
På hvilke måter gir fagfornyelsen 
oss en unik  mulighet til å bygge 
psykisk helse hos barn 
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Vårt bidrag til livsmestring Hjernelæring 



Agenda for dagen 
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üHvordan forstå innholdet i livsmestring 
üKjernen i god psykisk helse 
üPsykoedukasjon som metode 
üVårt bidrag til skolen 



Psykisk helse 
«En god psykisk helse 
utgjør en av landets 
viktigste ressurser, det 
utgjør nærmere sagt 
samfunnets mentale 
kapital» 

(Arne Holthe 2012)

üÅ sikre barn og unges psykiske helse utgjør et av 
de aller viktigste satsingsområdene innenfor 
forebyggende og helsefremmende arbeid. 

üFamilien, barnehagen og skolen og er noen av 
de største  forebyggende arenaene for barn og 
unge. 
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Så kom livsmestring og folkehelse……..
Hvordan forstå innholdet?
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Psykologien i livsmestring 
omhandler en forståelse for 
hva kjernen i god psykisk 
helse er



Hva er kjernen i god 
psykisk helse?
• Kunne: 

üRegulere følelser
üTenke fornuftig
üKunne styre atferden 

vår
üEvne til å kunne 

møte sosiale 
utfordringer 



Sunt sinn inn i skolen 
• Et sunt sinn handler om å ha kunnskap om 

egne følelser, tanker og handlinger. Om å 
forholde seg til egne og andres reaksjoner 
og om å ha kunnskap og erfaring til å løse 
helt vanlige, hyppige eller mindre hyppige, 
livssituasjoner.

• Det handler om og naturlig overkomme 
belastninger. 

• Forsterke naturlige utviklingsprosesser 



Fokus på det 
som er bra og 
ikke på terapi 
og problemer 

• Fokus på kjernen i god psykisk helse er langt mer 
forebyggende for psykisk uhelse enn barns kunnskap 
om stress, depresjon, selvskading og andre psykiske 
lidelser.

• På samme måte som man trener barn til å ha et sunt 
forhold til kropp, aktivitet og mat, bør man trene 
barn til å ha et sunt forhold til sin psykiske helse.

• Fokus på barnets vitale og virksomme kropp, ikke på 
problemer. At barn og unge lærer seg å kjenne sine 
egne følelser, og hvordan de skal håndtere dem vil 
kunne bidra til livsmestring i skole og hverdag. 



Psykoedukasjon
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Psykoedukasjon kunnskap for forebygging 

• Kunnskap som forebyggende (og terapeutisk) metode 
• For eksempel: 
• Angstlidelser 
• PTSD
• Sinne og vold 

• Kunnskap om barnets psykologi i skolen 
• Hjernen, kroppen, følelsene, regulere følelsene, sosial kompetanse, egne 

psykologiske behov, stress-håndtering 
• Psyken må også trene 



Strukturen i 
hjernelæring 
ü 4 kunnskapsøyler basert på normalpsykologi

ü De ulike kunnskapssøylene er tilpasset barnets alder 

ü Relasjonskompetanse til den voksne



Hjernen er kjernen
Følelseshjernen
Behovshjernen

Den sosiale hjerne
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Hvordan lære det bort til
barnet?
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Figurene 

• Visuell gjenkjenning
• Lek
• Symbolisering
• Begrepssetting 

• Fordeler med å gjøre det 
sånn 

• OBS! punkter til livet utenfor 
programmet 
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Speideren

ü Speideren er ekspert på å finne
belønninger og det som er godt for 
oss. 

ü Speideren roper ut når noe veldig
godt eller viktig er innen
rekkevidde

ü Speideren er også veldig opptatt av 
å høre til, og kan hoppe rundt av 
glede og iver når du blir invitert i en
bursdag eller får en klem av den du 
er forelska i.



Vokteren 
Vokteren passer på at du er trygg. 
Skjer det noe veldig skummelt, som
for eksempel at en bil kommer
susende, så roper Vokteren så høyt
at kroppen din bare hopper unna, 
og det uten at du rekker å tenke
over det. Det er jo kjempesmart! 



Den kloke 
Den kloke er kjempegod til å tenke. 
Når noe skjer så vil Den kloke hjelpe
deg med å forstå hva det er som skjer
og hva so er best for deg å gjøre



Skattekisten 
Speideren, Vokteren og Den kloke er 
alle tre en del av deg, og de deler på en
enorm skattkiste, nemlig alt du har sett 
og lært til nå, som ligger lagret inni
hjernen din. Skattkisten er 
hukommelsen din, og den har uendelig
mye plass



Barna
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Smakebit: følelseshjernen 



Kunnskap om følelser 

• Hva er følelser? 
• Hvorfor snakke om følelser?
• Vite noe om følelser?

• Følelsesutvikling hos barn
• Fra spedbarnets følelser, 

treåringen, skolestarter, filosofen, 
sammensatte og komplekse 
prepubertale, ungdommen  

• Primærfølelser 
• Vet vi dette selv? 
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P r i m æ r fø l e l s e r
Vanskelige»/ «dårlige» følelser

• TRISTHET
• SINNE
• REDSEL – FRYKT                     
• AVSKY
• SKAM (SKYLD OG SJALUSI) 

• Gode/nøytrale 

• GLEDE
• OPPMERKSOM/INTERESSERT 
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Film om følelser 



METAFORISK 
HÅNDTERING AV 
FØLELSER 

• FARGER 

• VÆR

• DYR

• GJENSTANDER 

• KJØRETØY

• FOTBALLSPILLERE

• SANGER

• ETC. 

Hjernelæring 



En smakebit sinne 
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Følelsestrening; 
et eksempel på 
arbeidet
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Øvingsoppgaver 
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Nærhetshjulet
Paroppgave
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Hjernelæring i 
lærerperspektivet 

• Støtte normalutvikling – Hjelpehjerne 

• Felles språk om kunnskapen, og om hjernehjelpen som skal 
gis 
• Fagutvikling mellom pedagogene 
• Fagformidling til barn, foreldre og andre 

• Skape muligheter for gjenkjenning; til seg selv og barnet 

• Legge grunnlaget for kunnskap ved inspirerende 
læringsmiljøer 

• Selvutvikling for lærer
• Lærer(livs)mestring 
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Vær barnas
hjelpe hjerne
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Hjernen er kjernen 
Følelseshjernen
Behovshjernen

Den sosiale hjerne
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Emo på avveie i skolen 

• Følelser som tar overhånd 

• Emosjonsreguleringsproblemer

• Stemningslidelser
• Depresjon
• Bipolaritet/ ustabilitet
• Angst

• Aktiviseringslidelser
• Sinne/atferdslidelser
• Hyperkinesi   
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Barn med psykiske problemer i skole 

Hjernelæring 

• Arbeid med tilrettelegging for barn med psykiske helsevansker i 
skolen kan være utfordrende 
• Mange å samarbeide med
• Læring og annen omsorg som primærfokus
• Mange barn å følge opp 
• Balansere fokus og beskyttelse 
• Balansere friskhet og sunnhet, med åpenhet og ulikhet 



Lærer(livs)mestring 

• Hvem er vi? 
• Formidler, bok-orm, frelser, idealist, lønnsmottaker, 

hjelper, sosialist? 
• Empatiske mennesker: 

• Grunnleggende elementer i våre jobber (og 
personligheter)

• Gjør oss til gode mennesker og hjelpere 
• …men også sårbare… for empati-smitte, 

sekundærtraumatisering, håpløshetsfølelse, 
ansvarstyngde. 

• Forbindelse mellom empatisk evne og stress
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Lærer(livs)mestring 

• Relasjonelt krevende oppgaver
• Alvorlige problemstillinger
• Mennesker i kritiske eller 

«avkledde» situasjoner
• Følelse av ansvar og viktighet 

• Kunnskap om normalitet i 
belastning
• Kunnskap om stress 
• ..og om stress-håndtering
• «Ikke ta med jobben hjem»
• Avgrensning selv og andre 
• Det du ikke sier….. er det du har 

vondt av 
• Søk fellesskap, søk veiledning
• Felles skjebne, felles trøst 
• Pust og alt det der 
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Takk for ossJ
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14 dager gratis Gratis undervisningsopplegg 
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