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Metode	
og	tiltak

Teori	og	forskning

Verdier/	holdninger/kultur



Plan for dagen

09.00 – 10.00 Forstå selvskading
10.15 – 11.30 Safe Talk del 1

LUNSJ

12.00 – 14.00 Safe Talk del 2
14.00 – 15.00 LINK



Dette er armen til Lise





5 av disse jentene er lite fornøyd med 
seg selv. 

(Ungdata)



3 av jentene på bildet sliter daglig 
med fysiske smerter

(Ungdata)



7 ungdommer i denne klassen bor 
ikke sammen med begge foreldrene

(SSB)



4 av jentene på bildet sliter med 
depressive symptomer

(Ungdata)



3 av disse ungdommene vil i løpet av 
barndommen ha opplevd vold i nære 
relasjoner

(NKVTS)



3 av jentene og 1 til 2 av guttene i denne 
klassen vil før fylte 18 år ha opplevd en eller 
annen form for seksuelt misbruk.

(Statens	barnehus)



3 av guttene og 1 av jentene vil ha 
brukt hasj eller marihuana

(Ungdata)



3 av disse ungdommene blir mobbet 
minst en gang i måneden, 1 av dem flere 
ganger i uka

(Ungdata)



Husker dere Lise?



7 av disse ungdommene har forsøkt å 
skade seg selv

(Ungdata)



3 av disse ungdommene vil ha forsøkt å 
ta sitt eget liv innen utgangen av vg3

(Ungdata)





Opplæringsloven§1
Elevane og lærlingane skal utvikle 
kunnskap, dugleik og holdningar for å 
kunne meistre liva sine og for å kunne 
delta i arbeid og fellesskap i 
samfunnet. Dei skal få utfalde
skaparglede, engasjement og 
utforskartrong.



Hvordan vil dere rangere intensjonen bak 
selvskading

• Å skremme noen

• Å ønske å dø

• Å få oppmerksomhet

• Å straffe seg selv

• Å finne ut om noen var glad i meg

• Å slippe unna en uutholdelig følelse 

• Andre intensjoner



Intensjoner ved  selvskading - hva svarer 
ungdom

• Å slippe unna en uutholdelig følelse 65%

• Å ønske å dø 55%

• Å straffe seg selv 40%

• Å finne ut om noen var glad i meg 30%

• Å skremme noen 22%

• Å få oppmerksomhet 18%

Mette Ystgaard, Case-studien



Hvor fikk de hjelp?

• Allmennleger
• Lærere
• Familie 
• Ingen hjelp
• Venner
• Psykolog/psykiater
• Hjelpetelefon



Hvor fikk de hjelp?

• Ingen hjelp ca.40%

• Venner ca.40%

• Familie ca.12%

• Psykolog/psykiater ca. 7%

• Lærere, allmennleger, 
hjelpetelefon med mer.  < 5% Mette	Ystgaard,	CASE	studiet	2003	



Smerteuttrykk

•Vi kaller uforståelig atferd og 
følelsesmessige reaksjoner 
hos traumatiserte barn for
smerteuttrykk
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En selvskader ser tilbake:

”Jeg huske første gang jeg kuttet meg selv. Jeg satt i 
skolegården og gnidde et glasskår opp og ned på armen. Det 
gjorde vondt, men smerten virket på huden min. Og da jeg 
begynte å blø, var det som om alle de vonde følelsene bare rant 
ut av meg. 

Fra da av hadde jeg funnet min fluktrute. Jeg trengte ikke lenger 
å forholde meg til panikk, frykt, raseri eller sårbarhet, og ingen 
kunne nå meg eller skade meg. Jeg levde i en underlig, trygg og 
isolert verden.”



«Toleransevinduet»

(Nordanger & Braarud, 2014)
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Ikke	kaptein

Kaptein

Ikke	kaptein



«Smerteuttrykk» 
– å se bak atferden
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Tre pilarer





Tiltaksplan Lise: Hva kan skolen gjøre?

• Trygghet

• Relasjon

• Følelsesregulering



Tiltaksplan Lise: Hva kan skolen gjøre?
• Et trygt sted å gå i skoletiden
• Tilgang til helsesøster eller en å snakke med
• Jobbe med sosialt miljø i klassen
• Jobbe med konflikter mellom elevene
• Samarbeid med foreldrene til Lisa
• Sjekke ut selvmordsfare. Spørre henne.
• Samarbeid med lege og andre etater, vurdere henvisning
• Tilgang til trygge relasjoner, samtalepartnere som lytter og vet
• Planlegging før emosjonelt vanskelige ting skal skje
• Veiledning og hjelp til å regulere følelser og forstå egne reaksjoner
• Ansatte arbeider med sine egne reaksjoner på selvskading for å 

forebygge at man responderer på en måte som øker Lisa sin smerte.



Kjedeanalyse



Hvordan	vi	opplever	
verden,	forholder	oss	til	
andre,	og	finner	
mening	i	livet,	er	
avhengig	av	hvordan	vi	
har	lært	å	regulere	
våre	følelser.”

Daniel Siegel, 1999

..å	kunne	meistre liva	
sine	
..få	utfalde
skaparglede,	
engasjement	og	
utforskartrong”
Opplæringslova	§ 1



Toleransevinduet for barn MOGENS

• https://www.youtube.com/watch?v=_OHukt1RC4E








