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Sammendrag 
 
Temaet for denne oppgaven er traumehåndtering i skolen. Skolen har et lovpålagt ansvar for å 

sikre at traumeutsatte elever har gode opplæringsbetingelser, og det er derfor viktig at skolen 

har de ressursene som kreves. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvilken status 

forskningen har om traumehåndtering i skolen. Problemstillingen er dermed: Hva viser 

forskningen om traumehåndtering i skolen?  

 

For å gi retning til oppgavens problemstilling er det i tillegg formulert tre forskningsspørsmål. 

Disse tre er: Hvilke anbefalinger presenterer forskningen til skolen og forskningsmiljøet? 

Hvordan stiller forskningen seg til skole-hjem-samarbeid? Hvordan vektlegges ulike 

traumatiske hendelser i forskning? Dette er viktige temaer å undersøke. De ulike 

anbefalingene til skolen og forskningsmiljøet er viktig å undersøke ettersom de forteller hva 

som er viktig i møte med denne elevgruppen. I tillegg gir dette en mulighet til å identifisere 

kunnskapshull. Skole-hjem-samarbeid vektlegges som viktig i arbeidet med traumeutsatte 

barn, siden skolen og hjemmet er sentrale arenaer for utvikling og sosial støtte. En 

undersøkelse av hvilke traumatiske hendelser som ligger til grunn for forskningen er 

interessant ettersom den vil vise om det er ulike vektlegging av traumatiske hendelser, og hva 

dette eventuelt har å si for forskningens status.  

 

Det teoretiske rammeverket består av en redegjørelse for traumebegrepet, ulike traumatiske 

hendelser og potensielle utfall for traumeutsatte barn. I tillegg trekkes det frem teori og 

forskning på sosial støtte, og en belysning av skolens rolle som et traumeinformert system.  

 

For å besvare problemstillingen anvender denne oppgaven et systematisk litteratursøk. 

Litteratursøket resulterte i seks ulike systematiske litteraturgjennomganger som utgjør 

oppgavens datamateriale. For å analysere datamaterialet har det blitt hentet inspirasjon fra 

kvalitativ innholdsanalyse.  

 

Oppgavens hovedfunn viser at det kan virke som at forskningen på traumehåndtering i skolen 

har kommet et stykke på vei, men det er fortsatt et behov for å undersøke hvordan skolen kan 

bli et helhetlig traumeinformert system. Analysen kan videre indikere at datamaterialet ikke 

vektlegger skole-hjem-samarbeid og ulike traumatiske hendelser i tilstrekkelig grad. Dette gir 

en indikasjon på at disse temaene er noe burde undersøkes nærmere.  



Til sammen viser disse funnene at forskningsfeltet fortsatt har mye igjen for å kunne svare 

mange ubesvarte spørsmål knyttet til skolens praksis. Det kan virke som at forskningen er lagt 

på et nivå over skolen og det velkjente teori-praksis skillet også er til stedet i feltet traumer. 
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1. Innledning  
Temaet for denne oppgaven er traumehåndtering i skolen. Det er nødvendig med god 

kunnskap om hvordan man kan jobbe aktivt med barn som har utfordringer knyttet til traumer 

i skolehverdagen. Spørsmål knyttet til hvem som opplever, hva de opplever og hvordan man 

kan møte denne elevgruppen, vil ha stor betydning for praksis innenfor ulike 

utviklingsarenaer som skole, hjem og fritidsordninger. Arbeid med elever som blir utsatt for 

traumatiske hendelser består av sammensatte problemstillinger, siden karakteristikker ved 

barnet og situasjonen før, under og etter vil ha betydning for utfall (Dyregrov, 2010).  

 

I Norge har denne problematikken blitt satt spesielt i fokus de siste årene. Det har vært flere 

undersøkelser, tiltaksplaner og opplysningsvideoer under utvikling både fra politi, regjering 

og ulike kunnskapssentre. For eksempel lanserte Kripos kampanjen «ikke alle hemmeligheter 

skal holdes» i ønske om at barn skal fortelle om overgrep (Trædal, 2016). Det er vanskelig å 

anslå hvor mange barn som blir utsatt for traumer, men Dyb og Stensland (2016) anslår at de 

fleste barn vil oppleve én form for traumatisk hendelse i løpet av oppveksten. Dette viser at 

skolen vil møte flere elever som har opplevd traumatiske hendelser, og derfor må besitte de 

verktøyene som kreves for å møte denne elevgruppen godt.  

 

Skolen har i flere år hatt et lovpålagt ansvar om å håndtere utfordringer knyttet til traumer. I 

opplæringsloven §1-3 om tilpasset opplæring stilles det krav om at skolen skal sørge for god 

tilrettelegging for alle elever, inkludert barn med ulike utfordringer (Opplæringsloven, 1998, 

§ 1-3). Allikevel har skolens rolle rundt psykisk helse vært gjennom en utvikling de siste 

årene. Tidligere har hovedfokuset vært på behandling innenfor spesialisthelsetjenesten, men 

nå fokuserer man også mer på betydningen av god psykososial støtte i barnets nærmiljø 

(Hauge, Schultz og Øverlien, 2016)  

 

I Overordnet del i læreplanverket er det fokus på tre tverrfaglige tema, hvor det ene er omtalt 

som «folkehelse og livsmestring» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 12). 

Utdanningsmyndighetene har bestemt at skolen skal utvikle elevers kompetanse som fremmer 

god psykisk og fysisk helse. Med dette setter politiske føringer psykisk helsevern på den 

utdanningsvitenskapelige agendaen. Videre påpeker Klomsten og Uthus (2019) at «Når 

psykisk helse blir en del av skolens grunnopplæring er det en gruppe vi ikke kommer utenom: 
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lærerstanden» (s.1). Sitatet er hentet fra psykologtidsskriftet, og indikerer at også psykologene 

retter blikket mot skolen og dens potensiale som arena for arbeid med psykisk helse. Med 

dette kan man se at holdningen om hvordan traumer skal møtes og håndteres, har endret seg.  

 

Det er flere barn som opplever traumer, og dette kan by på komplekse saker hos fagpersoner i 

skolesystemet. Denne elevgruppen vil ofte kunne ha utfordringer på flere arenaer, som faglig 

og sosial utvikling, tilknytning og livsmestring (Dyregrov, 2010). For at skolen skal kunne 

møte denne elevgruppen på en god måte er det også viktig med et godt samarbeid mellom 

hjem og skole (Jensen og Ormhaug, 2016; Røkholt, Schultz og Langballe, 2016). Derimot 

trekker Killen (2016) frem at er det lite av den tilgjengelige kunnskapen om traumer som 

gjenspeiles i praksis i dag.  

 

1.1. Problemstilling og fremgangsmåte  
Skolen har et ansvar for å møte elever som har utfordringer knyttet til traumer. Det er derfor 

viktig at skolen får de ressursene det kreves til å håndtere dette. Ikke bare i teorien, men også i 

praksis. Formålet med oppgaven er derfor å undersøke hvilken status forskning om 

traumehåndtering i skolen har per dags dato, og hvilken retning den gir. Problemstillingen for 

denne oppgaven er derfor følgende: «Hva viser forskningen om traumehåndtering i 

skolen?»  

 

For å besvare problemstillingen vil det bli benyttet et litteratursøk med elementer fra 

systematisk litteratursøk. Resultatet fra litteratursøket vil være oppgavens datamateriale. Med 

inspirasjon fra kvalitativ innholdsanalyse vil det bli gjennomført analyser av datamaterialet. 

Her er analysen inspirert av Jacobsens (2015, s. 207) beskrivelse av kvalitativ 

innholdsanalyse. Den består av tre deler: 1) kategorisering, 2) tilordning av enheter og 3) 

sammenbinding. Innenfor kategorisering er det forskerens oppgave å se og opprette 

overordnete kategorier. Innenfor tilordning av begreper skal ulike begreper plasseres under 

kategoriene som er opprettet. Her er det viktig at kategoriene samsvarer med de begrepene 

den skal fange. Til slutt skal forskeren sammenbinde materialet hvor han eller hun skal 

undersøke likheter og forskjeller, samt sammenlikne innenfor de ulike kategoriene (Jacobsen, 

2015).  
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Det er nødvendig å presisere at traumer er et bredt fagområde med flere ulike terapeutiske 

tilnærminger, samt ulike forskningstema knyttet til nevrobiologi, atferd, emosjoner og mer. 

For å gi retning til analysen har det blitt formulert tre forskningsspørsmål som oppgaven 

sentreres rundt for å besvare problemstillingen. De tre forskningsspørsmålene er: 

1) Hvilke anbefalinger presenterer forskningen til skolen og forskningsmiljøet? 

2) Hvordan stiller forskningen seg til skole-hjem-samarbeid?  

3) Hvordan vektlegges ulike traumatiske hendelser i forskning? 

 

De ulike anbefalingene knyttet til skole og forskningsfeltet vil bli vektlagt da de kan fortelle 

mye om hva forskning viser er viktig i møte med elevgruppen. I tillegg vil en slik 

undersøkelse vise hva som må utforskes videre. De to siste forskningsspørsmålene blir trukket 

frem som to spesifiserte tema under en bred problemstilling. Skolen og hjemmet er i de fleste 

tilfeller barnets største sosiale arenaer, og begge vektlegges som viktige i arbeidet med 

traumeutsatte barn. Et godt samarbeid mellom disse arenaene kan være positivt for barnets 

samlede hverdag, og det er derfor interessant å undersøke hvordan dette vektlegges i 

forskningen. Videre stilles det spørsmål rundt hvilke traumatiske hendelser som ligger til 

grunn for forskningen om traumeintervensjoner i skolen. Dette er for å undersøke om det er 

ulik vektlegging av traumatiske hendelser knyttet til forskning gjennomført på området, og 

hva dette eventuelt vil si for forskningens status, samt praksis.    

 

1.2. Avgrensning  
For å konkretisere oppgaven har det blitt gjort flere avgrensninger knyttet til tema. For det 

første har det blitt valgt å fokusere på forskning knyttet til skolen. For det andre finnes det 

flere ulike teoretiske tilnærminger som ligger til grunn for ulike intervensjoner rettet mot 

traumehåndtering i skolen. I denne oppgaven har det blitt vektlagt å presentere de overordnete 

retningene som har vist seg å bli presentert i datamaterialet, men i begrenset omfang. Til slutt 

er det også nødvendig å poengtere at i skole-hjem relasjonen vil oppgaven ha hovedfokus på 

omtaler av hjemmet knyttet til samarbeidet med skolen. Det er ulike intervensjoner og tiltak 

som kan implementeres i familier ved hjelp av spesialisthelsetjenesten, men dette anses som 

irrelevant da fokuset for denne oppgaven rettes mot traumehåndtering i skolen.  



 4 

1.3.  Oppgavens struktur  
Oppgaven består av fem hovedkapitler. Så langt i dette kapittelet har det blitt presentert 

oppgavens aktualitet, problemstilling og fremgangsmåte, samt avgrensning. I det følgende vil 

det gis en oversikt over de fire andre hovedkapitlene.  

 

I oppgavens andre kapittel vil det gis en gjennomgang av hva litteratur viser om 

traumehåndtering i skolen. Her vil det først bli vist til denne oppgavens forståelse av begrepet 

traumer, og dets relasjon til traumatiske hendelser. Videre vil det gis en sammenfatning av 

potensielle utfall traumatiske hendelser kan gi. Disse er vanlige stressreaksjoner, 

posttraumatisk stresslidelse (PTSD), kognitiv fungering og senere risiko. Her vil det bli 

vektlagt hvilke potensielle virkninger dette kan ha for elever knyttet til fungering i skolen. 

Siste del av kapittelet omhandler sosial støtte og skolen sett opp mot traumer. Her vil det først 

gis en innføring i hva sosial støtte er og hvordan det er tilkoblet traumehåndtering i skolen og 

hjemmet. Til slutt vil det fokuseres på traumer i skolen hvor temaer som lovverket, hva en 

traumeinformert skole er, ulike nivåer og implementering, eksisterende tilnærminger og 

skole-hjem-samarbeid vektlegges.  

 

I oppgavens tredje kapittel presenteres oppgavens metodiske fremgangsmåte og sentrale valg. 

Først vil det trekkes frem hva en litteraturstudie er, og hvordan søkeprosessen har blitt 

gjennomført. Videre vil det bli gitt en presentasjon og begrunnelse av hvilken analysemetode 

som er blitt valgt for å undersøke datamaterialet. Her vektlegges Jacobsens (2015) beskrivelse 

av en kvalitativ innholdsanalyse i tre steg. Til slutt vil det gis metodiske refleksjoner knyttet 

til valg av metode hvor oppgavens muligheter og begrensninger belyses.  

 

I oppgavens fjerde kapittel presenteres analysen og resultater. Her vil det først gis en 

innføring i oppgavens datamateriale, før analysen beskrives og gjennomføres. Det er valgt å 

dele analysen i tre deler, hvor disse delene er knyttet til oppgavens tre forskningsspørsmål. 

Analysens deler og dens resultater presenteres i kronologisk rekkefølge.  

 

I oppgavens femte kapittel vil funn generert fra analysen diskuteres. Dette kapittelet har blitt 

delt inn i fire deler. Første og andre del fokuserer på første forskningsspørsmål, knyttet opp til 

anbefalinger til skolen og forskningsfeltet. Tredje del diskuterer funn knyttet til analysen av 

skole-hjem-samarbeid og hvordan dette påvirker barnets skolesituasjon. Siste del fokuserer på 

resultater fra analysen knyttet til ulike traumatiske hendelser som ligger til grunn for 
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forskningen, og hva dette vil bety i en større sammenheng. Til slutt vil oppgaven avrundes 

med en konklusjon hvor oppgavens sentrale funn blir oppsummert.  
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2. Teoretisk rammeverk  
I dette kapittelet presenteres teori som vil brukes for å besvare problemstillingen. Det vil først 

gis en introduksjon til forståelsen av traumebegrepet og traumatiske hendelser som ligger til 

grunn i denne oppgaven. Videre blir det diskutert skillet mellom «skjulte» og «synlige» 

traumer, før det belyses hvilke utfall traumatiske hendelser potensielt kan ha. Sistnevnte er 

nødvendig da det gir en god forståelse av hvilke konsekvenser traumer gir og hvorfor dette er 

et anliggende for skolen. Siste del av kapittelet vil vektlegge sosial støtte og traumer knyttet 

til skolen. Sosial støtte har vist seg å være en viktig funksjon for barn som opplever traumer 

og stressreaksjoner i ettertid (Røkholt m.fl. 2016). Denne delen vil belyse verdien av god 

sosial støtte, opplæringslovens krav til skolen, hva en traumesensitiv skole er, ulike 

tilnærminger til traumer i skolen og skolens oppgave knyttet til hjemmet.  

 
2.1. Traumebegrepet og traumatiske hendelser  

Traumer knyttet til barn var lenge noe som ikke ble diskutert som en realitet, og det var først 

rundt 1980 at posttraumatisk stresslidelser ble dokumentert i studier av barn (Dyp og 

Stensland, 2016). Dyregrov (2014) definerer psykisk traume som «overveldende, 

ukontrollerbare hendelser som innebærer en ekstraordinær psykisk påkjenning for det barn 

eller den ungdom som utsettes for hendelsen» (s.14). Denne definisjonen påpeker at det er en 

hendelse i forkant av traumet, og at den oppleves som en stor psykisk påkjenning for barnet 

eller den unge. Dette fremhever et viktig poeng ved at begrepet traume ikke kan skilles fra 

begrepet traumatisk hendelse, da disse henger tett sammen. Et traume er altså en reaksjon på 

en potensielt traumatisk hendelse. Her er det nødvendig å påpeke at det også finnes potensielt 

traumatiske hendelser som ikke leder til traumer. Hva som utløser traumer hos den enkelte er 

ofte et resultat av et samspill mellom flere faktorer, eksempelvis mellom person og kontekst 

(Dyregrov, 2010).  

 

Dyb og Stensland (2016) definerer traumatiske hendelser noe likt som Dyregrov (2010). Dette 

trekkes frem for å belyse sammenhengen mellom begrepene ytterligere. Definisjonen Dyb og 

Stensland (2016) legger til grunn er at traumatiske hendelser oppleves som «svært truende 

eller av katastrofal art» (s. 46). I dette ligger det at hendelsene fremkaller sterk frykt og 

ubehag (Dyb og Stensland, 2016) Videre trekkes det frem at denne hendelsen eller disse 

vedvarende betingelsene ikke nødvendigvis trenger å være rettet mot den personen som 

utvikler et traume. Det kan også være rettet mot signifikante andre i personens liv, som 
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familie eller nære venner. Dette understreker at traumatiske hendelser hvor for eksempel 

foreldre har vært involvert og barnet har vært vitne, også kan virke potensielt traumatiserende 

(Dyb og Stensland, 2016). 

 

Stensland og Dyb (2019) trekker frem fire potensielt traumatiske hendelser. Den første 

traumatiske hendelsen er vold i nære relasjoner, herunder vold eller seksuelle overgrep mot 

barn, samt vold mot eller mellom foreldre. Stensland og Dyb (2019) viser til at flere barn 

lever i et hjem hvor vold av ulik art er en del av hverdagen. Den andre hendelsen er 

naturkatastrofer, som tsunami, jordskjelv, jordskred, flom eller vulkanutbrudd. Den tredje 

traumatiske hendelsen er krigshandlinger. Barn som er født og oppvokst i Norge vil med stor 

sannsynlighet ikke ha opplevd ulike former for krig, da Norge har vært i fredstid de siste 80 

årene. Samtidig er det en god andel norske barn med flyktningstatus, som av ulike årsaker kan 

ha flyktet på grunn av krig i hjemlandet og dermed blitt eksponert for slike traumatiske 

hendelser. Den siste traumatiske hendelsen er terrorangrep. Ofrene kan være nøye planlagt, 

men også tilfeldig. For eksempel ved terrorangrepet i regjeringskvartalet og Utøya 22. juli, 

var stedene nøye planlagt, men samtidig var det dels tilfeldig hvem som var der (Stensland og 

Dyb, 2019). Utover dette kan også hendelser som ulykker, sykdom/skader eller medisinske 

inngrep også virke potensielt traumatiserende (Dyp og Stensland, 2016).  

 

Oppsummert kan man si at det er flere som vil kunne oppleve en potensielt traumatiserende 

hendelse i løpet av livet. Her vil det være flere faktorer som kan ha innvirkning på utfall, og 

det er derfor viktig å igjen understreke at traumatiske hendelser ikke nødvendigvis er 

avhengig av etterfølgende traume. Allikevel vil flere ha behov for ulik støtte fra omgivelsene 

for å møte en ny hverdag (Hauge m.fl. 2016). Som vi ser er traumer et omfattende begrep. I 

det følgende vil det skilles mellom ulike traumer og traumatiske hendelser.  

 

 Skille mellom ulike traumer og traumatiske hendelser  

Man kan skille mellom traumatiske hendelser som skjer én gang på et gitt tidspunkt, og 

hendelser som er gjentakende. For eksempel vil vold i nære relasjoner ofte innebære en annen 

tidsdimensjon enn et enkeltstående bombeangrep hvor tilfeldige rammes (Hauge m.fl. 2016). 

Samtidig vil det i denne oppgaven også foreslås et skille mellom «synlige» former for traumer 

og «skjulte» former for traumer. Dette skillet baserer seg ikke på hvilken atferd, tanker eller 

emosjonelle virkninger personen som er utsatt for et traume må ha i etterkant, men heller på 

den traumatiske hendelsens egenart. For eksempel vil vold i hjemmet være en mer skjult form 
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for traumatisk hendelse, siden det er vanskeligere å oppdage for skolen. På den andre siden er 

det mer synlige former for traumatiske hendelser, for eksempel naturkatastrofer eller 

terrorangrep. Ved slike hendelser vil det være enklere å igangsette tiltak effektivt, siden dette 

ofte er noe som blir kjent for miljøet rundt barnet raskt etter hendelsen (Hauge m.fl. 2016). 

Dette skillet vil som nevnt ikke beskrive ulike behov et barn har i etterkant av en traumatisk 

hendelse da barn reagerer ulikt, men viser til at det vil være noen former for traumer det er 

vanskeligere å oppdage. I det følgende vil det bli sett på hvilke konsekvenser traumatiske 

hendelser kan ha. Dette ses i lys av læring, da læring er skolens hovedmandat.  

 

2.2.  Traumer og potensielle utfall  
Traumer kan ha flere mulige utfall. Her bør det trekkes frem at flere kan oppleve positive 

utfall etter traumer, eksempelvis et nytt syn på livet eller følelsen av et sterkere bånd til 

menneskene rundt seg (Glad og Hafstad, 2019). I denne oppgaven legges fokuset på de 

utfallene som er av en mindre positiv karakter, siden dette gir en begrunnelse for hvorfor det 

er viktig å ha fokus på å møte traumer på en hensiktsmessig måte i skolen. Utfall som vil bli 

trukket frem er vanlige stressreaksjoner, PTSD, påvirkning på hjernen og senere risiko. Disse 

er kun et utvalg av potensielle negative utfall traumatiske hendelser kan føre til, men de er 

valgt da det ønskes å belyse deres sammenheng med læring og livskvalitet.  

 

Vanlige stressreaksjoner 

Når et barn opplever enkeltstående eller gjentakende traumatiske hendelser er det flere 

vanlige reaksjoner som kan virke urovekkende, men som allikevel ikke gir tegn på alvorlige 

stresslidelser (Dyregrov, 2010). Dyregrov (2010) trekker frem reaksjoner som tristhet, sinne, 

konsentrasjonsvansker, ekstra sårbarhet, skyldfølelse, søvnvansker, kroppslige reaksjoner, 

vansker med sosial kontakt og menings- verdiendringer. Flere av disse vanlige formene for 

stressreaksjoner kan ha betydning for elevens læring i skolen. For eksempel viser forskning at 

barn som har ulike søvnvansker, ofte har utfordringer knyttet til flere aspekter ved skolen, 

siden søvn er en viktig forutsetning for læring (Dewald, Meijer, Oort, Kerkhof og Bögels, 

2010).  

 

Ved vedvarende symptomer av ulik art kan det vurderes om barnet eller den unge møter de 

diagnostiske kravene til stresslidelse. Her er posttraumatisk stresslidelse (PTSD) en ofte 

omtalt form for alvorlige stresslidelser.  
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Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)  

Noen traumeutsatte barn opplever å møte kriteriene til posttraumatisk stresslidelse. Ifølge 

Classification of Diseases 11, heretter ICD-11, er PTSD en lidelse som kan utvikles som følge 

av eksponering for ekstremt truende eller skremmende hendelser (World Health Organization, 

2018). Diagnosen er karakterisert ved tre symptomer som skal vedvare over tid og 

symptomene skal ha en betydelig svekkende funksjon på områder som skole, familie og/eller 

læring. Det første kriteriet er gjenopplevelse av den traumatiske hendelsen eller hendelsene i 

nåtid i form av påtrengende minner og mareritt. Dette er ofte etterfulgt av sterke eller 

overveldende følelser som frykt eller sterke fysiske reaksjoner. Det andre kriteriet er at 

personen prøver å unngå tanker og minner om hendelsen/e, og prøver å unngå visse 

aktiviteter, steder eller personer som minner om opplevelsen. Det siste kriteriet er vedvarende 

forestillinger eller oppfatninger av økt trussel, som vises gjennom for eksempel sterke 

reaksjoner på ulike stimuli (WHO, 2018). 

 

I tillegg er det utviklet en diagnose med navnet kompleks post-traumatisk stresslidelse 

(Kompleks PTSD). ICD-11 påpeker at gjentatte opplevelser av eksempelvis fysisk eller 

psykisk vold kan lede til kompleks PTSD. Her er alle de diagnostiske kravene til PTSD møtt, 

men i tillegg er kompleks PTSD karakterisert av alvorlighet og vedvarende problemer i 

affektregulering og at troen på seg selv er redusert. Diagnosen kan ofte være ledsaget av 

følelser som skam og skyld, eller opplevelsen av å føle seg mislykket. Barn med en kompleks 

PTSD diagnose kan også oppleve vansker med å skape og opprettholde sosiale relasjoner 

(WHO, 2018). 

 

En metaanalyse av Alisic m.fl. (2014) undersøkte forekomsten av PTSD. Resultatene viste at 

omtrent en av seks traumeutsatte barn og unge opplever å møte kriteriene til PTSD. Disse 

tallene indikerer at det er en god andel barn som vil møte kriteriene til diagnosen etter 

opplevelsen av en eller flere traumatiske hendelser. Noen av disse barna kan også ha behov 

for behandling utover hva skolen kan tilby, men det er allikevel nødvendig at skolen 

tilrettelegger for de utfordringene denne elevgruppen kan ha. ICD-11 vektlegger at diagnosen 

vil kunne gi problemer på ulike funksjonsområder som læring, affektregulering og personene 

som er rammet kan oppleve sterke negative følelser. En elev med en eller flere av disse 

vanskene vil kunne tenkes å ha store problemer med å holde fokuset på det faglige, og vil 

dermed ha nedsatt mulighet for læring.   
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Videre trekkes det linjer mellom PTSD og andre helseplager og atferdsforstyrrelser hos barn 

og unge (Dyb og Stensland, 2016). Her nevnes blant annet migrene, spiseforstyrrelser, over- 

eller undervekt og sosial isolasjon som vanlige tilleggsvansker. I dette ligger det at PTSD kan 

komme til uttrykk på ulike måter, noe som gir skolen en mer omfattende oppgave med å 

avdekke barn med utfordringer knyttet til traumer. Det vil derfor være nødvendig for en skole 

og dens personale å vite om de ulike komorbide utfordringene knyttet til PTSD, og gode 

metoder for screening slik at man kan avdekke og iverksette gode tiltak.  

 

Påvirkning på kognitive funksjoner  

I det følgende vil det kort gjennomgås hvordan traumer kan påvirke kognitive funksjoner. 

Dette er i relevans til skolen, ettersom svekkede kognitive funksjoner vil ha betydning for 

elevers utbytte av opplæringen. I det følgende vektlegges nevrobiologiske forandringer i 

hjernen, oppmerksomhet- og hukommelsessvikt, verbalt minne og nevrobiologisk 

skjevutvikling.  

 

Forskning viser at traumer kan lede til nevrobiologiske forandringer i hjernen, og dette vil 

kunne påvirke kognitive funksjoner (Nordanger og Braarud, 2017). Kort fortalt kan man si at 

endringer i blant annet funksjonelle eller strukturelle områder i prefrontale områder i cortex, 

amygdala og hippocampus har vist seg å være tilstede hos de med en PTSD-diagnose 

(Johnsen, Asbjørnsen og Kanagaratnam, 2013). Ofte vil de som har traumer vise forhøyet 

aktivering i noen deler av disse områdene, og nedsatt aktivering i andre områder.  

 

Johnsen m.fl. (2013) trekker frem funn som viser et forhold mellom PTSD og 

oppmerksomhets- og hukommelsessvikt. Hvorfor slike vansker oppstår, er det forskjellige 

teorier rundt. Noen påpeker at økt aktivering i noen områder gjør at man konsentrerer seg om 

annen kognitiv aktivitet. Det er på den andre siden også sannsynlig at hukommelsesvansker 

gir nedsatt evne til å utføre kognitive oppgaver, og nedsatt evne til å filtrere ut 

gjenopplevelser og aktivering ved eksponering for påminnende stimuli. Det understrekes at 

det ikke er snakk om en generell konsentrasjonssvikt, men at det er spesifikke områder som er 

rammet.  

 

Et eksempel på at det kun er spesifikke områder som er rammet er studien til Horner og 

Hamner (2002). I denne studien ble det poengtert at vansker kun så ut til å være knyttet til 



 11 

verbalt minne, og ikke visuelt minne. Horner og Hamner (2002) poengterer samtidig at det er 

vanskelig å skille mellom hvilke vansker som oppstår som en konsekvens fra PTSD og hvilke 

utfall som er knyttet til komorbide lidelser som depresjon. De understreker nødvendigheten av 

å undersøke slike medierende faktorer nøyere.  

   

Nordanger og Braarud (2017) har fokusert på utviklingstraumer. Slike traumer er et resultat 

av usikre omgivelser over tid, for eksempel vold i nære relasjoner. Her trekkes det frem at 

nevrobiologiske forandringer ikke må forstås som en tilstand, men heller som en 

nevrobiologisk skjevutvikling, hvor funksjon vektlegges. Gjennom hjernes plastisitet oppstår 

det et potensial for at svikt i ulike kognitive funksjoner kan endre seg hvis betingelser 

forbedres (Nordanger og Braarud, 2017). Dette åpner opp muligheten til at hjernen kan 

utvikle seg til det bedre hvis gode miljøbetingelser legger til rette for det, noe som 

understreker skolens muligheter. En god håndtering av traumer kan altså bidra til å skape 

bedre betingelser for læring. Hvis skolen har forståelse for traumer, vil de ansatte på skolen 

være kjent med elevprofilen som trekkes frem av Johnsen m.fl. (2013). Dette innebærer at 

man gjenkjenner elever som har nedsatt oppmerksomhet, konsentrasjon og umiddelbar 

hukommelse, og at man sørger for å iverksette tiltak som gir bedre forutsetninger for denne 

elevgruppen.  

 

Senere risiko  

Innenfor feltet traumer er det også gjennomført flere undersøkelser rundt utfallet av traumer i 

et livsløpsperspektiv. En av de mest anerkjente studiene er den omtalte ACE-studien. Dette er 

en retrospektiv studie som undersøkte Adverse Childhood Experiences (ACEs) sitt resultat på 

sykdom og dårlige valg knyttet til egen helse i voksen alder (Felitti m.fl., 1998). ACEs ble 

organisert i syv ulike kategorier som blant annet seksuelle overgrep, vold, mental sykdom 

eller kriminalitet i familien. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til flere tusen voksne hvor 

de sammenliknet antall ACEs med helse, risikoatferd og sykdom. Resultatene viste at det var 

en viss komorbiditet mellom de ulike kategoriene av ACEs. Det vil si at hvis en person 

eksempelvis har opplevd kriminalitet i familien, ville det være større sannsynlighet for at han 

eller hun også har opplevd andre ACEs. Videre viste resultatene til studien at de som var blitt 

utsatt for traumer i barndommen viste høyere prevalens og risiko for dårlige helsevalg som 

røyking, lite fysisk aktivitet og alkoholisme. I tillegg ble det også observert høyere nivåer av 

depressivt humør og selvmordsforsøk (Felitti m.fl., 1998).  
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En nyere studie av Blodgett og Lanigan (2018) undersøkte utfall innenfor helse, livskvalitet 

og akademiske prestasjoner knyttet til ACEs. I likhet med Felitti m.fl. (1998) fant de flere 

negative helse- og livskvalitetsutfall, som dårligere rapportert selvbilde, mer risikoatferd og 

vansker knyttet til emosjonsregulering. Eksponering for ACEs viste seg også å være positivt 

assosiert med atferdsproblemer og høyere nivåer av mentale lidelser. Da studien undersøkte 

forholdet mellom eksponering for ACEs og akademiske utfall viste resultatene at eksponering 

var assosiert med høyere risiko for å måtte gå en klasse om igjen, lavere nivåer av 

skoleengasjement og lavere akademiske utfall. Forskerne trekker frem at forholdet mellom 

akademiske utfall og eksponering for ACEs er et komplekst forhold mellom kjønn, 

sosioøkonomisk status og lignende (Blodgett og Lanigan, 2018). Allikevel er det interessante 

funn som indikerer at eksponering for ulike traumatiske forhold vil kunne påvirke barns 

akademiske situasjon.  

 

Forskning knyttet til et livsløpsperspektiv kan ha flere fordeler. Man kan for eksempel få 

kjennskap til hvordan ulike faktorer er forbundet med ulike konsekvenser. Samtidig er slike 

retrospektive studier også problematisk. Når studier bruker voksne som ser tilbake på 

traumatiske hendelser, kan opplevelsen og gjenfortellingen være preget av en rekke faktorer. 

For eksempel kan man se på hendelsen på en annen måte, og det kan være vanskelig å vite 

hvilke utfall som faktisk er påvirket av den aktuelle hendelsen (Befring, 2015). 

 

Ut ifra de nevnte studiene og litteraturen kan man se at det finnes flere potensielt traumatiske 

hendelser som kan gi barn og unge utfordringer knyttet til traumer. Det vil være store 

variasjoner innenfor de ulike opplevelsene knyttet til ulike behov i ettertid, men som presisert 

over kan traumer ha store konsekvenser for de berørte både i nåværende og senere tid. Dette 

er gode årsaker til at samfunnet og dens sentrale aktører som regjeringen, helsetjenesten, 

skole og fritidsaktiviteter bør ha tydelig fokus på temaet. Som Øverlien (2015) poengterer: 

«Kunnskapen og det motet kunnskap gir gjør det mulig å handle» (s.163). 

 

I det følgende vil det være nødvendig å vise til hva sosial støtte er, og hvordan dette kan 

påvirke situasjonen til traumeutsatte barn. Sosial støtte vil kunne gi en innfallsvinkel mot 

skolen og hjemmet som gode forebyggende arenaer og støttespillere. 
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2.3.  Sosial støtte  
Sosial støtte er et begrep som kan inneholde flere forskjellige aspekter av sosiale relasjoner. 

Definisjonen som ligger til grunn for denne oppgaven er at sosial støtte er «the social 

resourses that persons percive to be available or that are actually provided to them by 

nonprofessionals in the context of both formal support groups and informal helping 

relationships» (Cohen, Gottlieb og Underwood, 2001, s. 129). Denne definisjonen forteller 

oss at sosial støtte er noe som kommer fra en elevs nærmiljø i form av nære relasjoner. Videre 

vektlegges den enkeltes opplevelse av tilgjengelig sosial støtte, samt hvilken sosial støtte 

eleven faktisk får.  

 

Thorsen, Dyb og Jensen (2019) beskriver sosial støtte som det funksjonelle innholdet i sosiale 

relasjoner. Her fokuseres det på hvilke funksjoner av sosiale relasjoner som gir trivsel og 

velvære. Innenfor sosial støtte trekkes det frem tre former for støtte som synes å virke viktige 

når man har opplevd traumer. Disse tre er emosjonell støtte, kognitiv støtte og instrumentell 

støtte (Thorsen m.fl. 2019).  

 

Emosjonell støtte gis ved å uttrykke omtanke, tilstedeværelse, oppmuntring og sympati 

(Thorsen m.fl. 2019). En slik form for støtte kan føre til at den som har opplevd traumet får 

bedre kontroll over egne følelser og at negative følelser ikke blir like sterke. Å oppleve 

emosjonell støtte kan blant annet føre til en følelse av samhold, noe som vil være viktig for 

barn og unge som kan føle seg alene etter traumatiske hendelser. Videre er det vanlig å 

oppleve negative tanker i ettertid av hendelser. Det å oppleve kognitiv støtte vil kunne hjelpe 

med å sortere tanker rundt hva som har skjedd, og øke handlingsrommet for hvordan man skal 

mestre situasjonen (Thorson m.fl. 2019). Den siste formen for støtte vurderes mer som en 

form for praktisk hjelp. Instrumentell støtte kan gi den kriserammede anledning til å ta pauser 

når stressnivået er høyt, i form av å hjelpe til med praktiske gjøremål. Thorsen m.fl. (2019) 

poengterer at disse tre ser ut til å være de viktigste ingrediensene i opplevd sosial støtte og 

bidrar i felleskap til å øke mulighetene for mestring av den traumatiske hendelsen.  

 

På den andre siden vil det oppleves som svært tungt å ikke bli møtt med støtte av en barnet 

trodde skulle være der. En generell god sosial støtte ser ikke ut til å veie opp for enkeltstående 

opplevelser av å ikke ha mottatt forventet støtte (Thorsen m.fl. 2019). Dette indikerer at det er 

nødvendig at skolen forbereder seg på å gi traumeutsatte barn god sosial støtte. Jensen og 

Ormhaug (2016) trekker videre frem at foreldre vil være en viktig aktør for barnet, og at god 
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kontakt mellom barn og foreldre bør prioriteres. Det å være foreldre i en situasjon hvor barnet 

har blitt utsatt for noe traumatiserende vil være vanskelig, og det er derfor viktig at man 

hjelper foreldrene ved å bistå med informasjon og hvilke behov eleven kan ha. Med dette 

understrekes også nødvendigheten om at sentrale aktører rundt barnet bør samarbeide for å gi 

eleven den beste sosiale støtten, slik at den sosiale støtten oppleves som en helhetlig ressurs 

på tvers av arenaer.  

 

Forskning på sosial støtte  

Forskning viser noe tvetydige resultater knyttet til hvilke effekter sosial støtte faktisk har. En 

metaanalyse undersøkte forholdet mellom ulike variabler av velvære og sosial støtte blant 

barn (Chu, Saucier og Hafner, 2010). Herunder akademiske oppnåelser, atferd (aggresjon, 

negativ atferd), selvkonsept, sosial tilpasning, mestringsferdigheter, psykologisk tilpasning, 

helse, og karriere. Etter å ha gjennomgått 246 artikler fant forskerne at gjennomsnittet av 

effektstørrelsen til de ulike artiklene varierte fra lave til moderate størrelser. De fant 

signifikant sterke gjennomsnittlige effektstørrelser knyttet til for eksempel selvkonsept, helse 

og sosialtilpasning. Samtidig ble det kun funnet små signifikante utslag på eksempelvis 

akademisk oppnåelse og mestringsferdigheter. Videre fant de at opplevd støtte var sterkest 

korrelert med velvære. Det ble også undersøkt sammenhengen mellom hvem som ga sosial 

støtte og velvære. Her scoret både lærere/skole og familie/slektning moderat høyere enn sosial 

støtte fra andre aktører og venner (Chu m.fl. 2010). Dette kan indikere at sosial støtte er noe 

som burde inngå både i skolen og i hjemmet.  

 

Chu m.fl. (2010) trekker frem at denne studien generelt sett kan være skuffende for de som 

har stor tro på sosial støtte, da den kun viser små til moderate signifikante forhold mellom 

sosial støtte og velvære. Samtidig er ikke dette uten betydning. De påpeker at selv om 

korrelasjonen ikke er av høyeste art, viser studien at nærmere 60% av barn og ungdom som 

opplever sosial støtte også opplever velvære. De understreker at sosial støtte og dens 

tilknytning til ulike variabler av velvære er noe som burde undersøkes nærmere (Chu m.fl., 

2010).  

 

På den andre siden viste en kvalitativ studie med intervjuer av ungdommer at psykisk stress 

kan lede til enten barrierer i form av målløshet og umulighet, eller til en motivator i form av 

mening og utvikling (Gutowski, White, Liang, Diamonti og Berado, 2018). Analysene viste 

blant annet at sosial støtte fra lærere, foreldre og jevnaldrende spilte en stor rolle for å dempe 
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stress relatert til barrierer. Resultatene viste videre liten grad av meningsfull utvikling og 

engasjement hos deltakere som både opplevde vansker med psykologisk stress og mangelfull 

sosial støtte (Gutowski m.fl.2018). Dette er funn som kan understreke verdien i god sosial 

støtte. Denne studien var basert på selvrapportering, noe som kan ha sine utfordringer knyttet 

til om deltakeren er blitt påvirket. Samtidig viser forskning at opplevd støtte er det som er 

mest assosiert med velvære (Thorsen m.fl. 2019; Chu m.fl. 2010). Selvrapportering kan altså 

bidra med gode innfallsvinkler, da dette ofte vil gjenspeile personens opplevde støtte.  

I det følgende vil det fokuseres på skolen og dens relasjon til traumer. 

 

2.4.  Traumer og skolen  
Innledningsvis ble det lagt vekt på at skolen har fått en rolle innenfor traumehåndtering fra 

flere hold som lovverket, politikken og av klinikere. Som vist over kan traumer ha stor 

innvirkning for fungering på skolen, da mange reaksjoner knyttet til traumer kan gi 

læringshemmede effekt. Samtidig viser forskning at god sosial støtte kan gi fordeler for barn 

som har erfart traumatiske hendelser, og at denne sosiale støtten fungerer best da den blir gitt i 

barnets nærmiljø. Dette er ofte forbundet med skole og hjem. På bakgrunn av dette vil 

forholdet mellom skolens mandat og barn som har opplevd traumatiske hendelser være klar: 

traumer er et anliggende for skolen. Når det kommer til skolen og dens relasjon til traumer, er 

det flere punkter som er viktig å belyse for oppgaven, både en utdypning av lovverket, hva en 

traumeinformert skole er, ulike nivåer for intervensjon og implementering, hvilke ulike 

tilnærminger som brukes i skolen og skolen sett opp mot samarbeid med hjemmet.  

 

Retten til traumesensitiv opplæring 

Skolen har et lovpålagt ansvar for å sikre at alle elever får tilpasset opplæring etter sine 

behov, egenart og forutsetninger. Elever i Norge har flere rettigheter gjennom 

opplæringsloven, og i det følgende vil det belyses de paragrafene som ses i relevant 

sammenheng med traumeutsatte elever. Opplæringsloven §1-3 tar opp prinsippet om tilpasset 

opplæring, som handler om at alle elever i Norge har rett på en undervisning som er 

tilrettelagt deres forutsetninger (Opplæringsloven, 1998, §1-3). Det er viktig at alle i skolen 

tilstreber og arbeider etter dette. Som tidligere påpekt, har traumeutsatte elever sine 

utfordringer knyttet læring, men de har fortsatt krav på en tilrettelagt opplæring. I tillegg 

fastsetter opplæringsloven §2-1 at barn har både plikt og rett til å gjennomføre 

grunnskoleopplæringen (Opplæringsloven, 1998, §2-1). Dette betyr at elever som har ulike 
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utfordringer knyttet til fungering både må gå på skolen, men har også krav på det. Her 

kommer det da også åpenbare krav for å tilrettelegge slik at det blir mulig for denne 

elevgruppen å fullføre skolen.  

 

Videre er det to lover knyttet til kompetanse i skolens nettverk som understreker kravet 

elevene har på traumesensitiv opplæring. Opplæringslovens §10-1 som handler om krav om 

kompetanse ved tilsetting av undervisningspersonell, samt §10-8 som understreker at 

kompetanseutvikling er av betydning (Opplæringsloven, 1998, §10-1, §10-8). Disse 

paragrafene stiller krav til kompetanse hos de som skal arbeide i skolen. Skoleeier har et 

ansvar for å sørge for kompetanseutvikling hos sine ansatte. I tillegg kan det trekkes frem det 

nye tverrfaglige temaet i Overordnet del av læreplanverket. Psykisk helse er satt på agendaen, 

og det vil være nødvendig å etterfølge med en kompetanseheving i skolen. Dette viser at 

skolen har et lovpålagt ansvar om å være oppdatert på traumer, men hvordan ser en 

traumeinformert skole ut i praksis?  

 

Hva er en traumeinformert skole?  

Forskning viser at det er hensiktsmessig å få elevene tilbake til hverdagen tidlig og at det gis 

god sosial støtte. Dermed vil det være viktig å ha en traumeinformert skole. Substance Abuse 

and Mental Health Services Administration, heretter SAMHSA, beskriver et traumeinformert 

system som: 

 

 «A program, organization, or system that is trauma-informed realizes the widespread 

impact of trauma and understands potential paths for recovery; recognizes the signs 

and symptoms of trauma in clients, families, staff, and others involved with the 

system; and responds by fully integrating knowledge about trauma into policies, 

procedures and practices, and seeks to actively resist re-traumatization» (SAMHSA, 

2014, s. 9)  

 

Skolen må kjenne til og forstå hvilke konsekvenser traumer kan ha, og hvilke potensielle 

praksiser man kan bruke for å respondere virkningsfullt. Her skal man både kunne oppdage 

og respondere i from av retningslinjer, prosedyrer og praksis. Med denne tilnærmingen til en 

traumeinformert skole vil det ikke være noen enkel løsning for å nå målet. For å oppnå disse 

kravene må man gjøre endringer på systemnivå. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 

stress og selvmordsforebygging (RVTS Sør) trekker frem at det ofte er traumeutsatte barn og 
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voksne man møter i blant annet spesialundervisning og psykisk helsevern. De trekker frem at 

det er paradoksalt at systemer som samfunnet har gitt et spesielt ansvar for å sikre trygghet og 

vekst, ikke synes å ha tilstrekkelig kompetanse om psykiske traumer. Videre påpeker RVTS 

at for å være et traumeinformert samfunn må voksne i ulike sektorer som barnevern, 

helsevesen og skole ha kompetansen til å oppdage, forstå og hjelpe barn som har utfordringer 

knyttet til traumer (RVTS sør, u.å.).  

 

På bakgrunn av definisjonen til SAMHSA og RVTS Sør kan en traumeinformert skole 

beskrives å være en skole hvor hele personalet har kompetanse til å oppdage barn som er 

utsatt for traumatiske hendelser, samt evner til å respondere adekvat til situasjonen. Hva et 

barn har behov for vil være avhengig av barnet selv og miljøet rundt barnet, men en 

traumeinformert skole skal forstå hvordan man skal respondere uansett. Overstreet og 

Chafouleas (2016) trekker også frem nødvendigheten av en evidens basert praksis. For at en 

skole skal være et traumeinformert system, må de altså vite hva som er effektive praksiser slik 

at det som implementeres faktisk er av kvalitet.   

 

Nivåer for intervensjon og implementering i skolen  

Greenberg og Riggs (2015) skiller mellom tre ulike nivåer man kan gjøre intervensjoner på i 

skolen. Det første nivået blir kalt det universelle nivået, hvor man setter inn tiltak som er ment 

for hele skolen og alle dens elever. Aktuelle tiltak her er for eksempel ulike tiltak knyttet til 

skolemiljø og kompetanseheving innad i personalet. Det andre nivået blir kalt det indikerte 

nivået, og forsøker å møte de gruppene med elever som trenger noe ekstra støtte utover 

tiltakene som er gjennomført på det universelle nivået. Her er det gjerne former for 

gruppeintervensjoner på elever som er i risikogruppen for å utvikle vansker. På det siste 

nivået, kalt det individuelle nivået jobber en med elever som allerede har tydelige vansker 

(Greenberg og Riggs, 2015).  

 

Denne inndelingen likner på den Chafouleas, Johnson, Overstreet og Santos (2016) viser til 

når de beskriver «multitiered systems of support». Innenfor disse modellene er målet både 

forebygging, men også å identifisere problemer tidlig og tilpasse responsen til økende 

intensive tilbud for å møte de ulike behovene. De fleste av disse modellene bruker en tre-

tiered tilnærming, hvor alle Tiers referer til måling og intervensjoner for elever i varierende 

intensitet. Tier 1 svarer til Greenberg og Riggs (2015) universelle nivå, Tier 2 likner det 

indikerte nivået og Tier 3 referer til de intervensjonene og tiltakene av høyest intensitet likt 
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med det individuelle nivået. Stephan m.fl. (2015) påpeker at de ulike intervensjonene på de 

ulike nivåene kan gis av en variert faggruppe. Gruppen inkluderer både skolepersonale og 

ekstern klinisk personell som psykologer og spesialister. Heretter vil de ulike nivåene for 

intervensjon bli referert til som Tier 1, Tier 2 og Tier 3 intervensjoner, som indikerer hvilket 

nivå intervensjonen er rettet mot.  

 

Hvorvidt en intervensjon er suksessfull, avhenger mye av hvordan den har blitt implementert. 

Implementering defineres som «a specified set of activities designed to put into practice an 

activity or program of known dimensions» (Fixsen, Naoom, Blase, Friedman og Wallace, 

2005, s. 5). Denne definisjonen viser til at implementering handler om en målbevisst aktivitet 

hvor kvaliteter ved de ulike programmene er kjent. Novins m.fl. (2013, s. 2) påpeker at det 

har vært en økning i evidensbaserte programmer som søker å forbedre unges mentale helse. 

Dette har derimot ført til et problem: mange dårlige implementeringsforsøk. Til sammen har 

dette ledet til at flere ønsker å forske på kvaliteter ved implementering for å kunne avdekke 

hvilke faktorer som leder til suksessfull implementering.  

 

I en litteraturgjennomgang om kvalitet på implementering viser Novins m.fl. (2013) til at 

måling av engasjement, tilsyn og støtte øker sannsynligheten for at intervensjonen blir 

implementert i riktig forstand, samtidig som det også reduserer svikt blant personale. Videre 

viser også en andel studier at intervensjoner som fokuserte på å forbedre hele 

organisasjonskulturen og klimaet ga bedre opprettholdelse og utfall for barn og unge (Novins 

m.fl., 2013). Dette indikerer at det er flere faktorer som spiller inn på hvorvidt 

implementeringen er suksessfull. Det er ikke kun programmets karakter som er av betydning, 

men også ulike strukturer i organisasjonen programmet skal implementeres i.  

 

I tillegg trekker Ogden (2015) frem flere faktorer ved læreres oppfattelse av intervensjoner 

som kan bidra til mer suksessfull implementering. Han viser til at lærere verdsetter 

intervensjoner som oppleves som enkle å innføre og som gir en følelse av verdi. Hvis 

intervensjonene ikke er tilpasset virkeligheten i klasserommet vil de neppe bli brukt (Ogden, 

2015). Slik informasjon vil kunne gi skolen bedre forståelse av hva det vil kreve å 

implementere en intervensjon.  
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Ulike tilnærminger til traumer i skolen  

Når en skole bestemmer seg for en intervensjon vil ofte disse ha en teoretisk bakgrunn. Det 

finnes flere generelle teoretiske bakgrunner for ulike intervensjoner, men i det følgende vil det 

bli vist til de tilnærmingene som presenteres i datamaterialet om traumeintervensjoner i 

skolen. Ut fra dette materialet var det spesielt tre kategorier som utmerket seg. Disse er 

Cognitive-Behavior Therapy, heretter referert til som CBT, ulike former for kreativ terapi og 

ulike multi-tier tilnærminger.   

 

CBT er en form for psykologisk behandling som dekker en rekke av problemer inkludert 

angstlidelser (American Psychological Association, 2017). Kjerne antakelser er at 

psykologiske problemer er delvis basert på uhensiktsmessige måter å tenke eller handle på og 

at folk som har ulike former for psykologiske problemer kan lære seg bedre 

mestringsstrategier for å overvinne utfordringene sine. CBT involverer som regel både en 

endring i tankesett og handlingsmønster. Innenfor tankesett skal personen lære å oppdage og 

redefinere negative tanker, lære seg å bruke problemløsningsferdighet for å håndtere 

vanskelige situasjoner og gi en sterkere selvtillit i en selv. Innenfor endringer av 

handlingsmåter søker terapien å lære personen å møte frykten heller enn å unngå den. Det 

brukes rollespill for å forberede den enkelte på mulige problematiske situasjoner og en bruker 

avslapningsteknikker for å slippe anstrengthet i kropp og sinn. Ikke alle former for terapi vil 

inkludere alle disse praksisene og det vektlegges at terapeut og pasient tilpasser programmet 

til den enkelte eller gruppen (American Psychological Association, 2017).  

 

Flere intervensjoner har hatt sitt utspring fra prinsipper i CBT. Herunder Enhancing resiliency 

Amongst Students Experiencing-Stress (ERASE-stress), Trauma Focused Cognitive Behavior 

Therapy (TF-CBT) og Cognitve Behavioral Intervention for Trauma in School (CBITS).  

  

Videre trekker Phifer og Hull (2016) frem at det er en økende trend i å bruke modeller som 

setter inn tiltak på flere nivåer som en traume-informert tilnærming. Multi-tier intervensjoner 

sikter seg inn på å implementere tiltak på alle de tre nivåer av Tiers beskrevet ovenfor, og 

handler derfor om å sette inn tiltak både på universelt nivå (Tier 1), indikert nivå (Tier 2), og 

individuelt nivå (Tier 3) (Chafouleas m.fl., 2016). Tiltakene på de ulike nivåene av Tiers kan 

variere i form av ulike tilnærminger og intervensjoner/programmer.  
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Til slutt påpeker Hasler og Hendry (2017) at det ikke er en satt ramme på hvilke former for 

terapi som kan betegnes som kreativ uttrykksterapi (Creative Expression Therapies), og 

trekker frem kunstterapi, musikkterapi og dramaterapi som ulike eksempler hvor deltakeren 

bruker kreative uttrykksformer for å bearbeide traumatiske hendelser. Et eksempel på dette er 

at kunstterapi bruker ulike former for kunstmedium som retning for kommunikasjon mellom 

terapeut og pasient. Relasjonene består her av tre parter: pasienten, psykologen og kunsten 

(Case og Dalley, 2014). Innenfor kreativ utrykksterapi vektlegges det at terapeuten 

tilrettelegger for individuelle behov (Hasler og Hendry, 2017)  

 

Skolen og samarbeid med hjemmet  

Som påpekt tidligere er sosial støtte viktig. Denne oppgaven har også fremmet hjemmet som 

en arena for denne støtten, og Jensen og Ormhaug (2016) fremhever at foreldre må bli koblet 

på med én gang. Familiesituasjonen rundt et traumeutsatt barn kan være forskjellig, avhengig 

av både hvilken hendelse som har skjedd, familiens sammensetning og karakteristikker. Det 

er for eksempel et skille mellom en familie som har et barn som ble utsatt for et terrorangrep 

som Utøya, en familie hvor alle ble rammet av en naturkatastrofe, og en familie hvor foreldre 

er årsaken til barnets traume. Formålet med denne oppgaven er som nevnt ikke å vite hvilke 

intervensjoner og tiltak som er nødvendig å implementere i hjemmet av eksterne 

helsetjenester, men heller å undersøke samarbeidet mellom hjem og skole. Siden både hjem 

og skole er arenaer som er viktige for sosial støtte, så vil det være viktig å ha en god 

kommunikasjon mellom partene for å skape en helhetlig innsats rundt barnet.  

 

I Overordnet del av læreplanverket beskrives skole-hjem-samarbeid eksplisitt 

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 16). Det er skolen som har det overordnete ansvaret for å 

tilrettelegge for et godt samarbeid. Dette handler om at skolen må gi informasjon og mulighet 

til foreldrene slik at de kan ha innflytelse på barnets opplæring. Foreldre vektlegges som 

viktige samarbeidspartnere da de har kunnskap om barnet som skolen kan bruke for å 

tilrettelegge for den enkelte elev. Samtidig presiseres det at «god og tillitsfull dialog er et 

gjensidig ansvar» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 16). i dette ligger det at hjemmet også har 

et ansvar knyttet til å skape gode relasjoner med skolen. Det trekkes frem at foreldre møter 

skolen med ulike forutsetninger, meninger og behov. Man kan tenke seg at foreldre som har 

traumeutsatte barn vil ha behov knyttet til flere ulike arenaer i skolen, som fungering, hvilke 

tiltak som iverksettes og råd om hva de burde gjøre hjemme for å fremme barnets læring. Ut 
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fra dette kan man tenke at i den norske skolekonteksten skal skolen legge til rette for et godt 

skole-hjem-samarbeid, samt vise hva de kan tilby.  

 

I dette kapittelet har det blitt vist til traumebegrepet, traumatiske hendelser, potensielle utfall 

og hvordan traumer knyttes inn mot skolen. Traumer kan lede til en rekke reaksjoner og 

utfall, men for skolen er det viktig å møte denne gruppen med barn på en hensiktsmessig 

måte, da skolen har en enorm mulighet til å fange alle barn. Skolen er en arena hvor barn skal 

oppleve mestring og trivsel, og den er en god arena for sosial støtte da barn ofte har sosiale 

relasjoner innad i skolen.  

  

I neste kapittel vil oppgavens metode bli trukket frem for å vise til hvordan det er blitt valgt å 

gå frem for å kunne svare på oppgavens problemstilling.  
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3. Metode  
Dette kapittelet presenterer oppgavens metodiske fremgangsmåte. Formålet med denne 

oppgaven er å undersøke hva forskning om traumehåndtering i skolen viser. Innenfor 

traumefeltet finnes det ulik forskning som kan bidra til å besvare oppgavens problemstilling, 

og det er denne forskningen som danner datamaterialet i oppgaven. Oppgaven er således 

teoretisk, og det er da hensiktsmessig å bruke litteraturstudie som metode.  

 

Kapittelet vil først presentere hva en litteraturstudie er, før det vises til hvordan litteratursøket 

er gjennomført, samt resultat av litteratursøket. Videre vil det belyses kvaliteter ved en 

kvalitativ innholdsanalyse, som er denne oppgavens metode for analyse av datamaterialet. 

Her vil Jacobsens (2015) fremgangsmåte spesifiseres og de ulike verktøyene som blir brukt i 

analysen vil fremheves. Kapittelet avsluttes med å vise til ulike metodiske refleksjoner knyttet 

til valg av metode og hvilke muligheter og begrensninger dette bidrar til.  

 

3.1.  Litteraturstudie  
Litteraturstudie er en forskningsmetode som innebærer at publisert forskning er 

hovedmaterialet for undersøkelsen (Befring, 2015). Slike studier gir ofte et innblikk i hva som 

er gjeldende forskning på området man vil undersøke, og kan videre være grunnlag for ny 

empirisk forskning. Hovedpunktet i metoden er å gå systematisk igjennom de publikasjonene 

som finnes på området og ut fra dette prøve å finne fram til de konklusjonene som synes å 

være gyldig. Her vil et viktig faglig krav være å gi en kritisk refleksjon av litteraturen som 

danner studiens datamateriale (Befring, 2015) For å møte disse ulike kravene har det blitt 

valgt å beskrive så systematisk som mulig hvilke valg som er tatt underveis, og hvordan 

oppgaven har resultert med de studiene som er blitt til datamaterialet. Videre vil det bli gitt en 

kritisk refleksjon rundt datamaterialet i en oppsummerende del i kapittel 4.  

 

3.2.  Fremgangsmåte – søkeord og databaser  
Litteratursøket i denne oppgaven er inspirert av Brymans (2016) beskrivelse av hvordan søk i 

systematiske litteraturstudier bør gjennomføres. Han forklarer at i søkeprosessen etter relevant 

litteratur utarbeides det søkeord basert på hva man ønsker å undersøke. Videre er det et viktig 

kriterium å vise hvordan søket er gjennomført slik at det er mulig å etterprøve søket.  
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Ved inngangen av søket etter litteratur ble det undersøkt hvilke databaser som det virket 

hensiktsmessig å bruke. Her ble det valgt å benytte tre ulike databaser for å få et bredere 

spekter av artikler, samt for å unngå at for mye relevant informasjon gikk tapt. Oppgavens 

problemstilling er en krysning mellom feltet pedagogikk og psykologi, og det ble derfor viktig 

å se til at begge disse fagområdene ble dekket i databasene. Databasene som ble valgt var 

Eric, PsychINFO og Education Research Complete. Eric er en database med høyt fokus på 

pedagogiske artikler, og tanken var at her vil det fremkomme artikler som vektlegger 

skolesektoren. PsychINFO er en mer psykologisk rettet database, men med innslag av 

pedagogikk, og kan derfor være svært nyttig for å belyse traumefeltet inn mot skolen. 

Educational Research Complete ble valgt for sitt pedagogiske preg.  

 

Videre i prosessen ble det jobbet med å formulere gode søkeord for å finne relevant forskning. 

Her ble det tatt utgangspunkt i problemstillingen og hvilke ord den tilsa måtte være med. 

Søkeordene ble delt opp i tittel-ord og tekst-ord, før det ble gjort et systematisk litteratursøk i 

de tre tidligere nevnte databasene. Videre ble det valgt kriterier for avgrensning i form av at 

artiklene skulle være fagfellevurdert og av nyere dato enn år 2009. 

 

Nedenfor er det utformet en tabell (3.1) som viser til søkene i de tre ulike databasene. 

Tabellen viser hvilke søkeord som ble brukt både i tittel og i tekst, hvilke kriterier som er 

valgt, dato for søk og antall treff. Antall treff viser til hvor mange treff det ble ut i fra 

søkekriteriene og antall lest er hvor mange som ble lest basert på tittel og abstract. Til slutt 

består kategorien antall valgt av hvor mange artikler som ble inkludert i denne 

litteraturstudien basert på de valgte kriteriene for litteratur og gjennomlesning.  
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Søkeord  PsychInfo   Eric  ERC  

1) Ti «Trauma» or 

«traumatized» or 

«traumatic» 

and: 

2) Ti «School»  

and: 

3) «pupils» or «student» or 

«learners» or «children»  

and:  

4) «Intervention» or 

«program» or «practice» 

or «strategies»  

Kriterium:  

- Peer reviewd journal  

- Date 2010-current  

Antall treff: 49  

Antall lest: 10  

Antall valgt: 5  

 

Dato for søk: 22.april 

2020  

Antall treff: 32  

Antall lest: 9 

Antall valgt: 3 

 

Dato for søk: 22.april 

2020  

Antall treff: 72 

Antall lest: 9 

Antall valgt: 3  

 

Dato for søk: 20.april 

2020  

 

Tabell 3.1: Oversikt over litteratursøk 

 

Samlet sett kan man se at søkene i de ulike databasene ga flere artikler som ikke var relevant 

for oppgavens problemstilling basert på ekskluderingskriterier (se tabell 3.2). Samtidig var det 

flere av artiklene som ble valgt basert på gjennomlesning av abstract som ble funnet i flere av 

databasene (n=5). Resultatet fra søket ga på bakgrunn av dette seks systematiske 

litteraturgjennomganger som utgjør datamaterialet til denne oppgaven. Karakteristikken av 

datamaterialet i form av systematiske litteraturstudier ble valgt på grunn av dens bredde. 

Systematiske litteraturstudier undersøker flere ulike studier på feltet for å trekke en samlet 

konklusjon om hvor feltet står. Da problemstillingen undersøker hvor traumehåndtering i 

skolen plasserer seg per dags dato, vil det være hensiktsmessig å inkludere litteratur som tar 

for seg større deler av feltet.  
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Ekskluderingskriterier   

- Studier av kun et spesifikt intervensjonsprogram  

- Studier rettet mot spesifikke temaer som «brain injury» og «language» 

- Ikke inkludert beskrivelse av fremgangsmåte  

- Ikke tilgjengelig i engelsk eller manglende tilgang  

- Ikke rettet mot barn i skolealder    
 

Tabell 3.2: Ekskluderingskriterier 

 

Oppgaven ønsker å undersøke hva litteraturen beskriver, hvilke føringer som gis og 

underliggende hovedtrekk ved forskning om traumehåndtering i skolen. På bakgrunn av 

problemstillingens karakter har det vært mest hensiktsmessig å bruke en kvalitativ tilnærming 

til analysen av de seks studiene.  

 

3.3.  Kvalitativ metode og innholdsanalyse  
I forskning er det vanlig å skille mellom kvalitative og kvantitative metoder, hvor kvantitative 

metoder beskrives som å gi målbare data i form av tall (Dalland, 2012). Her kan forskeren 

senere bruke tallene for å gjennomføre ulike utregninger, som effektstørrelse eller signifikans. 

På den andre siden tar de kvalitative metodene sikte på å fange opp mening og opplevelser 

som det ikke er mulighet for å tallfeste eller måle. Flere forskere benytter seg av strategier fra 

begge tilnærmingene, da både kvalitative og kvantitative metoder kan gi bredere forståelse for 

samfunnet (Dalland, 2012).  

 

Kvalitativ innholdsanalyse er en form for tekstanalyse der tekst betraktes som datamaterialet 

(Bryman, 2016). I slike analyser er det viktig at arbeidet med datamaterialet gjøres 

systematisk med relevante kategorier, slik at funnene er etterprøvbare. I denne oppgaven har 

det blitt tatt utgangspunkt i Jacobsens (2015) beskrivelse av den kvalitative innholdsanalysens 

tre trinn: 1) kategorisering, 2) tilordning av enheter og 3) sammenbinding. Dette gir analysen 

en mer systematisk karakter. Første del av analysen vil være kategorisering, hvor forskeren 

skal se og opprette overordnete kategorier. I denne oppgaven har disse kategoriene blitt 

utformet underveis i prosessen, da det har blitt utviklet en bredere forforståelse gjennom å 

kode datamaterialet, som igjen kan ha skapt behov for andre kategorier enn først tenkt. Andre 

del av analysen består av å plassere de ulike enhetene under kategoriene. Det vil si at man ser 

hva hver enkelt artikkel sier, for så å plassere det under en passende kategori. I siste del av 
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analysen skal man sammenlikne innenfor de ulike kategoriene. Her vil det bli vektlagt likheter 

og forskjeller mellom de ulike artiklenes funn, samt hvordan dette kan ses opp mot et større 

perspektiv enn det aktuelle datamaterialet.  

 

For å gjennomføre analysen har det også blitt benyttet koding. Her har det blitt tatt 

utgangspunkt i Bryman (2016) sine betraktninger og steg innenfor kodingsprosessen. 

Refleksjoner som ble stilt i starten var: Hva forteller denne dataen og hvordan gir dette et 

bidrag for å svare på temaet i oppgaven? Videre ble det brukt hans tips for hvordan 

kodeprosessen burde foregå i form av å kode så raskt som mulig, lese igjennom materialet 

flere ganger, se over kodene, vurder om de ulike fragmentene kan høre til mer generelle 

kategorier og husk at ulike fragmenter kan kodes på forskjellige måter (Bryman, 2016).  

 

3.4.  Metodiske refleksjoner  
Når man gjennomfører forskning er det viktig å kvalitetssikre det arbeidet man gjør. Dette 

refereres ofte til som muligheter og begrensninger knyttet til studiens reliabilitet og validitet. 

Bryman (2016, s. 384) påpeker at det er en pågående diskusjon om hvorvidt kvalitativ 

forskning skal ha egne kriterier på grunn av dens egenart. Med bakgrunn i dette har det blitt 

valgt å trekke frem begrepet troverdighet (trustworthiness) som et relevant begrep for å 

vurdere denne oppgavens kvalitet (Guba og Lincon, 1994, i Bryman, 2016).  

 

Troverdighet handler om hvorvidt studien begrunner sine valg slik at studien oppnår 

kredibilitet, om beskrivelsene er av en informativ karakter, om studien er nøye beskrevet og 

objektivitet. For å møte disse kravene i denne oppgaven har det blitt lagt vekt på å beskrive 

metodiske valg nøye slik at leseren får et innblikk i hva som er lagt til grunn for ulike valg. 

Videre har oppgaven også hatt et bevisst forhold til egen forforståelse, og jobbet systematisk i 

form av å skrive ned materialet i tabeller og senere plasserer materiale i kategorier. Se 

eksempel i tabell 3.3.  
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Studie  
 

Utdrag av anbefalinger fra studiene Kategori  

Studie 1) Zakszeski, Ventresco og 
Jaffe (2017)  
 

 *future research should strive to employ 
rigorous experimental designs and 
adequate sample sizes as well as 
consistently report effect sizes to clarify 
treatment outcomes 
 
*research is needed to clarify what factors 
related to children’s experience of trauma 
are most malleable for what populations 
and through what mechanisms  
 

 
Forskning – krav til 
metode   
 
 
 
Forskning – sensitivitet  
 
 
  

Studie 2) Chafouleas m.fl. (2019) 
 

 *Little is known about whether the 
educational workforce finds trauma-
informed approaches acceptable and 
feasible  
 
*More research is needed to refine our 
knowledge on the best implementation 
approaches, to link our interventions to 
academic outcomes, and to understand 
how to sustain these efforts over time  
 

 
Forskning – målinger  
 
 
 
Forskning – 
implementering og 
målinger  
 

 

Tabell 3.3: Utdrag for koding av datamaterialet 

 

Bruk av sekundærlitteratur  

Et annet forhold med denne oppgavens som må belyses er bruk av sekundærlitteratur som 

kildemateriale i analysen. Bryman (2016) skiller mellom primære dataanalyser og sekundære 

dataanalyser. I primære dataanalyser vil den som gjennomfører analysen også være ansvarlig 

for å samle inn datamateriale. I sekundære dataanalyser undersøker man derimot studier som 

er gjennomført av andre. Systematiske litteraturstudier vil derfor tilhøre sekundære 

dataanalyser. Det er ulike mulige utfordringer som kan trekkes frem ved bruk av sekundære 

analyser. Dalland (2012) understreker at hvis man bruker slik type litteratur er materialet 

allerede prosessert og tolket en gang. Dette kan føre til at studiene ikke har samme mening 

som det originale innholdet hadde som hensikt, noe som kan være en begrensning ved 

materialet i denne oppgaven.  

 

På den andre siden vil bruken av sekundærlitteratur kunne være en mulighet, fordi den fanger 

tolkningen av en rekke intervensjonsstudier som er gjennomført på feltet. Dette gir et bredere 

søk som vil være med på å kunne besvare problemstillingen bedre. Hensikten har ikke vært å 

finne ut av de enkelte programmene rettet mot traumer i skolen, men heller se hvor feltet er 

generelt og i hvilken retning det beveger seg. For å møte noen av utfordringene knyttet til 
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bruk av sekundærlitteratur har det kun blitt valgt systematiske litteraturstudier som inneholder 

fem kriterier som Dalland (2012) beskriver som nødvendige. De fem kriteriene er at studiet 1) 

har et klart definert formål, som vil si at artikkelen har formulert hva de ønsket å få ut av 

litteraturgjennomgangen sin, 2) har en omfattende og dokumentert søkestrategi, 3) beskriver 

tydelig hva som er kriteriene for inkludering og ekskludering av studier, 4) har med en 

kvalitetsvurdering av de valgte studiene, og 5) bruker anerkjente metoder for å sammenlikne 

resultatene (Dalland, 2012). De seks litteraturgjennomgangene møter disse fem kriteriene, noe 

som gir de en mulighet for å være etterprøvbare.  

 

Valg av søkeord og datamateriale 

Ulike valg som er blitt tatt i denne oppgaven og underveis i prosessen vil ha påvirket utfallet 

og resultatene. For eksempel kan bruk av andre søkeord og ekskluderingskriterier gi et annet 

resultat enn det nåværende. Videre har valget om å ha kun ha systematiske litteraturstudier 

som oppgavens datamateriale, bidratt til at det ofte er strenge krav til studiene som er valgt i 

form av forskningsmetode og design. Traumefeltet i skolen er et forholdsvis nytt 

forskningsfelt, og det kan påpekes at flere gode strategier og praksiser vil kunne gått tapt i 

dette valget. Deskriptive studier kan eksempelvis gi fruktbare bidrag i form av mer 

dybdeforståelse. 

 

Fleksibilitet  

Til slutt vil det også belyses at det å velge en slik form for metode som denne oppgaven gjør, 

gir muligheter for fleksibilitet. For eksempel er det muligheter for å gå frem og tilbake i 

oppgaven og gjøre endringer i takt med økt forståelse fra analysen. I denne oppgaven har 

derfor deler av det teoretiske rammeverket blitt lagt til som et resultat av at analysen viser 

ulike tema som kan drøftes. 

 

Det har i det foregående blitt vist hvilken metode oppgaven har valgt i form av litteraturstudie 

og kvalitativ innholdsanalyse. Videre har metoden for litteratursøket, ekskluderingskriterier 

og metodiske refleksjoner blitt poengtert. Dette er for å vise til hvordan datamaterialet i denne 

oppgaven har blitt valgt, samt hvilke muligheter og begrensninger det er knyttet til valg av 

metode.  

 

I neste kapittel vil datamaterialet bli introdusert, hvordan analysene er gjennomført og hvilke 

resultater de ulike analysene har gitt.  
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4. Analyser og resultater  
I dette kapittelet vil det først bli gjort rede for de seks systematiske litteraturstudiene som 

utgjør studiens datamateriale. Videre vil analysen av studiene presenteres, hvor det 

hovedsakelig er lagt vekt på Jacobsens (2015, s. 207) tre steg: 1) kategorisering, 2) tilordne 

enheter under kategorier, og 3) sammenbinding. Det vil belyses valg i hvordan analysen 

gjennomføres, samt en presentasjon av selve analyseprosessen. Målet med analysen var å 

kartlegge hvilken faglig retning feltet beveger seg i, med særlig fokus på hvordan studiene 

forholder seg til skole-hjem-samarbeid og «skjulte» former for traumer.  

 

4.1.  Presentasjon av studiene/datamaterialet 
Samlet sett tar alle de seks systematiske litteraturstudiene for seg ulike mengder av 

intervensjonsstudier rettet mot traumehåndtering i skolen. Studiene viser til resultater fra de 

ulike studiene, hvor forskningsfeltet står i dag, samt hvilke mangler forskningsfeltet viser. Til 

sammen har datamaterialet undersøkt nærmere 170 intervensjonsstudier, samt at studie 4 også 

tar for seg flere litteraturgjennomganger og deskriptive studier. Videre vises det til flere ulike 

former for intervensjoner, hvor en enkel forklaring på de fleste finnes over i teorikapittelet.  

 

Studiene vil bli presentert i fire deler hvor det først vil bli gitt en innledning av kvaliteter ved 

studien. Videre vil det bli gjennomgått resultatene som presenteres i studien, samt 

anbefalinger som blir gitt til skolen og til videre forskning. Her er det viktig å påpeke at de 

anbefalingene studiene kommer med baserer seg på en gjennomgang av de ulike mengdene av 

artikler de har inkludert i sin studie.  

 

Studie 1 – Zakszeski, Ventresco og Jaffe (2017): «Promoting Resilience Through 

Trauma-Focused Practices: A Critical Review of School-Based Implementation»  

Denne systematiske litteraturstudien tar for seg 39 artikler som ser på traumefokuserte 

praksiser som er implementert i skolen. Målet med studien var å besvare hvilke former for 

praksis i skolen er identifisert som traumefokusert i litteraturen, og hvordan disse praksisene 

har blitt implementert og evaluert. Det ble gjennomført flere ulike intervensjoner i artiklene, 

hvor flesteparten inkluderte CBT tilnærminger (n=30). Studiene ble gjennomført i en rekke 

land; USA, Palestina, Israel, Libanon, Tyrkia, Argentina, Danmark, UK, Indonesia og Sri 

Lanka, og beskrev alle tilpasninger til kvaliteter ved gruppen (Zakszeski m.fl. 2017).  
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Resultater:  

De fleste intervensjonene studiene tok for seg ble innført som en reaksjon på en traumatisk 

hendelse som rammet samfunnet, for eksempel naturkatastrofe eller politisk vold. Mange av 

intervensjonene bestod av en høy grad av intensitet som fokuserte på å behandle negative 

effekter av traumet og unngå re-traumatisering, noe som kan være naturlig da intervensjonene 

ofte ble innført etter en kjent traumatisk hendelse. Videre var det flere intervensjoner som 

innebar at elevene ble trukket ut av klasserommet og at det var kliniske psykologer eller 

forskere som gjennomførte intervensjonen (Zakszeski m.fl. 2017).  

 

Til sammen rapporterte 34 studier positive behandlingsutfall, gjerne reduserte symptomer på 

traume og internaliserte problemer, men kun 10 av disse rapporterte effektstørrelser. De fleste 

studiene benyttet seg av ulike rangeringsskalaer for å måle utfall, men det var variasjon i 

hvem som ble spurt (lærer, kliniker, foreldre, barnet selv), og hvor mange som ble spurt i hver 

studie. Denne studien var videre opptatt av hvor mange studier som rapporterte de involvertes 

dedikasjon (fidelity) (n=4) og aksept (n=9) mot intervensjonen, samt generalisering på tvers 

av situasjoner (n=10), siden dette var data som kunne bidra til eksempelvis høyere 

implementeringskvalitet (Zakszeski m.fl. 2017).   

 

Anbefalinger til skolen:  

Overordnet anbefaler den systematiske litteraturstudien å integrere traume-fokuserte praksiser 

innenfor et allerede eksisterende multi-tier system for støtte. Ofte har skolen tiltak det 

arbeides med på ulike nivåer som hele skolen, klasserommet og mindre grupper. 

Implementering på disse allerede eksisterende nivåene vil kunne virke mer effektivt for 

skolen, enn å måtte starte med et helt nytt system på topp av de allerede eksisterende 

systemene. Videre kan anbefalingene systematiseres i anbefalinger rettet mot ulike tiers.  

 

Det trekkes frem at en overvekt av studier på Tier 2 og 3 programmer kan gjøre det vanskelig 

å se for seg hvordan praksis på Tier 1 vil se ut, da dette ikke belyses (Zakszeski m.fl. 2017). 

På Tier 1 trekker de inn anbefalinger fra et skoleomfattende program; SWBPIS (School-Wide 

Positive Behavioral Interventions and Support). I dette programmet vektlegges det blant annet 

å ha klare forventninger og konsekvente reaksjoner på positiv og negativ atferd innad i 

skolen, ferdighetstrening på ulike områder og å gi barna en fast trygg voksenperson som de 

kan bygge en god relasjon til. Videre påpeker de at på Tier 1 kan det også være mulig å gi 

personale og foreldre ulike workshops for å mestre stress. På Tier 2 anbefales det å sette inn 
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ulike tiltak som å gi spesifikke lærere kunnskap om traumer, gi målrettet sosial støtte og å 

bygge opp selvregulerende systemer hos det enkelte barnet. Til slutt anbefales det på Tier 3 å 

fokusere på å møte og forbedre de symptomene som allerede har oppstått og å unngå re-

traumatisering. Overordnet sett er dette generelle anbefalinger, og det kan stilles spørsmål ved 

om dette gjør praksis mer tilgjengelig (Zakszeski m.fl. 2017).  

 

Anbefalinger til forskningsfeltet:  

Studien trekker frem en rekke elementer som bør vurderes og anbefalinger til videre forskning 

i tillegg til anbefalinger knyttet til skolen. Her poengteres det blant annet man bør ha høyere 

fokus på sensitivitet, ulike undersøkelser knyttet til implementering og høyere krav til 

forskningen. Innenfor sensitivitet trekkes det blant annet frem at man bør forske på flere ulike 

grupper av barn med ulik bakgrunn, samt at det bør forskes mer på hvilke programmer som 

passer best til ulike traumatiske hendelser. Det understrekes at det blant annet er lite forskning 

knyttet til mer «skjulte» former for traumer, som vold og overgrep i nære relasjoner 

(Zakszeski m.fl. 2017).  

 

I forhold til implementering etterspørres det bedre screeningverktøy og metoder for å øke 

skolepersonalets motivasjon og støtte, samt å vurdere muligheten for at skolepersonell kan 

innføre intervensjoner (Zakszeski m.fl. 2017). Til slutt anbefaler studien ulike kriterier knyttet 

til forskning som skal utføres videre som å rapportere effektstørrelse, aksept blant 

skolepersonalet, utfall av intervensjonene, hvor egnet intervensjonen er, dedikasjon og 

generalisering. Dette er informasjon som kan gi viktige bidrag i flere sammenhenger som valg 

av intervensjon, implementering og sensitivitet (Zakszeski m.fl. 2017).  

 
 Studie 2 – Chafouleas, Koriakin, Roundfield og Overstreet (2019): «Addressing 

Childhood Trauma In School Settings: A Framework for Evidence-Based Practice»   

Studien til Chafouleas m.fl. (2019) ønsket å undersøke funn knyttet til 10 intervensjoner som 

er rettet mot spesifikke elever for å redusere symptomer på traumer i skolen. Denne formen 

for intervensjoner er ofte plassert på Tier 2 eller Tier 3. De 10 intervensjonsstudiene som er 

inkludert er alle av en CBT teoretisk karakter. Dette valget begrunnes blant annet med at 

forskning på effekter og utfall viser at denne tilnærmingen har de mest stabile og troverdige 

resultatene (Chafouleas m.fl. 2019). 
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Resultater:  

Studien rapporterte flere resultater knyttet til ulike aspekter. Blant annet viste studiene på de 

ulike programmene lovende og gode resultater (Chafouleas m.fl. 2019). Noen av studiene 

hadde kun gjennomført pilotstudier og studier i kliniske settinger, altså ikke i skolen. Dette vil 

gi disse funnene noen utfordringer knyttet til generalisering, og det er derfor viktig å 

etterprøve funnene i andre settinger for å kunne styrke de tilsynelatende lovende funnene. 

Generelt var det brukt få målinger knyttet til utfall, hvor de fleste kun benyttet seg av 

lærerrapporteringer (Chafouleas m.fl. 2019). En slik snever utforskning av utfall i forhold til 

studier kan gjøre at verdifull informasjon forsvinner, for eksempel elevens eller foreldres 

oppfatning av utfall, samt andre skolerelaterte utfall som læring og sosiale utfall. Til slutt 

beskriver de at det stort sett finnes gode resultater for flere ulike intervensjoner som sikter på 

traumehåndtering, og at skole-baserte tiltak ser lovende ut (Chafouleas m.fl. 2019).  

 

Anbefalinger til skolen:  

Overordnet sett påpeker Chafouleas m.fl. (2019) at det å finne passende intervensjoner er 

grunnleggende for god traumehåndtering. Når man skal velge passende programmer bør det 

tas høyde for eleven, den enkelte skole og kultur, samt at det er riktig kompetanse hos 

personen som skal levere intervensjonen. I tillegg til god kompetanse trekkes det frem at det 

er viktig å skape gode bånd mellom for eksempel lærere og klinikere for å oppnå mer støtte til 

gjennomføringen av intervensjonen (Chafouleas m.fl. 2019).  

 

Videre trekkes det frem anbefalinger knyttet til en multi-tier tilnærming fra SAMHSA, hvor 

komponentene som trekkes frem likner flere av de som ble nevnt i studie 1. Anbefalingene 

går ut på å bygge positive adaptive systemer for alle elever, opprette strategier for opplæring i 

traumer og dets påvirkning, styrke systemer for sosial støtte og selvregulering hos barn som er 

utsatte, samt traumespesifikke intervensjoner for identifiserte elever (Chafouleas m.fl. 2019). 

Her kan det tenkes at anbefalingene knyttet til skolen er av en generell karakter og derfor kan 

det stilles spørsmål ved hvordan dette best kan omsettes til praksis.   

 

Anbefalinger til forskningsfeltet:  

Studien kommer med flere retninger for hva som burde få fokus i videre forskning. 

Sensitivitet trekkes blant annet frem fordi det burde undersøkes hvilke intervensjoner som 

fungerer til hvilke utviklingstrinn. Videre påpekes det en generell mangel på forskning knyttet 

til barn som opplever omsorgssvikt og utfordringer i hjemmet. Studien understreker også at 
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forskningen må begynne å måle/undersøke aksept for intervensjonen, hvilken 

gjennomførbarhet intervensjonen har, hvordan skole-hjem-samarbeid påvirker utfall, hvilken 

støtte systemet gir og hvilke akademiske utfall intervensjonen gir (Chafouleas m.fl. 2019).   

 

Selv om Chafouleas m.fl. (2019) trekker frem at det er for lite forskning gjennomført på Tier 

1 intervensjoner og deres betydning, anbefales det at feltet først utvider kunnskapen på 

elevnivå i forhold til ulike traumer og behandling, samt hvor det er mest nyttig å sette inn 

tiltak. Videre er det viktig å se på betydningen av ulike faktorer som opplæring gitt til 

intervensjonsgiver, omfang av intervensjonen og hvilke effekter de ulike komponentene i et 

program gir. Oppsummert trekker forskerne frem at det er behov for mer forskning for å øke 

kunnskapen om de beste tilnærmingene for å implementere intervensjoner, hvordan 

intervensjonene er linket til akademiske utfall og hvordan opprettholde denne innsatsen over 

tid (Chafouleas m.fl. 2019).  

 

Studie 3 – Yohannan og Carlson (2018): «A systematic review of school-based 

interventions and their outcomes for youth exposed to traumatic events»  

Den systematiske litteraturstudien til Yohannan og Carlson (2018) undersøkte 41 studier av 

skolebaserte traumeintervensjoner. De forsøkte å svare på tre spørsmål knyttet til hvem de 

skolebaserte traumeintervensjonene var effektive for, og hvilken fremtidig forskning er 

nødvendig for å øke generaliserbarhet, hvor gjennomførbare er disse intervensjonene basert 

på vurderinger av dedikasjon i personalet og hvor akseptert er disse intervensjonene basert på 

rangeringer fra skoleledelsen og personalet. Studiene som er undersøkt er gjennomført i flere 

land.  

 

Resultater:  

Studiene inneholder stor variasjon i terapeutiske intervensjoner og ble gitt til elever i flere 

land. Generelt sett ble det trukket frem at de fleste studiene undersøkte traumer knyttet til krig 

eller naturkatastrofer (Yohannan og Carlson, 2018), noe som kan indikere at fåtallet av 

studiene undersøkte traumer i mer «skjult form». De fleste studiene brukte kun CBT teknikker 

(n=21), hvor det jevnt over var gode resultater. Videre ble det også undersøkt 12 

intervensjoner som utnyttet seg av en multi-tiers tilnærming. Her ble det ofte brukt teknikker 

med inspirasjon fra CBT, hvor EREASE-stress programmet viste gode resultater i form av 

reduksjon i skaleringsskårer på symptomskjema. Til slutt ble det også undersøkt andre former 

for kreativ uttrykksterapi. Her viste alle signifikante endringer etter endt intervensjon bortsett 
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fra ekspressiv-skrive intervensjon. Denne litteraturstudien finner belegg for at det er flere 

intervensjoner som kan være nyttige, men at CBT-relaterte intervensjoner ser ut til å ha mest 

støtte i forskningen for bruk i skolen per dags dato. Siden skolen har begrenset med ressurser 

er det viktig at de velger de beste intervensjonene for implementering, og det kan derfor være 

nyttig å vite at det finnes flere ulike tilnærminger man kan benytte (Yohannan og Carlson, 

2018).  

 

Yohannan og Carlson (2018) var også interessert i hvilke målinger de ulike studiene benyttet 

seg av. Her undersøkte de flere utfall som: gjennomførbarhet, effektstørrelse, holdbarhet, 

aksept og dedikasjon knyttet til intervensjonen. Generelt viste litteraturgjennomgangen lav 

rapportering av slike målinger. Kun 16 studier undersøkte effektstørrelsen til intervensjonen, 

og generelt var det få studier som undersøkte hvor dedikerte lærere var mot intervensjonen og 

hvilken aksept skolepersonalet hadde knyttet til intervensjonen. En del av studiene tilknyttet 

CBT indikerer at dette er en tilnærming med høy aksept blant lærergruppen, samt at CBT og 

EREASE-stress skårer forholdvis høye skårer på gjennomførbarhet og dedikasjon innad i 

skolen (Yohannan og Carlson, 2018).  

 

Anbefalinger til skolen:  

De fleste intervensjonsstudiene inkludert i denne artikkelen har hatt hovedfokus på 

intervensjoner gjennomført av klinikere eller trenere utenfra skolen (Yohannan og Carlson, 

2018). Allikevel kan man tenke seg at noen av rådene denne studien vektlegger kan overføres 

til en ansatt på skolen hvis han eller hun skulle implementert en intervensjon. Studien velger å 

trekke frem en økologisk validitets modell med åtte dimensjoner man må betrakte når man 

jobber med forskjellige familier og ungdommer: språk, personer, metaforer, innhold, 

konsepter, mål, metoder og kontekst (Yohannan og Carlson, 2018). Her kan det altså virke 

som at de vektlegger at skolen tilpasser intervensjonen til den ulike eleven og miljøet.  

 

Videre anbefales det for skolen å vurdere hvor bærekraftig de ulike intervensjonene faktisk er. 

Flere av intervensjonene innebærer å trekke elever ut fra klasserommet, som igjen bidrar til at 

de går glipp av noe annet. Studien trekker frem nødvendigheten av å ha god kommunikasjon 

med hele personalet innad i skolen, siden dette kan skape større aksept blant lærergruppen. Et 

eksempel på dette kan vises i at lærere kan synes det er enklere å slippe en elev ut fra 

klasserommet hvis han eller hun føler eleven skal noe nyttig (Yohannan og Carlson, 2018).  
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Til slutt trekkes det frem verdien av å gi opplæring og kunnskap innenfor psykososiale temaer 

for å kunne oppdage traumer, gi traumeinformert omsorg, samt kunnskap i hvordan arbeide 

med traumeutsatte barn. Yohannan og Carlson (2018) trekker frem at det ble rapportert at 

dette var kunnskap lærere ønsket mer av, noe som kan indikere at dette er noe lærerne er 

usikre på. De sistnevnte grepene om kunnskap og opplæring vil ikke nødvendigvis føre til 

implementering direkte, men de vil kunne gi et rammeverk for å åpne øynene for behovet for 

psykososiale tilbud innad i skolen og kunnskap i hvor viktig traumeinformert praksis er 

(Yohannan og Carlson, 2018).  

 

Anbefalinger til forskningsfeltet:  

Til forskningsfeltet etterspør studien flere målinger av variabler og dens effekt på 

intervensjoner. Her trekkes blant annet målinger av sosioøkonomisk status, effektstørrelser, 

aksept blant personalet og gjennomførbarhet. I tillegg trekkes det også frem at det er lite 

forskning på enkelte elevgrupper, her spesielt knyttet til ulike elevgrupper innenfor USA, men 

også blant LHBT unge (lesbiske, homofile, biseksuelle og trans unge) (Yohannan og Carlson, 

2018).  

 

Studie 4: Stratford, Cook, Hanneke, Katz, Seok, Steed, Fulks, Lessans og Temkin 

(2020): «A scoping review of School-Based effort to Support Students Who Have 

Experienced Trauma».  

Denne studien undersøkte 91 publiserte artikler som også bestod av ulike intervensjoner rettet 

mot traumer i skolen. Flere av disse artiklene var fra fagfellevurderte journaler, men det var 

også noen litteraturgjennomganger og deskriptive studier fra andre plattformer. Denne 

artikkelen søkte å besvare to spørsmål om hvilke typer skolebaserte traumeintervensjoner er 

beskrevet i litteraturen og hvordan varierer litteraturen på forskjellige nivåer av vitenskapelige 

krav. De klassifiserte materialet i fem kategorier: eksperimentell, kvasi-eksperimentell, 

systematiske reviews, litteratur reviews og deskriptive studier (Stratford m.fl. 2020). Studiene 

er gjennomført i en rekke land.   

 

Resultater:  

Totalt sett var bevisstyrken på tvers an intervensjonskarakteristikker ujevn, men favoriserte 

Tier 2 programmer levert av klinikere (Stratford m.fl. 2020). Praksiser og retningslinjer, 

spesielt knyttet til Tier 1 programmer eller klasseromstilnærminger levert av læreren eller 

ikke-klinisk skolepersonale ble oftest beskrevet i deskriptive publikasjoner og 
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litteraturgjennomganger. Både programmer og praksis var nevnt med høy frekvens, selv om 

eksperimentelle/kvasi-eksperimentelle studier tenderte til å fokusere på programmer, mens 

deskriptive publikasjoner fokuserte mer på praksis. Klinikere ble nevnt i alle de ulike 

publikasjonene, mens lærere hovedsakelig ble nevnt i systematiske litteraturgjennomganger, 

litteraturgjennomganger og deskriptive studier (Stratford m.fl. 2020).   

 

Stratford m.fl. (2020) undersøkte også hvilke komponenter i intervensjoner som nevnes ofte, 

og hvilke som nevnes sjeldnere. Samlet sett ble for eksempel foreldreinvolvering, opplæring 

om traumer og ferdighetstrening hos eleven nevnt på tvers av de ulike former for studier. 

Komponenter som teknikker for å styrke ikke-klinisk personale og vurdering av passende 

tilbud for ulike elevgrupper var oftere nevnt i deskriptive studier enn i eksperimentelle 

studier. Til slutt var komponenter som støtte til personale, bruk av teknologi og utnyttelse av 

støttende jevnaldrende sjeldent nevnt i alle former for studier (Stratford m.fl.,2020).  

 

Videre undersøkte Stratford m.fl. (2020) ulike utfall. Her var det kun et utfall som ble nevnt i 

over halvparten av studiene, og dette var forandringer i symptomer relatert til traumer. Videre 

var det tre andre utfall som ble nevnt i minst en tredjedel av alle publikasjonene: symptomer 

knyttet til mental helse, aggressiv atferd og mestringsferdigheter. De minst nevnte utfallene i 

intervensjonsstudiene bestod av kunnskap om påvirkningene på traumer, henvisninger til 

passende helsetilbud, støttende foreldre atferd, og kunnskap om traume-relaterte ressurser. 

Alle disse utfallene ble nevnt i under 10% av studiene (Stratford m.fl. 2020).   

 

Anbefalinger til skolen og forskningsfeltet: 

Stratford m.fl. (2020) trekker frem muligheten til å implementere tiltak i allerede eksisterende 

systemer i skolen. Videre viste for eksempel CBITS gode resultater over flere situasjoner og 

virket derfor som en lovende intervensjon å implementere i skolen (Stratford m.fl. 2020). 

 

Studien fremmer flere anbefalinger knyttet til hva forskning burde fokusere på i fremtiden. 

Her trekkes det frem at det må skaffes mer funn på ulik praksis, i tillegg til intervensjoner, 

som kan være nyttig for skolen. Videre må forskningsfeltet også skape en bedre forståelse av 

hva som fungerer for ulike grupper av barn, samt hvilke tilpasninger som eventuelt bør gjøres. 

Til slutt påpeker de også behovet for økt kunnskap knyttet til hvilke screeningsverktøy som er 

passende, at forskningen må sikte på å skape evidensbaserte intervensjoner på Tier 1 og at det 
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burde rettes oppmerksomhet knyttet til hvilken påvirkning etiske retningslinjer spiller inn i 

traumehåndtering (Stratford m.fl. 2020).  

 

Studie 5 - Fondren, Lawson, Speidel, McDonnell og Valentino (2019): «Buffering the 

effects of childhood traume within the school setting: A systematic review of trauma-

informed and trauma-responsive interventions among trauma affected youth»  

Denne systematiske litteraturgjennomgangen undersøker til sammen 62 ulike studier om 

traumehåndtering i skolen. De trekker frem Tier systemet, og forklarer at de har valgt å se på 

studier som kan kategoriseres som tier 2 og 3, samt multi-tier intervensjoner, da det var 

vanskelig å finne forskning på tier 1 som møtte kriteriene de hadde for inkludering. Målet 

med artikkelen var å systematisk gjennomgå empirisk forskning som undersøker relevante 

intervensjoner for integrering av traumeinformerte praksiser i skolen (Fondren m.fl., 2019).  

 

Resultater:  

Resultatene ble kategorisert ettersom hvilket nivå/tier intervensjonen ble kodet som. På tier 2 

var det 27 artikler. 22 hadde kontrollgruppe, og kun 13 oppga effektstørrelse. De fleste 

intervensjonene hadde tilpasset behandlingen til den konkrete situasjonen. 17 av studiene 

hadde komponenter forenlig med CBT (Fondren m.fl., 2019). Videre ble de fleste 

intervensjonene gitt av skolepersonell og rådgivere, noe som synes ulikt med intervensjoner 

knyttet til de andre studiene. De fleste studiene rapporterte kun kliniske utfall i form av 

skalering av symptomer (Fondren m.fl., 2019)  

 

På tier 3 var det 27 artikler som ble klassifisert som passende for krav til metode. Her var det 

17 som rapporterte en kontrollgruppe, og hvor også 13 av disse oppga nok informasjon slik at 

effektstørrelse kunne kalkuleres. CBTIS var den mest vanlige formen for intervensjon og hele 

11 av studiene brukte dette programmet. 82% av studiene ble gitt av klinikere og også her 

rapporterte de fleste utfall knyttet til symptomer på traumer, men det var fem studier som også 

rapporterte utfall knyttet til skolemiljø (Fondren m.fl., 2019).   

 

Videre ble åtte artikler klassifisert som multi-tier intervensjoner. Bare en studie hadde 

kontrollgruppe, og det ble derfor kun mulig å regne en effektstørrelse på dette nivået. 

Hvordan de ble levert varierte svært basert på type intervensjon. Det var altså generelt lite 

forskning på effekt, men basert på de åtte multi-tier intervensjonene kan det se ut til at lærere 
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rapporterer høyere selvtillit, nedgang i problematferd, mer motstandsdyktighet i elevene og 

mindre traume-relaterte symptomer (Fondren m.fl., 2019).  

 

Anbefalinger til skolen og forskningsfeltet:    

Denne gjennomgangen identifiserte at de mest effektive programmene involverte: sekvenserte 

aktiviteter, la opp til at studenter skulle lære ferdigheter gjennom aktiv deltakelse, vektla 

utviklingen av sosiale ferdigheter og siktet på å lære spesifikke ferdigheter. Herunder 

ferdigheter som selv-bevissthet, selvkontroll, sosial bevissthet, ta ansvarlige valg og 

relasjonsferdighet (Fondren m.fl., 2019). Forskerne trekker videre frem at det er mye 

forskning som mangler på multi-tier intervensjoner, og at det derfor kan være flere ubesvarte 

spørsmål for skoleledelsen og lærere. Her trekker de frem spørsmål som hvilket 

utviklingsnivå som er passende for intervensjonen, hvem skal levere den, burde programmene 

leveres i serier eller samtidig, samt hvordan man identifiserer studenter påvirket av traumer 

(Fondren m.fl., 2019).  

 

Gjennom sin litteraturgjennomgang mener Fondren m.fl. (2019) at de kan indikere noen svar 

knyttet til disse spørsmålene. Eksempelvis trekker de frem at hvem som skal levere 

intervensjonen kan avhenge av hvilket Tier intervensjoner foregår på. Det trekkes frem at 

intervensjoner på Tier 2 ser ut til å gi lovende resultater da de blir implementert av lærere 

eller annet skolepersonell. Videre synes litteraturen å vise at intervensjoner knyttet til Tier 3 

burde leveres av klinikere. I forhold til hvilket utviklingstidspunkt intervensjoner kan utføres 

på trekker de frem at SEL er et program som viser gode resultater på et tidlig alderstrinn, 

mens en må ta vurderinger knyttet til intervensjoner på Tier 2 og Tier 3. Hvis eleven ikke har 

godt nok utbytte av en skoleomfattende intervensjon som SEL kan ulike intervensjoner på de 

neste nivåene vurderes og implementeres. Når det kommer til screening verktøy trekker de 

frem at dette er et utfordrende aspekt med traumeutsatte barn på grunn av manglende evidens, 

men at selvrapportering er et verktøy som kan nå en stor mengde elever uten å kreve enorme 

ressurser (Fondren m.fl., 2019).  

 

Angående fremtidig forskning trekker Fondren m.fl. (2019) frem at den burde øke forståelsen 

om hvordan traumeinformerte tilnærminger burde tilpasses den individuelle elevens behov, 

både i form av alder og type traume. Videre må det også undersøkes hvordan 

traumeinformerte tilnærminger skal bli brukt og tilpasset den enkelte skole. Til slutt trekker 



 39 

de frem at forskning må fokusere på å undersøke hvordan ulike tilnærminger kan 

gjennomføres med mulighet for strengere og eksperimentelle design (Fondren m.fl., 2019).   

 

Studie 6 – Sullivan og Simonson (2016): «A systematic Review of School-Based Social-

Emotional Intervention for Refugee and War-traumatized Youth»  

Studien til Sullivan og Simonson (2016) undersøkte 13 studier gjennomført i Storbritannia, 

USA, Australia, Canada, Iran og India. Målet til studien var å evaluere den eksisterende 

forskningen på skole-baserte intervensjoner rettet mot å forbedre mental helse eller 

sosioemosjonell fungering hos barn som har opplevd krigstraumer. Elevgruppen de ønsket å 

undersøke var dermed asylsøkere, flyktninger eller immigranter som hadde opplevd krig. 

Dette er egentlig for snevert for denne oppgavens problemstilling, men da flere av 

intervensjonene som er gjennomført også har blitt diskutert i tidligere studier, samt er tilpasset 

for en større målgruppe er det blitt tatt en avgjørelse på å inkludere studien.  

 

Resultater:  

Studiene som ble undersøkt hadde et bredt spekter av nasjonale bakgrunner og ble 

gjennomført i ulike skolekontekster. Til sammen inneholdt de ulike studiene til sammen 1433 

deltakere fra 26 ulike land og 6 regioner (Sullivan og Simonson, 2016). Uavhengig av form 

for intervensjon søkte de fleste å redusere elevenes psykiatriske symptomer. Målingene ble 

ofte gjennomført via ulike spørreskjema, og rundt halvparten av studiene brukte målinger fra 

flere enn en aktør. Foreldre og lærer rapporteringer viste kun moderat korrelasjon, noe som 

kan indikere forskjellen mellom skole og hjem. Det studien trekker frem som mest 

bekymringsverdig her er mangelen på kulturtilpassete målingsverktøy, fordi normgruppen til 

de ulike verktøyene ikke nødvendigvis er lik gruppen med flyktninger. Generelt sett fant 

Sullivan og Simonson (2016) hold for at skolen kunne være en god institusjon for 

implementering av intervensjoner. De kom videre frem til at det ble benyttet tre ulike 

hovedformer for intervensjonstyper; kreativ utrykksterapi, ulike CBT intervensjoner og multi-

tierd intervensjoner.  

 

Innenfor de ulike tilnærmingene for kreativ utrykksterapi ga de fleste intervensjonene positive 

resultater (Sullivan og Simonson, 2016). Allikevel så det ut til at en studie om musikkterapi 

resulterte i negative utfall i form av forverret atferd. Generelt ble disse intervensjonene levert 

av trente terapeuter med noe hjelp fra lærer. Innenfor intervensjonene tilknytet CBT var 

studiene høyt strukturerte programmer som alle ga positive utfall. Hver studie tilpasset 
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programmet til elevens kultur og traumeerfaring. Innenfor den multi-tierd gruppen var det tre 

studier som ble undersøkt. Her trekker Sullivan og Simonson (2016) frem at resultatene ga 

noe ulike utfall som gjør det vanskelig å vurdere nyttigheten av intervensjonene. Dette kan 

være påvirket av de ulike studienes karakter, da det ikke ble fulgt et spesifikt program. 

Eksempelvis kan ulik vektlegging av komponenter ha påvirket utfall, noe som igjen vil føre til 

at man ikke kan konkludere med at multi-tierd intervensjoner ikke har god effekt (Sullivan og 

Simonson, 2016). 

 

Anbefalinger til skolen og forskningsfeltet:  

Sullivan og Simonson (2016) anbefaler skolen å vurdere hva som er det beste programmet for 

elevgruppen på nåværende tidspunktet med de ressursene som er tilgjengelig. Hvem som 

burde lede de ulike intervensjonene kan diskuteres, og de trekker frem at foreløpig var deres 

forskning basert på intervensjoner som ble levert av klinikere. Dette kan føre til ulike 

utfordringer knyttet til ressurser, som gir et behov i å undersøke om intervensjoner kan bli 

levert av skolens eget personale. De foreslår videre at traumeintervensjoner kan med fordel bli 

implementert i allerede eksisterende multi-tier systemer innad i skolen, da dette gjør 

prosessen enklere (Sullivan og Simonson, 2016). 

 

Til slutt trekker forskerne frem at det største funnet i deres studie er hvor lite forskning det er 

på denne elevgruppen. De ønsker derfor at forskning skal etterstrebe å avklare hvem 

intervensjonen er passende for og under hvilke betingelser den vil fungere. De ønsker en 

avklaring i om intervensjoner gir like gode resultater på tvers av elevgrupper, eller om 

tilpasning er nødvendig. Videre burde forskningen undersøke generaliserbarheten til de ulike 

intervensjonene slik at de kan vurderes som passende eller ikke for den enkelte skole og 

elevgruppe (Sullivan og Simonson, 2016).    

 

Oppsummering av studiene:  

Samlet sett er dette seks systematiske litteraturgjennomganger som har undersøkt ulike former 

for tilnærminger til traumehåndtering i skolen. Studiene viser både til hva ulike intervensjoner 

på feltet viser av resultater i ulike studier og ulike anbefalinger knyttet til fremtidig forskning. 

Et gjennomgående trekk er en overvekt av intervensjoner knyttet til CBT. Til sammen 

avdekker studiene flere kunnskapshull som burde blir fylt, som for eksempel retningslinjer 

knyttet til screeningverktøy eller flere målinger av ulike utfall. Selv om studiene har hatt 

samme utgangspunkt for undersøkelsene sine, har de samtidig variert i noen fokusområder. 
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Flere har spesielt sett på hvilke målinger forskningen mangler i form av aksept, dedikasjon, 

gjennomførbarhet og effektstørrelse, mens andre har fokusert på ulike grupper av 

traumeutsatte barn.  

 

Til sammen utgjør disse seks systematiske litteraturstudiene en undersøkelse av ca. 170 

studier på feltet traumer, noe som gir grunnlag for å se gjennomgående store trekk i 

forskningen på feltet. Samtidig representerer de fleste studiene rigide krav til hvilke studier 

som har blitt inkludert, som igjen kan føre til at verdifull informasjon i form av deskriptive 

studier kan gå tapt. Samtidig er det interessant å se hvor forskningsfeltet står i dag forhold til 

evidensbasert praksis.  

 

En viktig bemerkelse er at flere av studiene har opprinnelse i USA. En kan anta at Norge og 

USA skiller seg både i kvaliteter knyttet til skolesystem og kultur. Samtidig er flere av 

intervensjonsstudiene inkludert i datamaterialet også gjennomført andre steder i verden, noe 

som kan gi en større mulighet til generalisering.  

 

4.2.  Analyser og resultater  
Som nevnt i kapittelet om metode beskriver Jacobsen (2015) en kvalitativ innholdsanalyse i 

tre steg: 1) kategorisering, 2) tilordning av enheter og 3) sammenbinding. Formålet er å danne 

kategorier som man kan sammenlikne basert på et datamateriale. I tillegg ble det valgt å bruke 

koding som et verktøy for å skape kategorier. I denne oppgaven ble kodingen gjennomført for 

hånd uten hjelpemidler, da datamaterialet ikke er av betydelige mengder. Det har blitt hentet 

inspirasjon fra «tematisk koding» hvor temaer som er av interesse for problemstilling og 

forskningsspørsmål identifiseres og begrepsfestes (Charmaz, 2014). Formålet med 

kodeprosessen var å oppdage og skape relevante kategorier for analysen.  

 

For å gjennomføre analysen og kodingen ble det bestemt å ta utgangspunkt i 

forskningsspørsmålene knyttet til problemstillingen om hva forskning om traumehåndtering i 

skolen viser. Her ble det valgt å dele analysen i tre deler, hvor første del skal undersøke det 

første forskningsspørsmålet: 

1) Hvilke anbefalinger presenterer forskningen til skolen og forskningsmiljøet? 
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I andre del av analysen undersøkes forskningsspørsmålet:    

2) Hvordan stiller forskningen seg til skole-hjem-samarbeid?  

 

I tredje del av analysen undersøkes det siste forskningsspørsmålet:  

3) Hvordan vektlegges ulike traumatiske hendelser i forskningen?   

 

Grunnen til at analysen blir rettet mot disse tre spørsmålene og delt opp i tre deler er for å 

gjøre innholdet mer konkret og oversiktlig. Dette er et grep som vil gjøre spørsmålet om hva 

man skal se etter, samt kodingen, enklere. Analyseprosessen begynte med å lese 

datamaterialet flere ganger for å øke forståelse, samt ta notater. Videre ble materialet 

gjennomgått strategisk ved å se etter alle former for tekst som svarte til 

forskningsspørsmålene. Formålet med denne prosessen, samt kodingen av datamaterialet, var 

å skape kategorier slik at disse kategoriene skulle kunne sammenliknes med hverandre i 

henhold til likheter og forskjeller.   

 

Analyse del 1: Anbefalinger til skolen og forskningsmiljøet  

For å kode anbefalinger i ulike kategorier av betydning ble det først skaffet en oversikt over 

alle anbefalinger som ble gitt i de ulike studiene. Deretter begynte arbeidet med å skape gode 

kategorier hvor innholdet hadde en felles betydning. Her ble anbefalingene til studiene 

gjennomlest flere ganger, stikkord for hver anbefaling ble skrevet og stikkordene ble 

gjennomgått for å skape passende kategorier (se eksempel Tabell 3.3). For å strukturere 

arbeidet ble det valgt å skille mellom anbefalinger som ble gitt til skolen, og anbefalinger som 

ble gitt til fremtidig forskning. Ved å bruke et slikt skille var det mulig å se hvilken retning 

artiklene har, både innenfor praksisfeltet i form av anbefalinger til skolen, og innenfor 

teorifeltet i form av anbefalinger til forskningsfeltet.  

 

Som presentert i tabell 4.1 ble det på bakgrunn av denne metoden utviklet fem kategorier 

innenfor anbefalinger til skolen. Disse fem er: implementering, målinger, sensitivitet, Tier 

spesifikt og annet. For å undersøke anbefalinger til forskningen ble det i tillegg til de fem 

nevnte kategoriene, utviklet to ekstra. De to kategoriene er: screening og krav til metode. 

Disse kategoriene er til sammen noe overlappende i form av at eksempelvis anbefalinger 

knyttet til screening også kan ses i sammenheng med implementering i form av at gode 

screeningverktøy gjør det mulig å implementere tiltak til riktige elever.  
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Første kategori implementering omhandler alle anbefalinger som er knyttet til implementering 

av ulik art, samt grep som kan gjøres for å skape en bedre implementering. Målinger omfatter 

de anbefalinger knyttet til måleverktøy og måling av ulike utfall, samt målinger av 

eksempelvis aksept og gjennomførbarhet. Eksempelvis var det flere anbefalinger knyttet til 

hvilke utfall man burde måle.  

 

Innenfor kategorien sensitivitet plasseres de anbefalingene som er knyttet til forskning av 

ulike grupper. Her oppfordres det til å vise sensitivitet og forståelse for at barn er ulike, og at 

det burde forskes mer på ulike grupper av barn. Kategorien Tier spesifikt er en smal kategori 

som inneholder kun anbefalinger direkte knyttet til tiers 1, 2 eller 3.  

 

Anbefalinger som ble plassert under kategorien screening var som oftest av en karakter hvor 

studiene etterspurte bedre screeningverktøy for å oppdage traumeutsatte elever. Krav til 

metode er en kategori som inneholder anbefalinger til forskningsfeltet, her trekkes det inn 

anbefalinger som går på design og forskningsmetode i form av eksempelvis undersøkelse av 

effektstørrelse, randomisering og mulig generalisering. Siste kategori «annet» består av 

anbefalinger kun nevnt en gang i form av eksempelvis bruk av teknologi eller vurdering av 

etiske retningslinjer.  
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Studie  Anbefalinger til skolen   Anbefalinger til forskningsmiljøet 

Studie 1) Zakszeski, 

Ventresco og Jaffe (2017)  

Tier spesifikt (n=1), 

Implementering (n=1), Målinger 

(n=1) 

Sensitivitet (n=2), Målinger (n=3), 

krav til metode (n=1), Screening 

(n=1), Implementering (n=1), Tier 

spesifikt (n=3)   

Studie 2) Chafouleas 

m.fl. (2019)  

Implementering (n=8), Sensitivitet 

(n=1) 

Sensitivitet (n=3), Målinger (n=5), 

Implementering (n=5), Annet (n=1) 

Studie 3) Yohannan og 

Carlson (2018)  

Implementering (n=3), sensitivitet 

(n=1) 

*Målinger (n=5), Implementering 

(n=3), sensitivitet (n=3), Krav til 

metode (n=1), Screening (n=1), 

Annet (n=1)  

Studie 4) Stratford m.fl. 

(2020)  

implementering (n=1), sensitivitet 

(n=1) 

Tier spesifikt (n=2), Sensitivitet 

(n=1), krav til metode (n=3), 

Screening (n=1), Annet (n=4) 

Studie 5) Fondren m.fl. 

(2019)  

Tier spesifikt (n=1), 

implementering (n=4), Annet 

(n=1)   

Tier spesifikt (n=2), Sensitivitet 

(n=7), implementering (n=1), 

Screening (n=1), Krav til metode 

(n=3), annet (n=2) 

Studie 6) Sullivan og 

Simonson (2016)  

Implementering (n=6), Annet 

(n=3) 

 

sensitivitet (n=4), krav til metode 

(n=1), implementering (n=4), annet 

(n=3)  

 
Tabell 4.1: Oversikt over anbefalinger 

 

Det er valgt å vektlegge både tydelige- og mer subtile anbefalinger. Det vil si at det er 

inkludert anbefalinger som sier «Fremtidig forskning burde...» og anbefalinger som trekkes 

fram på grunn av mangler i forskningen. Sistnevnte blir i denne oppgaven sett på som en form 

for anbefaling, siden identifiserte kunnskapshull fungerer som retningsgivende for hva man 

burde få mer kunnskap om. Videre er anbefalinger i form av en åpenbar og mer generell 

karakter ekskludert, eksempelvis «barn som har opplevd traumatiske hendelser bør få en form 

for hjelp». Dette er anbefalinger som ikke gir noe konkret innhold og er derfor lite fruktbart å 

inkludere.  
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I henhold til studie 6 påpekes det nødvendigheten av en kultur og personsensitiv forskning. 

Denne studien har flyktninger som utgangspunkt og vil derfor ha fokus på om denne gruppen 

blir godt dekket i undersøkelser av intervensjonsprogrammer. Anbefalinger fra studie 6 som 

plasseres under kategorien sensitivitet er allikevel inkludert da flere av de andre studiene også 

trekker frem sensitivitet mot ulike grupper av barn.   

 

Resultater fra analyse del 1: anbefalinger til skolen og forskningsmiljøet 

Generelt sett var det flere anbefalinger til forskningsfeltet enn det var til skolen. Kategorier 

som gikk igjen var anbefalinger knyttet til forskning på implementering, krav til design, lite 

forskning på Tier 1 og sensitivitet. Det trekkes frem at det burde måles flere utfall av 

intervensjonene som eksempelvis akademiske og sosiale utfall.  

  

Innenfor analysen av anbefalinger hadde også alle artiklene forslag til implementering og 

sensitivitet av ulik art til skolen. Et eksempel fra dette var sensitivitet i form av tilpasninger til 

den enkelte elevgruppen innad i skolen. Videre ble det også gitt noen anbefalinger knyttet til 

hva som kan gjennomføres på Tier 1, og hvilke programmer som virket lovende (kodet under 

kategorien annet).  

 

Analyse del 2: Skole-hjem-samarbeid  

For å svare på det andre forskningsspørsmålet knyttet til hvordan skole-hjem-samarbeid 

omtales i litteraturen, er det blitt notert alle anbefalinger og benevnelser av forhold som 

vektlegger omtale av temaet.  

 

For skole-hjem-samarbeidet ble artiklene først gjennomlest for å avdekke omtaler av 

hjemmet. Videre ble det brukt tre søkeord innad i artiklene for å sikre at informasjon ikke 

gikk tapt. Søkeordene var «home», «collaboration» og «parent». «Home» og «collaboration» 

ble inkludert som søkeord siden dette ville være direkte oversettelser av ord som er i 

søkelyset. «Parent» ble inkludert da dette kan gi resultater på for eksempel foreldre 

involvering inn mot skolen, eller foreldre nevnt i sammenheng med lærer. Høy 

foreldreinvolvering kan indikere et større skole-hjem-samarbeid, men samtidig i indirekte 

form. Disse søkeordene ga blandet resultat i antall treff, hvor det ble lest igjennom alle 

benevnelser. Her ble det avdekket flere nødvendige ekskluderingskriterier for å fange kun 

relevant informasjon (se tabell 4.2).  
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Ekskluderingskriterier for skole-hjem-samarbeid omtale  
• Home/parent nevnt som en årsak til traume for eks: homeless eller parent divorce  

• Home/parent/collaboration nevnt i oversiktstabeller 

• Home/Parent/Collaboration i litteraturlisten  

• Home/Parent nevnt i form av rapportering på symptomskalaer.  

• Home/Paren/Collaboration i form av komponent i intervensjoner (ikke relatert til samarbeid 

mellom hjem-skole)  

• Home/Parent/Collaboration ikke relevant i skole-hjem-samarbeid  

 

Tabell 4.2: Oversikt over ekskluderingskriterier i skole-hjem beskrivelser 

 

Som man kan se i tabell 4.2 ble foreldre, samarbeid og hjem nevnt i forskjellige 

sammenhenger, for eksempel gjennom foreldrerapportering av symptomer eller som 

overskrifter i artikler på litteraturlisten. Selv om eksempelvis foreldre som rapporterer utfall, 

eller foreldretrening i forhold til programmer har blitt ekskludert, er det viktig å påpeke at 

dette indikerer at flere programmer og forskergrupper anser foreldre og hjemmet som en 

viktig arena i behandling av traumer. Det må allikevel påpekes at foreldre ble ofte nevnt i 

andre sammenhenger enn i skole-hjem-samarbeid, og ble derfor ekskludert.   

 

Resultater fra analyse del 2: skole-hjem-samarbeid 

Analysen av artiklenes vektlegging av skole-hjem-samarbeid resulterte i 26 treff på søkeordet 

«home», 16 treff på søkeordet «collaboration», og 123 treff på søkeordet «parent». Etter å ha 

lest alle benevnelsene og brukt ekskluderingskriteriene, var det endelige resultatet følgelig:  

1 betydningsfull omtale av «home», 3 betydningsfulle omtaler av «collaboration» og 11 

betydningsfulle omtaler av søkeordet «parent».  

 

Studie 2 og 3 beskriver skole-hjem-samarbeid i mer direkte form, hvor både skole, hjem og 

samarbeid nevnes i sammenheng. Studie 1 og 4 beskriver samarbeidet i en mer indirekte form 

gjennom foreldre involvering og samarbeid generelt som nyttige faktorer. Studie 5 og 6 

nevner ikke samarbeid mellom skolen og hjemmet.   
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Analyse del 3: Traumatiske hendelser 

I analysens tredje del var målet å kode og utvikle kategorier basert på hvilke traumatiske 

hendelser deltakerne i de ulike intervensjonsstudiene hadde blitt eksponert for. I studie 1, 3 og 

5 ble tabelloversikter over inkluderte intervensjonsstudier brukt, mens studie 2 og 4 oppga 

ikke slik informasjon.  

 

For å kunne bruke informasjon fra de sistnevnte studiene ble det valgt å søke opp hver 

artikkel som var inkludert i studien. Dette søket ble gjort i enten Google eller Oria. Det ble 

valgt å utelukke studie 6, fordi denne kun har sett etter studier knyttet til gruppen flyktninger. 

Ved å ekskludere denne studien unngås bias knyttet til skjevfordeling av traumatiske 

hendelser, siden studie 6 kun ville økt tallene på ulike former for «community violence». 

Tabell 4.3 gir en oversikt over de ulike typene traumer materialet tar opp.   

 
Studie  Type traume og antall  

Studie 1) Zakszeski, 

Ventresco og Jaffe (2017)  

Natural disaster (n=8), Varied (n=10), Political violence (n=13), 

Community violence (n=3), Industrial disaster (n=1), Loss (n=1), 

Violence exposure (n=1), Interpersonal often physical/sexual abuse (n=1)  

*went missing (n=1)  

Studie 2) Chafouleas m.fl 

(2019)  

Violence (n=2), Community violence (n=1), Natural disaster (n=1), 

Varied (n=3), Single case (n=2)  

*Went missing (n=1)  

Studie 3) Yohannan og 

Carlson (2018)  

War/terror (n=17), Varied (n=11), Violence (n=2), Community/political 

violence (n=3), Peer Victimization (n=1), Traumatic grief (n=1), Natural 

Disaster (n=6)  

Studie 4) Stratford m.fl. 

(2020)  

Varied (n=15), Abuse/neglect (n=1), War (n=1), Violence exposure 

(n=2), Natural disaster (n=1), Loss (n=1), Community violence (n=1)  

*went missing (n=4)  

Studie 5) Fondren m.fl. 

(2019)  

War/political violence (n=29), Natural Disaster (n=5), Varied (n=24), 

Community accident (n=1), Physical abuse (n=1), Peer suicide (n=1)  

*Went missing (n=1)  

*Went missing = ikke funnet gruppekvaliteter el. Artikkel i søk eller oversiktstabell. 

Tabell 4.3: Oversikt over traumatiske hendelser 

 

Som man kan se i tabell 4.3 var det flere ulike former for traumatiske hendelser barn inkludert 

i studiene hadde blitt eksponert for, hvor noen grupper var representert i større omfang. En 

svakhet med denne undersøkelsen er at det ikke er undersøkt om noen intervensjonsstudier er 
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dobbelt opp. Et eksempel på dette er at både studie 1 og 5 inkluderte en artikkel knyttet til en 

samfunnsulykke i Danmark. Allikevel vil det hevdes at denne oversikten gir et bilde av 

traumatiske hendelser inkludert i hver studie separert, og at dette kan ligne på et samlet 

resultat, selv om noen studier er representert i flere studier.   

 

I siste del av analysen ble de ulike formene for traumatiske hendelser kodet inn i ulike 

kategorier basert på skillet mellom synlige og skjulte traumer som beskrevet i kapittel 2. De 

artiklene som meldte «violence exposure» og kun «violence» ble sjekket opp for å undersøke 

om disse inneholdt en form for vold som var privat rettet og dermed kunne passe under skjulte 

traumatiske hendelser.   

  
Skjulte traumer (n=10) Synlige traumer (n= 92) Annet (n=68)  

Phsyical abuse (n=1) 

Interpersonal (n=1) 

Violence exsposure (n=3)  

Violence (n=2)  

Violence (n=2)  

Abuse/neglect (n=1)   

War/Terror/political or 

community violence (n=68) 

Natural disaster (n=21)   

Community accident (n=1)  

Single case (n=2)  

Variert (n= 63)   

Peer suicude (n=1) 

Peer victimization (n=1)  

Loss (n=2)  

Traumatic grief (n=1)  

 

 

Tabell 4.4: Kategorisering av traumatiske hendelser 

 

I tabell 4.4 kan man se at kategorien annet ble en stor andel av studier da den inneholdt 

kategorien variert. Studier som oppga å ha en variert gruppe av deltakere viste til at det var 

flere forskjellige traumatiske hendelser forutfor for deltakelsen i intervensjonene. Dette ble 

kodet som annet da det ikke ble sett på som hensiktsmessig å undersøke hvor mange deltakere 

som hadde opplevd ulike traumatiske hendelser innenfor disse artiklene.  

  

Resultater fra analyse del 3: traumatiske hendelser 

Samlet sett viser resultatene fra denne undersøkelsen at det er noen grupper som har et høyere 

antall studier knyttet til seg. Innenfor de ulike kategoriene var det 10 studier som omhandlet 

«skjulte traumer», 92 studier som omhandlet «synlige traumer» og 68 studier som handlet om 

annet. Dette viser en tydelig skjevhet i forskningsfeltet. Studiene som hadde en variert gruppe 

inneholdt også barn som hadde opplevd «skjulte» traumer, men da det ikke vil være mulig å 

vite hvilke utfall som er knyttet til hvilken traumatisk hendelse blir ikke dette vurdert videre.  
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I dette kapittelet har datamaterialet som ligger til grunn for analysen blitt presentert. Samlet 

sett er det seks systematiske litteraturgjennomganger med et formål om å undersøke forskning 

om traumeintervensjoner i skolen. Videre har det blitt forklart hvordan analysen er tredelt 

knyttet til oppgavens tre forskningsspørsmål. Disse tre forskningsspørsmålene vil belyse 

oppgavens problemstilling. Til slutt har selve analysen blitt presentert. Det har blitt redegjort 

for valg som er tatt underveis for å skape troverdighet og gjennomsiktighet.  
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5. Diskusjon   
I dette kapittelet vil analysens ulike funn diskuteres. Problemstillingen for oppgaven er som 

tidligere nevnt: hva viser forskning om traumehåndtering i skolen? For å belyse 

problemstillingen har analysen vektlagt ulike anbefalinger til forskningsfeltet og skolen, 

omtale av skole-hjem-samarbeid og vektlegging av ulike traumatiske hendelser. De to første 

delkapitlene er knyttet til analyse del 1. Her vil det først gis et innblikk i funn fra analysen og 

hvilke pedagogiske implikasjoner dette gir for skolen knyttet opp mot teori fra kapittel 2. I 

andre del av kapittelet vil det bli en samlende diskusjon tilknyttet hvilken posisjon skolen er i 

basert på oppgavens funn. Til slutt vil diskusjonen snevres inn rundt temaene skole-hjem-

samarbeid fra analyse del 2 og ulike traumatiske hendelser fra analyse del 3.  

 

5.1.  Nåværende forskningsstatus og pedagogiske implikasjoner  
Basert på analysen av anbefalinger kan det trekkes frem flere overordnete linjer angående 

status på forskningsfeltet knyttet til traumehåndtering i skolen. I dette datamaterialet er det en 

større andel av anbefalinger knyttet til fremtidig forskning, enn det er til skolens praksis, så 

disse vektlegges i størst grad. Her vil det trekkes frem fire hovedpunkter basert på analysen og 

hva artiklene beskriver. Disse er: ulike tilnærminger, forskning på ulike Tiers, krav til metode 

i form av effektstørrelse og generalisering, og varierte former for målinger. Implementering er 

et tema som vil være gjennomgående i alle de ulike delene. Til slutt vil det bli en 

oppsummerende diskusjon hvor skolens status står i fokus.  

 

Ulike tilnærminger  

Samlet sett kan man se at mye forskning er gjennomført på programmer basert på kognitiv-

atferdsterapi (CBT) sammenlignet med forskning på programmer fra andre tilnærminger. 

Samtidig beskriver flere av studiene positive funn knyttet til en CBT tilnærming. Eksempelvis 

trekker Studie 5 frem at CBTIS og dens tilpasninger har mest støtte i form av funn, siden 

studier har vist at programmet er effektivt i forskjellige skolesituasjoner og på tvers av land 

(Fondren m.fl., 2019). Videre trekker studie 3 frem at 20 av 21 studier innenfor tilnærmingen 

CBT viste signifikante reduksjoner i negative utfall gjennom kliniske rangeringsskalaer, hvor 

den siste viste reduksjon i skårer, men ikke signifikant. Her trekkes det også frem at CBT 

viste høye nivåer av dedikasjon og aksept på målinger (Yohannan og Carlson, 2018). I dette 

ligger det at de ansatte på skolen viste engasjement og opplevde programmene som nyttige.  
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Andre former for intervensjoner som kreativ utrykksterapi i form av kunstterapi, narrative 

fortellinger og liknende har jevnt over vist gode resultater i likhet med CBT, men her er 

forskningen mer begrenset i form av mengde og ulike kontekster. Samtidig viser studie 6 at 

musikkterapi så ut til å gi negative utfall i form av forverret atferd i en studie (Sullivan og 

Simonson, 2016), noe som burde tas i betraktning og undersøkes før man velger en slik 

terapiform. Usikre resultater viser seg også gjeldende for multi-tier intervensjoner. Her var det 

i likhet med kreative utrykksterapier generelt færre studier enn CBT tilnærming, samt noe 

inkonsistente resultater. Flere fremhever at mye er usikkert knyttet til effektiviteten av disse 

programmene, siden studier både har vist lite signifikante utslag og flere av studiene ikke har 

vært eksperimentelle (Fondren m.fl., 2019; Sullivan og Simonson, 2016). Flere av studiene i 

datamaterialet foreslår at intervensjoner og tiltak innføres på allerede eksisterende Tiers i 

skolen, siden dette vil gjøre omstillingsprosessen lettere (Zakszeski m.fl., 2017; Stratford 

m.fl. 2020; Sullivan og Simonson, 2016). Ogden (2015) beskriver at lærere ser ut til å 

verdsette intervensjoner og tiltak som er enkle å innføre. Med dette kan det være en vurdering 

om skolen skal bruke tid og ressurser på å skape nye systemer av Tiers for å implementere en 

intervensjon, eller om det er mulig å implementere i allerede eksisterende systemer.   

 

Samlet sett kan dette vise at CBT er tilnærmingen som er ledende på feltet per dags dato, og 

at denne retningen i form av ulike programmer kan virke lovende i form av utfall og mer 

konsistente funn over flere kontekster. Dette er resultater en skole kan ha godt av å kjenne til 

når de skal velge intervensjoner til sin skole. Man kan samtidig spørre om det ville vært 

hensiktsmessig om det ble produsert forskning fra flere aktører på andre tilnærminger, fordi 

dette kunne gitt skolen en større ressursbank. Studie 3 trekker blant annet frem at flere av de 

ulike tilnærmingene og intervensjonene kunne se ut til å gi gode resultater basert på de 

inkluderte studiene (Yohannan og Carlson, 2018), noe som kan indikere at andre programmer 

også kan virke lovende.  

 

Å undersøke flere ulike programmer vil også være til stor nytte for skoler hvis man ser det 

opp mot implementering og tilpasning til elevgruppen. Ved å kunne velge mellom flere 

programmer kan dette føre til økt støtte innad i personalet, noe som er trukket frem som en 

faktor for suksessfull implementering (Novins m.fl., 2013). Videre vil også flere 

valgmuligheter sørge for at skolen kan velge en intervensjon og tiltak som er passende for 

deres elevgruppe. Som fremhevet tidligere poengterer også Overstreet og Chafouleas (2016) 

at det er viktig at programmer og tiltak som implementeres i skolen er evidensbaserte. Ved å 
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forske på flere ulike tilnærming vil det kunne gi flere evidensbaserte 

intervensjonsprogrammer å velge mellom, noe som er positivt for skolens praksis.   

 

Forskning på ulike Tiers og dets betydning  

Datamaterialet i denne oppgaven viser en overvekt av studier knyttet til Tier 2 og Tier 3. 

Disse intervensjonene ble ofte gjennomført av klinikere, og både Yohannan og Carlson 

(2018) og Zakszeski m.fl. (2017) trekker frem at eleven ofte ble tatt ut av klasserommet. Når 

det kommer til forskning på Tier 1 var det tydelig lite funn på tvers av de seks studiene. Flere 

rapporterer at de har søkt etter studier på alle tre nivåer, men at forskning på Tier 1 gir lite 

treff. Stratford m.fl. (2020) trekker også frem at flere inkluderte studier refererte til 

implementering på alle nivåer, men at tiltak på Tier 1 ofte kun var beskrevet i form av 

screening. Fokuset for implementering ble altså hovedsakelig vektlagt på Tier 2 og 3. Ut i fra 

dette er det flere sentrale spørsmål man kan stille seg: Hvem burde implementere 

intervensjoner og tiltak? Og hvilken betydning har lite funn knyttet til Tier 1 å si for skolen 

som system?  

 

Stephan m.fl. (2015) trekker frem at intervensjoner kan implementeres av en variert gruppe 

bestående av både skolepersonell og innleide klinikere. I dette datamaterialet ble det funnet en 

overvekt av intervensjoner på Tier 2 og 3 som ble implementert gjennom innleide ressurser. 

Fokuset var ofte på å skape god kommunikasjon mellom disse og lærer for å øke forståelse for 

intervensjonen. Samtidig viser studie 5 positive funn knyttet til lærere som implementerer 

intervensjoner på Tier 2 (Fondren m.fl., 2019). En lærer vil ofte kjenne sine elever godt og 

dermed allerede ha en etablert relasjon til hver enkelt elev. Hvis man ser dette i lys av sosial 

støtte og rask tilbakeførelse til hverdagen etter et traume, kan det virke hensiktsmessig å 

bruke lærere. Samtidig vil det også være et viktig poeng i at den enkelte lærer finner 

intervensjonen nyttig og gjennomførbar, da slike faktorer vil ha mye å si for 

implementeringskvalitet (Ogden, 2015; Novins m.fl. 2013). Dette er noe skolen burde 

undersøke, men også forskningen i form av å øke kunnskapsmengden knyttet til lærere som 

implementerer intervensjoner og dets effekt.   

 

Videre er det også en interessant diskusjon som kan trekkes frem i lys av lite forskning på 

Tier 1. Selv om det finnes flere lovende resultater knyttet til intervensjoner på Tier 2 og Tier 

3, kan det diskuteres om disse nivåene gir en skole som er dyktige i traumehåndtering. Tier 1 

består av tiltak og intervensjoner som er rettet mot hele skolen. Hvis man trekker frem 
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definisjonen til RVTS og SAMHSA (2014) av traumeinformerte systemer, kan man stille 

spørsmål ved om det er kunnskap på dette nivået skolen trenger for å være en traumeinformert 

skole. Tiltak på Tier 1 vil sikre en mer skoleomfattende prosess, hvor skolen som institusjon 

og system velger aktivt å sette inn tiltak på skolens område for å skape gode 

læringsbetingelser for traumeutsatte elever. Det er altså et stort behov for å skape 

evidensbasert kunnskap også på dette nivået. På den andre siden viste funn at deskriptive 

studier oftere refererte til tiltak og intervensjoner på alle Tiers (Stratford m.fl., 2020). Dette 

kan indikere at skoler har mulighet til å hente nyttig informasjon i slike publikasjoner, men 

samtidig må flere av disse retningslinjene og funn sikres i form av effekt og krav til metode. 

Man kan med dette stille spørsmål ved om kunnskap på Tier 2 og Tier 3 intervensjoner per 

dags dato svarer til traumehåndtering i skolen, eller om dette kun er traumehåndtering 

gjennomført på skolens område.  

 

Videre er det viktig å påpeke at elever som fikk intervensjoner på Tier 2 og 3 ofte ble trukket 

ut fra klasserommet og fikk behandling utenfor skolens ordinære praksis (Yohannan og 

Carlson, 2018; Zakszeski m.fl., 2017). Her er det nødvendig å stille spørsmål om hva dette vil 

ha å si for eleven. Man kan tenke seg at det er positivt for eleven å slippe å dra for behandling 

på et ukjent sted, men det må allikevel vurderes hva eleven går glipp av fra klasserommet. 

Noen vil med sannsynlighet ha behov for tilrettelegging utenfor ordinær undervisning, mens 

andre vil kunne ha positive utfall gjennom tilrettelegging av ordinær praksis. I dette 

datamaterialet er det ingen som vektlegger barnets stemme. Ved slike problemstillinger som 

nevnt over kan en nyttig innfallsvinkel være forståelse for hva eleven selv ønsker, og videre 

forsøke å tilrettelegge deretter.   

 

Krav til metode (effektstørrelse og generalisering)  

Et annet funn fra analysen er at datamaterialet trekker frem flere krav til metode og variasjon i 

målinger knyttet til traumeintervensjoner i skolen. Det trekkes frem av flere i datamaterialet 

en mangel på opplysninger om effektstørrelse og målinger av generalisering (Yohannan og 

Carlson, 2018; Zakszeski m.fl., 2017, Fondren m.fl, 2019). Effektstørrelse er en måling som 

viser hvor stor effekt behandlingen forskningsmessig gir, noe som vil være nyttig informasjon 

i intervensjonsforskning (Bryman, 2016). Foreløpig kan det se ut til at dette er noe som burde 

oppgis oftere for å skape et tydeligere bilde av hvor effektiv behandlingen faktisk er. Når en 

skole skal implementere tiltak og intervensjoner, så er det viktig å vite hva som gir effekt og 

hva som ikke gir effekt. Skolen har ofte begrensete ressurser (Yohannan og Carlson, 2018), 
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og det vil derfor være viktig at forskning kan bidra med enklere valg i form av god 

informasjon.  

 

Et annet viktig aspekt er muligheten til å generalisere funn. Generalisering handler om 

hvorvidt forskningen kan overføres til andre grupper en det utvalget studien undersøker 

(Bryman, 2016). Flere av studiene beskriver at enkelte av programmene er testet på ulike 

grupper og ulike kontekster, som eksempelvis CBTIS. Dette gir større muligheter for å anta at 

funnene knyttet til dette programmet er generaliserbare. Samtidig trekker flere frem at det 

burde forekomme mer forskning på ulike grupper av barn i flere intervensjoner for at funn 

skal gi økt generaliserbarhet (Sullivan og Simonson, 2016; Stratford m.fl., 2020). Dette er, i 

likhet med effektstørrelse, et viktig poeng for skolen da det kan bidra med å finne et passende 

intervensjonsprogram for deres elevgruppe. Hvis skolen ikke opplever intervensjonen som 

god for sin gruppe vil dette kunne gå utover implementeringskvalitet og dermed også positive 

utfall.   

 

Krav til varierte målinger (aksept, gjennomførbarhet, dedikasjon og utfall)  

I dette datamaterialet er det tre av studiene som tar opp forskning knyttet til ulike målinger av 

aksept for programmet, gjennomførbarhet av programmet og dedikasjon mot programmet 

(Zakszeski m.fl, 2017; Yohannan og Carlson, 2018; Chafouleas m.fl., 2018). Overordnet sett 

handler dette blant annet om hvordan intervensjonen oppleves for de ansatte, og hvor 

dedikerte de er til å implementere intervensjonen. Her trekker blant annet Yohannan og 

Carlson (2018) frem at kun 8 av 41 studier rapporterte dedikasjon mot intervensjonen og 

aksept blant lærere. Slike funn ble også gjort av Zakszeski m.fl., (2017) som påpeker at få 

studier av deres 39 inkluderte artikler undersøkte dedikasjon (n=4) og aksept (n=9).   

 

Det kan diskuteres om målinger av aksept, gjennomførbarhet og dedikasjon i tidligere 

gjennomførte intervensjoner har en direkte innvirkning på den enkelte skole. Slik informasjon 

vil gjerne gjenspeile det bildet den enkelte skole har av intervensjonen, men da skoler har ulik 

kultur, holdninger og ansatte behøver ikke forskjellige skoler å ha samme oppfatning av et 

program. Allikevel kan slike tall indikere om et program er godt likt blant lærergruppen. Som 

nevnt trekker Ogden (2015) frem at lærere likte tiltak og intervensjoner som var enkle å 

implementere, samt at de opplevdes som nyttige. Med slik kunnskap kan det gjøre det mer 

attraktivt for skolen å implementere nettopp dette programmet, da det også har blitt likt av 

andre.  
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Videre er det noe variasjon i hvilke målinger av utfall de ulike systematiske litteraturstudiene 

presenterer, men det er generelt en overvekt av utfall målt på ulike symptomskalaer rapportert 

av lærere, foreldre, eleven selv eller klinikere (Chafouleas m.fl., 2018; Zakszeski m.fl., 2017; 

Yohannan og Carlson, 2018). Det er trukket frem tidligere i oppgaven at traumer kan ha flere 

ulike konsekvenser for den som er rammet. Blant annet kan eleven ha problemer med ulike 

sider av læring i form av konsentrasjon, engasjement, akademiske utfall og ulike 

stressreaksjoner. Selv om dette er godt dokumentert i forskning, er det lite undersøkt hvilken 

effekt de ulike intervensjonsstudiene har knyttet til disse forholdene.  

 

I tillegg ble det i studie 3 trukket frem at det ble brukt mer enn 20 forskjellige 

skaleringsskjemaer av symptomer i deres utvalg av studier (Yohannan og Carlson, 2018). 

Dette indikerer at det er svært ulik praksis i hvilke skjemaer som brukes, noe Yohannan og 

Carlson (2018) trekker frem som et forhold det burde skapes bedre retningslinjer knyttet til. 

Generelt varierte det i hvem som rapporterte utfall med ulike variasjoner og kombinasjoner av 

eleven selv, foreldre, lærer eller klinkere. Her trekker studie 3 også frem et behov for å 

undersøke hvem som gir de beste informasjonskildene (Yohannan og Carlson, 2018). Slike 

retningslinjer vil gjøre det enklere å få oversikt over hvilken effekt intervensjonen har for de 

som implementerer den, siden det er større muligheter for at målingene en gjør av utfall 

faktisk er tilfellet. Når det er lite kjennskap til hvilke skaleringsskjemaer som fungerer, vil 

alltid muligheten for å velge noe som ikke måler det den skal være tilstede.  

 

Mangelen på forskning knyttet til ulike utfall for elever kan virke urovekkende, siden skolen 

bør ha fokus på å implementere intervensjoner som er læringsfremmende. Datamaterialet i 

denne oppgaven kan indikere at skolen har lite forskningsgrunnlag å henvise til når det 

kommer til å vite hvilke utfall intervensjonen har for eleven utover nedgang i traume 

symptomer. Fremtidig forskning kan med fordel undersøke hvilke skaleringsskjema som gir 

et godt bilde av elevens reduserte vansker, i tillegg til å ha fokus på å måle andre effekter enn 

kun symptomer når man skal vurdere effekt av en intervensjon. Nedgang i symptomer kan 

muligens føre til bedre læringsforhold, men dette forholdet burde undersøkes nøyere.  

 

Basert på denne gjennomgangen av datamaterialet kan man stille spørsmål ved hvor skolen 

blir stående igjen, både som en institusjon med et lovpålagt ansvar og gjennom et ønske om å 

være et traumeinformert system.   
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5.2.  Mye kunnskap, lite praksis  
Skolen nevnes i forskningen som en ideell institusjon for førstelinjehjelp for traumeutsatte 

barn. Dette er ikke overraskende, og skolen har på godt og vondt blitt en førstelinjetjeneste for 

flere ulike vansker. Hvis man ser på temaene som har blitt diskutert over kan man stille flere 

spørsmål knyttet til hva forskningen etterlater skolen med av kunnskap. Som nevnt i 

innledningen trekker Killén (2016) frem at det finnes atskillig mer kunnskap om traumer enn 

det vises i praksisfeltet, men stemmer dette? Skolen har en oppgave for å legge til rette for 

læring gjennom både styringsdokumenter og lovverket. I analysen av anbefalinger rettet mot 

forskning og skole er det flere temaer som kan diskuteres, og det vil trekkes spesielt frem i 

hvilken grad forskningen har gitt skolene gode retningslinjer for praksis.  

 

Samlet sett ser det ut til at forskningen kan bidra med økt kunnskap knyttet til hvilke 

intervensjoner som ser ut til å ha mer konsistente funn i form av effekt. Samtidig er det 

fortsatt flere ubesvarte spørsmål basert på dette datamaterialet. Her kan det blant annet trekkes 

frem forskning på Tier 1, målinger av utfall utover traume symptomer, funn knyttet til 

generalisering og effekter, samt om det finnes bedre alternative programmer for den enkelte 

skolen, enn de som har mest evidens per dags dato.  

 

Traumeinformerte skoler evner både å oppdage og respondere på traumer (SAMHSA, 2014). 

Basert på manglene forskning på Tier 1, rapportering av effektstørrelse og generalisering kan 

det hevdes at forskningen foreløpig ikke gir skolen ressurser til å imøtekomme disse kravene. 

Siden forskningen foreløpig mangler evidens i form av god praksis på skoleomfattende nivå, 

vil det være vanskelig å vite hva den enkelte skole kan gjøre for å bli gode på å respondere på 

traumer gjennom hele systemet. Videre vil spørsmålet om hvorvidt forskning på Tier 2 og 

Tier 3 egentlig svarer til traumehåndtering i skolen trekkes frem igjen. Hvis skolen skal bli et 

traumeinformert system må dette også skape økt bevissthet hos hele skolens personale, og 

ikke kun gjennom innleide ressurser fra ulike helsetjenester.  

 

To av studiene i datamaterialet trekker frem tiltak på Tier 1 som kan synes å være nyttige i 

traumeinformert praksis. Her vektlegges det retningslinjer fra organet SAMHSA og den 

skoleomfattende intervensjonen SWBPIS. Generelt foreslår disse tiltak som å respondere 

konsekvent på atferd, ha tydelige regler, øve på ferdigheter, gi støtte og muligheter til å bygge 

gode relasjoner (Zakszeki m.fl., 2017; Chafouleas m.fl., 2018). Hvis man ser på karakteren 

ved disse anbefalingene knyttet til skolen, kan man antyde at det fortsatt er en avstand mellom 
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teori og praksis. Spørsmål som oppstår her er: Hvilke regler for atferd er nyttige? Hvilke 

ferdigheter bør man øve på? Hva vil det å gi støtte innebære? Man kan tro at disse 

retningslinjene vil oppleves som vage, og derfor gi lite informasjon til skolen om hva dette 

innebærer, samt hvordan det skal innføres. Ogden (2015) trekker frem at forskningsrapporter 

og studier ofte ikke inneholder fullstendige forklaringer på hva som gjennomføres, noe som 

kan oppleves som krevende for skolen.  

 

Implementering er en annen faktor som går igjen på tvers av disse funnene. Det har blitt 

trukket frem at forskningen fortsatt har flere ubesvarte spørsmål knyttet til faktorer som kan 

sørge for suksessfull implementering. Programmer som viser seg å være godt støttet blant 

lærere, har høy gjennomførbarhet og holder engasjementet oppe, kan gi bedre forutsetninger 

for at programmet blir implementert riktig (Novins m.fl., 2013). En faktor som kan bidra med 

høyere dedikasjon og aksept blant personale er intervensjoner som viser seg å være nyttige i 

utfall. Det er blitt vist at mange av de foreliggende intervensjonene fra datamaterialet viser til 

signifikante utslag på symptomskalaer, men økt kunnskap om andre former for utfall vil 

kunne gjøre intervensjoner mer attraktive. Ogden (2015) trekker frem at lærere ønsker seg 

intervensjoner de opplever som nyttige, og her vil en større dokumentasjon på ulike utfall 

kunne bidra med en opplevelse av at det som gjøres fører til noe godt. I tillegg vil det også 

være nyttig med flere evidensbaserte intervensjoner å velge i slik at skolen kan implementere 

noe som passer deres personale og elever.  

 

Samlet sett kan det se ut til at forskningen har en lang vei å gå for å møte spørsmål skoler kan 

ha knyttet til hvem, hva, når og hvor lenge. For å svare på spørsmålet stilt innledningsvis kan 

det virke som at «ja, det finnes en god del kunnskap om feltet traumer, men spørsmålet er 

hvilken kunnskap?» Ut fra oppgavens datamateriale kan det se ut til at feltet har mye teori, 

men muligens flere mangler på praksisrelatert kunnskap. Som nevnt trekker Ogden (2015) 

frem at forskningslitteratur ofte ikke gir gode retningslinjer i form av hvordan ting skal gjøres 

i praksis og at skolene derfor får en stor oppgave i å omformulere teori til praksis. Slik kan 

tilfellet også se ut til å være i forskning knyttet til traumehåndtering i skolen i følge dette 

datamaterialet. Allikevel er traumeutsatte elever et faktum for skolen her og nå, noe som 

fremhever nødvendigheten av handlekraft hos den enkelte skole.  
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Så hva skal skolen gjøre? Handlingskraft og taus kunnskap    

Selv om forskningen fortsatt har mange ubesvarte spørsmål er det liten tvil om at skolen må 

møte de traumeutsatte elevene på en god måte her og nå. I studie 4 var det flere av de 

deskriptive studiene som tok for seg mangler denne oppgaven har fremhevet fra det aktuelle 

datamaterialet. Dette kan indikere at alternative studier kan gi nyttige bidrag for å øke 

kunnskap og handlingskraft innad i den enkelte skole. I tillegg finnes det flere andre 

informasjonskilder skolen kan oppsøke for å bedre sin praksis. I Norge er det blant annet flere 

kunnskapssentere som NKVTS (Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress) 

og RVTS som gjennomfører forskning om traumer og kan bistå med økt kunnskap. Her tilbys 

det i tillegg informasjon og kurs rettet mot ulike alderstrinn (https://rvtssor.no/kurs/). I tillegg 

er det viktig å vurdere hvilken kunnskap skolen har fra før av. Eksempelvis viste en 

undersøkelse av læreres holdning mot traumeutsatte elever at enkelte lærere syntes dette var 

stort sett uproblematisk å forholde seg til i form av at de følte seg trygge i sin rolle (Alisic, 

2012). Dette kan indikere at skolen ofte kan ha ansatte som har strategier for å håndtere slike 

utfordringer, noe som kan være nyttig å videreføre til hele personalet.  

 

Selv om forskningen i dette datamaterialet ikke gir tilstrekkelig informasjon om praksis for å 

møte kravene det stilles til traumeinformerte skoler, er det viktig at skolene aktivt søker 

kunnskaper andre steder og blant sine ansatte. Traumer har vist seg å kunne gi store utslag for 

den enkelte elevs liv både i form av helse og akademiske prestasjoner (Fellitti m.fl., 1998; 

WHO, 2018; Blodgett og Lanigan, 2018). Slik kunnskap innad i den enkelte skole kan bidra 

med å øke engasjementet for denne elevgruppen, noe som kan bidra til bedret praksis. Her 

gjelder det å være aktiv slik at man kan oppnå en skole som evner å sette inn intervensjoner 

og tiltak på ulike Tiers og klarer å oppdage, samt respondere på traumer. Med dette vil skolen 

kunne oppnå en traumeinformert praksis og dermed gi alle elever god opplæring uansett 

forutsetninger og behov. 

 
Refleksjon rundt det aktuelle datamaterialet  

For at dette skal bli et nyansert bilde er det viktig å trekke frem begrensninger i det aktuelle 

datamaterialet. Det skal fremheves at målet til disse artiklene var å undersøke hvordan 

litteraturen står i forhold til traumehåndtering i skolen gjennom ulike 

intervensjonsprogrammer. Dette innebærer at det overordnete målet ikke nødvendigvis var å 

finne gode retningslinjer for skolen, og flere av studiene i materialet anerkjenner at skolen 

fortsatt står igjen med flere ubesvarte spørsmål.  
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Videre gir dette datamaterialet et bilde av hvor evidens-basert praksis står per dags dato.  

Samtidig er det en viktig diskusjon om hva man mister ved å ikke inkludere forskning av 

annen art enn det som er hovedlinjene i dette datamaterialet. Som poengtert tidligere 

inneholdt studie 4 flere ulike deskriptive studier. Resultatene fra denne studien viste at de 

deskriptive studiene ofte ga de største bidragene i å pushe feltet videre (Stratford m.fl., 2020). 

Dette indikerer at man også må arbeide med utforskende forskning, siden det bidrar til ny 

kunnskap. Forøvrig er det også viktig å utvikle metoder slik at kunnskapen man oppnår i slike 

studier etterhvert kan møte andre vurderingskriterier.   

 

Funnene fra dette datamaterialet kan indikere at skolen er en enorm ubrukt ressurs. 

Forskningsfeltet har fortsatt flere områder som kan fokuseres på for å flytte feltet videre, samt 

for å gi gode retningslinjer for praksis. I det følgende underkapittelet spisses diskusjonen inn 

på skole-hjem-samarbeid og ulike traumatiske hendelser som ligger til grunn for forskningen.  

 

5.3.  Hva med hjemmet?  
Med utgangspunkt i tidligere nevnt teori, så kan man hevde at sosial støtte er noe som burde 

være til stedet både i hjemmet og i skolen. Barn vil ofte ha sterke relasjoner til voksne i form 

av foreldre og enkelte lærere, men hva forteller datamaterialet og forskning om samarbeid 

mellom disse ulike sosiale arenaene? Overordnet del av lærerplanen vektlegger et godt 

samarbeid mellom skole og hjem. Den beskriver at begge parter har ansvar for åpen dialog, 

men samtidig at skolen har en særskilt plikt for å legge til rette for dette 

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 16). I tillegg skal skolen bidra til at foreldre får informasjon 

og mulighet til å bidra til barnets opplæringsmiljø. Samtidig trekker også Jensen og Ormhaug 

(2016) frem hvor viktig familien er etter katastrofer for traumeutsatte barn. De beskriver at 

foreldre vil være en viktig aktør for barnet når det kommer til sosial støtte, og bør derfor 

prioriteres. Resultatene fra analysen av omtalen av skole-hjem-samarbeid i 

traumeintervensjoner i skolen, viser at flere av studiene omtaler dette i liten grad. Man kan 

stille spørsmål ved om dette er på grunn av datamaterialets vektlegging generelt, eller om 

hjemmet ikke er et fokusområde for traumehåndtering i skolen.  
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Skole-hjem-samarbeid i datamaterialet  

Der hvor datamaterialet omtalte skole-hjem-samarbeid var det av en noe ulik karakter. 

Analysen viste at det var to artikler som nevnte skole-hjem-samarbeid i direkte form (studie 2 

og 3), mens to artikler nevnte det i indirekte form (Studie 1 og Studie 4). I studie 3 trekkes det 

frem at i en skole er det en helhetlig forståelse av barns fungering, og at samarbeid kan skje 

mellom flere aktører som foreldre, lærere og psykologer/klinikere (Yohannan og Carlson, 

2018). Yohannan og Carlson (2018) fremhever også verdien av støtte fra foreldre ved 

implementering av intervensjoner, siden dette kan synes å være viktig. Dette er noe ulikt av 

hva studie 2 poengterer, hvor det anses som negativt med høy foreldre involvering i 

programmer da dette gjør det vanskeligere å gjennomføre (Chafouleas m.fl., 2019). Samtidig 

viser Studie 2 direkte interesse i skole-hjem-samarbeid gjennom å poengtere at dette er noe 

som burde undersøkes og måles. Om høy vektlegging av foreldrekomponenter i programmer 

er av positiv art er noe som kan undersøkes nærmere.  

 

I de mer subtile formene for omtale av skole-hjem-samarbeid trekker studie 1 frem at 

samarbeid generelt i tillegg til valg, empowerment, trygghet og troverdighet er viktig 

(Zakszeski m.fl., 2017). Her beskriver de ikke samarbeid mellom hvem eller hva, men man 

kan tolke det som at det kan være snakk om et samarbeid mellom flere aktører rundt barnet 

som skole og hjem. I studie 4 kom de frem til at høy foreldreinvolvering var noe som ofte ble 

målt (Stratford m.fl., 2020). Dette beskriver ikke et samarbeid mellom skole og hjem, men 

kan som tidligere nevnt indikere et høyere nivå av skole-hjem-samarbeid da foreldre viser 

engasjement i prosessen.  

 

I det følgende vil det presenteres to studier som viser til forholdet mellom hvordan foreldre 

opplever deres rolle inn mot skolen og hvordan lærere opplever deres rolle opp mot barn som 

har opplevd traumatiske hendelser. De representerer hvert sitt perspektiv som kan gi et nyttig 

bidrag til diskusjonen.  

 

Innblikk i foreldre- og lærerperspektivet  

En studie gjennomført av Røkholt m.fl. (2016) hadde som mål å undersøke hvordan foreldre 

opplevde prosessen med å støtte deres barn i tilbakeførelsen til skolehverdagen og skole-hjem 

forhold det første året etter terrorangrepet på Utøya 22.juli 2011. Det ble intervjuet 87 foreldre 

til 63 barn. Alle foreldrene uttrykte en motivasjon for å få barna sine tilbake på skolen, og 

flere fikk også dette rådet av helsevesenet.  
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Studien fant store variasjoner i hvordan foreldre opplevde skole-hjem-samarbeidet det første 

året etter terrorangrepet, og det ble funnet tre overordnete grupper. Nærmere 50% av 

foreldrene beskrev samarbeidet som støttende, forståelsesfullt og god kontakt mellom partene. 

Videre beskrev rundt 20% av foreldrene at de opplevde at de måtte presse eller selv ta initiativ 

til et samarbeid med skolen. En forelder beskrev at h*n ikke trodde datteren ville ha fullført 

skolen det året om skolen ikke hadde blitt presset fra spesialisthelsetjenesten og andre parter 

til å ha bred forståelse og tilrettelegging. Noen foreldre i denne gruppen beskrev at etter 

samarbeidet ble opprettet følte de støtte og god kontakt, mens andre beskrev en opplevelse av 

ikke-adekvat støtte selv etter å ha forsøkt å skape kontakt. Et eksempel på sistnevnte var en 

forelder som opplevde at ressursmateriale sønnen mottok for å få vurdering i ulike fag, ikke 

var det som skulle til for å skape motivasjon (Røkholt m.fl., 2016).  

 

Den siste foreldregruppen på rundt 20% opplevde at samarbeidet var svært mangelfullt 

(Røkholt m.fl., 2016). I denne gruppen rapporterte foreldrene at de følte seg hjelpeløse, og 

beskrev en enorm kamp for å bli tatt seriøst. En forelder beskrev at datteren ikke følte hun ble 

tatt på alvor, og at skolen ikke gjorde noen tilpasninger for å holde henne der, og at det derfor 

ikke var rart at hun droppet ut. En slik beskrivelse kan indikere hvilke konsekvenser et 

sviktende skole-hjem-samarbeid kan få for den enkelte elev. Studien fant også tegn på 

mangelfull forståelse knyttet til traumer og behov i etterkant. Flere rapporterte at etter en 

stund avtok støtten, og massakren ble noe som hørte til i fortiden for skolen (Røkholt m.fl. 

2016).  

 

Hverdagen til disse familiene ble ifølge studien svært annerledes, og kom som en overraskelse 

for flere foreldre. Studien viser en generelt dårlig kommunikasjon mellom skole og hjem 

knyttet til å berolige foreldre om at nedgang i funksjonsnivå var normalt, og at nye rutiner i 

hverdagen så ut til å være en forutsetning for å fortsette skolefunksjonen (Røkholt m.fl., 

2016). 

 

Fra et lærerperspektiv undersøkte Alisic (2012) læreres syn på hvordan de skulle støtte elever 

som hadde erfart traumatiske hendelser. Det ble her benyttet semistrukturerte intervjuer på en 

gruppe av 21 lærere i Nederland. Studien viste til en stor etterspørsel blant flere lærere knyttet 

til flere aspekter. Blant annet ble det trukket frem usikkerhet knyttet til lærerens rolle, å finne 
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en balanse mellom ulike behov og ønske om mer profesjonell kunnskap, samt praktisk 

informasjon om hvordan man kan hjelpe den traumeutsatte eleven. 

 

I henhold til lærerens rolle var det ulike oppfatninger knyttet til om læreren kun var der for å 

lære barn akademiske ferdigheter, eller om de også skulle ha en stor rolle i barns sosiale og 

emosjonelle utvikling. En lærer ytret utfordringer knyttet til å kommunisere utfordringer 

eleven viste på skolen med både barnet selv og foreldre, fordi tanken var at familien sikkert 

hadde opplevd nok. Læreren håpet her at foreldrene tok kontakt hvis det forekom noen store 

endringer. Mangelfull kunnskap knyttet til hvordan snakke om traumet med barnet, klassen og 

foreldre ble også rapportert. En lærer utrykte at h*n skulle gjerne ha hatt flere verktøy når h*n 

skulle snakke med foreldre om traumet. Videre rapporterte lærerne usikkerhet for når de 

skulle ta ansvaret for eleven, og når det var riktig å involvere spesialisthelsetjenester. Et 

eksempel på dette var at flere rapporterte usikkerhet knyttet til hvilke symptomer som er 

vanlige stressreaksjoner, barn som de syntes var vanskelig å lese og tilfeller hvor det var 

usikkert om traumet var årsaken til atferdsproblemene. Til slutt ble det også rapportert 

usikkerhet knyttet til hvor de kunne få tak i informasjon til seg selv, men også til foreldre 

(Alisic, 2012).  

 

Denne studien kan indikere at skolen og lærerne har fått et ansvar de ikke føler seg godt nok 

forberedt på å håndtere. Det var flere aspekter ved å være lærer til traumeutsatte barn som 

opplevdes som utfordrende og utydelig, også innenfor deres rolle inn mot foreldre. På 

bakgrunn av disse to studiene og analysen av datamateriale skal det nå diskuteres hvilken 

praktisk betydning skole-hjem-samarbeid kan synes å ha for traumeutsatte barn. 

 

Hvilken betydning har det for skolens praksis?  

Disse to studiene indikerer at skole-hjem-samarbeid er viktig for de involverte parter i barnets 

nærmiljø. Lærernes usikkerhet vist i intervjustudien til Alisic (2012) gir bekymringer knyttet 

til om de vil kunne respondere godt på barns traumer. I kapittel 2 ble det vurdert at evnen til å 

oppdage, samt respondere på traumer er en viktig faktor for å skape en traumeinformert skole. 

Samtidig vil også evnen til å respondere på traumer være viktig for å gi god sosial støtte til 

barnet. Hvis læreren opplever utfordringer knyttet til å snakke om traumet med barnet og 

foreldre, vil dette kunne påvirke både opplevd kognitiv og emosjonell støtte hos barnet. Det 

var også flere lærere som uttrykte usikkerhet rundt deres rolle opp familien og foreldre til 
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traumeutsatte barn. Det kan altså se ut som at det er stor etterspørsel på klarere definisjoner og 

rolleavklaring.  

 

Videre beskrev flere foreldre at et dårlig samarbeid med skolen var noe av årsaken til at 

barnet deres ikke fungerte i skolemiljøet og muligens også valgte å droppe ut (Røkholt m.fl., 

2016). Dette kan som nevnt indikere et behov fra hjemmets side og barnet ved at de blir hørt, 

og at skolen skal tilrettelegge for å møte deres behov. Overordnet del av læreplanverket 

vektlegger at skolen skal legge til rette for et godt skole-hjem-samarbeid, og at foreldre skal få 

mulighet til å innvirke på barnets skolemiljø. Foreldre nevnes som en av skolens viktigste 

samarbeidspartnere, og det kan derfor virke hensiktsmessig at lærere får de verktøyene de 

trenger for å skape et godt samarbeid. Spørsmål som er sentrale her er: hvordan snakke om 

traumet med foreldre? hvordan tilrettelegge for de behovene barnet har i samarbeid med 

foreldre? samt når råder det utenfor skolens makt?  

 

I skole-hjem-samarbeidet hos Røkholt m.fl. (2016) kan det også stilles spørsmål ved om svak 

tilrettelegging var årsaken til et dårlig skole-hjem-samarbeid, eller motsatt. Begge muligheter 

virker reelle, og noe disse studiene ikke beskriver eksplisitt er hva som bidrar til å skape et 

godt skole-hjem-samarbeid. Da et skole-hjem-samarbeid ser ut som å være viktig for de 

involverte og noe lærere ikke er helt trygge på, burde det jobbes for å få klarere retningslinjer 

rundt hva vi gjør når barn er utsatt for en traumatisk hendelse. Ulike spørsmål som burde 

undersøkes er: Hvilke kvaliteter ved lærerrollen er viktig, er det å vise tilgjengelighet, kunne 

tilrettelegge rent praktisk, bidra med informasjon, planlegging? Hvilke kvaliteter ved 

foreldrene bidrar? Man burde jobbe for klarere retningslinjer knyttet til hva gjør vi nå, hvilken 

kontakt skal man ha, og hvordan skal vi løse dette rent praktisk?  

 

Oppsummert kan det se ut til at forskningsfeltet har en interesse for skole-hjem-samarbeid da 

foreldre er nevnt i flere av studiene som utgjør datamaterialet i denne oppgaven. Det kan 

allikevel tyde på at det er fortsatt en del forskning som må til for å svare på spørsmål knyttet 

til hvilken betydning et godt skole-hjem-samarbeid har for eleven, hva et godt samarbeid 

består av og hvilke faktorer som bidrar for å skape et godt samarbeid.  

 

Da covid-19 rammet Norge våren 2020 ble alle skoler og barnehager stengt. En gruppe barn 

som fikk mye oppmerksomhet var de som lever under dårlige forhold i hjemmet. Flere 

helseverntjenester rapporterte bekymring over hvor få bekymringsmeldinger de mottok, siden 
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sektorer som møter barn har vært stengt, inkludert skolen (Gjellan og Aarsæther 2020; Bufdir 

2020). I det følgende vil resultatene fra analyse del 3 om «de skjulte traumene» belyses.  

 

5.4.  De «skjulte» traumene  
Datamaterialet i denne oppgaven viser at kun 10 av de 170 intervensjonsstudiene inkludert i 

datamaterialet er knyttet til barn som opplever ulike former for «skjulte» traumer. Dette er 

traumer som det er vanskelig å oppdage, siden de kan foregå på en privat arena hvor 

offentlige tjenester ikke har direkte tilgang. Et eksempel på dette er vold av ulik art i hjemmet.   

 

En rapport fra NKVTS viser til de overordnete funnene i UEVO-studien. Studien undersøkte 

omfang av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge, hvor deltakerne bestod av over 

9000 barn mellom 12 og 16 år (Hafstad og Augusti, 2019). Barna ble rekruttert av skolen, og 

studien ble gjennomført som digitalt spørreskjema i skoletiden. Rapporten konkluderer med at 

barn og unge fortsatt er for dårlig sikret mot traumatiske hendelser i form av vold (Hafstad og 

Augusti, 2019). Videre ble det også avdekket at kun 1 av 5 barn som rapporterte vold av ulik 

art hadde vært i kontakt med ulike hjelpetjenester. Av de seks studiene i datamaterialet er det 

kun to studier som uttrykker eksplisitt at det er problematisk hvor lite forskning det er på 

denne risikogruppen. Dette kan virke alvorlig når man ser det opp mot forekomst og antall 

barn som har hatt tilknytning til hjelpetjenester vist i UEVO-studien.  

 

Screening 

Et funn i denne analysen var de manglende retningslinjene for bruk av screeningverktøy. 

Screening er en undersøkelse som bruker ulike kartleggingsverktøy for å oppdage en enda 

ikke påvist lidelse, eller risiko for lidelse. Det er blitt fremhevet at barn som opplever traumer 

av en «skjult» karakter ofte vil være mer problematisk å oppdage, og dette vil stille større 

krav til screening av elever. For å være en traumeinformert skole stilles det krav til de ansattes 

kompetanse i å oppdage traumer, samt evne til å respondere, og det er derfor viktig at de får 

tilgang til evidensbaserte screeningverktøy for å oppdage traumer. Hvis man ikke klarer å 

avdekke barn som erfarer skjulte former for traumer, vil man heller ikke kunne sette inn gode 

tiltak for denne elevgruppen.  

 

Studie 5 fremhever både begrensningene i forskning på screening, og forslag til hva som kan 

fungere. Fondren m.fl. (2019) påpeker at det finnes lite evidens knyttet til screening, og at 
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foreldre, lærere og elever rapporterer traumer forskjellig. Det er derfor nødvendig å fokusere 

på både på å skape en kunnskapsbase rundt screeningverktøy, samt undersøke hvilke aktører 

som bidrar til mest informativ kunnskap. Et forslag fra Fondren m.fl. (2019) kan være å bruke 

et selvrapporteringsskjema, fordi bruken av profesjonelle aktører vil ofte være vanskelig å 

gjennomføre i praksis da det er mange elever som må screenes. I dette ligger det også 

implisitt at alle barn bør screenes slik at man med større sannsynlighet kan oppdage de barna 

som tilsynelatende ikke er utsatt for traumatiske hendelser. Hvis selvrapporteringsskjema gir 

utslag kan disse bli nærmere undersøkt i form av kliniske rapporteringsskjema. Selv om 

Fondren m.fl. (2019) fremhever et forslag, påpekes det fortsatt både i denne studien og i andre 

studier at screening er nødvendig å undersøke mer for å sikre evidensbaserte måter å oppdage 

ulike former for traumer (Fondren m.fl., 2019; Stratford m.fl. 2020; Zakszeski m.fl., 2017; 

Yohanna og Carlson, 2018).  

 

Hvilke effekter har dette for læring?  

Som vist i teorikapittelet er det flere utfall av traumatiske hendelser som kan virke inn på 

læringsprosesser. Barn som lenge bærer på traumatiske hendelser uten å få adekvat hjelp kan 

være problematisk for barnets utfall i skolen (Stratford m.fl., 2020). I tillegg til 

uhensiktsmessige utfall i skolen har også denne oppgaven presisert hvilke konsekvenser 

traumer i barndommen kan bety i et livsløpsperspektiv. ACE-studien viste til flere negative 

utfall knyttet til helse og velvære blant voksne som hadde opplevd ulike former for traumer. 

Samtidig viste også studien at det var korrelasjon mellom ulike ACEs som kan indikere at en 

del barn lever under forhold som består av flere traumatiske komponenter (Fellitti m.fl., 

1998). På bakgrunn av dette er det nødvendig at skolen får hjelp til å øke sin kompetanse for å 

oppdage, samt respondere på elevgruppen hvor traumer er av en mindre synlig art. Ved å 

sørge for disse kravene vil skolen kunne optimalisere sin praksis og derfor være et steg 

nærmere en traumeinformert skole.   

 

Behov for forskning på ulike grupper av traumatiske hendelser  

Når et behov i forskningsfeltet avdekkes, så er det ofte flere som også blir synlige. Selv om 

flere av de systematiske litteraturstudiene ikke eksplisitt trekker frem barn som opplever 

«skjulte traumer», anbefaler de fleste allikevel at traumeforskningen må fokusere på flere 

ulike grupper. Sullivan og Simonson (2016) trekker frem at det er behov for mer forskning for 

å etablere kunnskap om tilpasninger faktisk er nødvendige, eller om fordelene ved 

intervensjonene er like sterke selv om den blir implementert i generell form. Selv om traumer 
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kan ha flere liknende trekk uavhengig av den traumatiske hendelsen, så vil det allikevel være 

viktig å vite om praksisen fungerer like godt på alle, og eventuelt hvilke komponenter som 

fungerer for hvem.  

 

Oppsummering 

Flere av studiene etterspør mer forskning med tanke på ulike elevgrupper. Oversikten over 

hvilke traumatiske hendelser de ulike intervensjonsstudiene i datamaterialet vektlegger, viser 

at barn som opplever traumer av en «skjult» karakter er lite representert i forskningen.  Denne 

oppgaven etterspør gode verktøy skolen kan bruke for å oppdage «skjulte» traumer, slik at 

skolen kan opptre traumeinformert både med tanke på oppdagelse og respons på alle 

traumeutsatte elever. UEVO-studien er en indikator på at denne elevgruppen kan oppdages, 

og derfor også forskes mer på knyttet til effekt av ulike intervensjoner. Videre etterspør 

studier i datamaterialet også mer forskning knyttet til hvilke intervensjoner og tiltak som 

passer til de ulike gruppene av traumatiske hendelser, da dette kan bidra til å avklare om 

intervensjonene fungerer i generell form.  

 
5.5.  Konklusjon  

Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvor forskning om traumehåndtering i skolen 

står per dags dato, hvor ble det utformet tre forskningsspørsmål for å besvare 

problemstillingen. Disse tre var knyttet til hvilke anbefalinger forskningen gir til skolen og 

forskningsfeltet, hvordan skole-hjem-samarbeid omtales og hvilke traumatiske hendelser 

ligger til grunn for nåværende forskning. Det ble først gjennomført et litteratursøk som 

resulterte i seks systematiske litteraturstudier som tilsammen undersøkte flere studier sentrert 

rundt traumehåndtering i skolen.   

 

Skolen er en arena hvor traumer er et faktum og hvor dette må håndteres. Konsekvenser av 

traumer i barndommen kan få store virkninger for den enkelte elev både i et skoleperspektiv 

og i et livsløpsperspektiv (Fellitti m.fl., 1998; Blodgett og Lanigan, 2019). Dette gir skolen en 

oppgave i å handle traumeinformert slik at de tilbyr tilpasset opplæring til alle elever uansett 

behov og forutsetninger. Med dette er det derfor viktig å undersøke hva forskning om 

traumehåndtering i skolen indikerer, slik at man kan implementere en god praksis.  

 
I første del av analysen knyttet til ulike anbefalinger til skolen og forskningsfeltet ble det 

oppdaget både gode kvaliteter ved forskningen, men også flere kunnskapshull. Her ble det 
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trukket frem mangel på forskning på Tier 1 og mangel på målinger av andre utfall enn 

symptomer, samt lite oppgitt effektstørrelse og generalisering. Disse funnene indikerer at 

forskningsfeltet fortsatt har mye igjen for å kunne svare mange ubesvarte spørsmål knyttet til 

skolens praksis. Det kan virke som at forskningen er lagt på et nivå over skolen og det 

velkjente teori-praksis skillet også er til stede i feltet traumer. Som skole vil dette kunne gi 

utfordringer knyttet til å overføre nåværende teori til praksis, samt ulik praksis i ulike skoler. 

Som land er det viktig at alle traumeutsatte barn får god nok opplæring uansett geografisk 

tilhørighet. Det er derfor viktig at forskning kan bidra med å skape en felles plattform med 

gode tiltak, intervensjoner og retningslinjer for praksis som skoler kan benytte seg av.    

 
I andre del av analysen ble det undersøkt omtaler av skole-hjem-samarbeid. Her ble det funnet 

at 2 studier nevnte samarbeid mellom disse miljøene i direkte form og 2 studier nevnte 

samarbeidet i en diskre form. God sosial støtte fra barnets nærmiljø kan være en sentral faktor 

for bearbeidelse av traumer, noe som gir både hjem og skole en oppgave i å møte barnet på en 

god måte. For å belyse problematikken knyttet til skole-hjem-samarbeid ble det trukket frem 

både et lærerperspektiv og et foreldre perspektiv (Røkholt m.fl. 2016; Alisic, 2012). Disse 

artiklene belyser en nødvendighet i avklaring av lærerrollen, samt at forskning burde 

undersøke hvilke faktorer som bidrar til et godt skole-hjem-samarbeid, da dette kunne synes å 

ha innvirkning på elevers fungering i skolen. Skolen har en stor oppgave for å skape en god 

relasjon, men det er også viktig å få klarhet rundt hva dette vil si i praksis.  

 
I tredje del av analysen ble det undersøkt hvilke traumatiske hendelser som ligger til grunn for 

forskningen. Her ble det undersøkt hvilke traumatiske hendelser som var forutfor de ulike 

intervensjonene. Disse ble så kategorisert i kategoriene «skjulte traumer», «synlige traumer» 

og «annet». Av de 170 ulike studiene var det kun 10 studier som undersøkte det som i denne 

oppgaven blir omtalt som «skjulte traumer». Da eksempelvis UEVO-studien viser at hvor 

mange barn opplever vold i hjemmet, og kun en av fem av disse har vært i kontakt med ulike 

hjelpetjenester (Hafstad og Augusti, 2019), kan disse tallene virke mangelfull. Samlet sett kan 

det derfor sies at traumene ikke kun er «skjulte» i form av karakteristikkens egenart, men også 

skjult i litteraturen. Dette kan indikere at forskning burde gjøre flere undersøkelser knyttet til 

om de ulike intervensjonene også gir gode utfall for denne elevgruppen.  

 
I forhold til analyse 1 kan det virke som at forskning på traumehåndtering har kommet et 

stykke på vei, men at det fortsatt er behov for å undersøke hvordan skolen kan bli en 

traumeinformert skole i helhet. Her trengs det mer forskning knyttet til tiltak på Tier 1 som vil 
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være et nødvendig nivå å implementere god praksis. Når det kommer til analyse 2 kan det 

virke som at dette datamaterialet ikke vektlegger skole-hjem-samarbeid i tilstrekkelig grad når 

man kan se innvirkningen dette har på familiene og lærerne som står i situasjonen. Hvilke 

effekter som leder til et godt samarbeid og hvilken effekt dette har for barnet bør undersøkes 

nøyere. Siste del av analysen kan indikere at det med fordel kan bli større fokus på å 

undersøke intervensjoner knyttet til barn som opplever «skjulte» traumer. Disse barna er ofte 

vanskelige å oppdage, noe som kan være ekstra vanskelig når forskning rundt gode 

screeningverktøy mangler.  

 

Denne oppgaven har bidratt med økt innsikt i deler av forskning på traumefeltet inn mot 

skolen. Det har blitt oppdaget at forskningen har flere kunnskapshull, samt vist hvordan dette 

kan påvirke skolens situasjon. Skolen har flere ubesvarte spørsmål knyttet til hvordan utøve 

god praksis og at det fortsatt er sentrale aspekter ved traumehåndtering i skolen som må 

belyses. Fremtidig forskning bør arbeide med å viske ut skillet mellom teori og praksis. Her 

kan det være nødvendig å skape metoder som gjør det mulig å vurdere deskriptive studier i 

form av nye validitetskriterier. Slik forskning kan bidra med flere innfallsvinkler, og har som 

tidligere nevnt vist seg å drive feltet videre. Oppsummeringen for denne oppgaven blir derfor 

følgende: Med god innsats fra forskningsmiljøet vil skolen kunne bli skapt til «en skole for 

alle» med større sikkerhet.  
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