svarte 35,4 

prosent av elevene at de hadde blitt utsatt for vold fra jevnaldrende i løpet av det siste året 

(Schou, Graff-Iversen & Dyb, 2007). I tillegg viser internasjonale studier at 8-12 prosent av 

amerikansk ungdom har opplevd minst et seksuelt overgrep, 9-19 prosent har opplevd fysisk 

vold fra en omsorgsgiver, 38-70 prosent har vært vitne til alvorlig vold i lokalsamfunnet, 20-

25 prosent har blitt utsatt for naturlig eller menneskeskapt katastrofe (Saunders & Adams, 

2014).Videre indikerte en metaanalyse som inkluderte 22 land at seksuelle overgrep oppleves 

av rundt 20 prosent av alle jenter under 18 år, for gutter var dette på 8 prosent. Lignende rater 

er også funnet blant barn som er vitne til familievold eller selv utsatt for vold, ettersom de ofte 

går sammen (Pereda, Guilera, Santacana & Gómez-Benito, 2009). Studiene indikerer at det er 

mange barn som opplever potensielt traumatiserende hendelser. Samtidig er det viktig å 

understreke at tallene som blir representert i statistikken ikke gir et helhetlig bilde av 

situasjonen. Traumer, vold og krenkelser er komplekse fenomener som er vanskelige å måle. 



4 
 

Årsaken til det kan være at når folk blir bedt om å huske hendelser fra tidligere perioder i sitt 

liv, kan de huske feil, for barn kan det også være vanskelig å fortelle om vold og misbruk i 

egen familie (Mossige & Stefansen, 2007). Som en konsekvens av dette er det ikke urimelig å 

forestille seg at det kan foreligge store mørketall som ikke blir representert i statistikken.  

 

I mange år ble det antatt at barn i liten grad ble påvirket av traumatiske hendelser. Om voksne 

bare unnlot å snakke om det som hadde hendt, var det en antagelse om at barnet ville glemme 

og vokse seg fra eventuelle problemer. I midlertidig hevder Dyregrov (2010) at skjerming av 

informasjon kan skade barna mer enn det hjelper dem. Derfor er det hentet mye kunnskap om 

strategier for å overleve og mestre situasjonen. Mestring i denne sammenhengen blir betegnet 

som tanker og strategier som barnet utvikler for å håndtere kilden til stressbelastningen samt 

redusere følelsesmessige reaksjoner (Aldwin, 2007). Strategien barnet anvender for å mestre 

hendelsen kan påvirke hvor omfattende de psykologiske konsekvensene blir i ettertid 

(Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen & Wadsworth, 2001). Ut ifra dette kan det 

hevdes at kunnskapen om slike strategier kan bidra til å hjelpe de som er utsatt med å forstå 

sine egne tanker og reaksjoner under hendelsen. Samtidig kan denne kunnskapen anvendes for 

å veilede terapeuter når de skal gi behandling (Dyb & Jensen, 2019). Iløpet av de siste tiårene 

har det vært økt interesse i traumefeltet i tillegg til hvilke ringvirkninger traumer har på barns 

psykiske helse. Som en konsekvens av denne interessen viser forskning til utviklingen av 

effektive behandlingsmetoder som har bidratt til større bevissthet rundt traumer. Det har blant 

annet hatt stor betydning for kompetansehevingen i spesialisthelsetjenesten. De har nå 

tilstrekkelig med kompetanse for å gjenkjenne og håndtere traumer som påvirker utvikling og 

funksjon hos barn og unge (Jensen, 2011). Likevel er det et behov for å dele denne 

kunnskapen med skoler og barnehager slik at de kan implementere forebyggende tiltak samt 

styrke kompetansen rundt gjenkjenning og håndtering av traumer.  

 

Tidlig identifisering av traumatiske hendelser er nødvendig for å innføre tidlig innsats hos 

utsatte barn. Dette er hendelser som kan utgjøre en betydelig risikofaktor for utviklingen av 

psykiske vansker. Det var tidligere anslått at rundt 30-40 prosent av barn og unge som er 

utsatt for traumatiske hendelser ville utvikle posttraumatisk stresslidelse (Fletcher, 1996). 

Imidlertidig viser en nyere metastudie at det i gjennomsnitt er 15,9 prosent som utvikler 

posttraumatisk stresslidelse (Alisic et al., 2014). Den høye forekomsten av psykiske lidelser 
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hos barn og unge utsatt for traumer gjør at mange vil ha behov for oppfølgning og behandling 

av spesialisthelsetjenesten. Likevel kan det oppstå utfordringer i det praktiske feltet. Disse 

utfordringene har blant annet en sammenheng med hva Harris, Lieberman og Marans (2007) 

viste til. De hevdet at de fleste barn med traumehistorie i det amerikanske barnevenssystemet 

sjeldent fikk psykisk helsehjelp. I den forbindelse foreligger det også en studie som kan vise 

til at denne slutningen sannsynligvis også impliserer det norske helsesystemet. I en 

landsomfattende kartlegging blant behandlere i BUP ble det estimert til at en stor andel av 

deres pasienter var traumatiserte. Årsaken til det var at barnas symptomer ble som regel 

forstått som tegn på depresjon, angst eller ADHD. Dessuten ble henvisningene som kunne ha 

knyttet barnets symptomer til traumatiserende hendelser ofte utelatt (Ormhaug, Jensen, 

Hukkelberg & Egeland, 2012). En mulig årsak kan være at utviklingstraumer ofte gjenspeiler 

seg som reguleringsvansker med blant annet hyper- eller hyporeaksjoner. Slike vansker går 

ofte på tvers av diagnostiske kategorier (Nordanger & Braarud, 2014). På denne måten blir 

det krevende å identifisere traumer for spesialisthelsetjenesten, dersom det foreligger 

manglende kompetanse om traumerelaterte vansker blant fagpersoner som skriver 

henvisninger. Samtidig ble det også rapportert om mangel på nødvendig kompetanse for å 

behandle denne gruppen (Hjemdal, 2006). Videre viste en undersøkelse av vold og overgrep i 

Norge i 2014 at svært mange har slike erfaringer. Nesten halvparten av menn og en fjerdedel 

av kvinner har blitt utsatt for fysisk vold etter fylte 18 år. Samtidig har nesten 10 prosent av 

kvinner og 1 prosent av menn opplevd å bli voldtatt. I tillegg til at 10 prosent har opplevd 

fysisk vold i familien under oppveksten, mens 10 prosent  av kvinner og 3.5 prosent av menn 

har opplevd en form for seksuelt overgrep før de fylte 13 år. Tallene viser at til tross for at 

Norge er et fredelig land, har mange opplevd svært belastende hendelser som kan føre til 

plager i ettertid (Thoresen & Hjemdal, 2014). 

 

Med bakgrunn i dette kan man hevde at manglende identifisering kan bidra til at barnets 

erfaringer enten aldri blir avdekket i skolen, eller at det kommer frem sent i 

behandlingsforløpet. Forekomsten av traumatiske hendelser kommer an på hvem man spør og 

hva man spør om. På den ene siden har man grupper som soldater og ambulansearbeidere som 

er utsatt på grunn av yrket sitt. På den andre siden er det rusmisbrukere eller flyktninger som 

opplever mer traumatiske hendelser enn befolkningen for øvrig av sosiale grunner. En 

konsekvens av dette kan være at skolen og PPT bruker vesentlig med tid og ressurser for å 

avdekke reguleringsvansker, uten at de nødvendigvis tar utgangspunkt i de underliggende 
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årsakene. Sannsynligvis vil dette påvirke skolens henvisningsgrunnlag til PPT i forhold til 

hvilke vansker som de skal kartlegge. Dersom PPT ikke har god nok kompetanse på 

traumerelaterte vansker vil en eventuell henvisning til BUP være basert på 

reguleringsvanskene. Dette vil trolig skape utfordringer på tvers av fagfelt. På denne måten 

kan det medføre en viss sannsynlighet for at den traumatiske hendelsen aldri blir identifisert. 

Dette eksempelet illustrerer betydningen av tilstrekkelig med kompetanse på tvers av faglig 

bakgrunn for å kunne hjelpe disse barna. Ofte er det psykologer med klinisk kompetanse som 

behandler traumatiserte barn. Til tross for dette er kompetansen om reguleringsvansker 

nødvendig i skolen. En slik kunnskap kan være verdifull for forebyggende tiltak i skolen, og 

ved videre henvisning hvis det skulle være behov. Dette vil illustreres gjennom 

toleransevindumodellen senere i oppgaven. Likevel bør det konstateres at ved fraværet av en 

slik kompetansen i skolen kan en konsekvens, være at eleven opprettholder et forsterket 

alarmsystem. Trolig fordi læreren, spesialpedagogen eller pedagogisk psykologisk tjeneste 

ikke har tilstrekkelig med kompetanse for å implementere traumefokuserte tiltak. 

 

Utfordringen for skoler og barnehager er at behandling veldig ofte skjer i helsesektoren og det 

kan ofte ta lang tid før barnet henvises til BUP. Om det skyldes manglende kompetanse på 

traumer finnes det ikke grundig dokumentasjon på. Men det som er blitt dokumentert er at slik 

kunnskap finnes hos spesialisthelsetjenesten (Cohen, Mannarino & Deblinger, 2006). Denne 

problemstillingen må aktualiseres i dagens skole og PPT. Disse elevene tilbringer mye av 

tiden sin på skolen, og ikke på en helseinstitusjon derfor er det åpenbart at slik kunnskap bør 

være tilstede i skolen og Pedagogisk psykologisk tjeneste. Lærere skal ikke være terapeuter, 

men pedagoger sies det. En traumefokusert tilnærming til forebyggende tiltak med 

traumemodeller som teoretisk forankring behøver ikke å innebære klinisk kompetanse. 

Spesialpedagoger i skolen, eller PPT med særskilt traume kompetanse kan i utgangspunktet 

dekke det forebyggende aspektet. Men for at en slik implementering skal kunne utføres, 

forutsetter det at det må stilles større krav til traume kompetanse både i skolen og PPT. 

 

Med bakgrunn i studiene som har blitt presentert kan det hevdes at det må fokuseres 

ytterligere på tidlig intervensjon og identifiseringen av effektive strategier for forebygging i 

etterkant av traumatiske hendelser. Implementering av forebyggende tiltak og tidlig 

behandling for de som har opplevd traumatiserende hendelser vil ikke bare kunne dempe 
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symptomtrykket, men også samfunnsbelastningen i form av helseomsorgskostnader og andre 

kostnader forbundet med PTSD (Sabes-Figuera et al., 2012). Årsaken til det er at dette er en 

gruppe som ofte ender opp uten utdanning og arbeid, ofte marginalisert og har store psykiske 

og fysiske plager senere i livet. En studie gjennomført av Strøm et al. (2013) viste til at vold, 

seksuelt misbruk sannsynligvis kan få betydning for fremtidig økonomi og yrkesdeltakelse. 

De som var utsatt for vold hadde dobbelt så høy sannsynlighet for å ikke være i jobb senere i 

livet, sammenlignet med dem som ikke hadde vært utsatt for den type mishandling. En mulig 

forklaring kan være at slik mishandling påvirker psykisk helse samt evnen til å lære. Slik at de 

utsatte kan prestere dårligere på skolen, utvikle problematisk atferd, eller slutte i skolen for 

tidlig (Masten et al., 2005).  

 

Traumekompetanse er både betryggende og samtidig avgjørende for disse elevene. Det er de 

mest sårbare barna vi har og ikke hjelpe dem fører til at de får store plager senere i livet. 

Kompetansen på traumer i alle tjenesteledd må økes, både i kommunene og i 

spesialisthelsetjenesten slik at det kan tilbys bedre og mer traumeinformerte tiltak. 

Kompetanseheving er nødvendig for å frembringe viktig kunnskap, som er relevant i tidlig og 

proaktiv oppfølging etter katastrofer og enkelthendelser. Til tross for dette er det mangel på 

koordinering av tiltak i utdanningssystemet som responderer på problemer som er forårsaket 

av traumer. Det er et behov for en overordnet organisatorisk tilnærming som knytter 

traumeinformert arbeid til barnets mål om sikkerhet, varighet og velvære (Strand & Sprang, 

2018). Når vi derimot skal formidle forskning er det viktig å stramme opp ordene og definere 

dem så presist som mulig. I neste kapittel vil oppgaven derfor redegjøre for forskjellen 

mellom krise og traume begrepet 

 

1.3 Traumebegrepet 
 

1.3.1 Bakgrunn og forståelse 

Ord som krise, katastrofe og traume er ord som har blitt en del av vårt hverdagsspråk. 

Flertallet forbinder disse ordene med plutselige omstillinger, dramatiske hendelser og 

psykiske påkjenninger. I senere tid har det blitt mer vanlig å bruke begrepet for å beskrive 

store psykiske påkjenninger (Dyregrov, 2010). Ordet traume betyr skade eller sår. Når vi 

snakker om psykologisk traume, mener vi en type hendelse som kan føre til psykiske skader 
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som plager den berørte i ettertid. Det finnes mange forskjellige definisjoner av traumatiske 

hendelser, men felles for de fleste er at traumer kommer plutselig, er ukontrollerte og 

overveldende, vekker som regel en ekstrem følelse av hjelpeløshet og redsel, er ofte en trussel 

mot liv og helse, eller rammer andre slik at individet blir vitne til alvorlig overgrep, lidelse 

eller død (NPF, 2018). Kriser og traumer brukes ofte om hverandre i muntlig tale, men det er 

likevel noen skillelinjer mellom begrepene. Raundalen og Schultz (2012) definerer krise som 

en overveldende hendelse hvor de tillærte eller manglende mestringsstrategiene ikke fungerer 

under hendelsen. Traumebegrepet skiller seg ut ved at begrepet avhenger av barnets 

opplevelse av hendelsen. Dyregrov (2010) definerer det som en overveldende ukontrollerbar 

hendelse som innebærer en ekstraordinær psykisk påkjenning for individet som utsettes for 

det. Fordi hendelsen i de fleste tilfeller kommer brått og uventet, medfører det ofte følelser av 

sårbarhet og hjelpeløshet. En annen måte å skille de to begrepene er at krisebegrepet ikke 

stiller krav til at hendelsen er traumatisk (Raundalen & Schultz, 2012). Det kan derfor hevdes 

at ordet krise kan brukes som et underbegrep ettersom kriser ikke nødvendigvis fører til et 

traume. For å eksemplifisere dette er det å punktere et hjul på motorveien når man mangler 

redskaper til å bytte hjulet sett på som en krise, mens det å oppleve en alvorlig bilulykke vil 

være en traumatisk opplevelse. I krisetilfellet nevnt ovenfor vil individet trenge hjelp til å 

komme ut av krisen. Et traume derimot vil alltid oppleves som en krise for den som blir 

berørt. Ordet traume støtter seg til traumeforskningen og den vitenskapelige anvendelsen av 

begrepet (Raundalen & Schultz, 2012). Det er derfor viktig å skille ordene og beskrive dem 

hva angår eksponering og virkning.  

 

Til tross for at mange av hendelsene er ekstreme, gir de ikke nødvendigvis langvarige plager i 

form av stressreaksjoner for de som opplever dem (Dyregrov, 2010). Mennesker respondere 

ulikt på hendelser, traumebegrepet blir derfor anvendt som en respons etter en potensielt 

traumatiserende hendelse. En situasjon som er traumatisk for et barn, utløser nødvendigvis 

ikke en stressreaksjon hos et annet. Traumatiske triggere avhenger av flere forhold. Hos barn 

vil forhold som kontekst samt meningen barnet tillegger den potensielt traumatiske hendelsen, 

i kombinasjon med utviklingsnivå, temperament og tidligere utviklingshistorie være 

signifikant for i hvilken grad en situasjon oppleves som traumatisk (Dyregrov, 2010). Det er 

viktig å være klar over at den utløsende hendelsen og de påfølgende konsekvensene av 

hendelsen ikke tolkes uavhengig av hverandre. American Psychiatric (2013) presiserer at en 
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hendelse ikke er traumatisk hvis den ikke fører med seg en traumatisk stressreaksjon. På 

samme måte som en traumatisk reaksjon utløses etter en traumatisk hendelse  

 

1.3.2 Traumeforståelse 

Det ble vist tidligere i denne oppgaven at nesten 10 prosent av kvinner og 10 prosent av menn 

har blitt utsatt for voldtekt. Majoriteten av disse barna vil oppleve normale stressreaksjoner 

som avtar med tiden, mens et mindretall vil utvikle mer komplekse reaksjoner. Et stort antall 

av disse barna vil befinne seg på skolen store deler av sitt liv. Av den grunn er det viktig for 

lærere og andre ansatte ved skolen som forholder seg til traumatiserte elever, å ha en god 

forståelse av de reaksjonene som barn opplever. Både direkte etter hendelsen og i ettertid. Det 

er samtidig viktig for skolepersonell, foreldre og andre omsorgspersoner å ha en forståelse for 

verdien av kunnskap om traumer. Med utgangspunkt i dette vil oppgaven presentere noen 

teorier i forbindelse med traumer. 

 

Horowitz, Wilner og Alvarez (1979) utviklet en teori med individets opplevelse av den 

traumatiske hendelsen som et fundament. Teorien tok utgangspunkt i at den traumatiske 

hendelsen sjokkerte individets antagelsesverden. Begrepet antagelsesverden ble brukt for å 

forklare at mennesker stort sett mestret sitt hverdagslige liv med en forventning om at de er 

velutrustet til å håndtere hverdagen og samtidig kunne utvikle en grunnmur for en realistisk 

fremtidstro. Ut ifra denne forståelsen forklarer Horowitz et al. (1979) at mennesket beveger 

seg mellom to ytterpunkter. Behovet for å fordrive minnene for å unngå å bli overveldet og 

behovet for å finne mening og bearbeide opplevelsen, for å fremme bedring. En vellykket 

håndtering vil i de fleste tilfeller gi individet tilbake en trygg og forutsigbar hverdag. Det er to 

former for vellykket håndtering. På den ene siden vil det innebære at individet klarer å 

fortrenge minnene. Denne formen for håndtering er svært risikabel, fordi det foreligger en viss 

risiko for et tilbakefall. På den andre siden vil en endring kunne skje i form av terapi og som 

samtidig er langt tryggere enn den foregående (Horowitz et al., 1979). 

 

Det er også traumeteorier som bygger på betingingsbegrepet. Det teoretiske grunnlaget i 

denne teorien er at hendelsen utvikles gjennom betinget assosiasjon, variasjon i stimuli ved at 

alarmsystemet hos individet reagerer hurtigere ved situasjoner som involverer frykt, 
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hjelpeløshet og skrekk (Raundalen & Schultz, 2012). Som nevnt i det foregående er 

unngåelsesstrategier i starten en øyeblikkelig belønning, fordi unngåelsen fører til frigjøring 

fra de mest forstyrrende symptomene. Videre vil oppgavens formål og problemstillingen 

presenteres.  

 

1.4 Formål og Problemstilling 

Oppgavens formål er å belyse hvilke tiltak som eksisterer i skole og barnehager for elever 

som opplever traumatiske hendelser samt effekten av disse tiltakene. Det er også lagt vekt på 

hvilken kompetanse skolepersonell bør ha og for å forstå bakgrunnen for vanskene og ved 

implementering av tiltak. Traumatiske hendelser har som en konsekvens å skape en utrygg 

opplevelsesverden for barn og unge. Det er ulike reaksjoner etter en traumatisk opplevelse, 

noen kan oppleve emosjonelle og kroppslige plager som kan være forstyrrende. 

Konsekvensen av dette kan være negativ utvikling både fysisk og kognitivt som har store 

påvirkninger for videre skoleløp. Retten til tilpasset opplæring gjelder også for elever med 

vansker etter traumatiske hendelser. I opplæringsloven står det at opplæringen skal tilpasses 

elevens ulike evner og forutsetninger (Opplæringslova, 1998).  

 

Barnehager og skoler må være klare til å ta imot disse elevene, og tilpasse etter deres 

forutsetninger. Derfor er det nødvendig at lærere og spesialpedagoger i skolen har kompetanse 

på hvilke konsekvenser som kan oppstå i etterkant av en hendelse. Kunnskap om 

traumefokuserte tiltak er ikke kun en forutsetning for skolepersonell, men også 

samarbeidende instanser som PP-tjenesten må kunne ha kompetanse på dette feltet. Ifølge 

Opplæringslova (1998) §5-6 er et av oppgavene til PP-tjenesten å hjelpe skolen med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge til rette for elever med særlige 

behov. Dette er også en god forutsetning for samarbeid mellom skole og PP-tjenesten for å 

samordne traumefokuserte tiltak. Noen av metodene befinner seg mellom pedagogikk og 

terapi. Enkelte tiltak bør settes inn mens eleven fortsatt opplever det som en krise og i 

etterkant av hendelsen, mens andre tiltak vil være nødvendig over lengre tid.  
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Problemstilling 

På bakgrunn av dette vil oppgavens problemstilling være et todelt spørsmål.  

Hovedproblemstilling: Hvilke traumefokuserte tiltak er tilgjengelig for barn i barnehage- og 

skolealder i Norge? 

Følgende spesifikke forskningsspørsmål blir undersøkt: 

1)  Hvilke traumefokuserte tiltak i barnehager og skoler er beskrevet i litteraturen for 

barn i skole og barnehagealder? 

2)  Hvordan er disse implementert og hvilken effekt har de? 

3) Hvilke muligheter samt begrensninger finnes ved dem? 

 

1.5 Avgrensning 

Det er mange sider ved traumatisk stress, og det finnes mange metoder og modeller for å 

forklare traumatisk stress. Av tidsmessige grunner og oppgavens begrensning vil jeg ikke ta 

for meg alle sider ved dette. De delene av traumebegrepet som er aktuelt for oppgavens 

problemstilling har jeg valgt å inkludere. Av den grunn anser jeg det som relevant å inkludere 

begrepet traumatisk stress, og variasjonen i traumatiske hendelser. Videre vil oppgaven 

avgrenses til å fokusere på tiltak og programmer i og utenfor skolen som har vært testet ut 

med barn i barnehage og skolealder. Oppgaven vil i den sammenheng kun se på tiltak i skole 

og klinikk (tier 1, 2 og 3) for barn i skole og barnehagealder, dette inkluderer 

behandlingstiltak i klinisk kontekst samt i skole og barnehage. I tillegg til de som nevnes så 

finnes det undervisnings og opplæringsopplegg som for eksempel kurs om traumebevisst 

tilnærming i barnehage og skole, gitt av Utdanningsforbundet Hedmark og tverrfaglig 

videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Innlandet (Skaare, 

2019). Samt andre opplæringsopplegg og programmer, men som ikke er testet ut i 

forskningssammenheng.  

 

Det brukes to ulike diagnostiske systemer for å kunne beskrive symptomer, utbredelse og 

omfang av ulike psykiske lidelser som PTSD. I Norge anvendes ICD -10 (11) som det 

offisielle diagnostiske systemet. Jeg velger likevel å bruke DSM-systemet i definisjonen av 
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PTSD og symptomene som kommer med. Dette er fordi DSM-systemet har i stor grad vært 

dominerende i traumeforskningen (Eid & Herlofsen, 2004). 

 

1.6 Oppgavens struktur 

Denne oppgaven deles inn i 6 kapitler, og er basert på en gjennomgang av relevant forskning 

for å belyse problemstillingen. Kapittel 2 er oppgavens teorikapittel. Her foretas en 

gjennomgang av de sentrale aspektene ved traumer. Det vil redegjøres for posttraumatisk 

stress og traumatiske hendelser, samt den kognitive forståelsen av posttraumatisk stress. Mot 

slutten av kapitlet vil oppgaven redegjøre for en modell som kan anvendes som et 

psykoedukativt verktøy ved forståelsen av traumer i skolesammenheng, implementering av 

tiltak, og forstå ettervirkningen av traumer i klasserommet. Samt to klassifiseringsmodeller 

for skole og i klinisk kontekst. Oppgavens fjerde kapittel er metodekapittelet, her vil det 

foretas en kort beskrivelse av litteratursøket samt beskrivelse av studiene. Mot slutten av 

kapitlet vil det redegjøres for inklusjons og eksklusjonskriterier som er benyttet. Helt 

avslutningsvis vil oppgaven presentere en tabell over tiltak, en tre tiltaks – behandlingsnivå 

modell. Kapittel 5 vil presentere tiltak, resultater og vurderingen i henhold til validitet og 

generalisering samt hvor tiltakene kan plasseres i henhold til klassifiseringsmodellene. 

Kapittel 6 vil være diskusjon, i første del vil drøftingen fokuseres rundt relevansen av 

tiltakene. Videre vil oppgaven argumentere for kontinuiteten i oppfølgning i lys av 

skoleomfattende modeller. Avslutningsvis vil oppgaven ta for seg noen avsluttende 

refleksjoner.  
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2. Teori 
 

2.1 Traumatiske hendelser 

Traumeforskningen har de siste årene vist at traumatiske hendelser i barnealderen kan ha 

innvirkning på mange sider ved barnets utvikling. Dyregrov (2010) viser til at det er først og 

fremst er de kumulative traumene som gir slike langtidsforandringer, men også noen av dem 

er observert på enkelthendelser. Forskningen har også vist at det er ulike traumatiske 

hendelser som kan utløse stressreaksjoner i etterkant av hendelsen. Med bakgrunn i dette har 

de seneste diagnosemanualene derfor valgt å inkludere ulike kriterier for traumatiske 

hendelser. Innenfor definisjonen på posttraumatisk stresslidelse betegner American 

Psychiatric (2013) traumatiske hendelser å bli utsatt for skremmende og redselsfulle hendelser 

som faktisk eller trussel om død, alvorlige skader og seksuell vold. Hendelsene må også 

foregå innenfor bestemte kriterier. Individet må være direkte eksponert for den traumatiske 

hendelsen, eller være vitne til hendelsen. Å være vitne til vil si i denne sammenheng å 

oppleve at en nær venn eller et familiemedlem har vært utsatt for en traumatisk hendelse. Ved 

tilfeller om faktisk eller trussel om død av et familiemedlem eller venn må hendelsen ha vært 

som følge av vold eller ulykke. Samtidig må individet oppleve gjentatt eller ekstrem 

eksponering for detaljer om den traumatiske hendelsen, dette gjelder for øvrig ikke gjennom 

media, bilder, tv eller film med mindre det er arbeidsrelatert (American Psychiatric, 2013). 

Tidligere var de to sistnevnte kriteriene ikke inkludert i definisjonen, men har blitt innført i 

den nye diagnosemanualen. Videre vil oppgaven gjøre rede for ulike potensielt traumatiske 

hendelser. 

 

2.1.1 Kollektive katastrofer og kriser 

I litteraturen pekes det på ulik begrepsbruk for å skille mellom ulike traumer. Raundalen og 

Schultz (2012) skiller mellom kollektive og individuelle katastrofer. Dyregrov (2010) på sin 

side bruker begrepet katastrofe som gjeldende for alle hendelser av en viss størrelse. Begrepet 

katastrofe brukes om dramatiske og traumatiserende hendelser, der mange personer er 

involvert samtidig. Det finnes mange definisjoner av begrepet katastrofe, fellestegnet for 

mange av disse definisjonene er vektleggingen av at dette er hendelser som overstiger 

lokalsamfunnets evne og ressurser til å mestre. En katastrofe kan medføre raske og 

destruktive endringer som ved en transportulykke, eller mer langsomme ødeleggelser som ved 
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naturkatastrofer. På grunn av katastrofens omfang, kan denne også ofte ramme mange 

indirekte for eksempel gjennom media, eller ved at mange kjenner, vet om eller har slektskap 

til dem som er blitt direkte rammet (Gundersen, 2018). Dyregrov (2018) bruker termen fra 

ulike perspektiver. Ved å ta utgangspunkt i et medisinsk perspektiv vil det bety at hjelpe og 

behandlingsapparater har en begrenset behandlingskapasitet. Ved å ta utgangspunkt i en slik 

definisjon vil det innebære at en hendelse som rammer et lokalsamfunn kan kategoriseres som 

en katastrofe, men det samme vil derimot ikke gjelde en storby. Det er viktig å trekke frem at 

dette vil avhenge av omfanget av katastrofen. Gjennom et sosiologisk perspektiv er det sosiale 

aspektet fremtredende, her vil katastrofebegrepet defineres etter betydelige brudd på sosiale 

bånd. Begge perspektivene har til felles at de vektlegger det ytre for at en hendelse skal 

defineres som en katastrofe.  

 

Et viktig moment utelates ved den medisinske og sosiologiske definisjonen. Katastrofer 

rammer ikke bare det ytre ved et samfunn, og derfor er det viktig å trekke inn det 

psykologiske perspektivet. Dette perspektivet legger vekt på opplevelsene det berørte 

subjektet opplever under hendelsen. Dyregrov (2018) beskriver det som at hver enkelt 

personlig katastrofe den traumatiske hendelsen fremkaller vil være like stor for 

enkeltmennesker og familier. Etter katastrofer opplever mange barn og unge søvnvansker, 

hodepine, magesmerter, ryggsmerter ofte i tillegg til psykiske plager (Goldmann & Galea, 

2014). Det har blant annet blitt rapportert om somatiske og posttraumatiske symptomer blant 

skolebarn etter et jordskjelv i kina forholdsvis tre og seks måneder etter hendelsen (Zhang, 

Zhu, Du & Zhang, 2015). Slike hendelser er for øvrig ikke begrenset til jordskjelv, men 

mange ulike naturkatastrofer. I en gjennomgang av studier etter naturkatastrofer fant La Greca 

og Prinstein (2002) sterke symptomer på PTSD blant 30-50% mens 5-10% av barna fylte alle 

kriteriene for PTSD diagnosen. Det er relativ stor konsensus i forskningen på ettervirkninger 

av traumatiske hendelser som rammer flere mennesker. 

 

I de senere årene har det også vært en økning av studier av raten av PTSD etter 

terrorhandlinger. Slike handlinger er ikke vanlige i den vestlige delen av verden, men 

forekomsten av slike hendelser har økt i Europa og Nord-Amerika de siste tiårene (Dyb & 

Jensen, 2019). Kunnskap om hvordan slike opplevelser hendelser påvirker kroppslig helse, 

har vært begrenset. I en studie gjort av Stensland, Zwart, Wentzel-Larsen og Dyb (2018) blant 
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ungdommene som var på utøya ble det vist at ungdommene hadde daglige somatiske plager i 

form av hodepine. 45 prosent av jentene og 15 prosent av guttene hadde ukentlige eller daglig 

hodepine 4-5 måneder etter terroren, sammenlignet med kontrollgruppen som ikke hadde vært 

utsatt for terror med forholdsvis 13 prosent hos jentene og 4 prosent hos guttene. Denne 

studien viser at de som overlevde viste betydelig økt risiko for somatiske symptomer. 

Kroppslige smerter har stor innvirkning på humør, håp om å få tilbake en normal hverdag og 

krefter til å bearbeide hendelsen (Dyb & Jensen, 2019). Dette er viktig å trekke frem, fordi 

barnets evne til å vedlikeholde opplevelse av fare, redsel og kroppslige stressreaksjoner  kan 

ha konsekvenser for bedring av både posttraumatiske stressreaksjoner og smerte over tid 

(Glad, Hafstad, Jensen & Dyb, 2017). En slik manglende evne vil påvirke barnet direkte i en 

læringssammenheng. Små distraksjoner kan bety mye for traumatiserte elever. De nevnte 

studiene viser det komplekse bildet kollektive katastrofer viser. Videre vil oppgaven 

presentere hvorfor det er nødvendig å se på slike hendelser ut ifra det psykologiske 

perspektivet for å kunne se subjektets opplevelse av hendelsen.  

 

2.1.2 Personlige katastrofer og kriser 

I kollektive kriser der mange blir utsatt og rammet, er krisehjelp eller kravet om denne ganske 

ofte tilgjengelig. Ved personlige eller individuelle kriser som rammer den enkelte er det 

vanskeligere å få hjelp. Ofte er det slik at barn som blir utsatt for traumatiske hendelser må gå 

alene med den opplevelsen. Raundalen og Schultz (2012) trekker frem personlig behov og 

skolens beskyttelsesbehov som to mulige forklaringer. Det personlige behovet enkelteleven 

har ved å beskytte seg selv fra noe som kan ses på som skammelig, og skolens 

beskyttelsesbehov som i hovedsak handler om ressurser hos skolen og enkeltlærere for å 

aktivt gå ut for å få mer kunnskap om elevene. Dermed forblir traumatiske hendelser i et barns 

liv skjulte kriser i barnehagen og skolehverdagen. Til tross for at det finnes kunnskap og 

metoder for at disse barna skal kunne få verdifull hjelp, og støtte innenfor rammen av 

barnehage og skole.  

 

Individuelle katastrofer og kriser brukes om dramatiske og traumatiserende hendelser som 

påvirker enkeltmennesker og som normalt går utover det enkeltmennesket vanligvis klarer å 

håndtere alene eller ved hjelp av sosiale nettverk (Dyregrov, 2018). Slike traumatiserende 

enkelthendelser kan være barn og elever med alvorlig syke foreldre eller søsken og foreldre 
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med psykiske lidelser. Det har også vært økende oppmerksomhet mot vold i familien, spesielt 

med fokus på vold mot mor og barn. En annen gruppe som er meget stor er barn av foreldre 

som misbruker alkohol eller stoff (Raundalen & Schultz, 2012). Andre traumatiske hendelser 

kan være plutselige barnedødsfall, selvmord, ulike typer ulykker med eller uten dødsfall, 

voldtekter eller ran (Dyregrov, 2018).  

 

Blant annet hevder Ford og Courtois (2013) individuelle kriser påført av andre mennesker vil 

gi en mer dyptgripende innvirkning hos den enkelte. Årsaker til at enkelte traumer gir mer 

alvorlige virkninger enn andre kan være forskjellige. I hjem der mishandling foregår utvikler 

et flertall barn en såkalt usikker tilknytning noe som avspeiler samspillet mellom foreldre og 

barn som fiendtlig og lav gjensidighet. Et slikt samspill kan føre til at barnet lærer at de ikke 

kan stole på foreldrene for trøst og beskyttelse (Dyregrov, 2010). Traumatiske hendelser som 

er påført av andre mennesker, spesielt de som har et nært forhold til de rammede pleier å gå 

over lengre tid før omgivelsene får kjennskap til dem (Foynes, Freyd & Deprince, 2009). Det 

er spesielt to faktorer som viser seg på tvers av studier som ser ut til å forutsi eller predikere 

psykiske lidelser blant barn som har vært eksponert for slike traumatiserende hendelser. Den 

første faktoren er høy grad av eksponering, og den andre er liten grad av sosial støtte 

(Dyregrov, 2010). Begge faktorene er tilstedeværende under slike hendelser, fordi de ofte er 

langvarige og graden av eksponering er lengre. Men også mangelen på sosial støtte er 

fraværende, dersom overgriper er et familiemedlem (Foa & Rothbaum, 1997). Barn som 

opplever personlige katastrofer og kriser kan oppleve problemer med sosial omgang og 

skolegang, samt være utsatt for alvorlige konsekvenser som den psykiske lidelsen PTSD. 

 

2.2 Reaksjoner og plager etter traumatiske hendelser 

Mange kan oppleve traumer og være plaget av det over kortere tid. Etter en traumatisk 

hendelse vil reaksjonene for de fleste avta etter hvert. Men for noen vil plagene vedvare eller 

komme tilbake i styrke, noe som diagnostisk omtales som posttraumatisk stresslidelse 

(PTSD). 

2.2.1 PTSD – Posttraumatisk stresslidelse 

Etter en traumatisk hendelse som voldtekt, et terrorangrep eller en naturkatastrofe, sitter 

redselen, utryggheten og de kroppslige reaksjonene ofte i lenge etter at den objektive faren er 
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over (Dyb & Jensen, 2019). Kroppens alarmberedskap kan forbli på et høyt nivå slik at 

hverdagslige lyder, synsinntrykk, følelse av redsel, stress, smerte eller hjertebank kan vekke 

minner om det som har skjedd, og samtidig være skremmende. Tradisjonelt sett har 

forskningen hevdet at posttraumatiske stressreaksjoner kommer foran og driver utviklingen av 

fysiske helseplager og sykdom over tid (Schnurr & Jankowski, 1999). Nyere forskning 

derimot viser at de biologiske endringene kommer før utviklingen av PTSD (Koenen et al., 

2017).  Det vises til to mulige årsaker for å forklare denne sammenhengen. Den første tar 

utgangspunkt i hvordan posttraumatisk stress forstyrrer biologiske prosesser, mens den andre 

dreier seg om hvordan posttraumatisk karakteriseres ved at det autonome nervesystemet 

forblir i alarmberedskap selv etter at faren er over. (Dyb & Jensen, 2019). Konsekvensen ved 

langvarig stresslidelse kan resultere i at biologiske prosesser bli forstyrret. Samtidig øker 

risikoen for utvikling av somatiske sykdommer, blant annet hjerte og kar sykdommer (Koenen 

et al., 2017). Psykiske plager knyttet til PTSD kan medføre tap av selvfølelse og håp for 

fremtiden, påvirke motivasjon, planlegging og mestring i hverdagen (Yehuda et al., 2015). I 

tillegg kan atferd og evnen til å ta vare på egen helse endres som følge av posttraumatisk 

stress.  

 

Posttraumatisk stresslidelse er den mest spesifikke psykiske lidelsen som kan utvikle seg etter 

en traumatisk hendelse (Dyb & Jensen, 2019). Uttrykket posttraumatisk stresslidelse er en 

diagnostisk kategori som innen psykiatrien anvendes for å beskrive en spesiell gruppering av 

posttraumatiske problemer. For at en person kan sies å ha en posttraumatisk stresslidelse må 

en del kriterier være oppfylt (Dyregrov, 2010). Det stiller krav til avgjørende faktorer som er 

tilknyttet hendelsens karakter samt individets evne til å løse situasjonen i etterkant. Barnet må 

ha erfart eller vært vitne til dødsfall, alvorlig skade eller en trussel om skade eller død. I 

tillegg må barnet ha reagert med frykt, hjelpeløshet eller redsel i situasjonen. Dessuten skal 

barnets etterreaksjoner ha vart i minst en måned i en slik grad at deres evne til å fungere sosial 

eller på skolen er svekket (American Psychiatric, 2013; Dyregrov, 2010). 

 

I DSM-5 legges en bred definisjon til grunn. Diagnosesystemet opererer likevel med detaljerte 

kriterier. Kriteriene angår både hendelsens karakter og omstendigheter samt individets 

reaksjon og varigheten av symptomer (American Psychiatric, 2013). PTSD kan ikke 

diagnostiseres uten at symptomene som utvikler seg settes i sammenheng med en hendelse. 

Den som har opplevd en slik hendelse og som har utviklet PTSD, vil i ulik grad ha symptomer 

på de fire gruppene av symptomer som DSM-5 operer med. Disse symptomene er henholdsvis 
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gjenopplevelse av hendelsen, unngåelsesatferd, negative forandringer i kognisjon og humør 

og økt fysiologisk respons.  

 

Gjenopplevelse av hendelsen kan beskrives med ulike symptomer. Tilbakevendende og 

påtrengende tanker og bilder om den traumatiske hendelsen kommer stadig tilbake både i 

våken tilstand og som drømmer. Hos barn eldre enn 6 år kan repeterende lek forekomme der 

temaer eller aspekter ved den traumatiske hendelsen uttrykkes. Dissosiative reaksjoner i form 

av «flashbacks» der personen opplever hendelsen eller deler av den som om hendelsen finner 

sted på nytt er et annet symptom. I tillegg kan det å bli minnet om den traumatiske hendelsen 

vekke intense psykiske og fysiske reaksjoner (American Psychiatric, 2013; Dyb, 2019) 

 

Unngåelse atferd inkluderer symptomer på unngåelse og følelsesmessig nummenhet. Det 

omhandler vedvarende unngåelse av stimuli som er forbundet med hendelsen. Noe som 

gjenspeiles av ett eller begge av følgende 

1) Unngåelse av eller innsats for å unngå plagsomme minner, tanker eller følelser om 

eller som er nært forbundet med den traumatiske hendelsen. 

2) Unngåelse eller innsats for å unngå eksterne påminnelser som f. eks mennesker, 

steder, samtaler, situasjoner og aktiviteter som vekker plagsomme minner. I tillegg til 

følelser om eller nært forbundet med den traumatiske hendelsen. 

Følelsesmessig nummenhet innebærer at en kan oppleve at følelsene har endret seg ved at 

barnet får mindre interesse for aktiviteter som var viktige før hendelsen, følelsen av 

fremmedgjørelse i forhold til nær familie eller venner og opplevelsen av at emosjonene har 

endret seg etter hendelsen (American Psychiatric, 2013; Dyb, 2019). 

 

Negative endringer i endringer i kognisjon og humør er vanligvis forbundet med manglende 

evne til å huske et viktig aspekt ved den traumatiske hendelsen. Vanligvis skyldes dette 

dissosiativ hukommelsestap. Vedvarende og overdrevet negativ tro eller forventninger om seg 

selv, andre og verden samt forvrengte tanker om årsaken eller konsekvensene av den 

traumatiske hendelsen, som får individet til å klandre seg selv eller andre. Negative 

følelsestilstander som frykt, sinne og skam er også en reaksjon. Noen kan også vise en 
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manglende evne til å vise positive følelser som å oppleve lykke, tilfredshet eller kjærlige 

følelser (American Psychiatric, 2013).  

 

Økt fysiologisk respons er knyttet til autonome reaksjoner etter hendelsen og gir blant annet 

utslag i irritabel atferd og redusert terskel for sinneutbrudd. Vanligvis er dette uttrykt som 

verbal eller fysisk aggresjon. Vansker med å sove og hyppige oppvåkninger samt problemer 

med å samle tankene. Sansene er i høyere beredskap enn ellers og reaksjoner på lavere stimuli 

enn f. eks kan en smell i en dør vekke sterke reaksjoner. Hos barn kan reaksjoner som 

urolighet, ukonsentrasjon og endret atferdsmønster forekomme. For å stille klinisk diagnose 

kreves det at minst ett av stressorkriteriene nevnt ovenfor er tilstede. Tilstanden må i tillegg 

ha vart i minst en måned, og medført betydelige vansker for individets sosiale funksjon og på 

andre viktige livsområder. Hvis individet er et barn kan slike vansker tilsvare fungering på 

skolen, i hjemmet og i sosiale forhold med venner (American Psychiatric, 2013). 

 

2.2.2 Teorier om utvikling av PTSD  

Symptomene som beskrives innenfor PTSD-diagnosen, forstås ut fra erfaringer med ekstrem 

fare og trusler om skade under hendelsen, men det er mange ulike teorier og 

forståelsesmodeller om hvordan plagene utvikles og varierer over tid (Dyb & Jensen, 2019). 

Så sent som på 80-tallet var oppfatningen i fagfeltet at barn ikke utviklet psykologiske 

vansker etter traumatiserende hendelser. Det var først i den reviderte DSM-3 utgaven at barns 

traumereaksjoner i det hele tatt ble nevnt (American Psychiatric, 1987). I senere år har en 

rekke systematiske undersøkelser vist at barn kan utvikle posttraumatiske stresslidelser på 

linje med de som vi ser hos voksne (Dyregrov, 2010). Videre viser etableringen av teoretiske 

modeller for utvikling av PTSD en sterk representasjon av kognitive teorier. Teoriene 

forklarer mulige prosesser for hvordan erfaringene fra den traumatiske hendelsen gir utslag i 

tanker følelser, og atferd. En av de mest undersøkte teoriene er Edna B. Foas (1989) teori om 

emosjonell prosessering og Ehlers og Clarks (2000) kognitive modell.  

 

Foas teori om emosjonell prosessering tar utgangspunkt i at minner om traumatiske hendelser 

lagres annerledes i hjernen enn vanlige hendelser. Traumatiske opplevelser lagres i egne fare-

nettverk som både inneholder følelsesmessige reaksjoner samt oppfatninger om trygghet og 
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farer. Foa og Rothbaum (1997) mente at PTSD nettverkene inkluderte overdrevet stimuli, 

responselementer og patologiske elementer. Aktivisering av en del av hjernen vil automatisk 

aktivere andre deler. For eksempel vil en som har overlevd en motorsykkelulykke assosiere å 

kjøre raskt med fare, men vil også assosiere blå biler med fare, fordi ulykken involverte en blå 

bil. I hverdagen vil det trolig være mange situasjoner og omgivelser som kan trigge 

aktiveringen av fare-nettverket. Med bakgrunn i dette hevdet Foa og Rothbaum (1997) at den 

traumatiske opplevelsen ødelegger den basale opplevelsen av å være trygg. PTSD inkluderer 

to grunnleggende dysfunksjonelle kognisjoner som ligger til grunn for utviklingen og 

vedlikeholdelse av lidelsen. Først og fremst oppfattes verden som farlig, det er for eksempel 

farlig å være alene og for det andre ser individet på seg selv som inkompetent ved at det ikke 

takler å håndtere stress og bebreider seg selv ved posttraumatiske symptomer. Denne teorien 

kan trolig forklare hvorfor økt fysiologisk respons, sterk unngåelsesatferd og forvrengte 

oppfatninger om farer i hverdagen oppstår (Foa & Kozak, 1986; Foa, Steketee & Rothbaum, 

1989; Rauch & Foa, 2006). 

 

Ehlers og Clark (2000a) tar utgangpunkt i mye av den samme tenkningen som Edna Foas 

teori, men den kognitive modellen fokuserer i større grad på hvordan personens 

selvoppfatninger og mestringsforsøk påvirker symptomutviklingen (se figur 2.1). Når man 

prøver å forstå PTSD fra et kognitivt perspektiv trekkes det frem to kognitive kjerneprosesser 

som har stor betydning. Den første er knyttet til hvordan minner om den traumatiske 

hendelsen bearbeides og lagres i hjernen. I følge Ehlers og Clarks kognitive modell vil 

hendelser der individet er overveldet av frykt lagres i hukommelsen vår som fragmenterte 

minnebilder. Disse minnene er basert på sanseinntrykk, og kan derfor ikke knyttes tydelig til 

tid og sted. Minnene kan utløses frivillig når vi eksponeres for sanseinntrykk, ofte kalt 

traumepåminnere som lukt, lyd, bilder og følelser som er lik de individet opplevde under 

hendelsen (Ehlers & Clark, 2000a). Det andre forholdet handler om hvordan individet 

oppfatter situasjonen under hendelsen samt tolkningen av seg selv og egne reaksjoner i tiden 

etterpå (Ehlers & Clark, 2000a).  

 

Misoppfatninger av den traumatiske hendelsen, ved for eksempel urealistiske oppfatninger om 

at man kunne håndtert frykten bedre under hendelsen kan føre til å bevisst reflektere over det 

som har hendt. En konsekvens av dette er at oppfatninger om en selv kan bli utfordret, ved at 
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man kan føle skam over oppførselen sin under hendelsen. Dessuten kan en slik skam resultere 

i tilbaketrekning og uvillighet til å ta imot hjelp og støtte i tiden etterpå (Dyb & Jensen, 2019). 

Forholdet mellom traumeminner og traumevurdering har gjensidig forhold. Når personer med 

vedvarende PTSD husker den traumatiske hendelsen, er denne hukommelsen basert på deres 

vurderinger. Individet henter selektivt ut informasjon som er i samsvar med disse 

vurderingene. For eksempel ved en pasient som under en hendelse trodde at ingen brydde seg 

om henne, i tillegg tilbakekalte hun uvennlige svar fra sykepleiere på sykehuset. Samtidig 

som hun ikke husket at flere personer hadde forsøkt å hjelpe henne etter ulykken. På denne 

måten kan en slik selektiv vurdering hindre at enkeltpersoner husker aspekter av den 

traumatiske hendelsen som motsier deres vurderinger, og dermed forhindre endring i 

vurderingene. Derimot hvis pasienten husker at andre prøvde å hjelpe henne blir hennes tro på 

at ingen brydde seg om henne redusert (Ehlers & Clark, 2000a). En konsekvens av manglende 

evne til å huske detaljer om traumer kan være at enkeltpersoner opprettholder følelsen av 

nåværende trussel. For eksempel kan hukommelsessvikt bety at noe er alvorlig galt med dem 

eller at noe enda verre må ha hendt som ville være uutholdelig hvis de visste hva det var.  

 

Videre hevder (Ehlers & Clark, 2000a) at for individene som har fått deres selvfølelse alvorlig 

truet kan organiseringen av deres selvbiografiske hukommelsen bli forstyrret. Årsaken til det 

er at manglende integreringen skyldes mal adaptive strategier, som unngåelse og 

undertrykking av ubehagelige tanker. Slike tanker bidrar til å opprettholde symptomer på 

PTSD og oppfatningen om at verden er farlig og truende. Blant annet er det flere studier som 

støtter opp om denne teorien, og ser på betydningen av hvordan man håndterer tiden etterpå 

og hvordan man blir møtt og forstått av andre som det viktigste for bedring av symptomer 

(Meiser-Stedman, 2002; Trickey, Siddaway, Meiser-Stedman, Serpell & Field, 2012). 
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Figur 2.1 Kognitiv modell av PTSD (Ehlers & Clark, 2000b). Hentet fra https://ars-els-

cdn-com.ezproxy.uio.no/content/image/1-s2.0-S0005796799001230-gr1.gif 

 

 

2.2.3 Utbredelse og omfang 

Det er vanskelig å angi nøyaktige tall på omfanget av barn og unge som utsettes for 

traumatiske hendelser. Årsaken til det er at det er mange ulike traumatiske hendelser som kan 

føre til at barn og ungdom utvikler PTSD. Epidemiologiske studier har vist at prevalensen av 

PTSD i hele barne og ungdomsbefolkningen har vanligvis ligget i underkant av 10 prosent 

(Elklit, 2002; Giaconia et al., 1995; Kessler et al., 1995). Hos barn som har opplevd spesifikke 

hendelser er variasjonsratene store, delvis på grunn av bruk av forskjellig metodologi for å 

kartlegge PTSD, og delvis fordi hendelsene varierer langs mange kategorier (Dyregrov, 

2010). Kessler et al. (2005) rapporterte at estimert livstidsrisiko for PTSD ved bruk av DSM-4 

kriterier ved en alder på 75 til 8,7 prosent. Frekvensen av PTSD er høyere blant krigsveteraner 

og andre med yrker som øker risikoen for traumatisk eksponering. Prevalensen av PTSD kan 

variere på tvers av aldersgrupper, barn og ungdom inkludert førskolebarn har generelt vist 

lavere prevalens etter eksponering for alvorlige hendelser, men dette kan også skyldes at 

tidligere kriterier ikke var tilstrekkelige (American Psychiatric, 2013; Scheeringa, Zeanah & 

Cohen, 2011). Samtidig viste en studie at at mer enn 65 prosent av amerikanske barn opplever 

https://ars-els-cdn-com.ezproxy.uio.no/content/image/1-s2.0-S0005796799001230-gr1.gif
https://ars-els-cdn-com.ezproxy.uio.no/content/image/1-s2.0-S0005796799001230-gr1.gif
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minst en traumatisk hendelse før voksenalderen. Studien inkluderte mange dimensjoner av 

potensielt traumatiske hendelser. Videre hevdet samme studie at svært mange barn opplever 

traumatiske hendelser uten å utvikle stresslidelser, faktisk er PTSD ratene hos barn lavere enn 

hos voksne, noe som igjen kan reflektere at kriteriene i utgangspunkter var utviklet for voksne 

(Copeland, Keeler, Angold & Costello, 2007). Samtidig har barn vanskeligere for å beskrive 

symptomer, fordi det krever at de rapporterer om noe som de lykkes med å skyve unna. Dette  

fører trolig til underrapportering av plager (Scheeringa, Wright, Hunt & Zeanah, 2006). 

 

Videre ble rapportert prevalens av PTSD etter ulike hendelser estimert ut ifra hendelsens 

alvorlighetsgrad samt antall ganger barnet har vært utsatt for traumatiske hendelser, og når i 

forløpet PTSD har blitt mål. Fletcher (1996) viste i en metaanalyse at 36 prosent av barn 

utviklet PTSD etter å ha vært utsatt for et bredt spekter av traumatiske opplevelser. 

Merikangas et al. (2010) derimot undersøkte over 10.000 amerikanske ungdommer i alderen 

13-18 år. Kartleggingsstudien konkluderte med at rundt 5 prosent av ungdommene hadde møtt 

diagnosekriteriene for PTSD i løpet av livet. I tillegg viste studien en høyere forekomst blant 

jenter (8 prosent) enn for gutter (2,3 prosent). Med hensyn til å oppsøke andre for å snakke 

om det som har hendt er forskjellene klare, det er mye mer utbredt blant jenter enn gutter. 

Jentene bruker vanligvis flere ord enn gutter til å beskrive sine egne reaksjoner og de bruker i 

tillegg flere emosjonelt ladede ord enn guttene. Slike kjønnsforskjeller kan ha mange årsaker, 

men det antas at de skyldes en kombinasjon av ulik rolleforventning, ulik læring og biologisk 

utgangspunkt. (Dyregrov, 2010).  

 

I Norge er det også gjort studier relatert til PTSD etter traumatiske hendelser, etter Utøya- 

terroren viste en studie at PTSD prevalensen var 11,7 prosent ved bruk av DSM-5 kriterier. 

Denne studien er en av de første til å evaluere prevalensen av PTSD med DSM-5 kriterier 

blant ungdommer som har blitt høyt eksponert for en traumatisk hendelse. I tillegg evaluerte 

studien den nye symptomgruppen (D) i den diagnostiske manualen. En klinisk implikasjon fra 

denne studien viser at vedvarende negativ følelsesmessig tilstand kan ha en signifikant 

påvirkning på ungdommenes sosiale og familieliv samt at negative forventninger kan påvirke 

motivasjonen som styrer atferd, fremtidige ambisjoner og troen på den sosiale kontrakten 

(Hafstad, Dyb, Jensen, Steinberg & Pynoos, 2014). Likevel er det viktig å være klar over at 

resultatene ikke gir et nøyaktig antall på hvor ofte og hvor mange barn som utvikler PTSD 
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etter en traumatisk hendelse. Samtidig viser statistikken at forekomsten blant barn og ungdom 

er betydelig. Årsaken til det kan være at diagnosekriteriene ikke har inkludert barn tidligere. 

Samtidig som at barn reagerer ulikt på traumatiske hendelser enn voksne og at barn kan 

utvikle symptomer uten at de oppfyller kravene til diagnosen. Copeland et al. (2007) sin 

studie er et godt eksempel. Det er viktig å være klar over at funnene av prevalensen kan 

variere av ulike årsaker. Studiene viser derimot betydningen av identifisering for å kunne 

avdekke vanskene som i mange tilfeller kan gå usett.  

 

2.2.4 Komorbiditet 

PTSD er en tilstand med høy komorbiditet, og er ofte assosiert med angst og depressive 

tilstander. Lidelsen forekommer ofte sammen med alvorlig depresjon, alvorlig 

atferdsforstyrrelse og oppmerksomhets og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD). Det er blitt 

rapportert at 23,1 prosent av ungdom som har blitt utsatt for seksuelle overgrep ble 

diagnostisert for PTSD og ADHD, 15,4 prosent hadde PTSD og CD (Conduct Disorder), 

mens 11,5prosent hadde PTSD, ADHD og CD (Saigh, Yasik, Oberfield, Halamandaris & 

McHugh, 2002). Studien viste også signifikant forskjell på CBCL (Child Behavior Checklist) 

blant barn som hadde opplevd seksuelle overgrep med PTSD sammenlignet med de som ikke 

hadde PTSD. CBCL bruker to skalaer som kombinerer flere atferdstyper. 

Internaliseringvansker, summerer de engstelige, deprimerte og de tilbaketrukne. 

Eksternalisering vansker kombinerer regelbrudd og aggressiv atferd (Saigh et al., 2002). Data 

fra epidemiologisk kartlegging indikerer at et flertall av individer diagnostisert med PTSD 

oppfyller kriteriene for minst en annen psykiatrisk lidelse, og en prosentandel har 3 eller flere 

andre psykiatriske diagnoser. Det trekkes frem en betydelig mengde symptomoverlapp 

mellom PTSD og en rekke andre psykiatriske diagnoser, særlig alvorlig depressiv lidelse. 

Ford et al. (2000) fant i en britisk undersøkelse av barnemishandling at barn diagnostisert med 

både ADHD og ODD (Oppositional Defiant Disorder) hadde opplevd flere potensielle 

traumatiske hendelser enn barn som enten bare hadde ADHD eller ODD.  

 

De vanligste komorbide diagnosene er depressive lidelser, rusforstyrrelse og andre 

angstlidelser. Depressiv lidelse er sterkt representert i en rekke studier, og er sett på som den 

lidelsen som mest sannsynlig vil oppstå med PTSD (Brady, Killeen, Brewerton, Lucerini & 

Brady, 2000; Kessler, Lane, Shahly, Stang & Kessler, 2012; Spinhoven, Penninx, van 
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Hemert, de Rooij & Elzinga, 2014). Selv om et flertall av barn med PTSD også har minst en 

annen diagnose, er mønstrene av komorbiditet forskjellig enn hos voksne. Opposisjonell 

atferdsforstyrrelse og separasjons angstlidelse er dominerende komorbide lidelser blant barn. 

(Scheeringa et al., 2006; Scheeringa et al., 2011). Komorbiditet i PTSD er et omfattende 

område som krever videre studier, siden komorbide forhold kan gi en forklaring for subtyper 

av personer med PTSD for å optimalisere behandlingsutfall. I neste avsnitt vil oppgaven 

trekke frem de negative innvirkningene traumer har på læring. 

 

2.2.5 Traumatiske hendelser påvirker læring 

Traumatiske hendelser kan virke inn på blant annet personlighet gjennom undertrykking av 

emosjonelle reaksjoner. Forskning har blant annet vist at barn som utsettes for seksuelle 

traumer eller mishandling er overrepresentert blant de som utvikler psykiske problemer i 

etterkant av hendelsen, ofte med avvikende personlighetstrekk (Harris, Putnam & Fairbank, 

2006). Traumatiske episoder kan også påvirke etableringen eller opprettholdelsen av 

venneforhold. Tilbaketrekning og manglende impulskontroll kan være med på å skape 

vansker i samspillet med andre. En konsekvens av dette er at det samlet sett kan føre til 

isolasjon og manglende sosial læring (Dyregrov, 2010). Barn som rammes kan også ha 

vansker med å komme i gang med oppgaver, planlegging eller ta beslutninger, dette skyldes 

ifølge Dyb og Jensen (2019) at påtrengende traumatiske minner og tanker kan forstyrre både 

innlæringsprosessen samt gjenkalling av det som allerede har blitt lært.  

 

I en studie utført av Reiff (2002) ble det konkludert med at selvrapportert voldseksponering 

hos barn ble funnet å være negativt korrelert med både IQ-skåre og leseferdighet på 

standardiserte tester. Cohen et al. (2006) viser også til at barn kan utvikle kognitive, 

emosjonelle og atferdsmessige vansker etter traumatiske hendelser. Dette er vansker som 

bidrar til å dempe læringsutbyttet fordi eleven kan ha vansker med å regulere følelser, redusert 

konsentrasjon og sosiale evner. Samtidig hevder Raundalen og Schultz (2012) at den nedsatte 

skolefungeringen kan vise seg i form av nedsatt hukommelsesfunksjon som følge av en 

overbelastet hjerne. Hukommelse er avgjørende for læring, og som har en direkte påvirkning 

på konsentrasjonsevnen. Dette gir utslag på skolen i form av nedsatt kraft og energi til å 

konsentrere seg om skolens oppgaver og krav (Raundalen & Schultz, 2012). Ifølge Raundalen 

og Schultz (2012) er det også konsensus i litteraturen om at læring handler om motivasjon. 
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Derfor kan det ikke utelukkes at traumer også svekker motivasjonen. Det kan tenkes at etter 

en traumatiserende hendelse kan livet oppleves som meningsløst. Dette kan gi et direkte 

utslag i motivasjonen i en læringssammenheng ettersom skole, og læring ikke vil ha den store 

tiltrekningen. Raundalen og Schultz (2012) og Dyb og Jensen (2019) forklarer også at nedsatt 

tro på fremtiden er en ofte observert reaksjon i etterkant av alvorlige traumer. Ut ifra en slik 

antagelse er det gode grunner for å hevde at en slik tilværelse reduserer evnen for å satse på 

og sette seg langsiktige mål. Raundalen og Schultz (2012) viser til i arbeidet med barn på 

sykehus fikk de erfare at noen barn opplevde fritak fra skolen som tegn på at de ikke hadde 

noe håp, fordi man avlyste den viktigste forsikringen for deres fremtid. Dette eksempelet 

understreker hvor viktig det er at barn etter traumatiserende hendelser kommer raskt tilbake til 

en normal skolegang. Det viser også betydningen av skolen som den viktigste arenaen utenfor 

hjemmet. I neste kapittel vil det trekkes frem betydningsfulle faktorer som kan bidra med å 

dempe virkningen av traumer og skape en trygghet i at en så raskt som mulig følger den 

vanlige skolehverdagen. 

 

2.3. Resiliens 

Denne oppgaven sikter ikke bare å undersøke hvilke tiltak som finnes for traumatiserte elever, 

den har også som hensikt å undersøke hvordan skolen kan ivareta elevene og støtte en positiv 

utvikling i etterkant av traumet. Et sentralt begrep som jeg vil gjøre rede for i den 

sammenheng er resiliens. Michael Rutter (1933) en av de fremste resiliensforskerne 

understreker at resiliens dreier seg om prosesser. Han definerer resiliens som prosesser som 

gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, til tross for at barn har hatt erfaringer med 

situasjoner som innebærer en relativt stor risiko for å utvikle problemer og avvik (Olsen & 

Traavik, 2010). Resiliens innebærer en positiv utvikling, men for å kunne snakke om resiliens 

er en nødvendig forutsetning at barnet har vært eksponert for risiko som vanligvis medfører 

psykososiale vansker. Slik risiko kan eksempelvis være traumatiske hendelser av ulikt 

omfang. Olsen og Traavik (2010) hevder at et kjennetegn ved et psykisk traume er at den 

traumatiserte personen opplever at mening og sammenheng i livet forsvinner. Den 

traumatiske hendelsen representerer et brudd og et negativt vendepunkt i tilværelsen. Elevens 

resiliens vil være viktig ved håndteringen av hendelsen. Utfordringen for skolen, lærer og 

støtteapparatet rundt eleven blir derfor å legge til rette for at eleven kan forstå sin nåværende 

og tidligere situasjon få troen på at det finnes en løsning på vanskene som eleven opplever.  
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For å kunne legge til rette for mestring og positiv utvikling er det nødvendig at resiliens 

faktorer har en sammenheng med innholdet i tiltakene som anvendes. Individuelle 

resiliensfaktorer er ofte sentrale for hvordan hver enkelt elev håndterer traumatiske 

situasjoner. Deriblant hevdet Raundalen og Schultz (2012) at individer som lider av PTSD 

lettere assosierer til negative hendelser, og at dette kan skyldes personlighets, genetiske eller 

ervervede faktorer som var til stedet før hendelsen. Identifiseringen og styrking av 

individuelle resiliensfaktorer er av den grunn nødvendig for å kunne legge til rette for 

hjelpende tiltak for hvert enkelt individ. Men hvilke individuelle resiliensfaktorer 

kjennetegner de resiliente barna. Olsen og Traavik (2010) trekker frem tro på egne krefter 

(self-efficacy) som en viktig prestasjonsøkende faktor og at jo mindre individet plages med 

tvil på egne ferdigheter jo bedre utfører det oppgaver. Konsekvensen av lav tro på egne 

krefter kan være opplevelsen av å ha liten kontroll og påvirkningskraft i sitt eget liv. Samtidig 

er tiltro til egne muligheter for å håndtere ulike oppgaver og oppnå ønskede resultater 

avgjørende for å kunne lykkes med tiltak.  

 

Benight og Bandura (2004) hevdet i en studie at egen mestringstro var en sentral forutsetning 

for behandling av posttraumatisk stress, studien fremhever troens funksjon i individets evne til 

å utøve en viss grad av kontroll over traumatisk motgang på tvers av et bredt spekter av 

traumer. I tillegg trekker Olsen og Traavik (2010) frem selvfølelsen, temperamentet, 

hjelpesøkende atferd og attribusjon som viktige individuelle resiliensfaktorer. Pedagoger og 

andre fagpersoner bør ha som målsetting å styrke følelse av trygghet, skape fysiologisk ro, 

øke følelse av tilhørighet og legge til rette for egen mestring, ettersom dette kan være 

potensielle risikofaktorer. Styrking av disse risikofaktorene er med på å bidra til resiliens hos 

den traumebelastede eleven. En slik støtte bør derfor være inkludert i forebyggende, og 

behandlende tiltak. Øverlien et al. (2016) hevder at dersom slik støtte ikke er tilstrekkelig, 

anbefales det mer fokuserte tiltak basert på den primære vansken. Dette kan være tiltak som 

forebygger eller behandler traumerelaterte vansker som håndtering av stressrelaterte plager, 

emosjonsregulering og endring av uhensiktsmessige tanker.  

 

Videre hevder Olsen og Traavik (2010) at kanskje den aller viktigste resiliensfaktoren er en 

varm og støttende relasjon til minst en av foreldrene eller til en annen signifikant person i 
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barnets nettverk. Samtidig nevnes gode relasjoner i skolen, blant jevnaldrende og i nærmiljøet 

som faktorer som bidrar til å styrke elevens resiliens. Gode relasjoner henger sammen med 

trygg tilknytning. Fonagy (1998)  gjorde en undersøkelse av 100 familier om egne 

tilknytningsforhold. Det var en klar sammenheng mellom trygge foreldre og trygge barn. 

Trygg tilknytning til minst en nær omsorgsperson er tilstrekkelig for at barnet utvikler en 

grunnleggende arbeidsmodell for senere positivt samspill med andre primære 

omsorgspersoner (Olsen & Traavik, 2010). Evnen til å forstå egne og andres tanker og 

følelser er individuelle resiliensfaktorer som er avhengig av tidlig tilknytning og samspill. I en 

slik sammenheng kan skolens og lærernes viktige rolle i elevenes verden ikke overvurderes. 

Gode relasjoner mellom lærere og elever er ifølge Luthar (2006) signifikant relatert til 

adekvat atferd og sosial kompetanse i forhold til jevnaldrende.  Også samarbeidet mellom 

hjem og skole, og lærernes forventninger til elevenes mestring har en sentral betydning for 

elevenes trivsel og utvikling. I neste avsnitt vil oppgaven redegjøre for forebygging i skolen. 

 

2.4. Forebygging og behandling  

Resiliens ble vist å være viktig for å håndtere traumatiske hendelser. Det bør også rettes 

oppmerksomhet mot andre forhold som er mulig å påvirke enten ved å forebygge eller 

redusere omfanget av risikofaktorer, eller ved å styrke forhold som kan virke beskyttende. 

Forebygging kan bety å redusere risiko for barn og unge, men også styrke deres ressurser og 

kompetanse gjennom lærings og helsefremmede tiltak (Ogden, 2015b).  Hva som umiddelbart 

gjøres for å hjelpe et barn etter en traumatisk hendelse, avhenger av hva barnet har vært utsatt 

for. Dyregrov (2010) hevder at hjelpen må strekke seg ut mot barn, og komme tidlig. Videre 

anbefales det at tiltak for å ivareta mennesker som rammes av alvorlige, potensielt 

traumatiserende hendelser bygger på eksisterende tjenester og integreres i offentlige 

helsetjenester. Ettersom barns psykiske utvikling er knyttet til oppvekstforholdene i 

kjernefamilien, men også i barnehage og skole er det først og fremst på disse arenaene at det 

forebyggende arbeidet bør settes inn.  

 

Skolen egner seg godt som base for å forebygge psykiske helseproblemer, risiko og 

problematferd, fordi skolen når frem til alle barn og familier, og den kan drive forebygging 

uten å skille de utsatte elevene. Ogden (2015b) hevder at selv om det finnes elever som 

trenger individuell hjelp og oppfølgning, er det viktig å ta hensyn til at enkelte skoler kan ha 
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mange traumatiserte elever. I praksis betyr det at innsatsen ikke bare bør ha et individorientert 

perspektiv, men også mot risikoutsatte skoler og lokalmiljøer. Ifølge Dyb og Jensen (2019) 

kan tiden etter katastrofer deles inn i ulike faser. De første timene og dagene etter hendelsen 

betegnes ofte som akuttfasen, de første ukene som mellomfasen, og senfasen som tiden fra 

noen måneder etter hendelsen. Forebygging som anbefales, må være tilpasset de behov som 

vanligvis oppstår i de ulike fasene etter traumatiske hendelser. Alvorlige traumatiske 

hendelser vil hos de fleste utløse stressreaksjoner like etter hendelsen, men de avtar ofte i 

løpet av noen uker uten spesifikk behandling (Dyb & Jensen, 2019). Noen vil i midlertidig 

utvikle vedvarende plager, og kan ha behov for spesialisert behandling, hovedsakelig når de 

utsettes for direkte eksponering for fare, slik som på Utøya. Ved eksponering for traumatiske 

hendelser er det mange som selv ikke ber om hjelp (Schwarz, Kowalski & Schwarz, 1992). 

Trinnvise modeller er anbefalt for å fange opp dem som har behov for hjelp. Prinsippene for 

slike modeller er at man starter med lavintensive tiltak og kontinuerlig vurderer hjelpebehov. 

Fravær av bedring følges opp av mer intens oppfølgning (Dyb & Jensen, 2019). Oppgaven vil 

videre redegjøre for toleransevindumodellen.  

 

2.4.1 Toleransevinduet hos elever med traumer 

Teorien om toleransevinduet kan skape forståelse og bidra som praktisk verktøy for lærere og 

andre som arbeider med utviklingstraumatiserte barn og unge i skolen (Nordanger & Braarud, 

2014). Toleransevinduet kan være med på å forklare årsaken bak utagerende og internalisert 

elevatferd i en læringssituasjon. Siegel (2012) beskriver toleransevinduet som det spennet 

aktivering som er optimalt for et individ. Aktiveringen må ikke være over eller under vinduet. 

Det er i denne sonen eleven kan bearbeide informasjon samtidig som læringen vil være 

optimal (Nordanger & Braarud, 2014). Elever som befinner seg utenfor dette spennet vil 

derfor være mindre mottakelig for informasjon. Årsaken til det er at når eleven befinner seg 

over vinduet er man hyperaktivert, det vil si at aktiveringen er for høy. Hyperaktivert tilstand 

for eleven kan bety forhøyet hjerterate, respirasjon og muskeltonus. Ved aktivering under 

vinduet vil det si at eleven er i en hypoaktiv tilstand. Denne tilstanden kan resultere i redusert 

hjerterate, respirasjon og muskeltonus (Siegel, 2012).  

 

Toleransevinduet og spennet for når man blir hyper- eller hypoaktivert varierer mellom ulike 

individer. Siegel (2012) hevder at dette spennet påvirkes av erfaringer og emosjonell tilstand, 
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men også temperament og sosial kontekst. Dette begrunnes med at de fleste tåler mer med 

individer som elever føler seg trygge på. Modellen kobles ofte sammen med begrepet 

regulering, med spesielt fokus rettet mot andre -regulering av barnet som den viktigste 

oppgaven en omsorgsgiver har (Siegel, 2012). Barn har et smalere toleransevindu enn voksne, 

noe som vil innebære en avhengighet til en ekstern andre-regulering. En slik andre-regulering 

vil bety i en læringssituasjon at det er lærerens oppgave å holde barnet innenfor 

toleransevinduet. Lærerens rolle vil være å hjelpe barnet ned fra en hyperaktivering eller 

stimulering for å hente eleven opp fra hypoaktivering. Slik at eleven kan få utbytte av 

læringen, og de sosiale interaksjonene som foregår i et klasserom (Siegel, 2012). 

Traumatiserte elever er spesielt avhengig av en andre-regulering fra voksne. Når barn utsettes 

for alvorlige stressbelastninger kan det føre til at barnas toleransevindu forblir smalt på grunn 

av overaktivitet i amygdala. Eide-Midtsand (2017) forklarer det som en kombinasjon av 

overfølsomhet i strukturene som igangsetter stress og en underutvikling i områdene som 

regulerer slike responser. Årsaken til det er at traumatiske hendelser har en formende kraft på 

hjernen, fordi overlevelse forutsetter at vi husker faren. Dette fører til at alarmsystemet blir 

styrket og sensitivisert, og det skal da mindre til for å utløse en respons i form av hyper eller 

hypoaktivering. Fra et slikt utgangspunkt er modellen svært nyttig som et pedagogisk verktøy 

for lærere og andre fagpersoner i arbeidet med traumer (Nordanger & Braarud, 2014).  

 

Kunnskapen om denne modellen kan hjelpe lærere og pedagoger med å skape en forståelse 

for reaksjoner og atferd hos traumatiserte elever. Samtidig er det også viktig å trekke inn at 

hyper og hyporeaksjoner ofte kan bli mistolket som reguleringsvansker. Det kan være ulike 

årsaker til dette, men som oftest er det en kombinasjon av for lite kompetanse på traumer, og 

at man kun fanger opp det man ser. Dette har også konsekvenser for hvilken «merkelapp» 

man setter på eleven. Hyperreaksjoner kan vise seg som ADHD og hyporeaksjoner som 

depresjon (Nordanger & Braarud, 2014). Det som læreren oppfatter, og rapporterer, vil også 

være grunnlaget for hvilket tiltak som iverksettes. Forebyggingstiltak kan ha mindre effekt av 

den grunn, fordi det er tiltak som treffer reguleringsvanskene som utagerende atferd uten 

nødvendigvis å kunne adressere de underliggende årsakene. Videre vil dette også kunne 

påvirke hvilket indikerte tiltak som anvendes hvis vanskene blir for store. Ifølge Nordanger 

og Braarud (2014) har slike tilnærminger begrenset verdi, og peker mot at den største 

drivkraften bak utvikling av reguleringssystemet og desensitivering av alarmsystemet vil være 
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andre-regulering. En tilnærming til tiltak som inkluderer andre-regulering, kan derfor ha 

større effekt hos traumatiserte elever.  

 

Det er viktig å fremheve at toleransevindumodellen ikke er et tiltak, men skal kunne virke 

som et grunnlag for universale, selektive og indikerte tiltak. Modellens hensikt er å involvere 

fagpersoner og omsorgsgivere gjennom kompetanseutvikling. Slik at de kan hjelpe eleven 

med å utvide toleransevinduet, utvikle evnen til å holde seg innenfor toleransevinduet og å 

regulere seg tilbake i vinduet ved hyper- eller hypoaktivering (Nordanger & Braarud, 2014). 

Prinsippene for en slik andre-regulering vil være å unngå utløse elevens alarm, og legge stor 

vekt på relasjonsbygging, trygghet og affektregulering. Fremgangsmåter for å oppnå dette er 

blant annet gjennom prestasjonsforventning, stemmeleie og kroppsstilling. Skolen er en 

nøkkelarea for en slik tilrettelegging, en arena hvor reguleringsvansker ofte vises på grunn av 

de faste rammene, og de ulike sosiale relasjonene. Modellen kan i dette tilfellet gi en unik 

kompetanseheving til lærere og pedagoger dersom vanskene møtes på en informert og 

planmessig måte (Nordanger & Braarud, 2014). Nordanger og Braarud (2014) hevder at en 

forutsetning for en slik forebyggende og tiltaksorientert andre-regulering krever 

systemkompetanse. Uten god systemkompetanse som et støttende element kan det være 

vanskelig for fagpersoner å forholde seg til elever med store affektreguleringsvansker over 

tid. Toleransevinduet er en viktig forutsetning for å kunne tenke forebygging og universelle, 

samt selekterte tiltak for elever med traumer.  

 

2.4.2 Intervensjons respons på psykisk forebygging  

Det opprinnelige klassifiseringssystemet for folkehelse, eller Gordons klassifiseringssystem 

var ikke designet for bruk i forebygging av psykiske lidelser. Opprinnelig ble de tradisjonelt 

brukt om medisinske lidelser, og bruken av disse vilkårene på en ramme for mental helse er 

ikke enkel. Et av hovedproblemene har vært knyttet til at det ofte er vanskeligere å 

dokumentere at det eksisterer en psykisk lidelse enn å dokumentere et fysisk helseproblem. 

Forekomsten av et tilfelle av mentale forstyrrelser varierer over tid med instrumentene og 

diagnosesystemet som brukes samt det teoretiske perspektivet til behandleren. Symptomer og 

dysfunksjon kan også eksistere selv om alle kriterier for en DSM- diagnose ikke er til stede 

(Mrazek & Haggerty, 1994b). Selv om vektleggingen av forebygging er viktig er det 

nødvendig med et klassifiseringssystem som anerkjenner betydningen av hele spekteret av 
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intervensjoner for psykiske lidelser. Fra forebygging, gjennom behandling, til vedlikehold. 

Mrazek og Haggerty (1994b) operer med modellen, the mental health intervention spectrum 

for mental disorders: 

 

 

Figur 2.2 The mental health intervention spectrum for mental disorders (Mrazek & 

Haggerty, 1994a). Hentet fra https://www.nap.edu/read/2139/chapter/3#23 

 

Denne modellen bidrar med å sette forebygging inn i en kontekst innen psykisk helse. 

Samtidig er det viktig å presisere at dette systemet også tar for seg den ofte utrykte ideen om 

at forebygging er i alle aspekter av psykisk helseforskning og tjenester. Mrazek og Haggerty 

(1994b) foreslår å dele arbeidet for å forebygge psykiske helseproblemer inn i tre hoveddeler.  

 

Universelle tiltak er rettet mot alle individer i en populasjon eller sosial kategori, som ikke er 

identifisert på grunnlag av en PTSD diagnose eller risiko for det. Intervensjonene under denne 

kategorien er ønskelig for alle i denne gruppen. De gjennomføres proaktivt som et generelt 

forebyggende arbeid før synlige stress symptomer oppstår. Universelle tiltak har fordeler når 

kostnaden per person er lav, intervensjonen er effektiv og akseptabel for populasjonen, og at 

det er lav risiko knyttet til intervensjonen. Tiltakene kan i prinsippet være forebyggende for 

https://www.nap.edu/read/2139/chapter/3#23
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alle i den aktuelle befolkningen eller befolkningsgruppen, også de traumatiserte elevene. 

(Mrazek & Haggerty, 1994b). 

 

Selektive tiltak er rettet mot enkeltpersoner eller grupper av individer som erfaringsmessig har 

økt risiko for å utvikle psykiske lidelser, dette kan være elever som har opplevd eller vært 

vitne til en traumatisk hendelse. Slik at risikoen kan være nært forestående eller en 

livstidsrisiko. Risikogruppene kan identifiseres på grunnlag av biologiske, psykologiske eller 

sosiale faktorer som er kjent for å være forbundet med en psykisk lidelse. Målet for tiltakene 

er å hindre at identifiserte stress symptomer utvikler seg til alvorlige problemer. Selektive 

intervensjoner er mest hensiktsmessige hvis de ikke overstiger et moderat kostnadsnivå, og de 

negative effektene er minimale eller ikke eksisterende (Krug, Mercy, Dahlberg & Zwi, 2002; 

Mrazek & Haggerty, 1994b). 

 

Indikative tiltak er rettet mot høyrisikopersoner som er identifisert som å ha minimale, men 

påviselige tegn eller symptomer som predisponerer for psykisk lidelse. Det inkluderer også 

biologiske årsaker som indikerer predisposisjon for psykisk lidelse, men som ikke oppfyller 

diagnosekriterier på det nåværende tidspunkt. Innenfor dette klassifiseringssystemet kan 

begrepet indikativ brukes om asymptomatiske individer med risiko, samt symptomatiske 

individer hvor symptomene ikke er tilstrekkelige for å diagnostisere en psykisk lidelse. 

Indikerte intervensjoner kan være rimelige selv om intervensjonskostnadene er høye, og det 

medfører en viss risiko. Indikative tiltak blir ofte referert som tidlig intervensjon eller en tidlig 

form for behandling. En risiko i dette klassifiseringssystemet er at individer som trenger 

behandlingstiltak, kan med vilje bli feilklassifisert i indikative tiltak på grunn av etiske 

bekymringer knyttet til stigma. Behandlere er noen ganger motvillige for å bruke diagnostiske 

merkelapper, spesielt når det gjelder barn, selv når slike diagnose og tilsvarende behandling er 

hensiktsmessig (Mrazek & Haggerty, 1994b). 

 

Med utgangspunkt i Mrazek og Haggerty (1994b) har flere norske forskningsmiljø sett på 

hvordan en kan utvikle modeller for å kunne etablere en inkluderende skole for alle elever. 

Modellen er utviklet som en respons mot diagnostiseringsmodellen, som fokuserte på 
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misforholdet mellom forutsetninger og prestasjoner. Ogden (2015b) refererte til denne 

modellen som response to intervention (RtI). 

 

Figur 2.3 Response to intervention (Ogden, 2015a). Hentet fra 

http://www.forebygging.no/Litteratur/Bokomtaler/Sosial-kompetanse-og-

problematferd-blant-barn-og-unge/ 

 

 

Hughes og Dexter (2011) beskriver RTI som et rammeverk der skolene kan forebygge og gi 

tidlig intervensjon for studenter som opplever akademiske og atferdsvansker etter 

traumatiserende opplevelser. Modellen beskriver hvordan undervisning og andre tiltak kan 

tilpasses til elevens forutsetninger og behov med fokus på ulike komponenter. Universell 

kartlegging og identifikasjon av elever som trenger mer intensiv undervisning er blant 

komponentene. RTI illustreres ofte som en tiltakspyramide med tre nivåer (se figur 2.3). 

Modellen tar utgangspunkt i tilrettelagt opplæring, organisering av skoleomfattede faglige og 

http://www.forebygging.no/Litteratur/Bokomtaler/Sosial-kompetanse-og-problematferd-blant-barn-og-unge/
http://www.forebygging.no/Litteratur/Bokomtaler/Sosial-kompetanse-og-problematferd-blant-barn-og-unge/
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sosiale tiltak. Tiltakspyramiden skiller mellom tiltak med ulik intensitet og varighet, for elever 

med ulike forutsetninger og behov (Ogden, 2015b) 

 

Nivå 1, Universelle intervensjoner er tiltak for alle elever. Hensikten med universelle 

intervensjoner er å støtte maksimalt antall elever, gjennom å redusere problematferd gjennom 

emosjonsregulering om elevene har opplevd traumatiserende hendelser, samtidig støtte 

prososial, og skolefaglig kompetanse. Ogden (2015b) hevder at rundt 80-90% av elevene ikke 

har problemer med å tilpasse seg undervisningen, men for at disse elevene skal kunne fortsette 

den positive utviklingen, må et minimum av støtte, bekreftelse og oppmuntring være tilstede. 

Innsats på dette nivået har et forebyggende mål, gjennom å fjerne grunnlaget for 

problematferd og styrke positiv sosial læring. Eksempler på tiltak, er sosial 

ferdighetsopplæring, undervisning i forventet atferd og skoleomfattende regler og 

forventinger. Dette er tiltak som potensielt kan virke forebyggende for traumatiserte elever, 

fordi de tar utgangspunkt i resiliensstyrkende faktorer som sosial ferdighetsopplæring, å være 

prososial ved eventuelle vansker og forventinger fra lærer til elev som kan være med på å 

skape mestring (Ogden, 2015b). 

 

Nivå 2, Selekterte intervensjoner er til for elever som til tross for universelle tiltak presterer 

under gjennomsnittet. Intensiv faglig og sosial støtte, og mer spesialiserte intervensjoner går 

under dette nivået. Tiltak kan være intensiv sosial opplæring i mindre grupper, ekstra 

voksenkontakt, og utvidet foreldresamarbeid. Under dette nivået er det ofte tiltak som 

iverksettes for en gruppe elever som trenger støtte på omtrent samme nivå. Selekterte 

intervensjoner kan anvendes direkte mot risikogrupper, det kan være flere elever som har vært 

påvirket av eller opplevd kollektive katastrofer som terrorhandlinger, krig, flyktninger o.l 

Målet for selekterte intervensjoner er å intensivere de universelle tiltakene for risikoelever, 

men unngå at de tas ut av klassen (Ogden, 2015b). 

 

Nivå 3, Indikerte intervensjoner er for elever med alvorlig og vedvarende stress symptomer. 

Her er det ofte tilpasset undervisning som bygger på atferds evaluering, og som kan anvendes 

i en lenger periode enn de to foregående nivåene. Tiltak på dette nivået kan inkludere 

tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt tjenester. Familiebaserte tiltak blir også tilbudt på 
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dette nivået. Bruken av individuelle planer, og forebygge videre opptrapping av vansker ved å 

trekke inn eksterne yrkesgrupper og kompetanse er tiltak om skolen kan anvende (Ogden, 

2015b). Avslutningsvis poengterer Ogden (2015b) at prinsippet om RTI kan bidra som et 

faglig, og profesjonelt grunnlag i arbeidet med problematferd og andre utfordringer i skolen.  
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3. Problemstilling 

I oppgaven så langt er det blitt gjort rede for ulike modeller, og faktorer som kan bidra til å 

sette forebygging og behandling av traumatiserte elever i et strukturert system. For å kunne 

forebygge, og bidra til skolemestring for disse elevene blir det aktuelt å se på hvilke relevante 

universalt, selektive og behandlingstiltak som eksisterer. På bakgrunn av dette er 

problemstillingen som følgende: 

 

 

1. Hovedproblemstilling: Hvilke traumefokuserte tiltak er tilgjengelig for barn i 

barnehage- og skolealder i Norge? 

 

2. Følgende spesifikke forskningsspørsmål blir forsøkt besvart: 

1.  Hvilke traumefokuserte tiltak i barnehager og skoler er beskrevet i litteraturen for 

barn i skole og barnehagealder? 

2.  Hvordan er disse implementert og hvilken effekt har de? 

3. Hvilke muligheter samt begrensninger finnes ved dem? 

 

For å kunne svare på disse spørsmålene vil oppgaven kun se på tiltak i skole og 

klinikk (tier 1, 2 og 3) for barn i skole og barnehagealder. Dette inkluderer 

behandlingstiltak i klinisk kontekst samt i skole og barnehage. Oppgaven vil videre 

beskrive hvordan disse tiltakene er implementert, samt hvilke effekt de har, samt 

muligheter og begrensninger ved dem.  
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4. Metode 

Metodekapittelet vil gjøre rede for den metodiske tilnærmingen knyttet til studiene som er 

valgt ut for å belyse oppgavens problemstillinger. Kapittelet vil starte med å redegjøre for 

intervensjonsstudier, fordi slike studier er egnet for å undersøke effekten av et tiltak. Videre i 

kapittelet vil det gjøres rede for relevante forskningsdesign som er anvendt i slike studier. For 

å kunne gjøre et litteratursøk var det viktig å skaffe seg en oversikt over teori og forskning 

tilknyttet temaet, oppgaven vil derfor beskrive fremgangsmåten ved litteratursøket, samt vise 

til studiene som er valgt, og spørsmål knyttet til deres kvalitet hvor faktorer som indre og ytre 

validitet vil bli forsøkt belyst. Avslutningsvis vil oppgaven nevne hvilke inklusjonskriterier 

som er benyttet, samt en strukturert figur oversikt av tiltak. 

 

4.1 Intervensjonsstudier og forskningsdesign 

Intervensjonsstudier innebærer en intervensjon av forskeren som manipulerer en eller flere 

variabler ved studiet. Intervensjonsstudier benyttes for å evaluere spørsmål relatert til 

terapeutiske intervensjoner eller forebygging. Samtidig kan det inkludere behandlinger, 

kirurgiske tilnærminger og diagnostiske tester (Thiese, 2014). En fordel ved 

intervensjonsstudier er at man kan måle effekten av et tiltak. I et slikt tilfelle vil forskeren 

tildele deltakerne tilfeldig til å motta to ulike intervensjoner eller hvor en gruppe virker som 

kontrollgruppe uten å motta intervensjon. Intervensjonen gjennomføres for en bestemt periode 

for å avgjøre om intervensjonen har en forebyggende eller behandlende effekt på traumatiske 

stress symptomer samt relevante komorbide vansker (Aggarwal & Ranganathan, 2019).  

Videre vil intervensjonene vil deles inn i en tiltaksmodell, for å determinere hvilke 

intervensjoner som kan implementeres som forebyggende og behandlede tiltak. 

 

Et godt forskningsdesign er avgjørende for studiens kvalitet, utførelse samt tolkningen i 

etterkant. Hvert studiedesign har sine egne styrker og svakheter. Intervensjonsstudier 

inkluderer tre elementer, definisjon og mål på eksponering i to eller flere grupper, mål på 

utfallet i de samme gruppene og statistisk sammenligning gjort mellom gruppene for å 

vurdere relasjoner mellom eksponering og utfall, som alle er definert av forskeren.  

Intervensjonsstudier av høy kvalitet har det til felles at de inneholder detaljert informasjon om 

design, gjennomføring og tolkning av resultater samt metodikk som er tydelig skrevet og som 
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er i stand til å bli gjengitt av andre forskere (Thiese, 2014). Det er mange forskjellige 

forskningsdesign i intervensjonsstudier. Det sterkeste studiedesignet i denne sammenhengen 

er randomisert kontrollerte studier, men det finnes andre design inkludert pre-post, ikke-

randomiserte kontrollerte studier og kvasieksperimenter (Aggarwal & Ranganathan, 2019). 

Hensikten med slike design å vurdere i hvilken grad en påvirkning har effekt på en annen 

variabel, som i dette tilfellet er effekten av et traumefokuserte tiltak. I randomiserte 

kontrollerte studier eller ekte eksperimentelle design foretas det en manipulasjon av minst en 

uavhengig variabel i tillegg til at deltakerne blir randomisert (Hjardemaal, Tveit & Kleven, 

2002). Randomisering betyr at utvelgelsen av deltakere skjer på en tilfeldig måte, og at den 

ikke er bestemt ut fra egenskaper. Fordelen med like behandlingsgrupper er at resultatene kan 

samsvare med egenskapene ved de to behandlingene når forsøket er over. Hvis et tiltak viser 

større effekt enn det andre, så betyr det at den faktisk er bedre (NHI, 2018). 

 

For å kunne trekke slutninger om et tiltak er det særlig relevant å se på årsakssammenhengen i 

intervensjonsstudier. Dette er for å kontrollere at studiene som måler et traumefokusert tiltak 

skal ha god indre validitet. En årsak til at randomisering ofte er nevnt som det sterkeste 

designet er fordi randomisering kontrollerer for de fleste truslene mot indre validitet. Ved 

kvasi- eksperimentelle design foretas det ikke randomisering, som følge av dette betraktes 

kvasi-eksperimenter for å ha svakere grunnlag for å trekke slutninger om årsakssammenheng 

sammenlignet med ekte eksperimentelle design (Gripsrud, Silkoset & Olsson, 2004). For 

øvrig, kan den ytre validiteten svekkes dersom graden av kontroll gjør at undersøkelsen ikke 

utføres i en naturlig kontekst. Dette er særlig gjeldende for studier som utføres i sterkt 

kontrollerte omgivelser, som for eksempel i et laboratorium (Lund, 2002). Johannessen, 

Christoffersen og Tufte (2010) påpeker i midlertidig at kvasi- eksperimentelle design kan i en 

del sammenhenger ha større realisme og ytre validitet basert på at de ofte utføres i en naturlig 

kontekst. 

 

Intervensjonsstudiene som det vil refereres til i dette kapittelet har nesten samtlige av dem 

benyttet en pretest og posttest design med kontrollgruppe. Fire av studiene har brukt 

randomisert kontrollert design (RCT), mens resterende har benyttet kvasi-eksperimentelle 

design. Begrepet kontroll i de randomiserte studiene referer til en gruppe som får behandling 

og en kontrollgruppe. Kontrollgruppen mottar ingen eller en lignende intervensjon. I studiene 
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med pre- og post test design foretas det målinger før og etter intervensjonen hos de samme 

deltakerne. 

 

4.2 Validitet 

I studier med kvasi- og randomiserte design er det også en viss interesse relatert til hvorvidt 

resultatene er gyldige og generaliserbare (Pripp, 2019). I den forbindelse er det spørsmål 

knyttet til validitet. I neste kapittel i denne oppgaven vil det presenteres forebyggende og 

behandlede tiltak som er tilgjengelige for traumatiserte barn i barnehage og skole. Det er 

derfor av interesse å vurdere den indre og ytre validiteten. Sett i sammenheng med dette vil 

det i neste avsnitt redegjøres for disse.  

 

Indre validitet viser i hvilken grad en studie fastslår årsakssammenhengen mellom 

behandlingen som gis og det observerte utfallet (Slack, Draugalis & Slack, 2001). I denne 

sammenhengen vil dette spørsmålet være om traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) 

gir en nedgang i symptomer på posttraumatisk stress, depresjon, angst og generelle psykiske 

vansker. Dersom det oppstår alternative forklaringer til resultatene vil det svekke studiens 

indre validitet. Slik som det er nevnt i det foregående kan slike trusler mot indre validitet 

trolig elimineres ved bruk av randomiserte studier på bakgrunn av at de er randomiserte 

(Pripp, 2019). Ytre validitet angir i hvilken grad resultatene er gyldige under andre forhold, og 

man med rimelig sikkerhet kan generalisere de målte resultatene (Lund, 2002). Hvis en 

intervensjonsstudie har undersøkt effekten av et traumefokusert tiltak, og resultatene kan sies 

å gjelde hele befolkningen kan det trekkes gyldige slutninger om at studien har god ytre 

validitet (Dahlum, 2018). Traumefokuserte tiltak har praktisk interesse i skole og 

helsesektoren, også i samfunnet generelt. Det bør derfor vurderes om det foreligger god 

validitet i alle målinger av endring etter slike tiltak. Avslutningsvis bør det nevnes at de 

forebyggende tiltakene i skole og barnehage opprinnelig er ment for atferd og styrking av 

sosiale relasjoner. Hovedgrunnen til dette er at det ikke foreligger nok forskning på spesifikke 

forebyggende traume tiltak som ikke inkluderer behandling. Men ettersom 

atferdsproblematikk er en overlappende vanske hos traumatiserte barn bør det vurderes om 

studienes resultater kan være gjeldende for traumatiserte barn i skole og barnehage.  
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4.3 Litteratursøk og beskrivelse av studier 

Innsamling av relevant litteratur i denne oppgaven har blitt utført gjennom ulike tilnærminger. 

I søket i databasene ble 5179 publikasjoner identifisert (se figur 4.2). Etter fjerning av 

duplikater sto det igjen 3020. Videre ble 2988 artikler ekskludert på bakgrunn av tittel. For de 

32 artiklene som sto igjen ble 21 ekskludert på bakgrunn av eksklusjonskriteriene. Etter 

gjennomgangen sto søket igjen med 11 artikler. Søket ble gjennomført i databaser som APA 

Psychinfo, samt søkemotor som er felles for alle universiteter i Norge (Oria, Bibsyss). I tillegg 

ble det gjort et friemnetekstsøk søk i Google scholar. Videre har oppgaven også brukt 

relevante kunnskapsoppsummeringer fra Ungsinn som drives av Regionalt kunnskapssenter 

for barn og unge, Nord (RKBU Nord), Folkehelseinstituttet (FHI), Utdanningsdirektoratet, 

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) og Nasjonalt kunnskapssenter om 

vold og traumatisk stress (NKVTS). Det har blitt gjort fritekstsøk og emneordssøk etter ord 

som «trauma», «children», «interventions», «trauma focused cognitive behavioral therapy», 

«school», «posttraumatic stress in childhood», «treating posttraumatic stress in childhood» og 

«PTSD», «parent training», «incredible years». Studiene jeg har valgt å benytte meg av er 

intervensjonsstudier med både kvasi-eksperimentelle og ekte eksperimentelle design (se figur 

4.1). Dette er gjort, fordi i oppgavens problemstilling har det vært hensiktsmessig å se på 

intervensjonsstudier av tiltak. Studiene som vurderes under er studier av tiltak som kan 

klassifiseres som universelle, selektive og behandlende tiltak.  

 

Studiene til Aasheim et al. (2019), Fossum, Handegård og Britt Drugli (2017) og Kirkhaug et 

al. (2016) benytter kvasi-eksperimentelt design med pre-post test. På bakgrunn av dette må 

det vurderes om de målte endringene fra pre- til posttest skyldes effekten av tiltaket, eller 

vurdere om det er en sannsynlighet for at det finnes en alternativ forklaring som kan ha 

påvirket endringene i studiene. I studien til Nordahl (2005) er det blitt brukt kvasi-

eksperimentelle design med manglende randomisering. I likhet med de nevnte studiene 

ovenfor må det stilles spørsmål om hvorvidt sannsynligheten for at andre faktorer kan ha hatt 

en innvirkning på resultatet.  
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Figur 4.1: Hovedsøket 

Populasjon Barn og unge 

Intervensjon Tiltak og program mot traumer. Dette 

inkluderer universale og selekterte tiltak, 

samt behandlingstiltak i klinisk kontekst 

Sammenligning Ingen avgrensninger etter hva tiltaket ble 

sammenlignet med 

Utfall Endring i symptomer på PTSD eller andre 

mål som er forbundet med traumatisk stress 

hos barn 

Studiedesign Kvasi-eksperimentelt og Randomisert 

kontrollert design 

Språk Norsk, Engelsk 

Publikasjonsår  2000 eller nyere (frem til og med 2019) 

 

 

Videre vil studiene som nevnes i dette avsnittet bli klassifisert som selektivt forebyggende 

tiltak. For det første selektive tiltaket (foreldretreningsprogrammet) er det benyttet en 

metaanalyse, Menting, Orobio de Castro og Matthys (2013). Menting et al. (2013) 

undersøkelse er basert på 50 studier. Metaanalyser benytter seg av statistiske metoder for å 

legge sammen resultatene fra en rekke uavhengige studier med samme problemstilling 

("Metaanalyse," 2017). I vurdering av effektive tiltak kan resultater fra mange 

enkeltundersøkelser analyseres for å gi et oppsummerende bilde av forskningen. Dette gir et 

bedre grunnlag for å trekke slutninger om at et tiltak er effektivt dersom det tas utgangspunkt i 

en metaanalyse sammenlignet med en enkel studie. Ved å samle inn en rekke studier kan det 

også styrke tiltakets ytre validitet. Likevel er det nødvendig å være kritisk til metaanalyser 

ettersom kvaliteten av enkeltstudier som er inkludert i en slik analyse kan variere i henhold til 

forskningsdesign, bruk av målemetode og studiets utvalg. 

 

I tillegg er det også anvendt en randomisert kontrollert studie av Larsson et al. (2009). Slike 

randomiserte studier er ofte den beste forskningsmetoden dersom problemstillingen handler 

om effekten av et tiltak. Randomisering er den teknikken som med størst sannsynlighet gir 
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sammenlignbare grupper. I en RCT skal deltagerne fordeles tilfeldig i kontrollgruppe og 

tiltaksgruppe. Når et traumetiltak skal testes ut, randomiserer man deltagerne i to grupper. En 

gruppe vil være intervensjonsgruppen, mens den andre gruppen vil være kontrollgruppen og 

vil ikke motta tiltaket (Helsebiblioteket.no, 2016). Larsson et al. (2009) inkluderte 127 barn 

diagnostisert med opposisjonell atferdsforstyrrelse (ODD) eller alvorlig atferdsforstyrrelse 

(CD). De ble randomisert til foreldretrening, en kombinasjon av foreldretrening og terapi og 

venteliste som var kontrollgruppen.  

 

Videre vurderer oppgaven det selektivt forebyggende tiltak (PALS). Oppgaven anvender 

studiene til Sorlie og Ogden (2007) og Sørlie og Ogden (2015). Første studie ble gjennomført 

som et kvasi-eksperiment med pre- og post test, mens det andre ble gjennomført som et 

styrket, kvasi eksperiment med matchet kontroll gruppe. Det styrkede designet med kontroll 

gruppe er avgjørende for studiens validitet, i tillegg er det viktig å stille spørsmål til mulige 

bias som kan oppstå når man velger kontrollgruppe. Samtidig inkluderte oppgaven studien til 

Sørlie, Idsoe, Ogden, Olseth og Torsheim (2018) som undersøkte effektiviteten av PALS for 

barn med eksternaliserings vansker og forskjeller i effektiviteten blant de ulike tiltaksnivåene 

fra universal til indikert. Avslutningsvis er det studier innenfor klinisk kontekst som har blitt 

vurdert som relevante. Disse studiene kan plasseres under behandlingstiltak for barn og unge 

som har fått diagnosen PTSD eller har sterke posttraumatiske stress symptomer. I studiene til 

Jensen et al. (2014), Cohen, Deblinger, Mannarino og Steer (2004) er det benyttet randomisert 

kontrollert design. I begge studiene var det en intervensjonsgruppe som fikk traumefokusert 

atferdsterapi og en kontrollgruppe som fikk en annen type behandling eller venteliste. 
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Figur 4.2: Oversikt over inkluderte artikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Inklusjonskriterier 

Studiene som er valgt ut i denne oppgaven er valgt ut etter den hensikt å besvare oppgavens 

problemsstilling. Grunnet oppgavens problemstilling har det blitt utarbeidet 

inklusjonskriterier for valg av studier: 

• Alle valgte studier skal være fagfellevurderte, dette er for å sikre god kvalitetskontroll. 

Et unntak er i midlertidig gjort. Studien til Nordahl (2005) er inkludert, på bakgrunn 

av at den bygger på forskningsbasert kunnskap og er et tiltak med godt dokumenterte 
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på innhold 
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resultater. Programmet vurderes å tilhøre kategori 3 i Nordahl og Norge (2006) som er 

kategorien for  tiltak med dokumenterte resultater som bygger på forskningsbasert 

kunnskap som gir støtte til antakelser om positive resultater av programmet. Og som 

har et design som gir muligheten for å dokumentere effekten. 

 

• Studiene må ha som formål å undersøke effekten av det aktuelle tiltaket 

 

• Studiene må undersøke tiltakets effekt og/eller sammenheng med symptomer på PTSD 

eller andre mål som er forbundet med traumatisk stress hos barn 

 

• Tiltakene i studiene måtte være rettet mot barn i barnehage og skolealder. 

 

 

4.5 Tre tiltaks- behandlingsnivå modell  

I dette avsnittet vil tiltakene deles inn i en tre -tiltaks modell. Dette er gjort for å plassere tiltak 

under tre ulike nivåer for skoleomfattende forebygging, intervensjons og oppfølgning. Videre 

har oppgavens valgt å inkludere behandling som det øverste nivået, ettersom det var 

hensiktsmessig å nevne et spesifikt behandlingstiltak for behandling av traumer. For å kunne 

identifisere og følge opp elevenes læringsbehov tidlig i etterkant av traumatiske hendelser, er 

det grunnleggende at skolen etablerer evidensbaserte tiltak som omfatter systematisk 

kartlegging, tilpasset opplæring og dynamisk oppfølging. Modellen er basert på differensierte 

tiltak på tre nivåer, fra universal til behandling. De tre tiltaksnivåene gir mulighet til å rette 

innsatsen universelt overfor alle elever, selektert overfor noen eller som viser moderat 

risikoutvikling og behandling overfor de få som har utviklet store vansker og som fyller de 

diagnostiske kriteriene for posttraumatisk stresslidelse slik de er definert (Ogden, 2015b). 

Videre er det illustrert en modell av en slik systematisk innsats som er relevant for oppgavens 

problemstilling.  
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Figur 4.3: Tre-tiltaks behandlingsnivå modell 
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5.Resultater 

5.1 Tiltak for traumatiserte elever  

I dette kapittelet vil oppgaven trekke frem og drøfte relevante tiltak som kan implementeres i 

skolen overfor barn som har blitt utsatt for traumatiske hendelser. Tiltakene er valgt ut etter et 

forebyggende prinsipp på bakgrunn av at de direkte eller indirekte kan bidra til å forebygge, 

og skape endring hos barn som potensielt kan utvikle vansker i etterkant av traumet. Videre 

vil oppgaven vise til intervensjonsstudier der effekten av tiltaket er vurdert.  

5.2 Universale tiltak  

Oppgaven vil først trekke frem universale tiltak. Universelt forebyggende tiltak er tiltak rettet 

mot alle elever på skole og barnehagens områder uten at en har identifisert individer eller 

grupper med forhøyet risiko. Tiltak på dette nivået har et forebyggende formål gjennom å 

fjerne grunnlaget for problematferd, styrke sosial læring og fremme positiv psykisk helse 

(Ogden, 2015b; Skogen, Smith, Aarø, Siqveland & Øverland, 2018).  

5.2.1 De Utrolige Årene (DUÅ) skole- og barnehage program 

De utrolige årenes skole- og barnehageprogram er et universalforebyggende tiltak for 

barnehager, skoler og aktivitetsskolen. Målsetningen til programmet er å fremme prosial 

atferd og forebygge atferdsproblemer blant barn fra 3-8 år. Samtidig har programmet også 

som hensikt å skape et faglig grunnlag for barns psykiske helse og god klasse ledelse slik at 

lærere kan skape positive relasjoner til elevene. På denne måten kan programmet være med på 

å skape en god læringsforutsetning, samt forebygge og dempe atferdsproblemer. 

Universalforebyggende skole- og barnehageprogrammet er en norsk tilpasning, og det 

beskrives som skoleomfattende. Dette betyr at programmet kan implementeres fra 1-10 trinn 

samt i barnehagen (Sørlie & Breivik, 2019). Skole og barnehageprogrammet koordineres som 

et lokalt opplæringstilbud for grupper på maks 25 deltakere, og ledes av sertifiserte 

gruppeledere. Ved gjennomføring må opplæringen basere seg på prinsipper som vektlegger 

samarbeid og relasjonsbygging, bygge opp deltakernes tillit og tro på egen mestring og 

fokusere på emosjoner og atferd. (Sørlie & Breivik, 2019).  

Resultater fra De Utrolige Årenes (DUÅ) skole- og barnehageprogram  

I en norsk effektstudie gjennomførte Aasheim et al. (2019) en intervensjonsstudie som 

undersøkte om DUÅ programmet implementert som et forebyggende tiltak i et naturlig 

skolemiljø reduserer utviklingen av problematferd og forbedrer sosial kompetanse. Studien 
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hadde et kvasieksperimentelt pretest-posttest design med kontrollgruppe. Som en del av 

inklusjonskriteriene for studien var det et krav at minst 80 prosent av skolepersonellet 

godkjente implementering av tiltaket for skolebarn i 1-3 klasse. Rekrutteringen inkluderte 21 

intervensjonsskoler med 829 barn som hadde tilfredsstilt inklusjonskriteriene. 

Kontrollgruppen bestod av 23 skoler med 689 barn. For å minimere sannsynligheten for 

programkontaminering ble 19 av 23 skoler rekruttert fra kommuner som ikke hadde 

implementert DUÅ tidligere. Studien benyttet måleinstrumenter som måler barnets pre-post 

problematferd, sosiale ferdigheter, faglige prestasjoner og elev-lærer relasjon. 

Måleinstrumentene var forholdvis Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory–Revised 

(SESBI-R) og The Teacher Report Form (TRF). Alle målinger er basert på lærervurderinger.  

Resultatene fra studien viste statistisk signifikante og positive gruppeeffekter på 

eksternaliseringsatferd på de fleste målte variablene. Det var en signifikant forskjell i SESBI-

R på variablene intensitet og problem, til tross for at effektstørrelsene var små. Studien 

påviste også en signifikant interaksjon mellom behandlingsgruppe og høyrisiko status på 

skalaen. Dette indikerer at tiltaket viste en signifikant høyere behandlingseffekt for barn som 

er i høyere risiko for å utvikle plager sammenlignet med de som ikke var i risiko gruppen. 

Samtidig viste resultatene effekt på elev-lærer relasjon, dette gjaldt særlig for elever som var i 

høyere risiko. Ved undersøkelsen av TRF variablene ble det funnet signifikante pre-post 

endringer i oppmerksomhetsvansker. Også her var effektstørrelsene små. Endringene på 

oppmerksomhetsvanskene målt med TRF korrelerte med SESBI-R intensitet. Videre ble det 

også funnet signifikant endring i barnas selvkontroll- og samarbeids ferdigheter samt en 

betydelig endring i sosial kompetanse. Tiltaket viste ikke signifikante endringer i barnas 

aggresjon, skolefaglige prestasjoner eller læreres opplevelse av tilknytning til omsorgsgivere. 

Med alt tatt i betraktning viste tiltaket en god effekt, men det må i midlertidig nevnes at 

effektstørrelsene til funnene var små i de fleste tilfellene. Med foreldreinvolvering som et 

unntak, som viste liten til moderat effekt. 

For å kunne vurdere studiens indre validitet, må det tas i betraktning hvilket forskningsdesign 

som ble anvendt. Studien benyttet et kvasieksperimentelt med pre-post design som ikke 

kontrollerer for alle typer trusler mot den indre validiteten. Studien benyttet seg av en 

kontrollgruppe som kan være fordelaktig for å kontrollere for effekt, men mangelen på 

randomisering øker den potensielle trusselen mot den indre validiteten. Dermed kan ikke 

studien kontrollere for at gruppene er helt like noe som trolig kan påvirke resultatene. Denne 

trusselen viser seg blant annet ved pre-testen i studien. Barna i tiltaksgruppen skåret høyere på 
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problematferd og lavere på sosial kompetanse. Dette kan blant annet antyde at noen av 

skolene sendte forespørsel om rekruttering til programmet, noe som skaper en potensiell 

utvalgstrussel som kan påvirke resultatene. Til tross for at effekten var signifikant kan slike 

forskjeller påvirke den indre validitet ved at man ikke kan utelukke at effektene kan delvis 

skyldes tilbakefall mot gjennomsnittet som opptrer når studien valgte å utelukke et 

randomisert utvalg av deltagerne. Det er også viktig å understreke at under rekrutteringen var 

det kun 19 av 23 rekruttert fra kommuner som ikke hadde implementert tiltaket tidligere. 

Derfor kan det potensielt være barn som har vært med i studien som også har vært utsatt for et 

annet program. Med bakgrunn i dette kan det trolig ikke utelukkes at studiens resultater ikke 

kun kan tilskrives DUÅ skole og barnehageprogrammet. Det ble også funnet et 

betydningsfullt frafall mellom pre og post test i gruppen som fikk tiltaket. Ettersom frafall var 

større i intervensjonsgruppen er det en trussel mot den indre validiteten. Frafallet er med på å 

gjøre gruppene mindre sammenlignbare. Noe som igjen påvirker i hvilken grad man kan stole 

på resultatene, til tross for at effekter finnes.  

Ved vurdering av ytre validitet kan effektene sies å gjelde for en større gruppe elever. 

programmet ble utført i en naturlig konktest, noe som kan øke generaliserings verdien til 

programmet. Effektene kan i stor grad generaliseres til en større populasjon blant det norske 

skolesystemet, men grunnet populasjonsutvalget er det vanskelig å trekke konklusjoner om 

hvorvidt programmet kan generaliseres på tvers av grupper basert på sosioøkonomisk status 

og etnisitet. Resultatene viste effekt for en gruppe variabler, men når det gjelder å generalisere 

de til traumatiserte elever kan man ikke trekke slutninger om at disse resultatene er gyldige 

for traumatiserte barn. Ettersom ingen av barna i studien var rapportert som traumatisert. 

Allikevel er det optimisme knyttet til disse resultatene, ettersom eksternaliserings- og 

oppmerksomhetsvansker er overlappende hos barn som har opplevd traumer. Resultatene kan 

derfor ikke utelukkes overfor barn som har opplevd traumer. I tillegg er det viktig å nevne at 

programmet er ment som forebyggende, og i den grad kan det det ikke utelukkes at det også 

kan være med på å forebygge og styrke psykisk helse hos alle barn i skolen.  

 

I en annen studie gjennomført av Fossum et al. (2017) ble det forsøkt å identifisere 

forebyggende effekter av DUÅ skole og barnehageprogrammet for barn i alderen 3 til 6 år. 

Studien har i likhet med skolestudien anvendt et kvasieksperimentelt kontrollgruppe design 

med pre-post test. Tiltaket ble implementert i 46 barnehager og sammenlignet med 46 

matchede barnehager som ikke fikk intervensjonen. Det var 511 barn som deltok i 
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intervensjonsgruppen og 538 fra kontrollgruppen. Det ble også gjort et mindre utvalg 

bestående av barn som scoret lik ellet over 90-persentil på aggressiv atferd før intervensjonen. 

Implementering av studien ble gjort i et naturlig miljø som vektlegger at barnehagelærerens 

bruk av ferdigheter i intervensjonen ble gjort på en naturlig måte. Måleinstrumentene brukt i 

denne studien var nærmest lik som skolestudien nevnt tidligere. I likhet med skolestudien var 

rekrutteringen gjort fra kommuner som ikke hadde implementert tiltaket tidligere. 

Skolepersonellet sto for kartleggingen. 

Resultatene fra studien viste en statistisk signifikant endring for forebyggende tiltakseffekt i 

atferd, internalisering oppmerksomhetsvansker. I tillegg var forbedringen i sosial kompetanse 

betydelig større i tiltaksgruppen. Resultatene var i tråd med hypotesen om at programmet som 

var implementert som et universelt tiltak i barnehager ville redusere atferd, forbedre 

oppmerksomhets og internaliseringsproblemer samt fremme sosial kompetanse blant barn 

generelt. Resultatene fra delutvalget som bestod av høyrisikobarn opplevde derimot ikke 

lignende endringer med ett unntak. Endringen i sosial kompetanse var større i tiltaksgruppen 

sammenlignet med kontrollgruppen. Effektstørrelsen i studien var totalt sett relativt små, det 

ble rapportert om noe høyere for risikogruppen, men en signifikant effekt ble kun målt for 

sosial kompetanse.  

Ved vurderingen av indre validitet til studien var det naturlig å nevne forskningsdesignet. 

Studien har i likhet med skolestudien gjennomført av Aasheim et al. (2019) et 

kvasieksperimentelt kontrollgruppe gruppe design med pre og post-test. Slutningene som 

trekkes fra dette designet er at det er manglende kontroll for trusler mot den indre validiteten. 

Randomiseringen av seleksjonsprosessen kunne ha vært en kontrollerende variabel for mange 

av truslene. I tillegg var kartleggingen utelukkende basert på barnehagelærerens rapporter om 

atferd og indikasjoner på potensielle langtidseffekter mangler. Dette kan være en potensiell 

trussel mot den indre validiteten, fordi det kan ha påvirket kvaliteten på målingene. 

Inkludering av eksterne informanter ville meget sannsynlig ha styrket kvaliteten på 

målingene. Studien valgte også å inkludere høyrisiko elever. For å kunne undersøke effekten 

blant disse elevene er det nødvendig at det er stor nok statistisk styrke. Ved for lav styrke kan 

det regnes som en potensiell trussel mot den indre validiteten til studien. Gruppen som bestod 

av høyrisiko barn hadde en lav statistisk styrke, og det gjør det dermed vanskelig å vurdere 

effekten av tiltaket for høyrisikobarn.  

Når det gjelder ytre validitet var implementeringen av det universelle tiltaket gjort i et naturlig 

miljø, med begrenset kontroll. Dette kan potensielt øke overføringsverdien til andre skoler og 
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barnehager. Med unntak av høyrisiko elevene vil dette forebyggende programmet i stor grad 

også kunne gjelde for barn utsatt for traumer, tatt i betraktning at forebygging og redusering 

av problematferd er målet. Ved større vansker knyttet til traumer er det ikke grunnlag nok for 

å vurdere dette programmet. Videre fremkommer det ut ifra resultatene at disse endringene 

potensielt kan generaliseres på tvers av sosioøkonomisk bakgrunn og alder. Foreldre som ikke 

kunne lese eller snakke norsk ble ekskludert, ettersom de ikke kunne samtykke ved deltagelse. 

Men ettersom studien er gjort under norske forhold vil resultatene mest sannsynlig kunne 

overføres til andre barnehager med ulik sosiokulturell og økonomisk bakgrunn. Årsaken til 

det var at barnehagene som var med i studiet inkluderte alle barn, slik at alle mottok tiltaket. 

Indirekte betyr det at barna som ikke var med i undersøkelsen mottok tiltaket. Samtidig er det 

vanskelig å kunne konkludere med en reell generalisering på tvers av grupper ut ifra denne 

studien ettersom det ikke er grunnlag nok for å trekke denne slutningen.  

 

I en annen kvasieksperimentell studie gjennomført av Kirkhaug et al. (2016) ble det undersøkt 

om implementeringen av DUÅ skole- og barnehageprogrammet som et universelt tiltak i 

skolen kan redusere alvorlige eksternaliseringsvansker hos barn. Barn i alderen 6-8 år ble 

inkludert.  Studien anvendte i likhet med de to tidligere studiene, et kvasieksperimentelt 

kontrollgruppedesign med pre-post. Kartlegging ble gjennomført av læreren, og det ble 

evaluert om denne gruppen forbedret sin sosiale kompetanse, internaliseringsproblemer, 

akademiske prestasjoner og lærer-elev relasjon som følge av tiltaket. Inklusjonskriteriet var 

identisk som foregående studier. Utvalget skulle ikke bestå av skoler som deltok eller hadde 

deltatt på andre evidensbaserte intervensjonsprogrammet for atferd det siste året. I tillegg 

inkluderte studien et subutvalg fra Aasheim et al. (2019) på 83 høyrisiko barn som skåret over 

klinisk grense på eksternalisering. 21 skoler ble inkludert i tiltaksgruppen, mens det ble i 

kontrollgruppen gjort et utvalg på 22 skoler. Av totalt 1343 barn scoret 83 barn over klinisk 

grense. Av disse barna var 45 inkludert i tiltaksgruppen, og 38 fra kontrollgruppen. Foreldre 

som ikke snakket eller forstod norsk ble ekskludert. Målingsinstrumentene var lik som 

tidligere nevnte studier.  

Resultatene fra studie viste ingen signifikante forskjeller mellom intervensjons og 

kontrollgruppen. Studien vise ingen endring i barnas sosiale og emosjonelle vansker etter 

tiltaket. Lærerne rapporterte i midlertidig en moderat endring i lærer elev-relasjon i form av 

mindre konflikter, samt en moderat endring i forbedret akademisk prestasjon. Begge 

undervariablene var statistisk signifikante. Resultatene antyder at effektiviteten av DUÅ skole 
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og barnehageprogrammet som et universelt tiltak for barn som opplever alvorlige 

eksternaliserings vansker i skolen, ikke er tilstrekkelig. Likevel er dette funnet viktig for barn 

i risiko, siden faglige ferdigheter i de tidlige årene er kritisk for senere akademisk prestasjon 

og fremtidige stillinger. Kvaliteten på relasjoner mellom elev og lærer er et av de mest 

innflytelsesrike elementene i læringsmiljøet og spiller en viktig rolle i barnas funksjon, både 

faglig og sosial. Blant annet har kvaliteten på relasjonen til læreren en betydelig effekt på 

studentenes faglige engasjement. En mulig årsak for disse endringene kan være at lærerne ble 

utstyrt med nye ferdigheter og teknikker for å styre elevene sine, og dermed bidra til å 

redusere lærernes stressnivå. Noe som har en direkte påvirkning på deres innflytelse på 

klasseroms miljøet. Disse resultatene forsterker evidensen bak skole- og 

barnehageprogrammet som et effektivt forebyggende lavterskeltiltak for alle elever i 

barnehage og skole. 

 

I likhet med Fossum et al. (2017) og Aasheim et al. (2019) har denne studien noen 

begrensninger og trusler mot den indre validiteten som krever vurdering. Studien brukte et 

kvasi eksperimentelt design i stedet for en randomisert kontrollstudie. Dette designvalget 

påvirker den indre validiteten slik som det er beskrevet for de to foregående studiene. 

Fraværet av blending i designet kunne ha innført skjevhet i resultatene. Videre var 

informasjonen om barnas atferd basert utelukkende på lærervurdering, noe som reduserer 

kvaliteten på informasjonen. En annen trussel mot den indre validitet er at det ble rapportert 

om et betydelig frafall i intervensjonstilstanden, noe som kan ha påvirket resultatene i post-

testen. Samtidig var størrelsen på utvalget begrenset for å kunne oppdage forskjeller mellom 

de ulike gruppene. Studiens ytre validitet er vanskelig å vurdere ettersom resultatene kan 

virke og gjelde for en større populasjon. Men grunnet studiens utvalg, og ekskludering av 

barn av ulik sosiokulturell bakgrunn kan det være vanskelig å trekke slike slutninger. En 

slutning som kan generaliseres fra denne studien kan være at elever mellom 6-8 år som viser 

alvorlige eksternaliseringsproblemer krever mer omfattende tiltak enn intervensjonen som er 

gitt under denne studien. Denne slutningen kan også virke og gjelde for traumatiserte elever, 

ettersom disse elevene også vil ha et behov for indikerte tiltak ut ifra alvorlighetsgraden på 

vanskene de opplever.  

Til slutt bør det nevnes at barnehage- og skole programmet kan være relevant som et 

forebyggende tiltak som fører til endringer i eksternaliseringsvansker og sosial kompetanse 

for alle elever i skole og barnehage. Denne slutningen impliserer at dette tiltaket også kan 
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potensielt bidra til å fremme forebyggende effekter hos traumatiserte elever. Videre vil jeg 

vurdere LP-modellen som et forebyggende tiltak som kan være relevant å implementere i 

skolen for elever som har opplevd traumatiserende hendelser.  

 

5.2.2 LP-modellen  

Læringsmiljø og pedagogisk analyse eller «LP-modellen» er en systemteoretisk 

analysemodell som er utviklet som et universelt tiltak for alle trinn i grunnskolen. Modellen 

brukes som et verktøy som lærere kan anvende for å øke sin kompetanse på forhold som 

utløser og vedlikeholder elevers atferds- og læringsproblemer i skolen (Nordahl, 2005; 

Ogden, 2015b). Hensikten bak modellen er å endre forhold i læringsmiljøet som opprettholder 

problemer, og gjennom endring av læreres pedagogiske praksis, kunne fremme sosial og 

skolefaglig læring blant alle elever (Ogden, 2015b). Modellen er utviklet av Thomas Nordahl 

og implementeres i samarbeid med Lillegården kompetansesenter. Ved implementering av 

tiltaket, tar det tre år å gjennomføre modellen (Ogden, 2015b). 

 Resultater fra LP-modellen  

Ved evalueringen av LP-modellen ble det gjennomført en effektstudie av NOVA (Norsk 

institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Effektstudien ble gjennomført ved 

bruk av et pre-post-design med kontrollgruppe. 14 skoler i Norge ble inkludert over en 

periode på to og et halvt år. Det ble benyttet kartleggingsundersøkelser før og etter 

prosjektstart. Hoveddelen av denne kartleggingen ble gjennomført ved bruk av kvantitativ 

metode i form av spørreskjema. For å kunne forklare variasjoner mellom tiltaks og 

kontrollgruppen ble det målt prosessvariabler i prosjektet. Innsamling av slik informasjon ble 

planmessig utført gjennom intervjuer av lærere og registrering av de pedagogiske tiltakene 

som ble avendt i forhold til atferdsproblemer og utvikling av læringsmiljø. Prosjektskolene 

ble også bedt om å foreta en kartlegging av tiltak som ble iverksatt. Tiltakene som ble 

gjennomført under evalueringen måtte anvende analysemodellen i LP-modellen for å utvikle 

tiltakene (Nordahl, 2005).  

Resultatene fra evalueringen tyder på LP-modellen gir positive resultater på flere området. 

Resultatene viser positive endringer knyttet til trivsel i skolen, relasjoner mellom elever og 

lærere, sosial kompetanse og skolefaglig utvikling. Det ble også rapportert om betydelig 

nedgang i mobbing i prosjektskolene.  
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Ved vurdering av validiteten til LP-modellen kan man først og fremst trekke frem bruken av 

kontrollskoler, ettersom det er vanskelig å avgjøre om et tiltak har effekt uten en 

kontrollgruppe. Likevel vil det oppstå trusler mot den indre validiteten på bakgrunn av at 

forskningsdesignet ikke inneholder randomisering av deltagerne. Blant annet ble det 

rapportert om at kontrollskolene som var inkludert i evalueringen var tilknyttet ZERO-

programmet etter første kartlegging av LP-prosjektet. En slik overlapping av tiltak kan gjøre 

det vanskelig å dokumentere om effekten helt eller delvis skyldtes LP-modellen. Dette kan 

potensielt bidra til at kvaliteten på resultatene er upålitelige. Samtidig ble det rapportert om at 

seleksjonsprosessen førte til forskjeller mellom kontroll og tiltakskolene. En slik forskjell er 

en trussel mot den indre validiteten. Tidspunktet mellom første og andre måling kan også 

være en potensiell trussel mot den indre validiteten. Det hadde gått 21 måneder mellom 

målingene. Årsaken til det er modning og utvikling av elevene i denne perioden. På bakgrunn 

av det kan man ikke ekskludere at modning kan ha vært en påvirkende faktor for hvordan 

elevene oppfattet skolen. Likevel er det viktig å trekke frem at evalueringen brukte tre 

informantgrupper i evaluering, noe som reduserer sjansen for at deltakere kan påvirke 

resultatene. Dette er en styrke for den indre validiteten. Hvis det dokumenteres endringer i 

informantgruppene og disse endringene viser sammenheng med de målte variablene, vil det 

styrke mulighetene til å trekke slutninger om årsakssammenheng. 

Når det gjelder generalisering av resultatene kan disse vise en overføringsverdi ettersom 

programmet ble implementert i Norge. Dermed er det liten grunn til å tro at resultatene ikke 

kan overføres til andre populasjoner, ettersom på ytre parametere som sosiale og kulturelle 

forskjeller ikke skiller seg nevneverdig fra snittet av elever i Norge. Samtidig var ingen av 

kommunene små land- eller kystkommuner. Samlet sett bør det være muligheter for å 

gjennomføre LP-modellen i andre skoler. Ved spørsmålet om LP-modellen kan generaliseres 

til barn med traumer er det viktig å nevne at modellen er ment som et forebyggende tiltak for 

alle elever på grunnskolen. Positive effekter knyttet til endringer i det psykososiale miljøet 

gjør tiltaket også egnet for forebygging av en god psykisk helse. Likevel er det viktig å nevne 

at tiltaket er ment som et universelt skoleomfattende tiltak, og kan i den grad generaliseres til 

alle elever i grunnskolen på et forebyggende plan. Om tiltaket har en direkte effekt på 

traumatiserte barn vites ikke, det vil kreve flere studier som fokuserer på det aspektet, for å 

kunne dokumentere en slik effekt. 
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5.3 Selektive tiltak  
I dette kapittelet vil relevante selekterte intervensjoner for traumatiserte elever bli vurdert, 

samt resultater fra utvalgte studier som vurderer relevansen av disse tiltakene. Noen grupper 

av barn som er utsatt for traumer kan til tross for universelle tiltak oppleve vansker knyttet til 

sosiale forhold, skolefaglige prestasjoner og problemer relatert til atferd. Disse gruppene bør 

får mer intensiv faglig og sosial støtte, samt mer spesialiserte intervensjoner (Ogden, 2015b). 

Selektive tiltak kan rettes mot forhold som utløser eller bekrefter slike vansker. Hensikten er å 

intensivere de universelle tiltakene for risikogrupper. Videre vil jeg først trekke frem tiltaket 

PALS.  

5.3.1 PALS 

PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Tiltaket har et 

mål om å utvikle en positiv skolekultur for å styrke elevens faglige og sosiale ferdigheter, 

samt forebygge og redusere problematferd. Alle elever og ansatte i 1-10. klasse er i 

målgruppen (Aasheim, Patras, Eng & Natvig, 2018). Pals bygger på prinsippet om 

skoleomfattende positiv atferdsstøtte på tre nivåer. Innsatsen på tre nivåer gjør det mulig for 

skolen å tilpasse tiltak etter prinsippet om å tilpasse intervensjoner etter elevenes risikonivå. 

Ettersom vi skal fokusere på selektive tiltak vil fokuset ligge på andre innsatsnivå som retter 

seg mot elever i moderat risiko for utvikling av eksternaliseringsvansker, og som viser 

problematferd i enkelte tilfeller. Hvis vi skal koble det opp mot problemstillingen vil dette 

gjelde elever som har opplevd traumatiske hendelser, og som begynner å vise moderat risiko 

for utviklingen av slike vansker, ofte gjennom konflikter og uro (Aasheim et al., 2018).  

Resultater fra PALS  

Sorlie og Ogden (2007) gjennomførte en norsk effektstudie av PALS. Det ble undersøkt om 

hvilken effekt tiltaket hadde på lærervurderinger av elevers oppførsel i klasserommet, 

skolemiljø og på antall studenter med vansker, samt hvilken innvirkning PALS hadde på 

elevenes sosiale kompetanse og læringsmiljø vurdert av lærere og elever. Effektiviteten av 

tiltaket ble evaluert gjennom et kvasieksperimentelt pre-post design med kontrollgruppe i fire 

barneskoler, to år etter implementering. Et likt antall kontrollskoler ble inkludert i skolen, 

informantene var elever 735 elever i 3- 7.trinn i alderen 8-12 år. Elever som hadde norsk som 

andrespråk ble også inkludert med 56 deltagere. Lærere og ansatte i aktivitetsskolen og elever 

fylte ut spørreskjema på pre- og postmåling. Programmet ble implementert i totalt tre år i 
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skoler hvor postmåling ble utført 20 måneder etter pre-måling og på slutten av det andre året 

av totalt tre år i skoler rekruttert fra Sør-Norge. 

 Resultatene fra effektstudien varierte i stor grad. De umiddelbare endringene i lærerobservert 

problematferd varierte fra moderat til stor effekt. Det ble funnet middel effekt for 

problematferd i skolemiljøet og i klasserommet, og en stor effekt for elever med 

atferdsproblemer rapportert av læreren.  Resultatene som var basert på elevenes rangering av 

sosial kompetanse og klasseroms miljø viste ikke effekt. Men det var en stor positiv effekt for 

et mindre utvalg av elever med norsk som andrespråk for sosiale ferdigheter. 

Implementeringskvaliteten var sammen med lærernes kollektive innsats betydelig relatert til 

bedre resultater. Resultatene indikerer at implementering av PALS førte til statistisk, så vel 

som praktisk signifikante endringer i de viktigste atferds variablene, når intervensjonsskolene 

ble sammenlignet med kontrollskolenes alternative tilnærminger til elevens problematferd. 

Interessant nok var de positive atferdsendringene som ble observert i PALS-skolene mer 

tydelige på skolenivå enn klasseromsnivå (se figur 5.1), 

Ved vurderingen av validiteten til studiet må det først trekkes frem at PALS ble utført som et 

kvasi-eksperimentelt kontrollgruppedesign. Med det slikt design kan det som beskrevet i 

tidligere studier være trusler mot den indre validiteten knyttet til mangelen av 

randomiseringen av utvalget. Designet tillot ikke studiet å teste effekten av å samsvare 

intervensjoner med studentenes risikonivå. Dette viste seg gjennom at det ble funnet 

signifikante forskjeller i pre-testen av studien for høy forekomst av atferdsproblemer i 

intervensjonsskolene. Konsekvensen kan være et potensielt skjevt seleksjonsutvalg, som 

skaper forskjeller mellom gruppene, noe som trolig påvirker den indre validiteten. I tillegg var 

utvalget i studien liten for å kunne vise statistisk styrke. Videre var målingene basert på 

lærervurderinger. Uten eksterne informanter som kan rapportere kan det begrense 

gyldigheten. Studien hadde også styrker ved at de brukte etablerte og pålitelige tiltak, 

vurderinger utført både på skole, klasserom og individuelt nivå og at tiltaket ble testet i en 

naturlig setting. Fordi studiet ble testet under naturlige omstendigheter gir det grunnlag for å 

generalisere resultatene til en større populasjon. Men grunnet svak metodisk kvalitet kan det 

ikke utelukkes at studiene svekker generaliserbarheten av funnene i studien. Totalt sett viste 

resultatene middel til store effekter for problematferd i skolemiljø og i klasserommet, samt 

atferdsproblemer rapportert av lærere. Men grunnet den svake metodiske kvaliteten bør 

resultatene tolkes med en viss forsiktighet når det gjelder tiltakets effektivitet og hvorvidt det 

er generaliserbart. For å kunne trekke slike slutninger, kreves det flere studier. 
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I en senere effektstudie undersøkte Sørlie og Ogden (2015) (se figur 5.1) ved hjelp av et 

Styrket kvasi- eksperimentelt pre-post design med matchet kontrollgruppe effekten av PALS 

etter tre års implementering. Hensikten var å undersøke elevenes problematferd og på 

læringsmiljøet i klassen, samt om kvaliteten på implementeringen hadde effekt på resultatene. 

Studien samlet inn data fra mer enn 7640 elever over fire skoleår i 28 norske 

intervensjonsskoler og 20 kontrollskoler fra Sør- og Nord-Norge. Andre innsatsnivå av PALS 

var inkludert i studien. Målingene ble gjennomført etter 1 år og 3 år ved implementeringen av 

PALS. Skolene som var inkludert i studien ble matchet i forhold til størrelsen på skolen og 

geografisk beliggenhet. I målingene etter tre års implementering ble det funnet små effekter i 

intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. Dette gjaldt både for generell, 

alvorlige og moderat atferd som ble rapportert av lærer. Det ble også funnet liten effekt på 

læringsmiljøet målt av lærer, samt liten effekt for kollektive og individuelle 

mestringsstrategier for lærere. I tillegg hadde skolene med høyere implementeringskvalitet 

større reduksjon av både alvorlig og moderat problematferd. Resultatene indikerer at moderat 

problematferd i klasseroms sammenheng var positiv effekt bare tydelig i skoler med høy 

implementeringskvalitet. Oppsummert indikerte alle resultatene positive effekter for elevens 

problematferd og læringsforholdene i klassen. 

Potensielle trusler mot den indre validiteten bør nevnes. Studien hadde ikke en randomisert 

kontrollert design, derfor kan ikke seleksjon skjevhet utelukkes, dette viste seg gjennom 

signifikante gruppeforskjeller i starten. Videre anvendte studien et styrket design med et stort 

antall skoler, målepunkter og respondenter som bidro til høy statistisk styrke, og gyldige 

effektestimater. Det kan trolig være med å redusere trusselen mot indre validitet. Likevel var 

hadde informantene også hadde ansvar for å gjennomføre tiltaket. Derfor kan ikke en positiv 

respons skjevhet utelukkes. I likhet med Sorlie og Ogden (2007) ble også denne studien 

gjennomført i en naturlig setting. Sammen med høy statistisk styrke kan det være mulig å anta 

at resultatene kan generaliseres til en større populasjon. Og dermed gjelde for en større gruppe 

elever enn det studien undersøker. PALS kan se ut til å virke forebyggende og redusere 

problematferd, samt styrke det psykososiale miljøet for elever som er i moderat risiko for å 

utvikle større vansker. 
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I en nyligere studie undersøkte Sørlie et al. (2018) det langsiktige forløpet for utvikling av 

eksternaliserende atferd under barndommen for normalt utviklede barn, samt undersøke 

forskjellen i effektivitet ved implementering av PALS på de ulike nivåene (tier 1, 2 og 3). 

3083 barn fra 48 norske barneskoler deltok i et kvasieksperimentelt effektstudie. 1867 fra 28 

skoler ble rekruttert som intervensjonsskoler, mens 1216 elever fra 20 skoler ble brukt som 

kontrollskoler. Omtrent 6 prosent av tiltaksgruppen var elever med minoritetsbakgrunn. 

Atferdsutviklingen til elever i 4 og 5 trinn gjennom 7. klasse ble sammenlignet med barn av 

lik alder som ikke mottok intervensjonen. Det ble samlet inn data fra spørreskjema fra lærere i 

4-7. trinn ved fire tidspunkter, samt oppfølgningsvurderingen etter 1, 2 og 3 års 

implementering. Skoler som allerede implementerte tiltak rettet mot problematferd ble 

ekskludert fra studie. Målingene ble gjort av TRF (Teacher report form) og EBS-SAS 

(Effective Behavior Support Self-Asessment Survey).  

Resultatene konkluderte med fire latente forløp for eksternaliserende atferd rapportert av 

lærere over fire tidspunkter gjennom 4-7.trinn. Disse forløpende ble kalt 1) vedvarende lavt, 

2) medium, men avtagende, 3) medium, men økende og 4) stabilt høyt. Ved vurdering av 

totalutvalget hadde 84.4 prosent (2578) en vedvarende lav bane, 7,9 prosent (241) en middels, 

men signifikant synkende bane. Dette var elever som startet med moderat nivå for 

eksternaliserende atferd, men som viste synkende nivåer over tid. Den økende banen 

inkluderte 5,3 prosent (162) av elevene. Den fjerde undergruppen på 2.5 prosent (75) hadde 

en stabilt høy bane. Dette indikerer at gjennomgående lavt eksternaliserende problematferd 

var et kjennetegn for de fleste elever. I tillegg ble funnet signifikante forskjeller mellom kjønn 

som indikerte at det var mer sannsynlig at gutter utviklet høyere forløp. 

 

For intervensjonseffekten ble det kun målt signifikant effekt for den stabilt høye 

undergruppen i tiltaksgruppen. Altså elever som faller inn under indikert nivå. Effekten ble 

målt fra moderat til stor, noe som indikerer en praktisk betydning. Den økende banen viste at 

noen elever oppførte seg dårligere over tid i henhold til lærernes rapportering. Årsaken til 

dette er vanskelig å vurdere, men det kan ikke utelukkes at noen elever kan ha opplevd 

intervensjonsmodellen negativt, fordi lærernes oppmerksomhet var rettet mot de som viste 

mest eksternaliserende atferd. De to siste undergruppene opplevde ingen signifikant effekt, til 

tross for at gruppen med avtagende atferd viste forbedret atferd over tid. Dette kan indikere at 

universelle, og selektive intervensjoner kan ha langsiktig innvirkning på flertallet av elevene 

og forhindre at elevene slipper å motta indikative intervensjoner. Resultatene tyder på at 
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utbyttet av PALS er effektivt for elever med store atferdsproblemer. Blant annet innebærer 

dette i prinsippet at alle skoler kan hjelpe og støtte disse elevene uten bruk at indikative og 

segregerende intervensjoner (Sørlie et al., 2018). Videre bør det understrekes at selv om 

høyrisikogruppen ble bedre i tiltaksgruppen var det ikke mulig å indentifisere hvilke 

komponenter eller deler av modellen som forårsaket denne endringen. I henhold til 

implementeringen mål etter 3 år ble individuelt tilpassede intervensjoner implementert i liten 

grad. Dermed kan det ikke utelukkes at selektive og universelle modulene som PALS består 

av potensielt kan ha hatt effekt blant høyrisikogruppen. Dette må undersøkes nærmere 

gjennom flere studier. 

Hvor valide er så disse resultatene. Først og fremst kan det nevnes at studien ikke hadde 

oversikt over hvilket deler av PALS som ble implementert for de ulike elevgruppene. 

Manglende målinger av en slik variabel fører til at verdifull data går tapt i henhold til hvilket 

nivå som hadde størst effekt for høyrisikogruppen. Denne begrensningen gjelder også at det 

ikke var fastsatt noen klare kriterier for hvilke studenter som var kvalifisert for intervensjon 

på det selektive og indikative nivået. Videre må det understrekes at disse resultatene må 

gjentas i fremtidige studier før en kan trekke noen gyldige slutninger om effekten av PALS 

for elevgrupper på tvers av tiltaksnivåene. Samtidig anvendte studien et kvasi-eksperimentelt 

forskningsdesign uten randomisering som potensielt kan skape et skjevt utvalg og er en trussel 

mot indre validitet. Studien samlet inn data gjennom lærerrapportering og andre informanter i 

skolen som kan ha påvirket kvaliteten og bias i forhold til data som ble rapportert. Analysen 

fanget heller ikke opp forskyvning av elever på tvers av gruppene noe som kan ha maskert 

enda større forskjeller. En styrke var at det var stor statistisk styrke, ved bruk av mange 

deltagere. Basert på gjeldende data og praktisk relevans er det mulig å trekke slutninger om at 

gyldigheten for effekten av tiltaket er stor til tross for enkelte metodiske svakheter. Men det 

må tas i betraktning at ved måling av elevens forløp må resultatene tolkes med forsiktighet.  

Ved vurderingen av ytre validitet er det en stor sannsynlighet for at resultatene kan 

generaliseres til andre skoler i Norge. Ettersom eksperimentet ble gjort i norske skoler. Videre 

er det stor sannsynligheten for at de målte effektene av PALS er generaliserbare til andre 

populasjoner basert på denne studien, Sorlie og Ogden (2007) og Sørlie og Ogden (2015). Når 

det gjelder generalisering til traumatiserte elever kan resultatene tyde på at PALS kan vise 

effekt hos traumatiske elever med store atferdsproblemer, samt optimisme knyttet til det 

selektive nivået grunnet at studien ikke hadde oversikt over hvilken implementering som ga 

hvilken effekt. Det kan også potensielt indikere at elever som utvikler risikoen for store 
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vansker etter traumatiske hendelser i form av atferdsforstyrrelse, skolesvikt og andre negative 

utfall kan ha god effekt av selekterte intervensjoner. Men for å bidra til effektiv forebygging 

av slike elever bør skoler fortrinnsvis kombinere vedvarende universelle intervensjoner med 

intervensjoner tilpasset studentenes risikonivå. Totalt sett er studiene oppmuntrende, men det 

krever flere studier rettet mot denne elevgruppen før en slik slutning kan trekkes 

 

Figur 5.1: Beskrivelse av inkluderte tiltak og evalueringer 

Tittel Publikasjo

n 

Deltakere Tiltak Studiedesign Utfallsmål Effektestima

t 

Evaluation of 

the Incredible 

Years 

Teacher 

Classroom 

Management 

Program in a 

Regular 

Norwegian 

School 

Setting 

(Aasheim et al., 

2019) 

1518 elever  

1 -3. klasse (6-8 år) 

fra 43 skoler (21 i 

eksperimentgruppen

) 

Norge 

De utrolige årenes 

barnehage og 

skoleprogram. Målsetning 

med tiltaket redusere 

utviklingen av 

atferdsproblemer og 

forbedre sosial kompetanse 

Kvasi-eksperimentell pre-

post design med 

kontrollgruppe 

SESBI-R (Sutter-Eyberg 

Student Behavior 

Inventory- Revised, 

Eyberg & Pincus, 1999),  

TRF (Teacher Report 

Form, Ashenbach & 

Rescorla, 2001) 

SSRS (Social Skills 

Rating System, Gresham 

& Elliott, 1990) 

SESBI Intensitet 

d= 0,08 p<0,01 

SESBI Problem 

d= 0,09 p<0,05 

TRF Total 

d= 0,09 p<0,05 

SSRS Samarbeid 

d= 0,17 p<0,01 

SSRS sosiale 

ferdigheter 

d= 0,19 p<0,01 

The 

Incredible 

Years 

Teacher 

Classroom 

Management 

Programme in 

Kindergartens

: Effects of a 

Universal 

Preventive 

Effort 

(Fossum et al., 

2017) 

1049 barnehagebarn 

(3-6 år) 

92 barnehager (46 i 

eksperimentgruppen

) 

Norge 

De utrolige årenes 

barnehage og 

skoleprogram. Målsetning 

med tiltaket redusere 

utviklingen av 

atferdsproblemer og 

forbedre sosial kompetanse 

Kvasi-eksperimentell pre-

post design med 

kontrollgruppe 

SESBI-R (Sutter-Eyberg 

Student Behavior 

Inventory- Revised, 

Eyberg & Pincus, 1999),  

TRF (Teacher Report 

Form, Ashenbach & 

Rescorla, 2001) SCBE-

80, Social Competence 

and Behavior 

Evaluation, LaFreniere 

& Dumas, 1995) 

SESBI 

Intensitet 

d= 0,14 p<0,01 

SESBI Problem 

d= 0,14 p<0,01 

C-TRF 

Internalisering 

d= 0,12 p<0,05 

C-TRF Aggresjon 

d= 0,15 p<0,01 

C-TRF 

Oppmerksomhet 

d=0,14 p<0,01 

SCBE-T Sosial 

kompetanse 

d= 0,21 p<0,001 

Does the 

Incredible 

Years 

Teacher 

Classroom 

Management 

Training 

programme 

have positive 

effects for 

young 

children 

exhibiting 

severe 

externalizing 

problems in 

school?: a 

quasi-

experimental 

pre-post study 

(Kirkhaug et al., 

2016) 

Subutvalg fra 

(Aasheim et al., 

2019) 

83(6-8år) 

Høyrisikobarn som 

skårer over klinisk 

grenseverdi på 

eksternalisering 

Norge 

De utrolige årenes 

barnehage og 

skoleprogram. Målsetning 

med tiltaket redusere 

utviklingen av 

atferdsproblemer og 

forbedre sosial kompetanse 

Kvasi-eksperimentell pre-

post design med 

kontrollgruppe 

SESBI-R (Sutter-Eyberg 

Student Behavior 

Inventory- Revised, 

Eyberg & Pincus, 1999),  

TRF (Teacher Report 

Form, Ashenbach & 

Rescorla, 2001) 

SSRS (Social Skills 

Rating System, Gresham 

& Elliott, 1990) 

TRF akademisk 

d= 0,50 p<0,05 

STRS lærer-elev 

konflikt 

d= 0,65 p<0,05 
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Læringsmiljø 

og 

pedagogisk 

analyse En 

beskrivelse 

og evaluering 

av LP-

modellen 

(Nordahl, 2005) 1149 elever 

(5 og 8.trinn) 

724(eksperiment 

425(kontroll) 

 

Norge 

 

Læringsmiljø og 

pedagogisk analyse.  

Målsetning endre forhold i 

læringsmiljøet fremme 

sosial skolefaglig læring  

pre–postdesign med 

kontrollgruppe. 

inkluderer 

kartleggingen,gjennomført 

ved bruk av kvantitativ 

metode i form av 

spørreskjema 

6 måleinstrumenter 

(Nordahl, 2005) 

 

Miljø i skolen 

d= 0,54 p<0,1 

Samarbeid mellom 

elevene d= 0,42 

p<0,1 

Relasjon mellom 

elev og lærer 

d= 0,38 p<0,1 

Forholdet mellom 

elevene i klassa 

d=0,38 p<0,1 

Sosial trivsel d= 

0,41 p<0,1 

Sosial kompetanse 

d= 0,63 p<0,1 

Problematferd d= 

0,25 p<0,1 

 

Immediate 

Impacts of 

PALS: A 

school‐wide 

multi‐level 

programme 

targeting 

behaviour 

problems in 

elementary 

school 

(Sorlie & Ogden, 

2007) 

735 elever (8-12 år) 

Norge 

PALS. Målsetning. 

Forebygge og redusere 

atferdsproblemer, styrke 

sosiale ferdighterer  

Kvasi- eksperimentelt 

pre-post design med 

kontrollgruppe 

Skoleomfattende 

hendelsesrapporteringe

r 

Elementary Social 

Behavior Assessment: 

ESBA» (Arnesen, 

Smolkowski, Ogden, & 

Melby-Lervåg, 2017; 

Pennefather & 

Smolkowski, 2015) 

Oral Reading Fluency» 

(ORF), (Arnesen, 

Braeken, et al., 2017 

Generell 

problematferd i 

skolemiljøet 

d= 0,59 p<0,001 

Elever med 

atferdsproblemer i 

klassen  

d= 0,91 p<0,05  

Sosiale ferdigheter 

d= 1,73 p<0,05 

For et mindre utvalg 

elever med norsk 

som andre språk (n 

= 49) 

School-Wide 

Positive 

Behavior 

Support–

Norway: 

Impacts on 

Problem 

Behavior and 

Classroom 

Climate 

(Sørlie & Ogden, 

2015) 

7640 elever 

Elever i 1.-7. klasse  

Norge 

PALS. Målsetning. 

Forebygge og redusere 

atferdsproblemer, styrke 

sosiale ferdighterer 

Styrket kvasi- eksperimentell 

pre-post design med matchet 

kontrollgruppe. 

Skoleomfattende 

hendelsesrapporteringe

r 

Elementary Social 

Behavior Assessment: 

ESBA» (Arnesen, 

Smolkowski, Ogden, & 

Melby-Lervåg, 2017; 

Pennefather & 

Smolkowski, 2015) 

Oral Reading Fluency» 

(ORF), (Arnesen, 

Braeken, et al., 2017 

Generell 

problematferd i 

skolemiljøet d= 

0,25 p<0,001 

Moderat 

problematferd d= 

0,24 p<0,001 

Alvorlig 

problematferd 

d=0,17 p<0,05 

Læringsmiljø  

d= 0,17 p<0,05 

 

Behavioral 

Trajectories 

During 

Middle 

Childhood: 

Differential 

Effects of the 

School-Wide 

Positive 

Behavior 

Support 

Model 

(Sørlie et al., 

2018) 
3083 barn (4 og 5 

trinn. Gjennom 

7.trinn) 

Norge 

PALS. Målsetning. 

Langsiktige forløpet for 

utvikling av 

eksternaliserende atferd 

Forskjellen i effektivitet 

blant tier 1,2,3 i PALS 

Non-randomisert design Teacher Report Form 

(TRF, Achenbach 1991) 

 

The Effective Behavior 

Support Self-

Assessment Survey” 

(EBS-SAS, Sugai et al. 

2009) 

Vedvarende høyt 

p<0,001 

Effectiveness 

of the 

Incredible 

Years parent 

training to 

modify 

disruptive and 

prosocial 

child 

behavior 

(Menting et al., 

2013) 
Gjennomsnittsalder 

for barna varierte 

fra 3-9,2 år 

Engelsk, 

amerikansk 

Foreldretreningsprogramme

t. Målsetning undersøke 

effektiviteten blant 

forstyrrende og prososial 

atferd 

kvasi-eksperimentelt, 

randomiserte og blokkert 

randomisering eller 

randomisert etter matching 

design 

Eyeberg child behavior 

inventory (ECBI) 
Total informant 

disruptive 

behavior d=0.27 

p<0,001 

Total prososial 

atferd 

d= 0,15-0.31 

p<0,001 

total 

foreldrerapportert 
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0,22-0,39 p<0,001 

Total 

lærerrapportert 

0,5-0,22 p<0,001 

Treatment of 

oppositional 

defiant and 

conduct 

problems in 

young 

Norwegian 

children 

(Larsson et al., 

2009) 
127 barn (alder 4-8 

år) diagnostisert 

med ODD eller CD 

Norge 

Foreldretreningsprogramme

t 

Målsetning undersøke 

effekten av 

foreledretreningsprogramm

et overfor barn med 

alvorlige atferdsproblemer 

Randomisert kontrollert 

design 

Foreldretreiningsprogrammet

+ child terapy 

Ventelise. Klinikkpasienter 

som randomiseringsenhet 

 

Eyberg child behavior 

inventory (ECBI) 

 

Child behavior checklist 

(CBCL) 

 

Parent practices 

interview (PPI) 

 

Parent stress index (PSI) 

K-SADS-PL 

ECBI intesitet d= 

0,65 p<0,0167 (mor 

og far) 

ECBI problemer 

(PT+CT) d= 0,67 

p<0,0167 

CBCL aggresjon 

d= 0,58 p<0,009 

parenting practices 

and stress  

p<0,001 

 

 

 

Randomized 

Effectiveness 

Study 

Comparing 

Trauma-

Focused 

Cognitive 

Behavioral 

Therapy With 

Therapy as 

Usual for 

Youth 

(Jensen et al., 

2014) 

156 barn (10-18 år) 

multiraumatiserte = 

gjennomsnittlig 

antall traumer 3.6 

Norge 

TF-CBT. Målsetning 

behandling av symptomer 

på PTSD, depresjon, angst 

samt andre atferdsmessige 

og emosjonelle vansker 

Randomisert kontrollert 

design 

TF-CBT 

Treatmens as usual (TAU) 

Barn i barne og 

ungdomsklinikker som 

randomiseringsenhet 

CPSS and the 

Clinician-Administered 

PTSD Scale for 

Children and 

Adolescents (CAPS-

CA) 

Mood and Feelings 

Questionnaire (MFQ), 

the Screen for Child 

Anxiety-Related 

Disorders (SCARED), 

Strengths and 

Difficulties 

Questionnaire (SDQ) 

Child PTSS 

d= 0,51 p<0,001 

FC 

Impact of PTSS on 

dayily functions 

d=0.55 p<0,001 

depressive 

symptoms 

d= 0.54 0,006 

general mental 

health problems 

d=0.45 p<0.15 

Multisite, 

Randomized 

Controlled 

Trial for 

Children 

With Sexual 

Abuse–

Related 

PTSD 

Symptoms 

(Cohen et al., 

2004) 

203 barn (8-14 år) 

Multiraumatiserte 

gjennomsnittlig 

antall traumetyper= 

3.6 

Amerikansk 

TF CBT. Målsetning 

behandling av symptomer 

på PTSD, depresjon, angst 

samt andre atferdsmessige 

og emosjonelle vansker 

Randomisert kontrollert 

design 

TF-CBT 

Klientsentrert barneterapi 

(CCT) 

Barn diagnostisert med 

PTSD som 

randomiseringsenhet 

Kiddie-Schedule for 

Affective Disorders 

and Schizophrenia- 

Present and Lifetime 

Version (K-SADS-PL) 

(Kaufman et al., 1996) 

Children’s Depression 

Inventory (CDI) 

(Kovacs, 1985) 

State-Trait Anxiety 

Inventory for Children 

(STAIC) (Spielberger, 

1973) 

K-SADS-PL-PTSD 

Redusering av ptsd 

symptomer d=0.26 

p<0.001 

Gjennopplevelse  

d= 0.49 p<0.001 

Unngåelse  

d=0.7 <0.001 

Hypervigilans 

d= 0.4 p<0.1 

 

 

5.3.2 Foreldreveiledning 

Foreldretreningsprogrammet er utviklet av professor Carolyn Webster-Stratton. 

Foreldretreningsprogrammet er et program som har den hensikt å styrke omsorgsgiveres 

kompetanse slik at de kan forebygge og behandle atferdsproblemer for barn i alderen 3-12 år. 

Tiltaket har også som mål å fremme resiliensfaktorer hos barnet i form av sosiale ferdigheter, 

øke selvrespekt og bedre problemløsning. Samtidig styrke kunnskapsnivået hos foreldre, 

styrke positive oppdragelsesstrategier og øke forståelsen for samspillet (Martinussen, 2009).  
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Tiltaket kan benyttes både universalforebyggende, selektivt- og indikativ. Fra en undersøkelse 

oppga flest respondenter at foreldretreningsgruppen først og fremst tilbys selektivt. I en annen 

undersøkelse oppga 40 respondenter at de benyttet foreldreveiledning i grupper. Dette var 

etater og enheter som barnehage, skole, PPT, BUP, barnevern og helsestasjon. (Wesseltoft, 

Holt & Helland, 2017). Behandlingen i programmet er videobasert og foregår i grupper.  

 

Resultater fra foreldretreningsprogrammet 

I en metaanalyse sammenstilte Menting et al. (2013) resultatene fra 50 enkeltstudier. 

Analysen undersøkte effektiviteten til foreldreprogrammet angående forstyrrende og prososial 

atferd, og hadde som mål å forklare variasjon i intervensjonsresultater. Analysen inkluderte 

kvasi-eksperimentelle, randomiserte og blokkert randomisering eller randomisert etter 

matching. Kontrollgruppene ble kategorisert som placebo, venteliste eller ingen intervensjon. 

Gjennomsnittsalderen for barna varierte fra 3-9,2 år. Andelen varierte fra 38.9 prosent til 90.5 

prosent. På grunn av inkluderingskriteriet ble bare studier av ungdom med forstyrrende atferd 

inkludert. Effekten ble målt umiddelbart etter intervensjonen ved å sammenligne med 

kontrollgruppen. For å undersøke effektivitet av forskjellige typer intervensjoner ble studier 

kodet basert på Mrazek og Haggerty (1994b) klassifiseringen som behandling, selektiv 

forebygging eller indikert forebygging. 22 studier ble indentifisert som behandlingsstudier, 12 

studier som selektiv forebyggende og 11 studier som indikert forebygging. 5 studier kunne 

ikke klassifiseres. 37 studier ble ansett som standard programmet. 

Resultatene fra analysen viste effekter for atferd målt direkte etter implementering. Positive 

effekter ble funnet for forstyrrende atferd og sosial atferd. Analysen viste også at tiltaket er 

effektivt for å redusere prososial atferd som rapportert av foreldre, lærere og observatører. Det 

ble også rapportert om en større effektstørrelse for foreldre rapporterte utfall i 

behandlingsstudiene sammenlignet med studiene som fokuserte på forebygging. Årsaken til 

det kan være at deltagerne i forebygging studiene hadde i utgangspunktet relativt lavt nivå av 

problematferd sammenlignet med behandlingsstudiene, noe som gir mindre rom for endring i 

intervensjonsperioden. I tillegg har foreldrene i behandlingsstudiene sannsynligvis mer behov 

for hjelp enn foreldrene i forebygging studiene. Alvorlighetsgrad ble avdekket å være den 

største predikatoren for intervensjonseffekt. Til tross for at foreldreveiledning er mest effektiv 

i alvorlige tilfeller, kan det være grunner til å tilby tiltaket som forebyggende. Årsaken til 

dette vises gjennom de selektive studiene som ble undersøkt. Felles for disse studiene var at 
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de hadde stor utvalgsstørrelse som viste relativt liten effektstørrelse, men som ble vektet som 

betydelige på grunn av deres utvalgsstørrelse. 

Ved vurderingen validiteten var en trussel at det var uklart i hvilken grad 

implementeringskvaliteten varierte mellom de individuelle studiene. For noen av variablene 

var omfanget av manglende data betydelig. Dette kan gi uklare resultater som må tolkes med 

forsiktighet og er dermed en trussel mot validiteten. En annen trussel var relatert til lav 

statistisk effekt, og forskningsdesign. Det ble anvendt kvasi eksperimentelle studier som kan 

ha påvirket seleksjonsprosessen, og dermed påvirket utvalget. Den lave statistiske styrken i 

noen av studiene kan ha hindret deteksjon av effekt blant noen variabler. En styrke ved 

analysen var at enkelte studier anvendte et randomiserte design som kan være med på å styrke 

gyldigheten. Med utgangspunkt i dette kan man vurdere om funnene er gyldige for barn utsatt 

for traumer. Dette må vurderes med forsiktighet ettersom det ikke ble nevnt i analysen om 

barna hadde atferdsproblemer som følge av traumer. Men at barn som opplever traumer 

potensielt kan plasseres under denne kategorien er sannsynlig. Totalt sett kan man trolig anta 

at resultatene for studien kan være av relevans for denne elevgruppen. Ved vurderingen av 

generaliseringen kan man anta at den er relativ god. Mange av studiene viste god effekt og 

sterke forskningsdesign, samt at resultatene kan være gjeldende for barneskoleelever grunnet 

gjennomsnittsalderen i studien. Videre fremkommer det ikke informasjon om 

sosioøkonomiske og kulturelle forhold. Det er derfor ikke grunnlag nok til å generalisere på 

tvers av disse gruppene. 

 

Larsson et al. (2009) gjennomførte en studie som undersøkte effekten av foreldreveiledning 

og en kombinasjons av foreldretrening og barnegrupper. I tillegg fulgte barna et 21 uker 

program i denne gruppen (Mørch & Drugli, 2011). 127 norske barn i alderen 4-8 år ble 

inkludert i en randomisert kontrollert studie. Barn som var diagnostisert med opposisjonell 

atferdsforstyrrelse (ODD) eller alvorlig atferdsforstyrrelse (CD) ble randomisert til 

foreldreveiledning, kombinasjon av foreldretrening og barnegrupper eller en venteliste. 

Målinger ble utført pre-post og ved ett års oppfølgning. Barn med alvorlig fysisk 

funksjonsnedsettelse, sansemangel, nedsatt intellektuell funksjon, autisme og barn som fikk 

psykoterapeutisk behandling ble ekskludert. Alle deltagerne, foruten en familie var etnisk 

norske. Randomiseringen skilte seg ikke ut med hensyn til demografiske variabler, 

diagnostisk status eller bruk av medisiner på grunn av ADHD.  
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Resultatene viste totalt sett moderat effekt i reduksjon blant barnas aggressive atferd hjemme, 

forbedring av foreldrenes praksis og reduksjon av foreldrenes stress ifølge 

foreldrerapportering. Begge intervensjonene reduserte atferdsproblemer i hjemmet 

sammenlignet med ventelisten. Det ble derimot funnet små forskjeller mellom 

intervensjonene. Endringer i barnas atferdsproblemer ble ytterligere underbygget ved ettårs 

oppfølgning ved at omtrent 2/3 deler av de behandlede barna fungerte innenfor normal 

variasjon på standardiserte tiltak og kun hvert tredje barn hadde ODD ved 

ettårsoppfølgningen (Mørch & Drugli, 2011). Samtidig ble det funnet effekt i barnas sosiale 

kompetanse samt nedgang i negative foreldreferdigheter. Effektstørrelsen for disse variablene 

var stor.  

Bruken av randomisert pre-postdesign gir grunnlag for å anta resultatene er gyldige og 

dermed øker det undersøkelsens validitet. Ettersom et slikt design tar for seg de fleste trusler 

knyttet opp mot indre validitet. En annen styrke var at det kun var to frafall under hele 

undersøkelsen, og dermed utgjør det ikke en trussel mot indre validitet. Likevel var det noen 

begrensninger i studien. Foreldre var de eneste informantene i studien, flere informanter 

kunne ha gitt en sterkere representasjons av resultatene, og kan dermed være en potensiell 

trussel mot indre validitet.  

Når det gjelder ytre validiteten var flertallet av barna av etnisk norsk opprinnelse, samt at 

undersøkelsen ble foretatt i Norge. Dette gir grunnlag for å trekke slutningen om at 

generaliseringsverdien til tiltaket er god, og dermed overførbart til en større populasjon. 

Likevel bør det merkes at studien ikke inkluderte elever av ulik kulturell bakgrunn og 

sosioøkonomisk status. Det diagnostiske systemet kan potensielt hjelpe ved en slik 

generalisering ettersom symptomer på ODD og CD ofte er like på tvers av disse gruppene. 

Men for å kunne trekke sikre konklusjoner om generalisering til alle barn bør flere studier 

gjennomføres med denne gruppen inkludert.  

Resultatene fra foreldretreningsprogrammat indikerer at strukturert foreldreveilding og 

barnegrupper viser stor effekt i håndteringen av alvorlige opposisjonelle vansker og 

atferdsproblemer. Larsson et al. (2009) studie ble ikke uført i en skole kontekst og dermed bør 

man stille spørsmål ved om denne effekten kan overføres til denne konteksten. Likevel bør det 

nevnes at programmet også er ment for å kunne implementeres i skolen gjennom gruppeledere 

som for eksempel kan være spesialpedagoger fra skolene eller ifra pedagogisk psykologisk 

tjeneste (Wesseltoft et al., 2017). For å kunne måle en slik effekt bør effekten undersøkes i en 

slik kontekst. Avslutningsvis kan det nevnes at tiltaket kan trolig være generaliserbart til barn 
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utsatt for traumer. Slik som Scheeringa et al. (2011) og Nordanger og Braarud (2014) hevdet 

er ODD, og CD potensielle vansker som kan oppstå i etterkant av traumatiske hendelser, og 

dermed kan man anta at dette også vil gjelde denne elevgruppen. 

 

5.3.3 Muligheter og begrensninger ved universelle og selektive 

tiltak  

Slik som det har blitt nevnt i det foregående har universelle og selektive tiltak en fordel ved at 

de inkluderer mange elever, og dermed kan virke forebyggende i en større grad. Det er stor 

konsensus i forskningen om at helsefremmende og forebyggende arbeid må skje der barn 

befinner seg. Selektive og universelle tiltak inkluderer de viktigste arenaene for slik 

forebygging (Skogen et al., 2018). Likevel bør det nevnes at universelle og selektive tiltak kan 

ha begrensninger. Dette har blant annet vist seg i effektstudiene som har blitt presentert i dette 

kapittelet. Det som har vært til felles for de forebyggende tiltakene har vært at styrken for 

effekten har vært liten. Årsaken til det kan være at gode effektmålinger blant forebyggende 

tiltak ofte kan strekke seg over lengre tid ettersom forebygging ikke er ment som en korttids 

intervensjon. Ut ifra dette kan det hevdes at det er vanskeligere å måle stor effekt blant disse 

elevene sammenlignet med elever med store vansker. I studiesammenheng kan det skape 

begrensinger i form av at tiltak ikke gir god nok effekt under korte tidsintervaller, til tross for 

at tiltaket potensielt kan ha en langvarig effekt. Dermed kan man stille spørsmål om hvorvidt 

universelle og selektive alene kan være gode nok for å skape endringer hos barn utsatt for 

traumatiske hendelser. Disse elevene krever ofte øyeblikkelig hjelp enten i form av terapi eller 

samtaler med omsorgsgivere i arenaene barnet ferdes i for å kunne prosessere slike 

opplevelser. Videre vil dette tiltaksnivået bli presentert. 

 

5.4 Behandlingstiltak 

I dette avsnittet vil oppgaven beskrive behandlingstiltak for traumerelaterte lidelser, samt 

effekten av disse. Oppgavens rammer fokuserer i utgangspunktet ikke på behandlingstiltak, av 

den grunn vil det derfor kun oppgis ett dokumentert behandlingstiltak for traumerelaterte 

lidelser som antas å være relevant. Dette er gjort med den hensikt for å kunne få et innblikk i 

hele spekteret av intervensjoner foruten indisert nivå som Mrazek og Haggerty (1994b) 

klassifiserer i sin modell. I enkelte tilfeller vil barn som opplever traumatiske hendelser 
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utvikle betydelige vansker som vil kreve behandling. De vanligste rapporterte symptomene 

etter en eller flere traumatiske hendelser er posttraumatiske stressreaksjoner (Jensen, 2011). 

Dette er vansker som trolig vil kreve intervensjon utover de universelle og selektive tiltakene 

som gjennomføres i skolen. Som det har blitt nevnt i denne oppgaven utsettes barn for ulike 

former for traumatisering, og derfor har behov for metoder som favner bredt. Traumefokusert 

kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en slik metode. Videre vil det redegjøres for samt henvises 

til relevante effektstudier for TF-CBT. 

 

5.4.1 Traumefokusert Kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) 

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi er en resiliensbyggende, komponent – og fasebasert 

metode for barn og unge mellom 6-18 år, og deres foreldre eller omsorgspersoner. Metoden er 

utviklet av Anthony Mannarino, Judith Cohen og Esther Deblinger. Behandlingen er en 

korttidsintervensjons som gjennomføres i løpet av 12-15 behandlingstimer (Eidhammer, Jahr, 

Blix & Jensen, 2019) TF-CBT er spesielt utformet for behandling av symptomer på PTSD, 

depresjon, angst samt andre atferdsmessige og emosjonelle vansker som henger sammen med 

disse tilstandene. TF-CBT har et traumefokus fra behandlingsstart som består av stabiliserings 

og ferdighetsfasen med et fokus på utbredelse, virkning og behandling av opplevelsen, samt 

delvis utvikle ferdigheten for å kunne håndtere traumepåminnere. I neste fase som kalles 

bearbeidingsfasen består behandlingen av traumenarrativ og kognitiv prosessering. I den siste 

fasen er oppmerksomheten rettet mot integrasjon og innlemming av det man har lært (Cohen 

et al., 2018).  

Resultater fra TF-CBT  

Jensen et al. (2014) gjennomførte en randomisert kontrollert studie som inkluderte 156 norske 

traumatiserte barn i alderen 10-18 år. Dette var den første randomiserte studien som 

undersøkte effekten av TF-CBT utenfor USA. Eksperimentet ble gjennomført i åtte 

forskjellige barne- og ungdomspsykiatriske klinikker i Norge. Barna og ungdommene var 

tilfeldig fordelt til å motta TF-CBT eller den behandlingen som vanligvis ble gitt ved den 

aktuelle klinikken (treatment as usual, TAU). Det ble rapportert om at de i gjennomsnitt 

hadde opplevd 3.6 forskjellige traumer.  

Resultatene indikerte at barn som mottok TF-CBT opplevde en signifikant større nedgang i 

symptomer på PTSD, depresjon og generelle psykiske vansker. Et annet viktig funn fra 

studien var at styrken på terapeutisk allianse var en stor prediksjonsfaktor for positiv effekt 
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for behandlingen. Med bakgrunn i dette kan man hevde at det er knyttet stor validitet til studie 

ved bruk av randomisert design, samt god randomisering. I tillegg ble deltakerne rekruttert 

gjennom henvisningsprosedyrer og det er derfor mer sannsynlig at det gjenspeiler vanlige 

tilfeller. Likevel må det også ses i lys av noen begrensninger. TF-CBT terapeutene fikk 

betydelig mer tilsyn enn TAU, og derfor kan man ikke utelukke at resultatene kan være en 

konsekvens av klinisk tilsyn. En annen potensiell trussel var at terapeutene ikke ble 

randomisert, noe som kan ha redusert den mulige effekt av variabler knyttet til terapeuter. 

Ved vurdering av generaliseringen er det viktig å understreke at studien ikke trengte å gjøre 

noen kulturelle tilpasninger ved implementering av programmet i Norge. Denne kulturelle 

fleksibiliteten kan antyde at TF-CBT er et program som kan generaliseres på tvers av land og 

dermed ha en god ytre validitet. Totalt sett var studien godt gjennomført, og som var med på å 

bygge bro mellom norsk traumeforskning og det internasjonale (Cohen et al., 2018).  

 

I likhet med Jensens studie, utførte Cohen et al. (2004) et randomisert eksperiment for å 

undersøke effekten av traumefokusert kognitiv atferdsterapi og klientsentrert terapi for 

behandling av posttraumatisk stresslidelse og relaterte emosjonelle og atferdsmessige vansker 

hos barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. I en multisenterstudie som inkluderte 203 

barn i alderen 8-14 år ble det rapportert om at mer enn 90 prosent hadde opplevd traumatiske 

hendelser i tillegg til seksuelle overgrep. Disse barna hadde signifikante symptomer på PTSD, 

med 89 prosent som oppfylte alle DSM-IV kriteriene. Barna ble randomisert til å motta TF-

CBT eller klientsentrert barneterapi (child centered therapy) sammen med omsorgsgivere.  

Resultatene viste at barn som ble randomisert i gruppen som mottok TF-CBT, opplevde 

signifikant større endring i PTSD symptomer, samt i symptomer på depresjon, skam og 

atferdsvansker sammenlignet med dem som fikk klientsentrert barneterapi. Foreldre som ble 

tildelt til TF-CBT viste også signifikant større endring i deres egenrapporterte nivåer av 

depresjon, emosjonelle stress samt bedring i foreldreferdigheter og støtte enn kontrollgruppen. 

Målinger gjort etter seks og tolv måneder viste at barn som hadde mottatt TF-CBT, fortsatt 

hadde færre symptomer på PTSD enn dem som hadde mottatt klientsentrert barneterapi. 

Resultatene indikerer at TF-CBT er effektiv for multitraumatiserte barn og barn med 

komorbid depresjon. Dette viste seg ved at barn som hadde opplevd flere traumer og som 

viste høyere nivå av depressive symptomer ved pre måling predikerte dårligere 

behandlingsutfall ved seks og tolv måneders oppfølgning, for dem som mottok klientsentrert 

terapi sammenlignet med TF-CBT. 
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Ved vurderingen av indre validitet kan man trekke frem at studien brukte et randomisert 

design som styrker gyldigheten av resultatene samt kontrollerer for flere trusler mot indre 

validitet. Dette designet gir grunnlag for å trekke slutningen om at TF-CBT viser positivt 

behandlingsutfall for barn som har vært utsatt for traumer. Frafallet i undersøkelse ble 

rapportert som ikke signifikant, og var derfor ikke trussel mot indre validitet. En potensiell 

trussel mot validiteten var at studien ikke inkluderte en kontrollgruppe som ikke mottok 

behandling. Dette ble derimot ikke målt som en trussel mot indre validitet ettersom tidligere 

studier har vist at det er liten til ingen forskjell i symptomer blant barn som har vært utsatt for 

seksuelle overgrep i denne gruppen (King et al., 2000). 

Den ytre validiteten regnes for å være sterk ettersom prøveutvalget var stort, samt at 

deltakerne ble rekruttert fra ulike regioner. Det ble også inkludert en multitraumatisert 

populasjon. Dette gir grunnlag for å konkludere at effekten av behandlingen kan generaliseres 

til en større populasjon, samt indikere at TF-CBT kan være effektiv for barn som har vært 

traumatisert av forskjellige typer hendelser. Likevel er det vanskelig å generalisere på tvers av 

sosiokulturelle grupper ettersom det var relativt få familier som hadde en minoritetsbakgrunn. 

Det vil kreve et større utvalg for å kunne generalisere resultatene på tvers av disse gruppene. 

Avslutningsvis kan man konkludere med at av de metodene som er utviklet for å behandle 

traumatiserte barn, er det TF-CBT som er mest grundig evaluert. I tillegg til de nevnte 

studiene er det blitt gjennomført 18 randomiserte kontrollerte behandlingsstudier som har vist 

behandlingseffekt, samt at flere av studiene har inkludert oppfølgningsdata noe som indikerer 

at behandlingseffekten ble opprettholdt etter behandlingen var slutt (Cohen et al., 2018). Aas 

et al. (2019) viste i tillegg at TF-CBT er mer konstandseffektivt enn vanlig terapi, fordi 

ressursbruken er mindre, samt bruken av tjenester som PPT, barneverns og medikamentbruk 

var lavere hos dem som mottok traumefokusert atferdsterapi. Noe som kan indikere at tidlig 

identifisering og behandling trolig kan føre til normal skolefunksjon ved at eleven ikke har 

behov for stigmatiserende intervensjoner i klasserommet. 

 

5.4.2 Begrensninger ved behandlingstiltak  

I det foregående ble det vist at behandlingstiltak har klare fordeler og muligheter, likevel er 

det begrensninger knyttet til slike tiltak. Den største begrensningen slike tiltak har er at de er 

individorientert. I et forebyggingsperspektiv vil slike tiltak i liten grad kunne påvirke eller ha 

effekt på større grupper av barn i en skolesammenheng. Det er i tillegg knyttet vansker til 
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implementering ettersom tiltakene ikke er utviklet for å behandle flere av gangen. Samtidig 

har resultatet av individtilnærmingen i skolen også bidratt til sekundære komplikasjoner 

knyttet til bruken av psykiatriske diagnoser. Dette kan ha en sammenheng med at 

behandlingstiltak ofte implementeres når diagnosekriterier er utfylt, slik som det har blitt 

nevnt i tidligere studier (Cohen et al., 2004; Jensen et al., 2014).  

Fordelen med psykiatriske diagnoser er at de inngår i klassifikasjonssystemer som sier noe om 

hvordan problemkategorier utvikler seg, om deres årsaker og forventet respons på 

behandlingstiltak (Ogden, 2015b). Det er i midlertidig noen begrensninger ved en slik 

tilnærming.. Den første begrensningen er at risikoen knyttet til feildiagnostisering er stor 

(Bolton, 2013). Dette er spesielt påfallende ved diagnoser knyttet til traumer og PTSD. 

Årsaken til det er at traumer og PTSD kan vise symptomer på tvers av diagnoser. 

Reguleringsvansker er et vanlig eksempel på dette, slik som Nordanger og Braarud (2014) 

forklarer, eksempelvis viser hyperreaksjoner seg som ADHD eller hyporeaksjoner som 

depresjon. Det kan derfor være vanskelig for lærere, foreldre og andre fagpersoner å vite 

hvilken merkelapp man setter. Forskning viser at barn med ADHD kan ha symptomer som 

ligner traumereaksjoner, og at ADHD og traumelidelser ofte opptrer sammen (Daud & 

Rydelius, 2009). Dermed kan man ikke utelukke risikoen for feildiagnostisering. 

Feildiagnostisering kan også påvirke i hvilken grad potensielt traumatiserende hendelser 

nevnes i henvisninger til BUP, noe som var tydelig i Ormhaug et al. (2012) sin rekruttering. 

 

Den andre begrensningen er knyttet til stigmatisering. Risikoen ved bruk av psykiatriske 

diagnoser innebærer muligheten for stigmatisering. Selv om psykiske lidelser ikke blir sett på 

i det negative lyset de en gang var, kan spesifikke lidelser oppfattes som etiketter. Å bli 

diagnostisert, og dermed behandles for det innebærer et stigma. En slik form for 

stigmatisering kan i sosiologien bli betraktet som avvikere. Konsekvensen av denne 

stemplingen kan føre til utestenging i storsamfunnet (Madsen, 2017). Dette er spesielt tydelig 

i skole og barnehager. For barn og unge kan stigmatisering på grunn av diagnoser påvirke 

deres selvoppfatning og identitet slik at de ser på seg selv som avvikende eller syke. Det kan 

også påvirke hvordan andre oppfatter dem, og bidra til sosial stempling blant lærere og 

medelever (Ogden, 2015b). Oppmerksomheten rettes også mot problemer og avvik enn 

ressurser og kompetanse, men i noen sammenhenger kan det være lettere for barn med 

diagnose å få hjelp og støtte. Ogden (2015b) hevder at diagnoser også kan virke 

ressursutløsende, slik at elever lettere får spesialpedagogiske tiltak.  
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6. Diskusjon 

I dette kapittelet vil oppgaven drøfte i hvilken grad de universelle og selektive tiltakene kan 

være aktuelle som forebyggende tiltak i skole- og barnehage, på bakgrunn av den tidligere 

analysen. Første del av kapittelet vil vurdere relevansen av de universelle og selektive 

tiltakene. I andre del av kapittelet vil kontinuitet i oppfølgningen være et premiss for den 

pedagogiske oppfølgningen. Dette premisset vil drøftes i lys av toleransevindumodellen, og 

skoleomfattende tiltaksmodeller.  

6.1 Vurdering av universelle og selektive tiltak overfor 

traumatiserte barn 

I lys av den tidligere gjennomgangen av studier kan det tyde på at de universelle og selektive 

tiltakene kan ha effekt med hensyn til å forebygge og redusere atferdsproblemer samt styrke 

sosial kompetanse hos barn med traumer. Behandlingstiltaket derimot har vist stor effekt med 

hensyn til å redusere PTSS symptomer samt symptomer relatert til komorbide forhold (Jensen 

et al., 2014). Med bakgrunn i dette kan vi sannsynligvis trekke slutningen om at TF-CBT er 

det mest effektive programmet overfor barn og unge med traumer. TF-CBT er også det eneste 

programmet av samtlige tiltak som er spesifikt rettet mot denne elevgruppen. Til tross for 

dette er resultatene fra de universelle og selektive tiltakene oppmuntrende med hensyn til å 

forebygge utviklingen av PTSS symptomer. Med hensyn til oppgavens fokus på forebygging 

er det vanskelig å tenke seg at alle barn som har opplevd traumer har behov for 

behandlingstiltak. Årsaken til det er at vi i dag vet at flertallet av barn og unge ikke utvikler 

vedvarende PTSS symptomer i etterkant av hendelsen (Dyb & Jensen, 2019). I tillegg 

foreligger det ingen studier som tilsier at TF-CBT kan implementeres i en skolekontekst. Med 

bakgrunn i dette er det lite hensiktsmessig å implementere behandlingstiltak overfor alle 

traumatiserte barn. Derfor må vi se nærmere på den forebyggende og helsefremmende 

effekten fra universelle og selektive tiltak overfor alle traumatiserte barn. Samtidig er det 

viktig å understreke at for de få som utvikler store vansker er TF-CBT et godt program med 

sterk evidensbasert effekt. Videre vil oppgaven vurdere relevansen av de universelle og 

selektive tiltakene med hensyn til effekt overfor traumatiserte barn. 

På den ene siden har vi sett at DUÅ har vist signifikante gruppeeffekter på undervariabler som 

intensitet og problem for eksternaliserende atferd samt høyere behandlingseffekt for barn som 

er i høyere risiko for å utvikle plager sammenlignet med de som ikke var i risiko (Aasheim et 

al., 2019). På den andre siden har tiltaket vist en forbedring i de sosiale relasjonene mellom 
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lærer og elev, dette var særlig for elever som var i høyere risiko. Dette er kanskje det mest 

betydningsfulle funnet som kan si noe om relevansen av tiltaket. En mulig forklaring kan 

være at gode relasjoner i skolen samt en varm og støttende relasjon til lærer kan styrke 

elevens resiliens (Olsen & Traavik, 2010). Videre hevder Olsen og Traavik (2010) at en trygg 

tilknytning til en trygg og stabil voksenperson er en forutsetning for at en resiliens utvikling 

skal kunne finne sted. Denne resiliens styrkende faktoren henger godt sammen med hvilke 

forhold traumeforskningen hevder bidrar til barns motstandskraft. Både Dyb og Jensen (2019) 

og Dyregrov (2010) hevder at god skolefungering for traumatiserte elever handler om 

tilstedeværelsen av stabile og personlige relasjoner til lærere og medelever. Dessuten er det 

først og fremst skolens sosiale betydning som ofte legges til grunn når det anbefales at elever 

bør komme tilbake til skolen så raskt det lar seg gjøre. Med bakgrunn i dette kan man hevde at 

skole- og barnehageprogrammet kan være et godt universelt tiltak med hensyn til 

forebyggende effekt overfor elever som har opplevd traumatiserende hendelser.  

Resultatene fra Nordahl (2005) tyder på positive endringer knyttet til trivsel i skolen, 

relasjoner mellom elever og lærere samt sosial kompetanse og skolefaglig utvikling. Slik det 

er beskrevet i skole- og barnehage programmet indikerer også LP- modellen positiv effekt 

knyttet til resiliens styrkende faktorer som relasjonsbygging og endring i sosial kompetanse. 

Likevel bør det nevnes at modellen er ment som et verktøy uten konkrete tilnærmingsmåter. 

Ut ifra dette kan det stilles spørsmål ved relevansen med hensyn til effekt på traumatiserte 

elever. På den ene siden er det positivt at modellen brukes som et verktøy slik at lærere kan 

anvende modellen for å øke sin kompetanse rundt forhold som utløser og vedlikeholder 

elevers atferd og læringsproblemer. På den andre siden vil det i midlertidig være behov for 

kompetanseheving innen traumerelaterte atferdsvansker før modellen kan anvendes som et 

verktøy for elever som har opplevd traumatiske hendelser. En årsak til dette er at modellen 

per i dag ikke beskriver traumer som en mulig utløsende årsak for elevers atferds og 

læringsproblemer i skolen. En mulig konsekvens av dette kan være at ved manglende 

kompetanse, kan det være vanskelig for lærere å identifisere de utløsende årsakene rundt 

atferds og lærings vansker. Ved et slikt tilfelle kan man hevde at modellen virker mot sin 

hensikt. I den forbindelse kan det være behov for flere studier med fokus på dette aspektet. Ut 

ifra dette kan det det hevdes at grunnlaget for å trekke noen sikre konklusjoner er trolig små, 

likevel bør ikke tiltaket avvises med tanke på relevans da de forebyggende effektene av 

tiltaket også kan se ut til å gjelde traumatiserte elever ut fra en resiliens sammenheng.  
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Totalt sett er det mye som indikerer at universelle tiltak har fordeler overfor barn utsatt for 

traumatiske opplevelser. Samtidig er mange av likhetstrekkene mellom nevnte forslag til tiltak 

og resiliens styrkende faktorer overlappene for begge tiltakene. Det gir grunn til optimisme 

for at tiltakene kan generaliseres på tvers av forhold som utløser atferdsvansker. Også fordi 

universelle tiltak er ment som universelt forebyggende for alle elever. Resultatene fra de 

universelle tiltakene er derfor lovende og som trolig kan være aktuelle for barn som har vært 

utsatt for traumer. Avslutningsvis bør det nevnes at for elever som er i risiko for å utvikle 

større og vedvarende psykiske vansker, bør forebyggende tiltak som rettes mot risikogruppen 

implementeres. Videre skal oppgaven vurdere disse tiltakene. 

Resultatene fra PALS indikerer at tiltaket viser små effekter for generell, moderat og alvorlig 

atferd, samtidig er det også funnet liten effekt på læringsmiljøet. Det mest betydelige funnet 

var at PALS førte til endringer i lærernes kollektive og individuelle mestringsstrategier, samt 

bruken av atferds regulerende strategier. Ut ifra dette kan man hevde at tiltaket har en viss 

relevans med hensyn til effekt på traumatiserte elever. Årsaken til det er at andre-regulering 

av barnet anses som nødvendig for å holde barnet innenfor toleransevinduet. Atferds 

regulerende strategier kan hjelpe barnet å utvikle egne strategier for selvregulering(Nordanger 

& Braarud, 2014). På den ene siden kan en slik fremgangsmåte føre til at barn blir mer 

selvstendige når det gjelder å kunne regulere følelser og atferd. På den andre siden kan dette 

føre til økt skolefungering ettersom barnet kan ta del i den sosiale interaksjonen i 

klasserommet. Likevel bør det nevnes at for å kunne anvende PALS med hensyn til 

traumatiserte barn er det nødvendig med kompetanse om toleransevinduet. Årsaken til det er 

at modellen kan bidra med kompetanseheving og fungere som et verktøy ved implementering 

av traumefokuserte tiltak.  

For barn i høyere risiko kan en slik samordnet kompetanse bidra med mer fokuserte selektive 

tiltak, samt systemkompetanse i forhold til samarbeid med andre instanser. 

Systemkompetanse betyr i denne sammenhengen at modellen kan legge til rette for bedre 

samarbeid mellom skole, PPT og BUP. I midlertidig vil det kreve kompetanseheving gjennom 

samarbeid fra hjelpere med ulik faglig orientering. Dette samarbeidet legger PALS modellen 

til rette for, ettersom modellen anvender RtI modellen som et praktisk rammeverk for 

helhetlig forebygging. Denne modellen danner utgangspunktet for videre samarbeid og 

intervensjon som oppgaven kommer tilbake til i neste del. Som nevnt bygger resultatene fra 

PALS på endring i selvregulering gjennom regulering og mestring. Dette er forhold som 

resiliens forskningen omtaler som en forutsetning for risikoutsatte barns resiliente utvikling 
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(Olsen & Traavik, 2010). Med bakgrunn i dette kan man hevde at PALS kan være et godt 

tiltak for traumatiserte barn i risikogruppen for å forebygge større vansker. I midlertidig 

impliserer denne slutningen at det bør ligge til grunn to forhold ved implementering av tiltak 

på det selektive nivået. Den første er bruken av psykoedukative verktøy som 

toleransevindumodellen og det andre er samarbeid på tvers av hjelpe instanser. Det er viktig å 

legge til at de to er avhengig av hverandre ettersom toleransevindumodellen krever faglig 

kompetanseutvikling gjennom samarbeid. Avslutningsvis kan man si at PALS kan være et 

virksomt selektivt forebyggende tiltak for barn utsatt for traumatiserende hendelser. 

Resultatene som foreligger fra foreldretreningsprogrammet indikerer reduksjon av aggressiv 

atferd og forbedring i sosial atferd samt moderat effekt av foreldreoppdragelse og reduksjon 

av foreldrestress. Ettersom reduksjon i aggressiv atferd tidligere har blitt vurdert som en 

positiv variabel med hensyn til effekten hos traumatiserte barn. Er dog de to siste variablene 

av interesse. Fra et resiliens perspektiv har positiv endring i oppdragelsesstrategier en 

sammenheng med trygg tilknytning og gode relasjoner. Mindre utbrudd i hjemme mellom 

foreldre og barn fører til et bedre relasjoner og en tryggere tilknytning (Olsen & Traavik, 

2010). Videre hevder Olsen og Traavik (2010) at denne sammenhengen er av stor betydning, 

ettersom trygg tilknytning til minst en nær omsorgsperson er nødvendig for at barnet utvikler 

en grunnleggende arbeidsmodell for senere positivt samspill med andre enn den primære 

omsorgspersonen. Samtidig hevder Dyregrov (2010) fra et traumeperspektiv at 

traumesituasjoner som rammer barn, påvirker også foreldre slik at foreldre i en periode etter 

hendelse kan oppleve redusert kapasitet for å ta hånd om barna. I en slik sammenheng kan 

foreldreveiledning trolig ha en dobbel effekt. Programmet kan bidra til at foreldre får bistand 

til å håndtere egne traumereaksjoner, som igjen kan påvirke i hvilken grad de kan støtte barna 

sine. Disse vil i stor grad være avhengige av hverandre i henhold til i hvilken grad 

omsorgsgivere kan andre-regulere for traumatiserte barn. 

Likevel er det begrensninger knyttet til dette tiltaket. I effektstudiene var barna som var 

inkludert i studien, diagnostisert med ODD og CD. Traumer og PTSD ble ikke nevnt i 

studiene. Til tross positive effekter knyttet til komorbide lidelser, må resultatene tolkes med 

forsiktighet med hensyn til traumer. Ettersom påkjenningen fra traumatiske hendelser kan 

oppleves annerledes for både barn og foreldre sammenlignet med diagnosene nevnt ovenfor. I 

praksis betyr dette at god støtte gjennom gode oppdragelsesstrategier og mindre foreldrestress 

potensielt kan bidra med at barn håndterer traumatiske hendelser bedre. Men for å konkludere 

en slik effekt med hensyn til traumatiserte elever er det nødvendig med studier som fokuserer 
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på dette aspektet. Det burde også nevnes at ved gjennomføringen av en slik studie begynner vi 

å bevege oss inn på behandlingstiltak. Blant annet har TF-CBT dokumentert effekt blant 

PTSS symptomer hos barn og foreldre (Cohen et al., 2018). Oppsummert er det grunn til å tro 

at resultatene fra foreldreveiledningsprogrammet kan være et hensiktsmessig tiltak for 

traumatiserte elever fra et forebyggingsperspektiv. Årsaken er at tiltaket inkluderer foreldre i 

intervensjonen og har vist effekter overfor komorbide tilstander samt variabler knyttet til 

foreldrestrategier og foreldrestress. I midlertidig bør det gjennomføres flere studier som 

fokuserer på i hvilken grad tiltaket har effekt på traumatiserte barn og deres foreldre før man 

med sikkerhet kan konkludere om traumatiserte elever kan profittere på dette tiltaket. 

 

6.2 Skolebasert forebygging av traumer 

Traumatiske hendelser påvirker læring, Dyb og Jensen (2019) hevder at kognitive endringer 

er hyppige rapporterte symptomer i etterkant av et traume. For å kunne forstå de pedagogiske 

konsekvensene av traumatisering, er det nødvendig for skolene, pedagogisk psykologisk 

rådgivningstjeneste og barne- og ungdomspsykiatrien å ha kunnskap om i hvilken grad, 

hvordan og hvor lenge læringskapasiteten påvirkes i etterkant av et traume (Dyb & Jensen, 

2019). Denne kunnskapen er viktig for å kunne implementere pedagogiske metoder og tiltak i 

tilretteleggingen. Videre hevder Dyb og Jensen (2019) at det er relativ liten forskningsbasert 

kunnskap om hvilke pedagogiske tiltak som fungerer, hvor omfattende tiltakene bør være, og 

varigheten av tiltaket. Noe som viste seg å stemme, ettersom universale og selekterte tiltakene 

i denne oppgaven ikke nødvendigvis kan predikere effekt blant traumatiserte elever. Til felles 

for alle forebyggende tiltak som er nevnt i denne oppgaven er at de ikke har traumesensitiv 

kompetanse som en forutsetning. Toleransevinduet må i den sammenhengen ses på som en 

forutsetning. 

En slik systematisert kunnskap er nødvendig for å kunne gi elever som har opplevd 

traumatiske hendelser bedre pedagogisk oppfølgning. Selv om kunnskapen er liten blant 

traumefokuserte pedagogiske tiltak, er det bred enighet om at det å motta tilpasset 

oppfølgning i skolen i etterkant av traumatiske hendelser er nyttig. Det er også en rettighet 

eleven har gjennom opplæringsloven (Dyb & Jensen, 2019; Opplæringslova, 1998). 

Implementering av pedagogiske tiltak i etterkant av traumatiske hendelser er viktig for 

forebygging av psykiske lidelser, men det er minst like viktig å iverksette tiltak før 

diagnostiserbare lidelser eller et høyt og klinisk relevant symptomnivå har oppstått. Skogen et 
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al. (2018) hevder at helsefremmede og forebyggende arbeid må skje der barn og unge 

befinner seg. De viktigste arenaene for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser 

finner vi derfor utenfor helsetjenesten. Det bør derfor fokuseres på å forebygge eller redusere 

omfanget av bestemte risikofaktorer, eller ved å styrke forhold som kan virke beskyttende. 

Viktig i denne forbindelsen er at de forebyggende tiltakene blir iverksatt tidligst mulig. Olsen 

og Traavik (2010) hevder derfor at barnehagens og grunnskolens rolle blir sentral i en 

resiliens sammenheng. Ettersom barns psykiske utvikling først og fremst er knyttet til 

oppvekstforholdene i kjernefamilien, men også i barnehage og skolehverdagen. 

Skillet mellom forebygging og behandling er relevant å trekke inn for å kunne implementere 

forebyggingstiltak. Et tiltak er forebyggende dersom, det bidrar til redusering eller forhindrer 

nye sykdomstilfeller. Et behandlingstiltak bidrar til å gjøre noen som allerede er blitt syke 

eller har et høyt symptomtrykk friske eller mindre syke (Skogen et al., 2018). Mrazek og 

Haggerty (1994b) modell over tiltaksnivå er hensiktsmessig å trekke inn her for å illustrere 

dette. Gjennom denne modellen vil behandlingstiltak stort sett fokusere på enkeltindividet. 

Forebygging vil være befolkningsrettede tiltak som viser små effekter blant den enkelte, men 

fordi slike tiltak når mange mennesker kan effekten være større enn behandlingstiltak (Skogen 

et al., 2018). Basert på slik kunnskap kan helsefremmende og forebyggende tiltak ikke foregå 

i form av behandlingstiltak. Årsaken til det er at de treffer en svært liten gruppe av 

befolkningen. Fokuset bør i stedet være på universale tiltak for å forhindre fremtidige 

problemer i å oppstå. Dyb og Jensen (2019); Olsen og Traavik (2010); Skogen et al. (2018) er 

enige om at prinsippet i forebyggende arbeid må bestå av tiltak som fokuserer på elevens 

sosiale fungering, individets ressurser, relasjonsbygging og styrking av resiliens. Videre 

referer de til Mrazek og Haggerty (1994b) modell hvor fokuset må ligge på universale tiltak i 

tillegg til tiltak rettet mot grupper eller enkeltpersonen med økt risiko. God forebygging 

krever også samarbeid på tvers av fag, tjenester, sektorer og institusjoner (Skogen et al., 

2018). I neste kapittel vil jeg vurdere relevansen av RtI i lys av skoleomfattende forebygging. 

 

6.3 Kontinuitet i oppfølgningen 

Når det kommer til traumatiserte elever så kan man stille seg spørsmålet, hva vil vi med 

skolen? Det første svaret er at en ønsker seg en kunnskapsskole som bygger på 

kompetanseheving som primært fremmer elevenes skolefaglige kunnskap og prestasjoner. Det 

andre er at skolen skal være inkluderende som favner mangfoldet av elever der alle får bidra, 
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og mestre ut ifra sine forutsetninger. Likevel kan det i arbeidet med traumatiserte elever 

oppstå faglige og menneskelige utfordringer som oppleves større enn det personalet synes de 

kan mestre (Ogden, 2015b). Utfordringen relatert til traumebevisst kunnskap handler om å 

omsette teorien, samt de psykoedukative verktøyene til praksis. Ogden (2015b) hevder at når 

det gjelder elever som opplever traumatiske hendelser blir blant annet tiltak og inkludering 

ofte sett i sammenheng med spesialundervisning og intervensjoner som hindrer full deltakelse 

i skolen. En konsekvens av dette er at det ofte kan bidra til økt bruk av psykiatriske diagnoser. 

Som potensielt kan hindre deltakelse og læring, en årsak til det er at slike diagnoser kan 

påvirke elever negativt fordi de skilles ut, stigmatiseres eller plasseres i indikative 

intervensjoner på permanent basis i egne grupper (Ogden, 2015b).  

På en annen side har resultatene fra tiltakene som er presentert i denne oppgaven vist 

oppmuntrende effekter for traumerelaterte vansker uten at eleven nødvendigvis har mottatt 

indikative intervensjoner. Til tross for at det er vanskelig å integrere elever som har 

traumerelaterte vansker i den ordinære klassen, må skolens hovedoppgave ta utgangpunkt i 

forebyggende arbeid. Effektene fra tiltakene støtter denne påstanden. Resultatene fra studiene 

har indikert at de mest vellykkede tiltakene har vært universelle tiltak. En årsak til dette er at 

mange av tiltakene har et grunnlag i resiliensstyrkende komponenter som bidrar til positiv 

psykisk helse og atferd i skolen for alle elever. Samtidig må slike tiltak være fleksible, i den 

betydningen at elever må kunne motta ulike nivåer av tiltak basert på egne forutsetninger. 

Dette kan illustreres gjennom at for elever med større vansker har studiene vist større effekt 

av en kombinasjon av indikative og universelle tiltak. Med bakgrunn i dette kan man hevde at 

det må være et større fokus på en skoleomfattende tilnærming med god skoleledelse, positivt 

læringsmiljø i alle klasser. Derfor kan man hevde at skoleomfattende forebyggende modeller 

er av relevans ved implementering av tiltak for elever som har opplevd traumatiserende 

hendelser. De viktigste forutsetningene for implementering av traumefokuserte tiltak er 

kunnskapen om toleransevinduet, samt bruken av skoleomfattende modeller som RtI.  

RtI er av stor relevans i henhold til forebygging for alle elever inkludert de som har opplevd 

traumatiserende hendelser. Årsaken til det er at denne modellen fokuserer på universell 

kartlegging av alle elever samt identifiserer elever som har behov for mer 

undervisning(Ogden, 2015b). Tilpasning av tiltak til elevenes behov illustreres gjennom at 

modellen differensierer mellom tiltak med ulik intensitet og varighet ut ifra elevenes behov og 

forutsetninger. Denne formen for kontinuerlig oppfølging kan være svært hensiktsmessig for 

traumatiserte elever, ettersom det kan være vanskelig for mange som har opplevd slike 
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hendelser å orientere seg i kompliserte systemer, og forstå hvem som kan tilby ulike typer 

hjelp. På en annen side kan en slik skoleomfattende modell virke overlappende med Mrazek 

og Haggerty (1994b) sin modell. Dette kan skape et utgangspunkt for å styrke samarbeid på 

tvers av nivåer. Med andre ord vil det si at tilpasning av tiltak ut ifra behov og forutsetning 

kan gi et bedre utgangspunkt for henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov. Slik som  

Dyb og Jensen (2019) hevder kan behovet for hjelp i etterkant av traumer endre seg. For noen 

kan psykologiske vansker melde seg senere, mens andre vil ha et stort behov for hjelp med 

engang, men ikke ha behov for langsiktig hjelp. Med utgangspunkt i dette kan bruken av slike 

modeller være hensiktsmessige for å implementere tiltak på et systemnivå i skolen for de 

elevene som kan ha risiko for å utvikle vansker senere. For de som har behov for øyeblikkelig 

hjelp kan slike modeller være med på å skape en multisystemisk tilnærming som ikke bare 

involverer elever og personale, men også familie samt eksterne støtte instanser som PPT og 

BUP. 

 

Avslutningsvis kan det argumenteres for at slike modeller kan ha en viss relevans med hensyn 

til organisering av hjelpetiltak. Videre bør profesjonelle som møter mennesker i krise, fra 

førstelinjen, og de som er andrelinjehjelpere, samt skole og barnehage ha kompetanse om 

vanlige stressreaksjoner. Å vite at den som yter støtte har kunnskap om kriser og 

traumatisering samt er forberedt til å møte de som er rammet, er en stor trygghetsfaktor for 

elever som utsettes for traumatiserende hendelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

7   Avslutning 

I tiden etter Utøya-terroren har det vist seg at utdanningssystemet ikke har vært godt nok 

forberedt med støttemateriale for skoler og barnehager om hvordan de skal jobbe med 

traumer. Oppgaven har henvist til forskning som viser at traumatiske hendelser som 22.juli 

påvirker læringsevnen til barnehage og skolebarn. Dersom slike hendelser ikke blir 

identifisert kan det skape store konsekvenser for disse elevene i form av psykiske lidelser. 

Oppgaven har i den sammenheng sett på hva som er tilgjengelig av programmer og tiltak for 

barn som har opplevd traumer. De universelle og selektive tiltakene har vist oppmuntrende 

resultater som indikerer at de trolig kan ha stor praktisk betydning for barnehager og skoler. 

Likevel bør resultatene tolkes med visse forutsetninger. For god implementeringskvalitet er 

det nødvendig at personalet har kompetanse om traumer og traumerelaterte vansker.  

 

Litteraturgjennomgangen viste at med hensyn til effekt så er TF-CBT det programmet som 

har vist sterkest effekt overfor traumatiserte barn og unge. På bakgrunn av oppgavens 

overordnende problemstilling er det særlig tiltakene som kan gjennomføres i en skolekontekst 

som er av interesse. Vi har sett gjennom denne oppgaven at andre- regulering hos barn utsatt 

for traumer blir ansett som den viktigste oppgaven for skolepersonell og andre omsorgsgivere 

med hensyn til utvikling av reguleringssystemet og desensitivering av alarmsystemet 

(Nordanger & Braarud, 2014). Med andre ord er utviklingen av gode sosiale relasjoner 

mellom barn og unge og omsorgsgivere den viktigste forutsetningen for forebygging av 

traumerelaterte vansker. Med bakgrunn i dette kan man hevde at traumefokuserte tiltak først 

og fremst bør implementeres som forebyggende og helsefremmende tiltak for alle elever 

ettersom disse tiltakene har vist effekt overfor denne variabelen. I tillegg bør man merke seg 

at resultatene indikerte at en kombinasjon av universelle og selektive tiltak kan være 

hensiktsmessig med hensyn til effekt for alle elever samt enkelte risikogrupper. Samtidig er 

det viktig å understreke at for elever som utvikler større plager vil det være hensiktsmessig å 

inkludere indikative og behandlings intervensjoner. Med hensyn til dette kan man hevde at det 

må innarbeides skoleomfattende tilnærminger som bygger på elevenes evnenivå og 

forutsetninger, men som samtidig går på tvers av nivåer. RtI modellen er i den sammenheng 

av betydning. Det er avgjørende for traumatiserte elever at valget av tiltak bygger på grundig 

kartlegging med riktig kompetanse. Uavhengig om det benyttes universelle, selektive eller 

behandlings tiltak så er det nødvendig at slik implementering identifiserer underliggende 
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forhold ved eleven, samt identifiserer elever som ikke har utbytte av universelle og selektive 

tiltak. Som oppgaver har vist til er toleransevinduet et psykoedukativt verktøy som kan brukes 

for å forstå utløsende forhold ved reguleringsvansker. Det er en viktig forutsetning at denne 

modellen anvendes for at skolens personale kan identifisere traumerelaterte vansker, og 

deretter hvilke tiltak som bør implementeres etter elevens behov. 

 

Avslutningsvis kan det slås fast at til tross for nyere forskning, samt effektive 

behandlingsmetoder, er det per dags dato ingen evidensbaserte tiltak i skole eller barnehage 

som fokuserer utelukkende på traumer. Likevel må det understrekes at forskningen som 

foreligger på traumefeltet i dag skaper et godt utgangspunkt for å utvikle evidensbaserte tiltak 

som bør kunne implementeres i skole og barnehagen. 
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https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2017/gruppetiltak-og-kurs-for-foreldre_050517_web_revidert-forside.pdf
https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.57
https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2015.06.001
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APPENDIKS 1: Søkestrategi  

 

Hovedsøket  

Søkestrategi engelsk:  

Database: PsycINFO <1967 to September Week 4 2015> 

 Google Scholar < 1975 to present, Oria <1975 to present 

 

1. (tf cbt effect).af. (1538) 

2. tf cbt for children.af. (34) 

3. (tf cbt and norway).af.(17) 

4. (tfcbt* or Effect* or Random*) (882) 

5. (intervention* or effect* or trial* or quasi* or random*) (23291) 

6. (incredible* or year* or universal* or children* or norway*) (1032) 

7. limit 5 to peer reviewed (378) 

8. (schoolwide* or Pals* or norway*) (314) 

9. (pals* or school-wide* or children* or norway* or quasi* (67) 

10. limit 8 to peer reviewed (47) 

11. (indredible years* or univsersal* or children* or norway* or quasi (81) 

12. limit 10 to peer reviewed (44) 

13. Google scholar (*school-wide or Pals* norway* (314) 

14. (parent training* or incredible years* or norway* (900) 

15. limit 14 to peer reviewed (418) 

 

Treff per database: 

Psychinfo (2471) 

Oria(Bibsyss) (2627) 

Google scholar (314) 

Total etter fjerning av overlappende referanse: 3020 

Totalt 560 referanser (peer -reviewed) 

 

 

Strategi: 

1) Tar ut fra oversikt de som tematisk er relatert til traumer og symptomer relatert til 

traumer  

2) Tar ut alle som omhandler intervensjoner eller programmer (101) 

3) Tar ut duplikater (41) 

4) Tar ut tematisk ikke traumer eller relatert til traumer (38) 
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Supplerende søk:  

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2017/gruppetiltak-og-kurs-

for-foreldre_050517_web_revidert-forside.pdf 

https://dua.uit.no/wp-content/uploads/2012/09/Mørch-et-al-2009-Ungsinn-en-

kunnskapsbase-over-virksomme-tiltak.pdf 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/barn_og_unges_psykis

ke_helse_forebyggende.pdf 

https://www.udir.no/globalassets/upload/kriser/krisepedagogikk_terror_august2011.pdf

https://www.nkvts.no/content/uploads/2018/06/Rapport_2-18_Forebyggende-tiltak.pdf 

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-

forskning/rapporter/forebyggende_innsatser/5/forebyggende_innsatser_forord_innledni

ng_avslutning.pdf 

 

Googlesøk: 

Norsk søk: Rbup håndbok traumerelaterte lidelser 

https://buphandboka.r-bup.no/no/tilstander/tilstandsgruppe-traumerelaterte-lidelser/oppsummert-

om-traumerelaterte-tilstander 

 

Ikke inkludert: 

Evaluering av generelle intervensjonsprogrammer som:  

• https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/parent-management-training-the-oregon-model-pmto-

som-individuell-foreldreveiledning-2-utg/ 

• https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/zippys-venner-2-utg/ 

• https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/multisystemisk-terapi-mst-2-utg/ 

• https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/zero-2-utg/ 

• https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/kunnskapsoppsummering-og-klassifisering-av-tiltaket-

art-aggression-replacement-training-2-utg/ 

• https://ungsinn.no/post_tiltak/tidlig-innsats-for-barn-i-risiko-tibir-

foreldregruppeintervensjonen/ 
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