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Bruk av Ungdata

• Strategiske planlegging av 
satsinger

– Formell planprosess

• Folkehelseplaner etc. 

– Instrumentell analyse

– Kommunikativ planlegging

• Egenevaluering av ulike 
satsinger i kommunen

• Pedagogisk verktøy

– Presentasjon for elever

– Diskusjon om resultatene 
med elever
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Økt aktivitet gir 
positiv effekt raskt, 

både på den mentale 
og den fysiske 

helsen.

Sykdom skyldes måten 
vi lever på, mat med for 

mye salt, sukker og 
usunt fett, og for lite 

fysisk aktivitet. 

En god utdanning er 
det viktigste vi kan 

investere i for å 
bekjempe sosiale 

forskjeller og at noen 
faller utenfor.

Barn som 
mobber bør 

flyttes til andre 
skoler



Vi setter for store krav til oss selv 
og våre omgivelser … Dette gjør 

oss ulykkelige. En god resept på et 

godt liv er å gi litt mer f….
Ved å akseptere at livet også 

består av nederlag og tap har vi 
alle muligheter til å ha det bra i 

Norge i dag

Glede og det å være med i 
en flokk er to 

grunnbetingelser for at 
sjelen skal ha det godt.

Litt for ofte handler 
forsettene våre kun om en 

person: Meg selv. Vi 
glemmer at vi er en del av 

et fellesskap. 



Analyse og 
planlegging av 
helhetlig lokalt 

forebyggende og 
helsefremmende 

arbeid
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Grunnleggende kunnskap – behov og beskyttelse
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Grunnleggende kunnskap - risikofaktorer
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Anvendelse i tilknytning til BTI-modellen
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Strategisk planlegging av tiltaksarbeid
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SMIL – styrket 
mestring i livet

ICDP (International 

Child Development 

Programme)

Mestringskatten

EPDS (Edinburgh-
metoden)

ART/AART
DU – Mestringskurs 
for ungdom

MST

TIBIR –
rådgiverinterv.

Kjærlighet 
og grenser

Skolemiljø

Zero

Sov bedre

Grønne 
tanker –
glade barn

12 tiltak fra Ungsinn



Nivå 0 – Tegn og signaler
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Eksempler på tegn og signaler
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Følelsesmessige 

uttrykk og atferd

Uvanlig atferd og 

utviklingstrekk

Sosiale forhold Fysiske tegn Foreldre og 

relasjon til barna
Innadvendt, trist, 

tilbaketrukket

Urolig, konsentrasjons-

vansker

Ettergivende atferd Påkledning Foreldres relasjon til 

barn

Dårlig selvbilde/ 

selvfølelse

Oppmerksomhets-

søkende

Uvanlig 

tilknytningsatferd

Hygiene Foreldre med psykiske 

lidelser

Gråt, trøstesløshet, 

vanskelig å berolige

Forsinket/tap av 

ferdigheter eller regresjon 

Klynger seg til voksne Mat-/ spisevaner Foreldre med 

rusmisbruk

Angst, anspent ol. Læringsvansker og 

skolerelasjon

Sosial involvering med 

andre barn

Fysiologisk utvikling, 

over-/undervektig

Uforutsigbare foreldre

Irritabel, sinne, raseri, 

opposisjonell. 

Enurese, enkoprese Kommer ofte i konflikt 

med andre barn

Trøtthet/ søvnmangel Tilbaketrekning

Sensitiv for lyd, lys og 

omgivelser

Selvskading, selvdestruktiv Avvikende eller 

konfliktfylt relasjon til 

foreldre

Fysiske plager

Slapp, nummen, 

interesseløs, følelsesløs

Bruk av rusmidler Avviser/unngår 

voksenkontakt

Mangelfullt tilsyn

Tyveri, kriminalitet, løgner Manglende medisinsk 

oppfølging

http://tidliginnsats.forebygging.no/Nyheter/Ny-rapport-om-tidlig-innsats-overfor-barn-og-unge/



Nivå 1 og 2 – enkle lavterskeltiltak
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Samarbeid 
skole-hjem

Aktivitetstilbud 
og møteplasser

Relasjoner 
elev-lærer

Drugli og Nordahl (2016)1

1) https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/samarbeidet-
mellom-hjem-og-skole/#

Tinn kommune: 
Tiltak med å utvikle en 
sosial, universell og nøytral 
møteplass i sentrum av 
Rjukan med aktiviteter, 
tilbud og fagtjenester. 



Lærer-elev-relasjon

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/laererens-verste-mareritt-1.13592478



Nivå 3 – Komplekse saker - eks. skolevegring
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Risikofaktorer: 
- Psykiske plager (angst, depresjon)
- ADHD/autisme

Økt vektlegging av 
skolemiljøet som 
årsak til skolevegring

Havik m.fl. (2015)
- Støtte fra lærer
- Relasjoner til 

medelever

Tradisjonell forklaring: 
Separasjonsangst

Mobbing



Nivå 3 - Tegn og signaler på skolevegring
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Psykosomatiske plager (34%)
Psykiske plager (27%)

Skolen: 
- Faglige utfordringer (26%)
- Negativ til skolen/lærer (23%)
- Skulk/fravær/rømming (11%)

Hjemme:
- Sinne og utagering 

hjemme (18%)
- Søvn og trøtthet (10%)

Forhold til jevnaldrende: 
- Lite sosial/tilbaketrekning (26%)
- Mobbing (12%)



Nivå 3 – Tiltak mot skolevegring
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