
Søvn og støttende felleskap – de to viktigste temaene i 
livsmestringsundervisning?

Anne-Kristin Imenes, psykolog og seniorrådgiver ved KORUS-SØR



De 7 psykiske
helserettighetene
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Deltakelse og
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Fellesskaphttps://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-
kommentarer/aktuelt/de-syv-psykiske-helserettighetene

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/de-syv-psykiske-helserettighetene
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«Bruk tid til å jobbe med læringsmiljøet 
når vi er tilbake på skolen. Bruk tid til 
det sosiale slik at vi alle kan bli trygge 

og komfortable.»

https://www.barneombudet.no/uploads/documents/Publikasjoner/Fagrapporter/Rapport-fra-Barneombudets-ekspertgruppe-
med-ungdommer-om-koronapandemien.pdf

https://www.barneombudet.no/uploads/documents/Publikasjoner/Fagrapporter/Rapport-fra-Barneombudets-ekspertgruppe-med-ungdommer-om-koronapandemien.pdf


Kilde: Voksne for barn - Rapport 2021: Utenforskap
hos unge som har vokst opp I fattigdom
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Hvor mange av 
skolevegrerne opplever 
mobbing?

• 6 av 10 er utsatt for mobbing 

• 6 av 10 er ekstra utsatt for å 
være uten venner

• Halvparten har ingen venner på 
skolen





Ungdata Junior Agder 2022: 

10 % opplever ofte å bli utestengt



Gode fellesskap kommer ikke av seg selv





Norsk studie: 
Populære barn 
mindre utsatt for 
infeksjoner

• Kilde: Forsker Vidar 
Sandsaunet Ulset, 
Psykologisk institutt, UiO.

• https://www.utdanningsnytt.no/forsknin
g-helse/norsk-studie-populaere-barn-
mindre-utsatt-for-infeksjoner/212223

https://www.utdanningsnytt.no/forskning-helse/norsk-studie-populaere-barn-mindre-utsatt-for-infeksjoner/212223


Hvordan 
knytte noen 
til som 
holder på å 
falle fra?



Forebyggingsparadokset

Allmenne tiltak kan samlet sett ha størst 
forebyggende effekt, også for utsatte grupper

Om vi klarer å bevege befolkningen litt i riktig 
retning, vil det kunne få stor betydning for den 

enkelte

Kilde: Forebygging.no



Overordnet læreplan sier: 
Universell 
forebygging:

- å gjøre klassen litt 
mer inkluderende

- litt varmere

- litt flinkere til å sette 
ord på tanker og 
følelser, se hverandre 
og snakke sammen



Livsmestring –
ikke et nytt
tema
Grundtvig rundt: 1870 

• Å utvikle indre 
bevissthet, forstå egne 
og andres følelser og 
behov, utvikle ansvar for 
andre, se seg selv som 
del av en større 
sammenheng, forstå 
samfunnets 
kompleksitet.

Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes



Galleberg barneskole: Læreren sitter i ring og snakker med 
barna om følelser 10 minutter hver dag

• Snakker om friminuttene

• Snakker om problemer og løser 
konflikter

• Starter i 1. klasse

• https://www.nrk.no/vestfold/s
lik-har-galleberg-skole-okt-
trivselen-blant-elevene-
1.14010508

Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes

https://www.nrk.no/vestfold/slik-har-galleberg-skole-okt-trivselen-blant-elevene-1.14010508


Å bygge støttende
klassefelleskap

Det er ikke bare læreren som skal se alle og støtte. Klassen kan også gjøre
en forskjell



Ingrid Grimsmo
Jørgensen, 
høgskolelektor og
pedagog, Høgskolen i
Innlandet



Opplæringsloven § 9 A. Elevene sitt skolemiljø

• 9 A – 2 Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som 
fremjar helse, trivsel og læring. 

• 9 A – 3 Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, 
vald, diskriminering og trakassering. 
• Nulltoleransen omfatter krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering 

(opplæringsloven § 9-A3) i skolen, på skoleveien, på skolefritidsordning (SFO) og på Leksehjelp.

• Alle elever skal oppleve tilhørighet og skolene må jobbe systematisk hver dag med å bygge et godt 
skolemiljø som forebygger mobbing og krenkelser, og ha gode systemer for å håndtere situasjoner 
og hendelser når elever opplever krenkelser.

• Rundskriv Skolemiljø UDIR -3-2017 

https://www.fug.no/hva-er-mobbing.468189.no.html
https://www.fug.no/skolemiljoe.463557.no.html
https://www.fug.no/tilhoerighet-til-en-klassegruppe.462841.no.html


Psykolo
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Anne-

Hvordan kan vi undervise om det?



Lekenhet som verktøy



Hva skjer når vi leker?

Engasjement, konsentrasjon, 
tilstedeværelse, opplevelse av 
velbehag, og lyst til å gjøre 
uventede eller nye ting

Normer, kultur, følelser



Lek er en primære emosjon, 
dypt bevart i den gamle delen 
av hjernen 

Søking (nysgjerrighet)
Frykt
Sinne
Lyst (seksuell)
Omsorg (kjærlighet)
Separasjonsangst
Lek (glede)

• Panksepp (1988)



Bildet er tatt av Photo 
Mix fra Pixabay

oxytocin

https://pixabay.com/no/users/PhotoMIX-Company-1546875/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3147976
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3147976


Avansert lek



FLOW

Seligman, M. (2002). 
Ekte lykke. Positiv 
psykologi i praksis. Oslo: 
Universitetsforlaget.



Lek hemmes av frykt

Redde unger leker ikke

Sult og sosial isolering hemmer 
også lek

Lek er en sensitiv indikator for 
hvordan man har det.

Lek opptrer når vi er trygge, 
tillitsfulle og føler oss vel

(og pandemi)





SOV 8 ½ -9 TIMER 

Åtte ganger høyere risiko for depresjon



Ungdata junior 
Agder 2022:

20 % av barna 
sov 7 timer 
eller mindre



«Og jeg som 
trodde at 
det verste 
med lite 

søvn var at 
jeg ble trøtt»



36%
av 

livet 
sover

du

29 år
bruker

du
på å 
sove



Vi trenger 
dyp søvn 
fordi:

Kroppen 
og 

hjernen 
vaskes for 
giftstoffer

Immunforsvaret 
styrkes om 

natten

Celler 
repareres. 
Hjernen får 
ny næring



Drømmesøvn: 
Hjernen rydder og 
setter i system 
DEN LÆRER
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Kan sosiale medier påvirke 
psykisk helse?

Britisk studie 2019, fulgte 10 000 ungdommer (13-16 år) i tre 
år

Hyppig bruk av sosiale medier: 

- økt eksponering for netthets

-mindre søvn

-mindre fysisk aktivitet

Vedvarende hyppig bruk:

- lavere livsglede, mindre lykke, mer 
angst

Kilde: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/08/19/hyppig-
bruk-av-sosiale-medier-pavirker-unge-jenters-psykiske-
helse/?fbclid=IwAR2HAUP1AVkTkXdhRNc2MxJ...%201/3 Pixabay.com





www.robustungdom.no



Robust ungdom i Askim
et folkehelseprosjekt i ungdomsskolen

Psykologspesialist Anne-Kristin 
Imenes

https://www.askim.kommune.no/se-video-fra-prosjektet-robust-ungdom-i-askim.6206131-195261.html

https://www.askim.kommune.no/se-video-fra-prosjektet-robust-ungdom-i-askim.6206131-195261.html


10. Trinns elever 2019:

Gi et eksempel på noe du har lært?

Søvn Røde og grønne tanker Tenke/handlemåter Følelser Kommunikasjon Hvordan støtte venner

Søvn
Røde og grønne tanker

Tenke – og handlemåter

Følelser

Kommunikasjon



10. Trinns elever 2019

Hva ønsker du at klassen fortsetter med?

Lek Holdningen/samholdet Hvileøvelsen Psykisk helse Elevaktivitet

lek

Holdningen/
samholdet

Hvileøvelsen

Psykisk helse
Elevaktivitet



anne-kristin.imenes@korus-sor.no
Tlf 907 55 410 

mailto:Tlanne-kristin.imenes@korus-sor.no

