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Hvorfor er dette så viktig, gutter ? 



13 fakta



1. Psykisk helse er rett og slett vår 

evne til å regulere følelser, tenke 

fornuftig, styre vår atferd og 

opprettholde gode forhold til andre. 

Så enkelt er det!.



2. Psykisk helse er landets viktigste ressurs. Klarer vi 

ikke å regulere følelser, tenke fornuftig, styre vår atferd 

og opprettholde gode forhold til andre, så klar vi heller 

ikke å utnytte landets øvrige ressurser optimalt.



3. Psykiske lidelser er landets dyreste sykdommer. De koster 

Norge 280-290 mrd. kr. hvert år. Like mye som vi må øke 

alderspensjonene med frem til 2050 om vi vil opprettholde 

dagens levestandard. Ingen sykdommer gir større trygdeutgifter. 

Ingen gir større helsetap. Knapt noen sykdommer gir flere tapte 

friske leveår i arbeidsfør alder.



223 mrd 259 mrd

Fordeling av samfunnskostnader (Cost of illness). 

Hjerte/kar, kreft, psykiske lidelser i prosent

290 mrd

Hjerte/kar Kreft Psykiske lidelser

17%
5%

7%8%11%

11%

12%

11%
5%

Tapte leveår Helsetap Helsetjenester Sykefravær Uførhetstrygd

76% 84% 54%

H-dir. 2016. Samfunnskostnader ved sykdom og ulykker 2013



Helsetap (Years Lived with Disability, YLD)

etter alder og kjønn, Norge

Psykisk

Kreft
Hjerte-kar

Muskelskj

Folkehelseinstituttet. Sykdomsbyrderapporten, 2016



Tapte friske leveår (Disability Adjusted Life Years, DALY) 

etter alder og kjønn, Norge

Psykisk

Kreft
Hjerte-kar

Folkehelseinstituttet. Sykdomsbyrderapporten, 2016
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Antall arbeidsår tapt til psykiske lidelser: 

Gj.sn = 21 år per uføretrygd gitt pensjonsalder 67 år

Psykisk lidelse

Kreft

Nevro

Hjerte-kar

Skade/forgiftning

Muskel/skjelett
Annet

Lunge

Mykletun A. & Knudsen AK., NIPH, 2004
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Uføretrygding for 

psykisk lidelse skjer i 

ung alder

Uføretrygding for 

muskel-skjelett 

skjer i moden alder

Muskel-skjelett

Psykisk lidelse

Andre diagnoser

Alder ved uførhetstrygding i Norge 

Mykletun & Knudsen, 2004



4. Den store stygge ulven er ikke de alvorligste lidelsene. 

Det er de vanligste lidelsene. Depresjon og angst står alene

for halvparten av tapte friske leveår fra psykiske lidelser.

Folkehelseinstituttet, 2016



Andel tapte friske leveår (DALY) fra 

psykiske lidelser etter tilstand, Norge

13

Depresjon

Angst

Smisbruk

Schizofreni

Alkohol

Bipolar

Andre

AS

CD

Folkehelseinstituttet, 2016



5. Halvparten av disse debuterer før midten av tenårene. 

Tre fjerdedeler debuterer før midten av tyveårene. Og de 

funksjonshemmende symptomene starter lenge før.

Folkehelseinstituttet, 2018; Kessler et al., 2005



Tidlig debutalder

• Rundt halvparten av vanlige psykiske lidelser 

som depresjon og angstlidelser og de fleste 

utviklingsforstyrrelser debuterer i barne-, 

ungdoms- eller tidlig voksen alder (Kessler mfl., 

2005). 

• Tidlig debut gir grunn til stor bekymring fordi 

tidlig debut er forbundet med langvarige 

førsteepisoder og høye tilbakefallsrater 

(Fergusson, Boden & Horwood, 2007).



• Behandling iverksettes oftest ikke før 

noen år senere

• Intervensjon i tidlig fase av 

sykdommen kunne antakelig redusert 

alvorlighetsgrad og varighet og 

forebygget unødige følgesykdommer 

og -problemer.

Debutalder for psykiske lidelser

Folkehelseinstituttet, 2018; Kessler et al., 2005



Debutalder for psykiske lidelser: Median og 

inter-quartile rang (IQR) 25-75th percentiler

• Fobier: 7-14, IQR 4-20

• Impulskontroll-lidelser: 7-15; IQR 4-35 

• Andre angstlidelser: 25-53, IQR 15-75

• Stemningsforstyrrelser: 25-45, IQR 17-65 

• Rusmisbrukslidelser: 18-29, IQR 16-43 

• Ikke-affektiv psykose: Sene tenår - tidlig 20-år 

• ½ av psykiske lidelser starter innen midt i tenårene

• ¾ innen midten av 20-årene

• Senere er mest sekundært til andre forhold

• Alvorlige tilstander starter før mindre alvorlige.

Folkehelseinstituttet, 2018; Kessler et al., 2005



Antall DALYer etter alder, kjønn og 

lidelse; 2013

18

Females Males

Folkehelseinstituttet, 2018; Kessler et al., 2005



6. Depresjon- og angstproblemer blant 

barn og unge har økt kraftig de siste årene. 



Ungdata, 2012



Ungdata, 2018

Prosent ungdomsskoleelever med høyt nivå av 

depressive symptomer - kjønn og klassetrinn 

32%



1995-1997 2007-2009 2017-2019

Symptomer på depresjon og angst. UngHunt

SCL-5 (mean score > 2)           
44,5%

Folkehelseutfordringer i Trøndelag: Hunt4, 2017-2019



Diagnoser i spesialisthelsetjenesten

BUP



73% relativ økning 

fra 1,5-2,6% blant 

15-17 årige jenter 

fra 2010-2016 

Folkehelseinstituttet, 2018



138% relativ økning 

fra 1-2,3% blant 15-

17 åringer fra 2011-

2016 

Folkehelseinstituttet, 2018



50% relativ økning fra 

0,5-0,75% blant 15-

17 åringer fra 2011-

2014

Folkehelseinstituttet, 2018



Konsultasjoner hos fastlegen



67% relativ økning fra 

6-10% blant 15-17 

åringer fra 2008-2015 

Folkehelseinstituttet, 2018



Medisinbruk



Folkehelseinstituttet, 2013



67% relativ økning fra 

1,2-2,0% blant 15-17 

åringer fra 2007-2016

Folkehelseinstituttet, 2018



7. Depresjon, angst og atferdsproblemer i tenårene påvirker 

grunnleggende livsbetingelser i voksen alder som utdanning, 

yrkesvalg, yrkeskarriere og inntekt i voksen alder. Aller verst går 

det utover dem som ligger dårligst an i utgangspunktet. Slik 

skapes Forskjells-Norge



8. Faller man ut av videregående fordi man ikke 

mestrer følelsesmessige og sosiale utfordringer, 

øker sjansen med 20 prosent for å ende som ung 

uføretrygdet, oftes pga depresjon eller angst.



9. Depresjon og angst – både høye

symptomnivåer og diagnose - kan forebygges.



Medisinsk behandling
46 %

Rehabilitering
2 %

Sykehjemstjenester og 
hjemmesykepleie

27 %

Støttetjenester
7 %

Medisinske produkter for 
pasienter uten innleggelse

10 %

Forebygging og 
helsefremmende arbeid

3 %

Helseadministrasjon
1 %

Investeringer til helseformål 

Forebygging omfatter: 

Folkehelseinstituttet, 

Utredningsvirksomhet, 

forskning m.m., 

Tannhelsetjenesten, 

Folkehelse, Nasjonalt 

kunnskapssenter for 

helsetjenesten og 

Helsedirektoratet. 

Forebygging i 

kommunen, 

helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste og 

«annet forebyggende 

helsearbeid».

4 %

Helseregnskap, SSB, 2019

Helseutgifter,  etter type tjeneste, 2015



10. Den største effekten av skoleprogrammer som 

styrker barns emosjonelle og sosiale kompetanse, 

finnes på akademiske ferdigheter, nasjonale prøver, 

eksamener i matte, naturfag, norsk, engelsk. 



Sosial og emosjonell 

læringsprogrammer (SEL)

• Metaanalyse av 82 skolebaserte, universelle 

sosial og emosjonell læring (SEL) programmer

• 97 400 barn fra førskole til videregående

• Gjennomsnittsalder: 11 år

• 41% lav sosioøkonomisk status

• 38 studier utenfor USA

• Oppfølging fra 6 til 18 år etter tiltak

Taylor m.fl., Child Development, 2017



Resultater: Sosial og emosjonell 

læringsprogrammer (SEL) 

• Effektstørrelser = .13 til .33 (akademisk prestasjon)

• Varende fra 56-195 uker (3 ¾ år)

• Uavhengig av etnisitet, sosioøkonomisk bakgrunn og 

skolested

• Effekt på både helsefremmende og forebyggende utfall

• Sosiale og emosjonelle ferdigheter etter tiltak sterkeste 

determinant for trivsel og velvære senere.

Taylor m.fl., Child Development, 2017



11. Det lønner seg økonomisk å forebygge disse

problemene. Ved å investere i forebygging, sparer 

vi rett og slett inn mer enn det koster. 
Mcdaid, A-La-Park & Knapp, 2017



Mcdaid, A-La-Park & Knapp, 2017

Skolebasert sosial- og emosjonell læring (SEL) 

mot depresjon blant unge
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12. Jo tidligere vi investerer, desto mer

psykisk helse får vi igjen for pengene.



Heckman, James J. (2006). " Skill Formation and the Economics of 

Investing in Disadvantaged Children, Science, 312(5782): 1900-1902.

https://heckmanequation.org/assets/2014/04/The20Heckman20Curve_v2.jpg


13. De viktigste arenaene finner vi ikke i helsesektoren. 

De finnes i barnehagen og skolen. Det er derfor 

kompetansemålen i lærplanene i skolen er så viktige.



Derfor: 

Statsrådenes løfter



«I skolen skal livsmestring bli et tema som går igjen i ulike fag. 

Trygge barn som trives og mestrer lærer også mer på skolen… 

Kanskje snakker vi for lite om følelser? Kanskje mangler vi rett og 

slett ord når vi føler at vi ikke mestrer?»

Statsministerens nyttårstale 2019



“Vi tar psykiske problemer hos unge på stort

alvor. …Vi sørger også for at psykisk helse

kommer på timeplanen i skolene fra 2020.

Dagsavisen, 19. september 2018



«Selvfølgelig skal skolen også være et sted der elevene lærer 

seg å mestre sosiale og følelsesmessige utfordringer i livet». 

«Fordi følelsene og tankene våre avgjør hvordan vi samhandler 

med andre og navigerer i verden, er dette nødvendig 

livskunnskap for barn og unge»... «Det er jeg enig!». 

Aftenposten, 19. mai, 2019



«Skolen kan på systematisk måte gi 
ungdom kunnskap, verktøy og innsikt i 
hva som påvirker psykisk helse».

Fædrelandsvennen, 2. mai, 2017



Hvordan bør det tverrfaglige temaet

folkehelse og livsmestring møtes i

skolen?

Hva må gjøres?



Norsk



Hva syns dere om 

læreplanutkastet i 

norsk? Er det ikke fint? 

Norsk



«I norskfaget handler det tverrfaglige temaet folkehelse og 

livsmestring om å utvikle elevenes evne til å uttrykke seg 

skriftlig og muntlig. Dette gir grunnlag for å kunne gi uttrykk for 

egne følelser, tanker og handlinger, noe som er viktig for å 

håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap».

Norsk



Norsk

Men det er jo ingen kompetansemål i 

norsk om hvordan man skal kjenne igjen 

og uttrykke egne eller tolke andres 

følelser.



Det meste av kommunikasjonen 

vår med andre er jo uformell, 

automatisert, nonverbal og styrt av 

følelser og forhåndsinnstillinger.

Norsk



Og, den aller viktigste kommunikative

komponenten i mye kommunikasjon er jo 

følelsene. Har ikke du ikke lest Tarjei Vesaas, 

Jon Fosse og Hanne Ørstavik, Jan Tore?

Norsk - følelser



Følelsene påvirker både hva som 

formidles, hvordan det formidles, og 

ikke minst, hvordan budskap tolkes.

Norsk



Hvordan skal vi «utvikle evne til å 

uttrykke følelser» uten at følelser 

er med i kompetansemålene? 

Norsk



Norsk
Men, de grunnleggende ferdighetene 

spesifiserer i hvert fall at norskfaget 

har et særskilt ansvar for utviklingen 

av muntlige ferdigheter.



Ja, men vi savner kompetansemål på vanlig 

muntlig kommunikasjon som brukes i den 

daglig samhandlingen mellom oss, Jan Tore.

Norsk



Og vi savner også kompetansemål 

om nonverbal kommunikasjon, 

altså fokus på kommunikative

forhold utover selve bruken av ord.

Norsk



Nonverbal kommunikasjon er veldig viktig, 

spesielt i daglig uformelt samvær med 

andre. Mye av våre mestringsopplevelser 

og vår følelse av hvem vi er og hvordan vi 

har det skapes gjennom nonverbal 

kommunikasjon fra andre.

Norsk



Norsk
Det vil være naturlig 

å ha tverrfaglig 

samarbeid mellom 

norsk og kroppsøving 

om nonverbal 

kommunikasjon.



Norsk Ja, for folkehelse og 

livsmestring skulle være 

tverrfaglig, skulle det ikke?



Norsk

Vi savner også mer 

om kommunikasjon 

via digitale medier. 



De foreslåtte kompetansemålene er 

knyttet til ferdigheter i å lage mer 

formelle skriftlige tekster, men lite til 

ferdigheter i bruk av sosiale medier.

Norsk



Norsk Sosiale digitale medier er svært 

viktige for oss, og det er særskilte 

utfordringer i bruk av slike indirekte 

kommunikasjonsformer, 

utfordringer som kan påvirke vår 

folkehelse og livsmestring.



Norsk

Dette gjelder både hvordan vi bør uttrykke oss, og hvordan vi 

skal forholde oss til det vi opplever via digitale sosiale kanaler. 

Det er naturlig at vi får slike kommunikative ferdigheter via 

norskfaget.



Norsk

Her er noen forslag til nye 

kompetansemål i norsk:



Eleven skal kunne: 

➢ Utrykke egne følelser muntlig og nonverbalt på 

sosialt akseptable måter (2. og 4. trinn).

➢ Tolke andres følelsesuttrykk (2. og 4. trinn).

➢ Kommunisere uformelt, både nonverbalt, muntlig og 

skriftlig og via digitale medier (7. trinn).

Forslag til nye kompetansemål i norsk:



Eleven skal kunne:

• Samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke 

andre (2. trinn):

➢ Endres til : Samtale om og beskrive hvordan ord og 

nonverbale uttrykk kan påvirke andre (2. trinn).

• Reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, 

og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner 

(4. trinn).

➢ Endres til: Reflektere over hvordan vår språk- og 

kroppsbruk påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og 

endrer vår kommunikasjon i ulike situasjoner (4. trinn).

Forslag til endring av kompetansemål i norsk 

forts.:



Eleven skal kunne: 

• Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og 

skriftlig (4. trinn og liknende på 7. (økt med ordet 

reflektere) og 10. trinn).

➢ Endres til: Beskrive og drøfte tanker og 

følelser muntlig og skriftlig (4., 7. og 10. trinn). 

Forslag til endring av kompetansemål i norsk 

forts.:



Hvis man ønsker å redusere antall kompetansemål, 

kan flere av disse kompetansemålene erstattes med:

Eleven skal kunne: 

➢ Reflektere over hvordan kontekst, tanker og følelser 

påvirker mellommenneskelig kommunikasjon, og 

hvordan vi kan kommunisere på måter som ivaretar 

både egne og andres behov (gjentagende på alle 

trinn)

Forslag til endring av kompetansemål i norsk 

forts.:



Samfunnsfag



Hva syns du om 

Samfunnsfagene

da, Andreas? 

Samfunnsfag grunnskole



Samfunnsfag grunnskole

Samfunnsfag er det faget 

som best ivaretar det 

tverrfaglige emnet 

Folkehelse og livsmestring!



Det gjelder både overordnet, via 

kjerneelementet «Identitetsutvikling 

og fellesskap», via sin helhetlige 

inkludering av de andre tverrfaglige 

emnene, og i de spesifikke 

kompetansemålene.

Samfunnsfag grunnskole



Det er flott at man har 

repetisjon av temaer over 

tid, og at man begynner 

med alle temaene allerede 

fra 2. klasse med 

kompetansemål tilpasset 

denne aldersgruppen. 

Samfunnsfag grunnskole



Men det er viktig å huske 

på målsettingene med det 

tverrfaglige emnet, 

Folkehelse og livsmestring. 

Det er svært lite som går 

direkte på folkehelse.

Samfunnsfag grunnskole



Likevel, det er flere relaterte 

kompetansemål, f.eks. om levekår («…og 

samtale om korleis levekåra har endra 

seg» (2. trinn); «…ressurstilgång har 

påverka levemåten i Noreg» (4. trinn)) og 

om utenforskap («reflektere over kvifor

utanforskap oppstår, og kva konsekvenser 

det kan få på individ- og samfunnsnivå» 

(10. trinn)).

Samfunnsfag grunnskole



Men vi ser ikke at det er 

foretatt noen klar kobling til 

folkehelse – slik at elevene 

skal ha kunnskap om hva 

som påvirker folkehelsen. 

Samfunnsfag grunnskole



Samfunnsfaget har tatt opp 

begrepet følelser. Det gjøres ved at 

dere skal kunne «samtale om 

kjensler…» (2. trinn) og «reflektere 

rundt respekt for eigne og andre 

sine grenser knytt til kjensler, kropp 

og seksualitet» (7. trinn).

Samfunnsfag grunnskole



Men vi har ikke funnet noe kompetansemål om at elevene skal 

tilegne seg kunnskap om følelser eller ferdigheter i å mestre 

vanskelige følelser, sånn som Torbjørn Røe Isaksen sa. Verken i 

samfunnsfag eller i noen av de andre fagene.

Samfunnsfag grunnskole



«Skolen kan på systematisk måte gi 
ungdom kunnskap, verktøy og innsikt i 
hva som påvirker psykisk helse».

Fædrelandsvennen, 2. mai, 2017



Dvs. at det mangler 

kompetansemål på såpass 

essensielle forhold som følelsers 

funksjon, hvordan følelser, 

tanker og handlinger påvirker 

hverandre, hvor grensen går for 

vanlige følelser versus når skal 

man søke hjelp. 

Samfunnsfag grunnskole



Samfunnsfag grunnskole

Dagens kompetansemål har med at vi skal forstå hvordan vi blir 

påvirket av andre (sosiale prosesser). Men vi finner ikke noe om 

hvordan følelser påvirker tanker og handlinger, eller hvordan 

tanker kan regulere følelser og medvirke til livsmestring.



F. eks. at elevene bør ha kunnskap om hvilke uhensiktsmessige 

tanker som er vanlig å få i møte med sosiale utfordringer, for 

eksempel uenighet eller når vi hører noe vi tror er negativt om 

oss selv, og hvordan slike reaksjoner kan mestres. 

Samfunnsfag grunnskole



Du har sagt at det ikke er 

ønskelig med vurdering og 

karaktersetting på temaer innen 

Folkehelse og livsmestring. 

Samfunnsfag grunnskole



Men i gym skal 

vi ha det?

Samfunnsfag grunnskole



Samfunnsfag grunnskoleEtter vår mening er det minst like viktig å følge opp og vurdere 

progresjonen innen disse temaene som innen andre temaer. Det 

er mange erfaringer med at både elever og lærere nedprioriterer 

tema som ikke vurderes.  



Samfunnsfag grunnskole

Kanskje ikke så dumt å teste 

oss på hva vi kan om forholdet 

mellom følelser, tanker og 

handlinger, Jan Tore?



Her er noen forslag til nye 

kompetansemål:

Samfunnsfag grunnskole



Forslag til nye kompetansemål i samfunnsfag:

Eleven skal kunne: 

➢ Samtale om/utforske hva som påvirker hvordan 

mennesker har det, og hva kan man gjøre for å ha det 

bra (2. / 4. trinn).

➢ Reflektere over hvilke faktorer som påvirker 

menneskers helse og livskvalitet (7. og 10. trinn).

➢ Samtale om hvordan følelser påvirker våre valg, og 

hvordan det man tenker og gjør kan påvirke følelsene 

(2. og 4. trinn).

➢ Utforske hvordan følelser, tanker og handlinger 

påvirker hverandre (7. og 10. trinn). 



KRLE grunnskole



KRLE har inkludert det mest essensielle innen psykisk helse på 

individnivå, nemlig tanker, følelser og handlinger, via 

kompetansemålet i 4. klasse: «sette seg inn i og formidle egne 

og andres tanker, følelser og erfaringer». Det må vel være bra?

KRLE grunnskole



Ja, men KRLE, er 

jo et av de aller 

minste fagene! 

Hvorfor har du 

plassert det der? 

KRLE grunnskole



KRLE grunnskole
… og hvorfor 

bare på 4. trinn? 

Mindre kan den 

nesten ikke bli, 

Jan Tore



Det er spesielt viktig 

innen KRLE at elevene 

får forståelse for hva 

som påvirker ens etiske 

valg. Det er derfor flere 

kompetansemål som 

går på å utforske og 

beskrive egne og 

andres perspektiver i 

etiske dilemmaer (f.eks. 

på 7. og 10. trinn). ). 

Dermed kommer 

kommunikasjonsaspekt

et bedre frem nå enn 

tidligere.

KRLE grunnskole



Ja, men også har 

mangler det jo 

kompetansemål på 

så sentrale kunnskap 

som følelsers 

funksjon, hvordan 

følelser, tanker og 

handlinger påvirker 

hverandre, hvor 

grensene går for 

vanlige følelser 

versus når skal man 

søke hjelp. 

KRLE grunnskole



Verken her eller i 

andre fag har vi funnet 

noe kompetansemål 

om at elevene skal 

tilegne seg kunnskap 

om følelser eller 

ferdigheter i å mestre 

vanskelige følelser..

KRLE grunnskole



KRLE grunnskole

Og jeg savner fortsatt grunnleggende 

kunnskap om hvordan personer 

kommer fram til sine etiske valg og 

hvordan moral og normer utvikles

hos personer og i samfunn. 



Og jeg savner kunnskap om hva som medvirker til at man kan 

gjøre umoralske handlinger, f.eks. via personlighetsutvikling, 

gruppedynamikk, minoritet vs majoritetsproblematikk og egne 

følelser og tanker i situasjonen.

KRLE grunnskole



Det står i den generelle 

innledningen om KRLE 

at kompetansemålene 

legger vekt på 

eksistensielle spørsmål, 

for eksempel livskriser 

og mestring av 

hverdagen. 

KRLE grunnskole



Da er det rart at det ikke er noe om de 

viktigste mestringsfunksjonene man 

har, for eksempel hvordan tanker kan 

påvirke følelser og livsmestring.

KRLE grunnskole



Et eksempel kunne 

vært at elevene bør ha 

kunnskap om hvilke 

uhensiktsmessige 

tanker som er vanlig å 

få i møte med sosiale 

utfordringer, for 

eksempel uenighet, 

hvordan slike 

reaksjoner kan bidra til 

konflikt, og hvordan 

slike reaksjoner kan 

mestres. 

KRLE grunnskole



Faget oppleves fakta-

orientert med fokus på 

presentasjon av 

situasjonen i dag. Jeg 

savner kunnskap om 

hvordan religioner og 

holdninger (dvs tanker, 

følelser og handlinger) 

utvikles over tid.

KRLE grunnskole



Her er noen eksempler

på nye kompetansemål: 

KRLE grunnskole



Forslag til nye kompetansemål i 

KRLE grunnskole:

Eleven skal kunne: 

➢ Utforske hva som gjør at man gjør noe 

umoralsk (4. trinn).

➢ Utforske hvordan tanker, følelser og 

handlinger påvirker hverandre (7. trinn).

➢ Reflektere over hvordan moral, normer og 

religioner påvirkes og utvikles (10. trinn)



KRLE videregående



Har du noe å si om KRLE 

videregående også?

KRLE videregående



KRLE videregående

Jeg savner 

prosessorienterte 

kompetansemål om 

hva som påvirker 

utvikling av moral, etikk, 

og religion, både hos 

enkeltindivider og i 

samfunnet generelt. 



KRLE videregående

Også her savner jeg kompetansemål om kunnskap om hva 

som medvirker til at man utfører umoralske handlinger, både 

individuelle forhold som samvirket mellom tanker, følelser og 

handlinger, og sosiale forhold som gruppedynamikk, kultur, 

minoritet vs majoritetsproblematikk. 



KRLE videregående

Her er noen forslag til

nye kompetansemål:



Forslag til nye kompetansemål i 

KRLE grunnskole:

Eleven skal kunne: 

➢ Undre seg og reflektere over hvordan 

moral, etikk, livssyn og religioner utvikles 

(vg 3. trinn).

➢ Analysere hva som påvirker våre 

handlinger, for eksempel normbrytende 

atferd.



Matematikk grunnskole



Hva syns du om 

matteplanen, Isak?

Matematikk - grunnskole



Jeg er glad for at Folkehelse 

og livsmestring er med som 

tverrfaglig tema. Men fokus 

er svært snevert. Jeg 

savner de to andre 

tverrfaglige temaene. I de 

matematiske oppgavene 

kunne du ha innlemmet alle 

de tre tverrfaglige temaene 

uten å øke antall 

kompetansemål. Det burde 

du ha tenkt på, Jan Tore!

Matematikk - grunnskole



F. eks. kunne du lagt inn folkehelse 

i kompetansemålet «utforske og 

bruke formålstenlege sentralmål i 

eigne og andre sine statistiske 

undersøkingar» (7. trinn) og i 

«modellere situasjoner knytte til 

populasjoner, presentere resultata 

og argumentere for at modellen er 

gyldig» (10. trinn). Ganske 

detaljerte ferdighetsmål, forresten. 

Var det ikke det du skulle bort fra?  

Matematikk - grunnskole



Du kunne brukt slike 

statistiske tema til å 

undersøke problemstillinger 

fra Folkehelse og 

livsmestring. F. eks. ville det 

vært naturlig i matematikk å 

undersøke forskjeller 

mellom subjektive 

risikovurderinger og faktisk 

risiko. Da ville man bedre 

forstå hvordan mennesker 

resonnerer når de fatter 

beslutninger. Helt sentralt i 

livsmestring, Jan Tore.

Matematikk - grunnskole



Du kunne tatt det inn i 

kompetansemålene, slik du har 

gjort det med privat økonomi. 

Eller du kunne tatt det inn som 

eksempler man skulle arbeide 

med i undervisningen. 

Matematikk - grunnskole



Supert, Isak! Det skal

jeg notere meg.

Matematikk - grunnskole



I matte er det svært detaljerte faktaorienterte kompetansemål. 

Mange av dem går på konkrete kunnskaper eller ferdigheter 

som elevene skal ha. Stikk i strid med hensikten. Og det er 

ingen kompetansemål på motivasjon eller mestring, 

Matematikk - grunnskole



Men, noen av 

kompetansemålene sier 

da at barna skal utforske, 

noe som kan oppfattes i 

retning av mestring og 

motivasjon. Motiverende 

tilbakemeldinger er med i 

underveisevalueringene, 

spesielt på 2. trinn. 

Matematikk - grunnskole



Hvis det er meningen, 

bør du se på om 

kompetansemålene kan 

formuleres på en måte 

som ivaretar mulighet 

for mestringsfølelse hos 

elevene. 

Matematikk - grunnskole



Er du ikke klar over at matte er det faget hvor elevene får mest 

direkte erfaring med om de mestrer eller ikke? Ikke bare via 

tilbakemelding fra lærer, men direkte via sin egen forståelse og 

ved å gjøre oppgaver som har fasit svar. Her er nederlagene 

mange, Jan Tore. Det må vi forebygge. 

Matematikk - grunnskole



Derfor må du legge til rette 

for motiverende 

læringsprosesser på tvers 

av kompetansenivåer i 

matte. Og det holder jo ikke 

å gjøre dette bare på 2. 

trinn, Jan Tore.

Matematikk - grunnskole



Det sterke fokuset på 

kunnskaper med svært 

detaljerte kompetansemål, vil 

medvirke til et fortsatt 

kunnskapsfokus og dermed 

stress for elever. Var det ikke 

det du skulle unngå med 

fagfornyelsen, Jan Tore?

Matematikk - grunnskole



Jeg har ikke kompetanse til 

å vurdere hvert enkelt av 

disse kunnskapsmålene. 

Men det er mulig at 

mengden med detaljerte 

kunnskapsorienterte 

kompetansemål bør 

reduseres for å få plass til 

dybdelæring og et sterkere 

fokus på læringsprosessen, 

for eksempel for å sikre 

motiverende læreprosesser.

Matematikk - grunnskole



Kompetansemål og eksempler på undervisning i matematikk 

som bidrar til folkehelse og livsmestring er godt beskrevet 

internasjonalt av CASEL (http://www.casel.org/wp-

content/uploads/2017/08/SEL-in-Elementary-Math-8-20-17.pdf). 

Du burde ta en titt på det før du tar de endelige beslutningene.

Matematikk - grunnskole

http://www.casel.org/wp-content/uploads/2017/08/SEL-in-Elementary-Math-8-20-17.pdf


Det er viktig at slike 

sentrale og overordnete 

kompetansemål inkluderes 

under hele skoleløpet på 

en alderstilpasset måte.

Matematikk - grunnskole



Her er mine 

forslag til

endringer:

Matematikk - grunnskole



Forslag til endringer i kompetansemål i 

matematikk grunnskole:

➢ Den overordnede beskrivelsen av det tverrfaglige 

temaet Folkehelse og livsmestring utvides fra å gi 

inntrykk av å kun omhandle personlig økonomi til 

også å inkludere psykologiske tema knyttet til 

matematikk og som er viktig for personers 

helse og livsmestring. 

➢ Første setning bør derfor inkludere uttrykket 

«blant annet» for å ikke ekskludere andre temaer 

enn personlig økonomi. 



Ta inn andre eksempler:

• F.eks.: Gjennom faget skal elevane få forståing for 

matematiske representasjoner og modellar. 

➢ Endres til: Gjennom faget skal elevane få forståing 

for matematiske representasjoner og modellar som 

er viktig for deres helse og livsmestring, for 

eksempel personlig økonomi, forskjeller mellom 

subjektiv og reell risiko og andre forhold som vil 

medvirke til at dei tar ansvarlege livsval.

Forslag til endringer i kompetansemål i 

matematikk grunnskole:



Naturfag



Hva syns dere 

om læreplanen i 

naturfag, da Eilif 

og Hassan?

Naturfag



I den overordnede delen, under «Fagets 

relevans», under kjerneelementet «Kropp og 

helse», «Verdier og prinsipper», og beskrivelsen 

av det tverrfaglige emnet brukes begrepet «helse» 

eller spesifisering av at faget skal omhandle både 

fysisk og psykisk helse. Det er bra!  

Naturfag



Men det er elendig oppfølging i 

kompetansemålene. Der er 

psykisk helse nærmest helt borte. 

Hvorfor gjør du sånt, Jan Tore?

Naturfag



De fleste 

kompetansemålene som 

omhandlet folkehelse og 

livsmestring i forrige 

versjon, er nå borte! 

Naturfag



Naturfag

Du har tatte dem 

vekk, Jan Tore! Fy!



Hvordan skal skolen kunne bidra 

til bedre psykisk folkehelse og 

livsmestring uten at det er tatt med 

i kompetansemålene?

Naturfag



Vet du ikke at personlighet, tenkning, følelser, atferd og sosiale 

relasjoner er naturlig. Det er så naturlig at alle vi dyra har mer 

eller mindre av det. Og vi mennesker har veldig mye av det. 

Akkurat som hunder har et mangfold av personligheter, har vi 

mennesker det. Psykisk helse er naturfag, Jan Tore! Selv en 

kunnskapsminister må da forstå det!

Naturfag



Her er bare noen eksempler på 

temaer som ikke er med, men 

hører hjemme i naturfag, Jan Tore: 

Naturfag



Utvikling av tenkning. Tenk på hvordan tenkningen hos oss 

mennesker utvikler seg fra spedbarnsalder og ut livet. På 2. 

trinn er det kompetansemål om sansene. Men tenk på hvordan 

informasjon fra sansene blir behandlet, husket, og koblet 

sammen med annen informasjon, tanker og følelser, for så å gi 

grunnlag for vår atferd. Det endrer seg hele livet. Da holder det 

ikke med litt sansning på 2. trinn, Jan Tore. Du har da forandret 

deg siden du gikk i annen klasse? Har du ikke?

Naturfag



Hva er følelser? Psykiske helseplager øker kraftig blant jenter, 

men også blant gutter. Kanskje skyldes noe at vi er blitt åpnere. 

Men det er ingen tvil om at unge sliter mer nå enn før. Husker 

du ikke hva Erna sa? --- Og så har du bare droppet kunnskap 

om hva følelser er, hvilke grunnleggende følelser vi har, 

hvordan de gjenkjennes og uttrykkes hos oss selv og andre, 

hva formålet med dem er, hva som er normale følelser og 

grensene mellom det vanlige og hvor man kan søke hjelp. Det 

er for dårlig, Jan Tore. Hører du ikke på Erna?

Naturfag



«Kanskje snakker vi for lite om 

følelser? Kanskje mangler vi rett 

og slett ord når vi føler at vi ikke 

mestrer?»

Statsministerens nyttårstale 2019



Utvikling av følelser. Det er fint at vi på 7. trinn skal få om 

kroppslige forandring i pubertet og hvordan pubertet kan 

påvirke følelsene. Men vi har følelser på andre stadier i livet 

også, Jan Tore. De utvikler seg hele tiden, de. Dette må vi ha 

gjennomgående på alle alderstrinn. Også hvordan vi kan bli 

flinkere til å regulere følelsene våre. Mestrer vi ikke 

følelsesreguleringen, mestrer vi ikke livet. Kompetansemål!!!

Naturfag



Hva styrer atferd? Det er mange individuelle faktorer som 

påvirker personers atferd. Vår personlighet, hvilke tanker og 

følelser tidligere opplevelser vi bringer med oss gjennom livet. 

Sånn er det med alle dyr. Hunder og katter og mennesker. Det 

er naturfag, Jan Tore! I naturfag er det naturlig at vi også lærer 

om vanlige fysiske og psykiske konsekvenser av å ha hatt 

negative opplevelser. 

Naturfag



Hva er personlighet? Hva er vanlige personlighetstrekk?

Personlighet er svært stabile trekk gjennom livet, og har ofte et 

biologisk grunnlag. Det er naturlig at vi lærer i naturfag om hva 

personlighet er, kan redegjøre for de viktigste 

personlighetstrekkene og deres utvikling og stabilitet over tid, 

og redegjøre for nødvendigheten av variasjon i 

personlighetstrekk i befolkningen. Det hjelper oss til å forstå 

mangfold og respektere at vi alle er både forskjellige og like. 

Tenk at du kunne glemme det, Jan Tore!

Naturfag



Forholdet mellom biologiske og psykologiske faktorer.

Psykologiske faktorer kan påvirke fysisk helse og biologiske 

faktorer påvirke kan psykisk helse og livsmestring. Vi må lære 

om hvordan det skjer. Det er kunnskap. Det har du også glemt! 

Tenk at man i 2019 må lage høringsuttalelser for å minne 

statsråden om at kropp og sjel henger sammen! 

Naturfag



Hvordan er de nevrale systemene bygd opp, og hvordan er 

sammenhengen mellom nevrale systemer og psykiske forhold 

slik som tanker, følelser og handlinger. Det foreslåtte 

kompetansemålet på 7. trinn «gjøre rede for noen av kroppens 

organsystemer og beskrive hvordan systemene virker 

sammen» er kanskje ment å omfatte de nevrale systemene, 

men da er det være misvisende å snakke om «organsystemer». 

Naturfag



Kompetansemålene innen helse har nå hovedfokus på 

fysisk helse. Tenk at en førsteklassing må minne 

statsråden om at psykisk helse er en like viktig del av 

helsen som fysisk helse! Jeg kan nesten ikke tro at det 

er sant jeg, Jan Tore. Men du begynner vel å bli litt 

gammel, så du har vel bare glemt det…

Naturfag



I naturfag handler de siste 2-3 kompetansemålene på hvert 

alderstrinn om helse. Det siste er gjerne om det som kan påvirke 

folkehelsen. Også her er hovedfokus på fysisk helse: 

smittsomme sykdommer (2. trinn), kroppens ytre forsvar (4. 

trinn), helse og livsstil (7. trinn), immunforsvar og vaksiner (10. 

trinn), og aktuelle helse- og livsstilsspørsmål (VG1). 

Naturfag



Du må endre disse 

kompetansemålene slik at 

de også omfatter  psykisk 

helse og livsmestring.

Naturfag



De fleste kompetansemålene er 

rene kunnskapsmål. De må du 

endre slik at de også inneholder 

ferdigheter. Kunnskap alene, 

endrer ingenting. 

Naturfag



I naturfag er det som i matte, massevis av kompetansemål. 

Variasjonen i detaljnivå er stor. De første målene på hvert trinn 

er ofte generelle, så blir de veldig spesifikke. Syns ikke du at 

dette er litt rart at:

Naturfag



Vi skal kunne «bruke atommodeller i periodesystemet til å 

gjøre rede for grunnstoffer og kjemiske forbindelser», men 

ikke bruke språk og tanker til å styre følelser, handlinger i 

sosiale forbindelser.

Naturfag



Vi skal kunne «utforske sammenhenger mellom abiotiske 

og biotiske faktorer i et økosystem», men ikke utforske 

sammenhenger mellom kontekst, følelser, tanker og 

handlinger i dagliglivet.

Naturfag



Vi skal kunne «bruke platetektonikkteorien til å forklare 

jordas utvikling over tid», men ikke bruke 

utviklingspsykologi til å forklare hvordan egen personlighet, 

følelser, tanker og handlinger utvikles over tid. 

Naturfag



Vi skal kunne «beskrive elektronisk og ioniserende stråling 

og organiske og uorganiske karbonforbindelser», men ikke 

hvordan deres egen utstråling påvirker og påvirkes av 

andre i mellommenneskelige forbindelser.

Naturfag



Vi skal kunne «beskrive bølgefenomener og gjøre rede for 

systemer som anvender trådløs kommunikasjon", men ikke 

gjøre rede for hvordan vi tilpasser oss hverandre og bruker 

kroppsrytmer og bølger frem og tilbake i nonverbal ansikt-

til-ansikt-kommunikasjon.

Naturfag



Jeg er helt sikker på hvilke av disse kompetansemålene du ville 

hatt mest nytte av i livet om det var du som skulle gå på skolen 

og kanskje også opp gjennom resten av livet. Men de finnes 

altså ikke i kompetansemålene dine i den nye læreplanen...  

Naturfag



Her er noen forslag til 

nye kompetansemål:

Naturfag



Forslag til nye kompetansemål i naturfag:

➢ Utforske og gjøre rede for hva følelser er, hvilke 

grunnleggende følelser eksisterer, hvilken funksjon 

de har, og hvordan de utvikles over tid (2., 4. 

og/eller 7. trinn).

➢ Beskrive hva tanker er, hvilken funksjon de har og 

hvordan evnen til å tenke utvikles over tid (4., 7. 

og/eller 10. trinn).

Eleven skal kunne: 



Forslag til nye kompetansemål i naturfag:

Eleven skal kunne: 

• Gjøre rede for hvordan biologiske faktorer er 

relatert til tanker, følelser og handlinger (10. trinn)

• Gjøre rede for menneskers 

stressreaksjonssystemer, og benytte kunnskap 

om hvordan stressreaksjoner kan påvirkes til å 

ivareta egen og andres helse (10. trinn)



Forslag til endring av kompetansemål i naturfag

forts.:

Eleven skal kunne: 

➢ Fjerne ordet «organ» fra kompetansemålet: gjøre 

rede for noen av kroppens (organ) systemer og 

beskrive hvordan systemene virker sammen (7. trinn).

• Gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale 

om tiltak for å verne kroppen mot smittsomme 

sykdommer (2. trinn).

➢ Endres til: Samtale om hvordan vi kan ta vare på vår 

egen fysiske og psykiske helse.



Forslag til endring av kompetansemål i naturfag

forts.:

Eleven skal kunne: 

• Samtale om hva helse er og drøfte hvordan livsstil 

påvirker helse (7. trinn).

➢ Endres slik at ordet livsstil ikke snevrer temaet inn til 

fysisk helse: samtale om hva helse er og drøfte 

hvordan våre handlinger påvirker vår fysiske og 

psykiske helse.

• Drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv 

helse (10. trinn).

➢ Endres til å inkludere psykisk helse generelt: drøfte 

spørsmål knyttet til psykisk, seksuell og reproduktiv 

helse.



Forslag til endring av kompetansemål i naturfag

forts.:

Eleven skal kunne: 

• Drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere 

pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (VG1).

➢ Endres til: Drøfte hvordan man kan påvirke sin helse 

og vurdere påliteligheten i informasjon fra ulike kilder 



Engelsk



Hva syns dere 

om læreplanen i 

Engelsk, da, 

Aase og Sara?

Engelsk



Kommunikasjon - både å 

kunne uttrykke seg og kunne 

forstå andres budskap - er et 

sentralt aspekt ved Folkehelse 

og livsmestring.

Engelsk



Engelsk

Vi er glade for at den 

kommunikative siden 

av fremmedspråk er 

prioritert, både i de 

generelle 

beskrivelsene, 

kjerneelementene og 

i kompetansemålene.



Vi er også glade for at man på 

2. og 4. trinn har 

kompetansemål som inkluderer 

kommunikasjon av behov, 

følelser, interesser og dagligliv.

Engelsk



Det vil si at man ikke 

bare ivaretar formell 

kommunikasjon, 

men også de oftest 

forekommende 

formene for 

kommunikasjon.

Engelsk



Det er også positivt at man har 

med kompetansemål som 

omhandler kommunikasjon på 

nett, da engelsk er hovedspråk 

for kommunikasjon på nett. 

Engelsk



Men kompetansemålene på 7., 10. 

og VG1 må gjøres tydeligere på at 

dette også gjelder uformell 

kommunikasjon, f. eks. på sosiale 

medier, for å sikre at slik uformell 

kommunikasjon også ivaretas 

oppover på trinnene.

Engelsk



Kroppsøving



Kroppsøving
Hva syns dere 

om læreplanen 

i Kroppsøving, 

da, Nina?



Kroppsøving

Psykisk helse er 

inkludert i den generelle 

innledningen. Men i 

kompetansemålene er 

har psykisk helse blitt 

nesten helt borte. Her er 

noen eksempler på 

temaer du må få med:



Kroppsøving

Følelser, Jan Tore, 

det er kroppslige 

fenomener. Du har 

glemt å kople det 

kroppslige og det 

følelsesmessige. 

Kort sagt: 

sammenhengen 

mellom fysisk og 

psykisk helse. 



Kroppsøving

Samspillet mellom kropp og 

sjel er komplekst. Vi må lære 

om hvordan kroppen gir 

signaler om hvordan man har 

det. Det er viktig for å endre 

atferd til økt livsmestring. Og vi 

må lære om hvordan psykisk 

helse gir signaler om behov for 

fysisk aktivitet.



Kroppsøving

Vi må få både kunnskap 

og erfaringer og med det 

ferdigheter og 

kompetanse om koblingen 

mellom fysiske 

bevegelser, kroppslige 

reaksjoner og følelser.



Kroppsøving

Koblingen mellom kropp og 

sjel må tydeliggjøres på alle 

trinn, Jan Tore. Hvis ikke er 

det stor risiko for at lærere 

ikke inkluderer psykiske helse 

i faget. 



Kroppsøving

Det må være 

like stort fokus 

på ferdigheter i 

psykisk helse 

som det er i 

fysisk helse. 



Kroppsøving

Det betyr at vi må trene like 

mye på å mestre følelser, 

tenke fornuftig, styre vår 

atferd og opprettholde gode 

relasjoner til andre som vi 

gjør på å trene kondisjon, 

muskelstyrke og spenst og 

smidighet i kroppen. Og vi 

må ha det på alle trinn fordi 

vi utvikler oss..



Kroppsøving

Du burde skamme deg. 

Massevis av kompetansemål 

på fysisk helse. Ingen på 

psykisk helse. At det går an!



Kroppsøving

Kroppsøving kan også 

være en naturlig arena 

for et tema som ikke er 

dekket i andre fag, 

nemlig nonverbal 

kommunikasjon.



Kroppsøving

Elevene må få kunnskap 

om hvordan, og via 

hvilke prosesser, deres 

fysiske aktiviteter 

påvirker deres fysiske og 

psykiske helse. Det er 

naturlig at slik kunnskap 

gis både i kroppsøving 

og i naturfag.



Kroppsøving

Her er noen 

forslag til 

kompetansemål:



Forslag til nye kompetansemål i kroppsøving:

➢ Kjenne igjen kroppslige signaler og bruke kroppen 

til å kunne regulere følelser og mestre stress 

(gjentas på flere trinn).

Eleven skal kunne: 



Forslag til endrete kompetansemål i 

kroppsøving:

• Forstå og praktisere enkle reglar i samspel i ulike 

bevegelsesaktivitetar (2. trinn).

➢ Endres til: Forstå og praktisere enkle formelle og 

uformelle reglar i samspel i ulike 

bevegelsesaktivitetar. 

Eleven skal kunne: 



Forslag til endrete kompetansemål i 

kroppsøving:

• Forstå og bruke reglar for samhandling i spel og 

bevegelsesaktivitetar (4. trinn).

➢ Endres til: Forstå og bruke reglar for samhandling 

og nonverbal kommunikasjon i spel og 

bevegelsesaktivitetar. 

➢ Tilsvarende tydeliggjøring av at elevene skal øve 

på, og utvikle ferdigheter i nonverbal 

kommunikasjon på flere trinn enn 7., 10. og VG1.

Eleven skal kunne: 



Mat og helse



Hva syns dere 

om læreplanen 

i Mat og helse, 

da, jenter?

Mat og helse



Det er veldig bra at Mat og helse på alle trinn 

har kompetansemål som handler om 

folkehelse. Dermed skapes en bevissthet om 

sammenhengen mellom mat og helse. 

Mat og helse



Men verken i de generelle 

beskrivelsene av faget eller i 

kompetansemålene 

spesifiseres det at helse 

også omfatter livskvalitet, 

trivsel og velvære og psykisk 

helse. Ikke bra, Jan Tore.

Mat og helse



Fokus i de temaene som tas 

opp gir inntrykk av at man 

med helse kun mener fysisk 

helse. Det er ganske dumt! 

Mat og helse



Utkastet peker på sammenhenger 

mellom hvilke matvarer man spiser og 

helse på lang sikt. Men det er lite om 

hvordan, altså prosessene som gjør at 

mat og helse påvirker hverandre. På 

psykisk helse er det ikke noe av dette.

Mat og helse



På samme måte som mat kan påvirke 

fysisk helse, kan mat også påvirke 

psykisk helse, og det er viktig at 

elevene forstår hvordan dette skjer. 

Mat og helse



Et annet element er at 

unormalt matinntak (for 

mye og/eller for lite) ofte 

er en viktig faktor for 

barn og unge med 

psykiske problemer, for 

eksempel som symptom, 

mestringsstrategi, 

og/eller medvirkende 

årsak. Det er derfor 

naturlig at faget Mat og 

helse tar opp 

sammenhenger mellom 

mat, matinntak og 

psykisk helse. 

Mat og helse



Fremmedspråk



Hva syns dere om 

læreplanen i 

Fremmedspråk, da?

Fremmedspråk



Hvorfor er Folkehelse og 

livsmestring ikke er inkludert som 

tverrfaglig tema i Fremmedspråk?

Fremmedspråk



Kommunikasjon er et vesentlig område innen 

livsmestring og kommunikasjon er tydelig 

dekket, både i den generelle delen og i 

kompetansemålene. Det er bra, Jan Tore!

Fremmedspråk



Det er positivt at man har fokus på 

uformell kommunikasjon, for eksempel 

av personlige og dagligdagse emner. 

Fremmedspråk



Fremmedspråk Følelser, og hvordan disse 

kommuniseres og oppfattes, er 

kanskje det mest kompliserte 

og samtidig viktigste elementet 

i kommunikasjon.



Fremmedspråk
Der er vi ganske forskjellige 

på tvers av språk og kultur.



Og non-verbalt er vi svært ulike. 

Der jeg kommer fra, tar vi på 

hverandre hele tiden. I USA og Kina 

gjør de det neste ikke i det hele tatt! 

Fremmedspråk



Fremmedspråk er ikke 

bare ord, Jan Tore, måten 

vi er på mot hverandre! 

Fremmedspråk



Kommunikasjon av følelser og 

non-verbal kommunikasjon må bli 

tydeligere i kompetansemålene 

på Fremmedspråk!

Fremmedspråk



Arbeidslivsfag



Arbeidslivsfag

Og du, Alfred, 

hva syns dere 

om læreplanen i 

Arbeidslivsfag?



Arbeidslivsfag

Jeg forstår rett og slett ikke hvorfor 

Folkehelse og livsmestring ikke er med 

som tverrfaglig tema i Arbeidslivsfag på 

ungdomstrinnet. Mestring i arbeidslivet 

er jo helt essensielt for personers helse 

og mestring av livet. 



Arbeidslivsfag

Det er noen viktige faktorer for livsmestring 

som er tatt med i beskrivelsen av det 

tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling. F. 

eks. konsekvenser for helse av å arbeide med 

andre, konfliktløsing og sosiale ferdigheter. 



Arbeidslivsfag

Men det må jo komme kompetansemål 

om bevisstgjøring av disse forholdene, 

for eksempel at man skal kunne 

reflektere rundt hvordan det å arbeide 

påvirker helse og livskvalitet. 



Utdanningsvalg



Og hva syns dere 

om læreplanen i 

Utdanningsvalg, da?

Utdanningsvalg



Den generelle beskrivelsen av 

faget - også det tverrfaglige 

temaet Folkehelse og livsmestring 

– tar godt vare på de komplekse 

balansegangene i faget. 

Utdanningsvalg



For eksempel mellom egne og 

samfunnets behov, mellom å ta 

beslutninger og usikkerheten ved 

beslutninger, og sammenheng mellom 

identitet, etikk og utdanningsvalg.

Utdanningsvalg



Det er positivt at kompetansemålene nå inkluderer 

psykososiale forhold, som å «gjøre rede for hva og hvem som 

påvirker karrierevalg …» og «utvikle mestringsstrategier for å 

løse problemer relatert til å håndtere karriereutfordringer og 

overganger».

Utdanningsvalg



I det første kompetansemålet ser det ut 

som man vil dekke alt om sammenhengen 

mellom egen identitet, yrkesvalg og 

livsmestring.

Utdanningsvalg



Du vet jo, Jan Tore, at når man 

skal dekke alt, blir det uklart.

Utdanningsvalg



Vi er enige i at det er viktig å 

poengtere sammenhengen mellom 

identitet og karriereønsker.

Utdanningsvalg



Utdanningsvalg
Men kompetansemålet er for utydelig på hvilke 

kobling det skal være med livsmestring. Det må  

komme tydeligere frem at en god match mellom 

identitet og karriere kan medføre bedret 

livsmestring (eller med andre ord, livskvalitet).



Her er et forslag til 

endret kompetansemål:

Utdanningsvalg



Forslag til endrete kompetansemål i 

utdanningsvalg:

Eleven skal kunne: 

• Beskrive egne styrker og personlige egenskaper 

og interesser, og kunne se dette i sammenheng 

med karriereønsker og livsmestring.

➢ Endres til: Reflektere over egen identitet og 

personlighet, og se dette i sammenheng med 

karriereønsker og hva som gir god 

livsmestring.



Generelt



Temaet om hvordan 

tanker, følelser og 

handlinger påvirker 

hverandre er 

relevant for flere 

fag. Vi 

førsteklassinger har 

ingen sterke 

meninger om hvilke 

fag de skal 

inkluderes i som 

kompetansemål, 

det viktigste er at 

de inkluderes og gis 

et utviklings-

perspektiv tilpasset 

alle alderstrinn.



Men det som skal det være tverrfaglig, 

må gå på tvers av fag, ikke som med 

psykisk helse, hopes opp i

samfunnsfag og KRLE! Da kunne det

jo like gjerne vært et eget fag. 



Ja det er eget fag det burde vært. Merkelig 

at man har kroppsøving som eget fag, men 

ikke mental øving. Men det løpet er 

foreløpig kjørt, ser det ut til.



Du har sagt at «elevene ikke skal vurderes i sin 

evne til å mestre livet.» Derfor vil du ikke ha 

karaktersetting i Folkehelse og livsmestring. Vi 

førsteklassinger mener at det er like viktig å 

følge opp og vurdere progresjonen innen disse 

temaene som i andre temaer. Basta!



Vi skal kanskje ikke vurderes på vår evne til å 

mestre livet, men hvorfor kan vi ikke vurderes på 

vår kunnskap om psykisk helse, folkehelse og 

livsmestring, Jan Tore? Vi vet jo at både elever og 

lærere nedprioriterer tema som vi ikke vurderes på. 



Matematikk - grunnskole

Så vil vi henvise til WHOs oversikt over livsmestringsferdigheter 

(WHO Skills for Health) (spesielt figur 3 på side 9). Der ser du 

temaer som Livsmestringsnetteverket nevner i sine 

høringsuttalelser. Du må sikre at livsmestringsferdighetene som 

WHO definerer, blir ivaretatt på tvers av fag: 

http://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skills4he

alth_03.pdf (oversikt s. 9).

http://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skills4health_03.pdf


Og så lurer jeg på: Hvorfor 

har Fagfornyelsen i så liten 

grad brukt fagfolk som er 

eksperter på temaer som 

psykisk helse, folkehelse og 

livsmestring når dere har 

formulert beskrivelsene og 

valgt kompetansemål? Dere 

har jo gjort det i de andre 

fagene. Hadde dere gjort det 

i de tverrfaglige temaene 

også, så hadde dere 

kanskje sluppet noe av 

denne misnøyen og alt det 

ekstraarbeidet.

Norsk



Til slutt: Du må nok lese kronikken som 

professor Arne Holte og 

Livsmestringsnettverket skrev i Aftenposten, 

minst én gang til. Den er knakende god! 

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/

GGwvGl/Ny-lareplan-i-skolen-uten-psykisk-

helse-Dette-kan-du-ikke-leve-med_-Sanner

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/GGwvGl/Ny-lareplan-i-skolen-uten-psykisk-helse-Dette-kan-du-ikke-leve-med_-Sanner


Den lyder slik:



Statsministeren løftet det frem. Mer enn 100.000 unge har 

krevd det. Elev- og lærerorganisasjonene har krevd det. 

Psykologforeningen og en rekke andre organisasjoner har 

krevd det. Helseministeren og kunnskapsministeren har 

lovet det. Psykisk helse skal inn i skolen.

Psykisk helse er vår evne til å regulere følelser, tenke 

fornuftig, styre våre handlinger og opprettholde gode forhold 

til andre. Følelser er kroppens spontane forberedelser på 

handling: ømhet, glede og interesse, men også redsel, 

avsky, sinne, tristhet, misunnelse, sjalusi, skyld og skam.

Ny læreplan i skolen uten psykisk helse

– Dette kan du ikke leve med, Sanner

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-nyttarstale-2019/id2623249/
https://mentalhelse.no/aktuelt/sinn-og-samfunn/vi-trenger-mer-om-psykisk-helse-i-skolen
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ulike-mennesker-ulik-behandling-1.1204394
https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/skolen-maa-gi-kunnskap-om-psykisk-helse


Følelsene har viktige funksjoner i livsmestringen. Uten 

følelser, ingen livsmestring. Hva vi føler, styres av og styrer 

hvordan vi oppfatter og tenker.

Sammen bestemmer følelser og tanker hva vi sier og gjør, 

som igjen styres av sine konsekvenser. Fordi følelsene og 

tankene våre avgjør hvordan vi samhandler med andre og 

navigerer i verden, er dette nødvendig livskunnskap for barn 

og unge.

Men det skal elevene ikke lære om. I siste høringsutkast til 

ny læreplan spriker de innledende fagomtalene av FoL og 

kompetansemålene.



I målene for hva elevene skal kunne, finnes ikke ett ord 

om sammenheng mellom følelser, tanker og handling. Ei 

heller om hvordan dette utvikles med økende alder, 

kjønn og etnisitet.

Tenk så gøy å få lære om endringene i følelsesliv, 

tenkning og adferd ettersom man utvikles! Fantastiske 

interaktive læremidler kunne tilpasses hvert klassetrinn, 

med sjanse for at barna lærer å forstå seg selv bedre, 

også i relasjon med andre.



Hvis vi dykker dypere i utvalgte fag, ser vi at i norsk skal 

elevene lære skriftlig kommunikasjon og formell debatt. 

Bra! Men det meste av vår kommunikasjon med 

hverandre er jo uformell, automatisert, nonverbal og ofte 

styrt av følelser og forhåndsinnstillinger.

Hvordan vi oppfatter handlingers mening, styres av 

sammenhengen. Når måten vi forstår sammenhengen 

på endres, endres også forståelsen av handlingen.

Dette er grunnleggende for å forstå bruk av språk. 

Kompetansemålene nevner ikke noe av dette. Identitet 

og selvfølelse er redusert til å presentere seg selv.

Ordet følelse/kjensle finnes ikke. Har de ikke lest 

Vesaas?



I samfunnsfag er demokrati og medborgerskap og 

bærekraftig utvikling kjerneelementer. FoL er det ikke. 

Men det er her vi finner det meste av integreringen av 

FoL, som skulle vært tverrfaglig. Bærebjelken er identitet 

og fellesskap. Vinklingen er naturlig nok mest 

samfunnsvitenskapelig. Flere mellommenneskelige 

temaer, f.eks. vennskap, er med fra tidlig og gjentas over 

tid. Bra!

Men kompetansemålene inneholder ingenting om helse 

eller livskvalitet, heller ikke om verktøy elevene kan bruke 

i dagliglivet for å styrke egen psykisk helse. Kjensle 

nevnes én gang, men da som sjølkjensle, ikke om 

følelser. 



Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et av de 

minste fagene. Det er her vi finner kompetansemålet om 

at elevene skal kunne sette seg inn i og formidle egne og 

andres tanker, følelser og erfaringer.

Men hvorfor kun på 4. trinn og uten å drøfte 

sammenheng mellom følelser, tanker og handlinger?

Vi kunne vel også ventet at KRLE hadde kompetansemål 

på livskvalitet, moralutvikling og hva som gjør at vi 

utfører uetiske handlinger? Men nei. 



Det som sto om følelser i forrige versjon, er borte. 

Psykisk helse er redusert til seksualitet og pubertet.

Elevene skal kunne gjøre rede for kroppens 

forandringer i puberteten og hvordan puberteten 

påvirker følelser og livsstil påvirker helse. Fint. Men 

sammenhengen mellom kropp og følelser utover det 

pubertale er neglisjert.

Er det virkelig blitt slik at vi i 2019 må sende 

høringsinnspill for å understreke at fysisk og psykisk 

helse henger sammen?



I naturfag er psykisk helse plassert i 7. klasse.

Og hjernen og det biologiske grunnlaget for følelser, 

tanker og adferd er ikke med. For ikke å nevne 

betydningen av arv og miljø og naturlig og nødvendig 

variasjon i personlighet og egenskaper. 



I matematikk er kompetansemålene omfattende, 

detaljerte og faktastyrte. Men hvorfor brukes ikke 

eksempler fra FoL?

Menneskers intuitive vurdering av tilfeldighet og risiko er 

ofte skjeve, automatiserte og feilaktige sammenlignet 

med matematiske kalkulasjoner. Elevene burde kunnet 

drøfte forskjeller mellom persepsjon og kognisjon og 

matematikk.

Eksempler kunne vært brukt fra både arvelighet, 

risikoadferd og gode helsevalg psykisk og fysisk. Men 

atter nei.



I kroppsøving nedtones idrett til fordel for bevegelse, 

lek, øving, aktiv livsstil og god helse. Flott! Fysisk 

aktivitet virker antidepressivt og styrker psykisk helse.

Men kjenner du noen som har falt ut av skolen fordi de 

fikk for lite gym? Ikke? Men du kjenner kanskje noen 

som droppet ut fordi de ikke mestret psykososiale 

belastninger?

Til tross for omfattende dokumentert effekt og gjentatte 

krav fra elevene, har knapt noen skole i Norge 

inkludert psykisk helsetrening som del av ordinær 

undervisning.



Fagfornyelsen gir unik anledning til å likestille fysisk og 

psykisk helsetrening i skolen. Vedtas forslaget til 

læreplan uten dette, har regjeringen skuslet bort denne 

sjansen.

Dette er ikke hva over 100.000 unge skrev under på. 

Det er ikke hva elevene, lærerne og de faglige 

organisasjonene ba om. Det er heller ikke hva 

helseministeren og kunnskapsministeren lovet.



Kunnskapsministeren sa nylig til VG at «Livsmestring 

handler om at elevene skal være rustet til å håndtere 

oppturer og nedturer i sine liv … og livsmestring går inn 

under skolens brede samfunnsoppdrag».

Slik kompetansemålene er nå, vil den virkningen utebli. 

Her er knapt noen kompetansemål som vil styrke 

elevenes psykisk helse. Heller ingen verktøy.

Forslaget svekker omstillingen mange skoler nå gjør for 

å styrke elevenes kompetanse på psykisk helse og for å 

bli psykisk helsefremmende. For disse er den nye 

versjonen av læreplanen en skuffelse.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6n7578/naa-skal-elevene-laere-seg-livsmestring-og-personlig-oekonomi


Det skolene trenger nå, er en plan med tydelige 

kompetansemål som hjelper dem til å løfte FoL og 

prioritere psykisk helse.

Slik det nå er, har ideen om psykisk helse som del av 

et tverrfaglig tema, FoL, og ikke som eget fag, spilt 

fallitt.



Men er ikke skolens oppdrag faglig læring, ikke helse? 

Jo da. En metaanalyse av 82 studier med 97.000 

elever på tvers av land, etnisitet og sosiale grupper 

viser at den største effekten av sosial og emosjonell 

læring i skolen nettopp er på – akademiske ferdigheter! 

(Taylor m.fl., 2017).



Jeg tror vi må skjære igjennom her, Erna. 

Vi kan ikke la Jan Tore neglisjere psykisk 

helsekunnskap og psykisk helsetrening i 

skolen på den måten det nå ligger an til.



Det skal jeg ordne, Jonas. 



Du, Jan Tore, ….



Så, til slutt: 

Hva sa egentlig Leo Ajkic?



• Leo snakket om livet

• Leo snakket om når den 

psykiske helsen trues.

• Leo snakket om når den 

psykiske helsen virker.

• Leo snakket om de syv

viktigste kildene til god 

psykisk helse.

• Leo snakket om de syv

psykiske helserettighetene

som skoler må levere på

hvis de skal være psykisk

helsefremmende.

• Han sa det bare ikke sånn.



Når den psykiske helsen trues

1. Jeg er ingenting, jeg er ingenting verd.

2. Alt er meningsløst, ingen har bruk for meg.

3. Jeg får ikke til noen ting. Jeg duger ikke til noe.

4. Jeg hører ikke hjemme noe sted.

5. Jeg tør liksom ingenting, jeg er alltid redd. 

6. Verden bare skjer utenfor meg. Hva jeg gjør eller 
ikke gjør, spiller ingen rolle. 

7. Jeg har ingen å dele tankene og følelsene mine 
med. Det er ingen som kjenner meg, som bryr seg 
om meg, som jeg vet passer på meg når det 
trengs. Jeg er egentlig helt alene.
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Når den psykiske helsen virker

1. Jeg vet sånn noenlunde hvem jeg er, jeg er ikke 
fantastisk, men god nok

2. Heldigvis er det noen som trenger meg

3. Det er i hvert fall noe jeg duger til

4. Jeg vet godt hvor jeg hører hjemme

5. Jeg kan tenke, føle og utfolde meg uten å være redd

6. Det betyr faktisk noe for andre hva jeg gjør og ikke gjør

7. Jeg har noen å dele tankene og følelsene mine med. 
Det er noen som kjenner meg, som bryr seg om meg, 
som jeg stoler på at passer på meg når det trengs.  
Jeg er ikke helt alene.



La oss sette noen 

psykologiske begreper på 

dette. Da får vi de syv 

psykiske 

helserettighetene. Det er 

dette vi må måle skoler 

på for å se om de er 

psykisk helsefremmende. 

Leverer de på dette, er 

de psykisk 

helsefremmende. Gjør de 

det ikke så er de ikke 

psykisk helsefremmende. 

Så enkelt er det. Så 

vanskelig er det. Det var 

dette Leo Ajkic sa:



De syv psykiske helserettighetene

www.arneholte.no

Alle har en rett til en følelse av:

• Identitet og selvrespekt: følelse av å være noe, noe verdt

• Mening i livet: følelse av å være del av noe større enn en 

selv, at det er noen som trenger en

• Mestring: følelse av at man duger til noe, noe man får til

• Tilhørighet: følelse av å høre til noen, høre hjemme et sted

• Trygghet: kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd

• Deltakelse: følelse av at det spiller noen rolle hva men gjør 

eller ikke gjør

• Fellesskap: noen å dele tanker og følelser med, noen som 

kjenner en, bryr seg om en, vil passe på en når det trengs.

http://www.arneholte.no/


www.arneholte.no - www.psykologisk.no
• Slik fremmer vi psykisk helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer 

fornuftig samfunnsøkonomi

• Sats bredt på psykisk helse i barnehage og skole

• Helhetlig psykisk helsestrategi for Norge

• Alt du trenger å vite om arbeid og psykisk helse

• Etterlyst: Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

• Syv prinsipper og 29 grep for et psykisk sunnere Norge

• Pinlig «forebygging» Null kroner til …

• Kan vi forebygge depresjon? (Serie, www.psykologisk.no)

• Barnehageskrømtet  - Politikere misbruker barnehagedata

• Du kan bli regjeringens mest lønnsomme, Sylvi!

• Debatt m/Jan Tore Sanner i Dax 18:

• https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/201906/NNFA56061419/avspiller

http://www.arneholte.no/
http://www.psykologisk.no/
https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/201906/NNFA56061419/avspiller
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