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PSYKOSOSIALE LÆREVANSKER  

 

Av Erling Kokkersvold 

 

1. Innledning 

 
Hva er det spesielle eller uvanlige med begrepet psykososiale lærevansker? Tradisjonelt har 

vi vært fortrolige med lærevanskebegrepet og begrepet psykososial i ulike sammenhenger og 

sammensetninger. Innenfor lærevanskeområdet har det lenge vært vanlig med 

kategoriseringer som  

- generelle lærevansker (som har sammenheng med generell kognitiv svikt/evnesvikt) 

- spesifikke lærevansker (lese- og skrivevansker og matematikkvansker som ikke skyldes 

generell kognitiv svikt) 

- sammensatte lærevansker (har sammenheng med flere forhold, blant annet nevrologiske 

dysfunksjoner som medfødte eller ervervede hjerneskader) 

- språkrelaterte lærevansker  

- migrasjonsrelaterte lærevansker  

 

Lærevanskebegrepet vil således for det første være knyttet til generell eller spesifikk kognitiv 

og/eller perseptuell svikt som hemmer læring og utvikling. Det vil også være knyttet til 

forhold som henger sammen med eller er en konsekvens av annen kulturell og språklig 

bakgrunn enn den norske, og i mange sammenhenger også nært knyttet til fattigdom, 

underernæring og krigserfaringer. Slike lærevansker vil kunne influere på individets psykiske 

og sosiale situasjon og få negative psykososiale konsekvenser. I store trekk er dette i samsvar 

med vanlige oppfatninger av lærevanskebegrepet (med unntak av kulturell bakgrunn). 

Birkemo (1993 s. 107) hevder for eksempel at 

 

 …lærevansker kan defineres som en psykologisk eller nevrologisk hindring i 

motoriske, perseptuelle, språklige og kognitive funksjoner som bidrar til at barn og 

unge ikke tilegner seg de kunnskaper og ferdigheter en forventer de skal mestre på 

bestemte alderstrinn.  

 

Videre hevder han at slike vansker gjerne fører til innlæringsvansker når barna begynner på 

skolen, at de ofte har vansker med konsentrasjon, selvstendighet og forstå innholdet i 

beskjeder. Birkemo sier videre at når slike problemer er forårsaket av andre 

funksjonshemninger, for eksempel sansemessige problemer, psykisk utviklingshemning, 

sosiale og emosjonelle vansker eller spesiell kulturell bakgrunn, snakker en ikke om 
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lærevansker, selv om de kan ha reelle lærevansker. Forfatteren er her på linje med Hallahan 

og Kauffman (1986 s. 97) som viser til flere amerikanske definisjoner av begrepet ”learning 

disabilities”, blant annet en definisjon utarbeidet i 1981 av ”The National Joint Committee for 

Learning Disabilities: 

 

Learning disabilities is a generic term that refers to a heterogeneous group of 

disorders manifested by significant difficulties in the acquisition and use of listening, 

speaking, reading writing, reasoning or mathematical abilities. These disorders are 

intrinsic to the individual and presumed to be due to central nervous system 

dysfunction. Even though a learning disability may occur concomitantly with other 

handicapping conditions (e.g., sensory impairment, mental retardation, social and 

emotional disturbance) or environmental influences (e.g., cultural differences, 

insufficient-inappropriate instruction, psycogenic factors), it is not the direct result 

of those conditions or influences. 

 

Sosiale og emosjonelle vansker eller psykososiale vansker vil ut fra denne forståelsen være 

vansker som en ofte opptrer sammen med lærevanskene, og som kan forsterke disse. Birkemo 

(1993) hevder derfor at spesialpedagogisk kartlegging og tiltak ut fra denne også må omfatte 

motivasjonelle og psykososiale forhold.  

 

Ut fra det som her er referert til av autoritativ spesialpedagogisk litteratur, kan det synes 

ulogisk å benytte termen psykososiale lærevansker. Når jeg likevel vil argumentere for å 

benytte den, er det fordi det i mange læresituasjoner er vanskelig å ha eksakt viten om 

årsaksforholdene. Og selv om en har klare indikasjoner omkring årsak, er det ikke gitt hvor og 

hvordan en pedagogisk skal tilnærme seg vanskene. Skal en starte med sosialt samspill, med å 

oppøve konsentrasjonen eller med lesetrening? På ett eller flere områder? På hvilke arenaer?  

 

Den andre grunnen til å argumentere for bruk av termen psykososiale lærevansker følger et 

annet resonnement. Vansker på det psykososiale området eller sosiale og emosjonelle vansker 

og liknende betegnelser vil gjerne ”stjele” energi og konsentrasjon i ulike læresituasjoner. 

Selv om en her også finner mange elever som fungerer godt innenfor normalområdet, vil de 

på mange måter kunne sies å være underytere (uten at en derfor automatisk skal snakke om 

lærevansker).  For at en her skal kunne nærme seg betegnelsen lærevansker, må det foreligge 

en indikasjon om at individets psykiske og sosiale habitus eller sviktende psykososiale 

kompetanse vil kunne medføre (be)tydelig nedsatt funksjonsevne på områder som 

utdanningssystemet verdsetter, for eksempel lese-og skriveområdet eller evnen til å forstå og 

handle i samsvar med kollektive beskjeder. Det kan derfor være hensiktsmessig å benytte 
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psykososiale lærevansker som et didaktisk begrep som fokuserer på tilrettelegging av læring i 

vid forstand. 

 

Det psykososiale begrepsområdet er også mangfoldig (Nygren 1996). Vi kjenner igjen 

begreper som 

 

- psykososiale vansker  

- psykososiale forhold 

- psykososialt arbeid 

- psykososialt arbeidsmiljø 

 

Begrepene omfatter to dimensjoner: den psykiske dimensjonen og den sosiale dimensjonen. 

Den psykiske dimensjonen omfatter blant annet bevissthet, kunnskap, ferdigheter, følelser og 

innsikt, det vil si kognitiv og emosjonell kompetanse som individet selv er i besittelse av og i 

varierende grad vil kunne anvende, blant annet avhengig av sosial kompetanse. 

 

Den sosiale dimensjonen vil omfatte ytre sosio-materielle forhold, for eksempel utdanning, 

yrke, økonomi, boligstandard, familie og øvrige nettverk samt de relasjoner som påvirker og 

påvirkes gjennom de interaksjoner som til enhver tid finner sted. Sett ut fra det enkelte individ 

i et kompetanseperspektiv vil en her kunne snakke om en form for sosial kompetanse. Men 

denne vil ikke kunne sees uavhengig av den psykiske dimensjonen, for eksempel uttrykt 

gjennom kognitiv og emosjonell kompetanse. Slik forstått blir det vanskelig å skille den 

psykiske og den sosiale dimensjonen. En fellesnevner vil for eksempel være evne og mulighet 

til kommunikasjon og sosialt samspill. I et sosialøkologisk perspektiv vil dette både være 

avhengig av individets og miljøets kompetanse og evne til samhandling (Klefbeck og Ogden 

2003).   

 

Dermed er vi kommet til begrepet psykososiale lærevansker. Ut fra den psykososiale 

dimensjonen vil det omfatte både den (intra)psykiske dimensjonen og den sosiale 

dimensjonen, blant annet individets og miljøets evne og mulighet til kommunikasjon og 

sosialt samspill. Ut fra lærevanskebegrepet og i spesialpedagogisk sammenheng vil 

psykososiale lærevansker også kunne ha sammenheng med generell eller spesifikk kognitiv 

svikt på ett eller flere skolefaglige områder og som vil hemme læring og utvikling på disse 
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(og andre sentrale virkeområder utenfor skolen). Vanskene vil kunne få negative følger for 

psykososial utvikling og mestring, det vil si psykososial kompetanse. På den annen side vil 

vansker av mer psykososial art være nært forbundet med lærevansker på ett eller flere 

områder og som i praktisk spesialpedagogisk arbeid vanskelig vil kunne møtes uten en 

helhetlig problemforståelse.  

 

Som et didaktisk begrep vil derfor psykososiale lærevansker fokusere på tilrettelegging av 

læring, både av faglig-kognitiv og psykososial art. Det er derfor naturlig at begrepet ikke skal 

forstås som en diagnostisk betegnelse. 

 

Ut fra ovenstående vil begrepet psykososiale lærevansker kunne omfatte en stor og uensartet 

gruppe som kan inndeles slik: 

 

1.  Elever som vanligvis betegnes som personer med sosiale og emosjonelle vansker, 

atferdsvansker o.l. Forskning (Nordahl og Sørlie 1998) deler gruppen inn i fire 

undergrupper med hensyn til atferdsbeskrivelser: 

 undervisnings- og læringshemmende atferd 

 utagerende atferd 

 sosial isolasjon 

 norm- og regelbrytende atferd (for eksempel kriminell atferd, rusatferd) 

 

2.  Elever med psykiske og sosiale vansker som har sammenheng med generelle og spesifikke 

lærevansker 

 

3.  Elever med psykiske og sosiale vansker som har sammenheng med ulike former for 

medfødte eller ervervede sansemessige eller fysiske funksjonsforstyrrelser. 

 

4.  Elever med psykiske og sosiale vansker som har sammenheng med alvorlige fysiske, 

psykiske og seksuelle overgrep. 

 

5.  Elever med psykiske og sosiale vansker som har sammenheng med alvorlige livskriser, for 

eksempel midlertidige eller varige tap av nære omsorgspersoner 
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6.  Elever med psykiske og sosiale vansker som har sammenheng med alvorlige kriser og 

traumer i forbindelse med krigsopplevelser 

 

Elever med generelle og spesifikke lærevansker vil kunne oppleve sine muligheter for læring 

og utvikling så vanskeliggjort at det vil kunne føre til utvikling av psykiske og/eller sosiale 

vansker i tillegg. På den annen side vil forholdet mellom lærevansker og psykososiale 

reaksjoner være vanskelig å skille: hva er primært og hva er sekundært?  

 

Når det gjelder gruppene 3-6 vil en felles forståelse av disse fokusere på sammenhenger med 

vanskelige livssituasjoner. Atferden kan derfor langt på vei også beskrives som normale 

reaksjoner på unormale stress-situasjoner. Det betyr at hjelp og støtte må forstås i lys av dette. 

Eksempelvis vil en elev utsatt for ekstreme overgrep av nære omsorgspersoner kunne utvikle 

konsentrasjonsvansker som sannsynligvis vil få negative følger for skolefaglige prestasjoner. 

Et intensivt spesialpedagogisk opplegg i form av individuelle støttetiner i norsk og 

matematikk vil neppe være egnet hjelp. 

 

Felles for mange elever i disse gruppene er at de vil kunne oppleve sin selvaktelse og 

personlige integritet truet og at de ikke finner sosialt akseptable måter å forsvare disse på. 

Atferden kan derfor være et uttrykk for en (for dem) rasjonell og målrettet strategi som har 

som mål å mestre eller overvinne en situasjon som oppleves vanskelig eller ubehagelig og 

som truer selvaktelsen. 

 

Slik vil begrepet psykososiale lærevansker ha mye til felles med begrepet personlige og 

sosiale vansker som ble benyttet i et forskningsprosjekt omkring tilsvarende elevgrupper og 

overgangen fra grunnskole til videregående opplæring (Buli Holmberg og Kokkersvold 1997a 

og 1997b), Kokkersvold (1998). I disse arbeidene omfattet elever med personlige og sosiale 

vansker omtrent de samme elevgrupper som er nevnt ovenfor, men som en ser ble ikke 

lærevansketermen benyttet. Følgende definisjon ble benyttet (Kokkersvold 1998 s. 16): 

 

… når en selv opplever og/eller oppleves av andre å ha vansker på det personlige 

og/eller sosiale området i en slik grad at personlige og/eller sosial utvikling står i 

fare for å bli midlertidig eller varig hemmet. 

 

Definisjonen har som forståelsesgrunnlag at personlige og sosiale vansker kan oppleves 

forskjellig, avhengig av enkeltindividers oppfatning og i forhold til normer og regler i ulike 
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miljøer. Med basis i Aasen m.fl. (2002) kan en hevde at oppfatning av normalitet og avvik er 

relativ og vil variere i tid og rom. Oppfatningen vil kunne analyseres ut fra normative og 

reaktive perspektiver. Et normativt perspektiv vil fokusere på samfunnets til enhver tid 

rådende oppfatning av hva som er akseptabel atferd, for eksempel ut fra medisinske, 

statistiske eller moralsk/juridiske standarder. Et reaktivt perspektiv vil ha som utgangspunkt 

om atferden fører til en eller annen samfunnsmessig ekstraordinær reaksjon, for eksempel ut 

fra straffelovgivning, lov om psykisk helsevern eller det nye tillegget i utdanningsloven som i 

spesielle tilfeller gir hjemmel for å ekskludere en elev fra den (grunn)skolen han eller hun 

sokner til mot elevens og foresattes ønsker. 

 

En definisjon av psykososiale lærevansker vil ut fra disse betraktningene kunne være: 

 

… når en selv opplever og/eller oppleves av andre å ha vansker av psykososial 

og/eller kognitiv art i ett eller flere miljøer i en slik grad og på en slik måte at læring 

og utvikling står i fare for å bli midlertidig eller varig hemmet. 

 

Definisjonen stiller seg åpen for ulike forklaringer på hva som kan forårsake psykososiale 

lærevansker. I tråd med økologiske forståelsesmåter vil en kunne hevde at det har oppstått et 

misforhold mellom individets kapasitet eller kompetanse i en gitt setting og denne settingens 

kompetanse til å møte individet med adekvate forventninger og krav. Ved kartlegging av 

psykososiale lærevansker og ved iverksetting av tiltak vil det derfor være nødvendig å 

analysere både individets og miljøets behov, vansker og ressurser, samt interaksjoner og 

samhandling mellom individ og miljø (Ogden 2001, Klefbeck og Ogden 2003, Nordahl, T., 

m.fl.). 

Jeg viser ellers til avsnitt 3. 

 

2. Psykososial kompetanse 

 

Ut fra begrepet psykososiale lærevansker vil det være logisk å videreføre dette til psykososial 

kompetanse. I studieplanene finner vi imidlertid begrepet sosial kompetanse, noe som kan 

forklares med at dette begrepet har vært velkjent både nasjonalt og internasjonalt. Det er etter 

hvert også blitt et sentralt område for forskning og utviklingsarbeid innenfor skole og 

barnehage. I Norge er Ogdens forskningsarbeid i grunnskolen omkring 10 og 13-åringers 

sosiale kompetanse det bidraget som kan sies å ha dannet skole (Ogden 1995). Arbeidet er 

blitt fulgt opp av andre som har benyttet hans forskningsdesign i liknende og mer spesialiserte 

sammenhenger for dermed å kunne sammenlikne sosial kompetanse hos barn og unge i ulike 
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kontekster (Sørlie 1998 i vanlig skole, Lindberg 1998 i barnevernsinstitusjon, Jahnsen 2000 i 

alternative skoler og Fløysand 2000 i grisgrendte strøk). I barnehagesammenheng er Kari 

Lamers arbeider sentrale (Lamer 1997). Likeledes har Vedeler (2007) knyttet sosial 

kompetansebegrepet til sosial mestring.  

 

En ofte benyttet definisjon av sosial kompetanse er Ogdens i ”Prosjekt oppveksnettverk” 

(Ogden 1995 s. 83). Han forstår sosial kompetanse som: 

 

Relativt stabile kjennetegn ved barn og unge i form av ferdigheter, kunnskap og 

holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. De 

fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse og er en forutsetning for sosial 

mestring og sosial akseptering, samt personlig tilfredsstillende 

vennskapsforbindelser. 

 

Ogden hevder i sine kommentarer at en kan snakke om generaliserbare ferdigheter i form av 

atferdsmønstre eller vaner og det å kunne takle uventede situasjoner på en kompetent måte. 

Videre understrekes betydningen av å kunne ta i bruk ferdighetene på passende tidspunkter. 

Han understreker også hemmende faktorer som gjør at kompetansen ikke tas i bruk, for 

eksempel kan motivasjonelle eller emosjonelle forhold hemme eller hindre utførelsen. Dette 

vil også være avhengig av barnets læringshistorie i oppveksten.  På denne bakgrunn kan en 

derfor snakke om sosial kompetansebegrepet som en sosial konstruksjon og som vil være 

avhengig av kontekst og hvem som vurderer hvorvidt kompetansen holder mål. Begrepet er 

dermed ikke statisk og uavhengig av sosiale verdier, normer eller regler.  

 

I vår sammenheng vil det være logisk å benytte termen psykososial kompetanse. Denne vil 

også være uttrykk for en sosial konstruksjon. I forhold til sosial kompetansebegrepet ligger 

det i min forståelse en sterkere vektlegging av barnets intrapsykiske ressurser og betydningen 

av en positiv selvoppfatning som en avgjørende basis for å ha tro på å inngå i og kunne 

påvirke sosiale situasjoner. Kanskje vil en intrapsykisk styrke (som jo også vil være utviklet 

gjennom samhandling med andre) være avgjørende for å fatte viktige verdivalg på tvers av 

sosialt trykk. Dermed vil ikke kompetansen bare være viktig for å etablere og opprettholde 

vennskapsforbindelser, men også kunne velge bort slike. En definisjon vil dermed kunne 

være: 

 

Psykososial kompetanse vil handle om holdninger, kunnskaper og ferdigheter som ut 

fra egne forutsetninger og verdivalg gjør det mulig å inngå i og opprettholde sosiale 
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relasjoner av en viss varighet i en gitt kontekst, samt å kunne gå ut av disse på en 

etisk forsvarlig måte. 

 

I min forståelse vil det psykososiale kompetansebegrepet både kunne anvendes på individ og 

systemnivå. På individnivå vil det for eksempel i skolesammenheng handle om elevens 

kompetanse til samhandling med lærere og medelever. Det vil også handle om lærerens 

kompetanse til samhandling med elever, foresatte, andre lærere og skoleledelsen. Avgjørende 

for om kompetansen er ”god nok”, vil blant annet være den enkeltes psykiske, kognitive og 

sosiale evne til å etablere og opprettholde viktige relasjoner. En lærer i psykisk ubalanse vil 

ha et dårlig utgangspunkt for etablere og opprettholde en positiv og utviklingsfremmende 

relasjon til en elev som ikke finner seg til rette i skolen. En elev i mental ubalanse vil ha 

problemer med å fungere relasjonelt, men det vil være til god hjelp om lærer og medelever 

forstår elevens spesielle situasjon. 

 

På systemnivå vil en med utgangspunkt i de samme eksemplene si at skolens psykososiale 

kompetanse vil være av stor betydning for hvordan læreren og eleven opplever situasjonen. 

Avgjørende for eleven vil for eksempel være hvordan skolens personale og medelever møter 

en elev som trenger hjelp på det psykososiale området. Har eleven en spesiell tillitsperson i 

personalet, for eksempel klassestyrer, en rådgiver eller en helsesøster? Og hvilken 

kompetanse har disse til å møte ”vår” elev? Er det innarbeidet støttefunksjoner fra PPT eller 

BUP? Har eleven en spesiell venn i eller utenfor klassen som han/hun kan snakke fortrolig 

med? Hvilken aksept ligger det i skolens klima å være i psykisk ubalanse? Noen av de samme 

faktorene vil også kunne gjelde for ”vår” lærer. Her vil særlig ledelsens forståelse og 

kompetanse være viktig og vil på mange måter sette en standard for kollegaers holdning og 

muligheter for adekvat støtte.  

 

Det å utvikle psykososial kompetanse på individ og systemnivå er ikke noe som kommer av 

seg selv. Hvis vi nå avgrenser området til i første rekke å gjelde elevenes psykososiale 

kompetanse, vil det være en stor utfordring for skole (og barnehage) å legge til rette for 

målrettede og tilpassede opplegg for barn og unge som har behov for det. Det viktigste vil 

være å utvikle en daglig praksis som har som innebygget målsetning å ta vare på og utvikle 

psykososial kompetanse slik som eksemplifisert i forrige avsnitt. I tillegg finnes det spesielle 

opplegg og program som også er tatt i bruk i vårt land. Disse har gjerne hatt som målsetning å 
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utvikle sosial kompetanse, og som i denne sammenheng vil være dekkende for vårt 

psykososiale kompetansebegrep.   

 

Eksempler på slike opplegg eller program er ”Du og jeg og vi to” utarbeidet av Kari Lamer 

med tanke på bruk i barnehagen. I grunnskolens barnetrinn er det gjort positive erfaringer 

med ”Steg for steg” (Second Step) som Nasjonalforeningen for folkehelsen står bak. For 

grunnskolens ungdomstrinn er programmet ”Kreps” utprøvet med Statens utdanningskontor i 

Hordaland som sentral aktør. En oversikt og vurdering av disse er å finne i Sørlie (2000) og 

Rapport 2000 utgitt av KUF og BFD (2000). 

 

I lys av L97/K06 og ”Rammeplan for barnehagen”er skolens og barnehagens utfordringer 

med hensyn til å utvikle psykosial kompetanse overfor barn med psykososiale lærevansker 

store. 

 

I L 97 (side 55) hevdes det blant annet:  

«Skulen har eit medansvar for å skape eit godt opvekstmiljø for barn og unge. Det 

må skje ut frå det verdigrunnlaget skulen byggjer på, og med foreldra som ein viktig 

samarbeidspartner. Skulen har eit heilskapleg fagleg og pedagogisk ansvar for 

opplæringa, og skal skape eit variert og stimulerande læringsmiljø som fremjar eit 

rikt læringsutbytte».  

 

En sentral utfordring er å forstå hva psykososiale lærevansker kan innebære av konsekvenser 

for læring og utvikling på ulike områder for en slik sammensatt gruppe og hvordan ordinær 

virksomhet kan legge til rette for inkluderende og stimulerende læringsmiljøer.  

 

Barn og unge med psykososiale lærevansker vil i særlig grad være avhengig av et 

inkluderende læringsmiljø. Forskning har lenge vist at et samvirke mellom elever, foresatte, 

lærere og skoleledelse er viktige forutsetninger for å få dette til (Ogden 1990, Nordahl m.fl. 

2005). De samme forskerne er også enige om at elevenes medvirkning i planarbeid og i 

utforming av skolens normer og regler bidrar til å forebygge vansker på det psykososiale 

området og at det er mulig å registrere forskjeller mellom «gode» og «mindre gode» skoler. 

 

3.  Forebygging 
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Generelt inneholder begrepet forebygging en forståelse om at tidlig hjelp er god hjelp, eller på 

folkemunne: ”bedre føre var”. Det er også av betydning at forebyggingsarenaene er mange 

slik at flest mulig kan nås.  

 

Forebyggingsbegrepet er et omfattende og ofte uklart begrep innenfor spesialpedagogisk og 

nærliggende fagterminologi, det som vi i denne sammenheng kunne kalle psykososiale 

disipliner. Vi velger å forholde oss til den mest brukte forståelsesmåten, nemlig den 

amerikanske psykiateren Gerald Caplans inndeling i primær,- sekundær- og 

tertiærforebyggende arbeid (Caplan 1964).  

 

Primær forebygging (”Primary prevention”) vil si at forebyggende innsats settes inn mot hele 

befolkningen i et land eller et mer avgrenset område, for eksempel en barnehage eller en 

skole. En hel skoleklasse vil også falle inn under primær forebyggingsbegrepet. Målet er å 

forhindre at problemer eller vansker oppstår, eventuelt at de oppdages tidligst mulig. 

Screeningsundersøkelser med tanke på å oppdage tidligst mulig tegn til dysleksi eller 

matematikkvansker vil være eksempler på primærforebyggende satsing. En vil også finne 

eksempler på primærforebyggende tiltak eller program samlet i en nylig publisert 

kunnskapsstatus omkring ”Alvorlige atferdsvansker og lovende tiltak i skolen” (Sørlie 2000). 

 

Sekundær forebygging (”Secondary Prevention”) vil være tiltak som settes inn mot grupper 

som en vil anta befinner seg i en risikosone og som står i fare for å utvikle større eller mer 

omfattende problemer. Målet er å redusere varigheten av problemene. I skole- og 

barnehagesammenheng vil en for eksempel kunne sette sammen grupper som trenger trening i 

sosiale ferdigheter for å kunne bli mer inkludert i barnegruppen eller klassen.  

 

Tertiær forebygging (”Tertiary Prevention”) vil være tiltak hvor siktemålet er å nå 

enkeltindivider eller grupper som har utviklet et etablert problemmønster, for eksempel i form 

av omfattende rusmisbruk og/eller store psykososiale avvik. Målet er da i første omgang å 

redusere omfanget av den avvikende atferden. I faglige sammenhenger blir tiltak på dette 

nivået ofte klassifisert som behandling, og de aktuelle personene som tilsvarende karakterisert 

som behandlingstrengende. I barnehage- og skolesammenheng vil det her gjerne tradisjonelt 

dreie seg om gruppen alvorlige atferdsvansker eller alvorlige sosiale og emosjonelle vansker. 
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I vår terminologi vil en derfor her kunne snakke om barn og unge med alvorlige psykososiale 

lærevansker. 

 

Forebyggende tiltak i skole (og barnehage) kan plasseres innenfor fire nivåer:  

 

-     nærmiljønivå 

-     skolenivå 

-  klassenivå 

-  individnivå 

 

En nivåmodell med tanke på forebygging av atferdsproblemer i skolen er tidligere publisert 

(Kokkersvold 1993). En sammenfattende modell vil derfor kunne se slik ut 

 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Traktmodellen for forebyggende psykososialt arbeid i skolen 

 

Modellen skal forstås slik at vellykkede tiltak på det primær- og sekundærforebyggende 

nivået fører til færre og mindre omfattende tiltak av tertiærforebyggende karakter. Det skal 

ellers illustreres at primærforebyggende tiltak ikke bare kan gjelde tiltak som omfatter hele 
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skolemiljøet, men også tiltak rettet mot hele befolkningen innenfor skolens nærområde, f.eks 

styrking av barnehagetilbud eller primærhelsetjenesten. Slik sett er også regionale eller 

landsomfattende tiltak, for eksempel opplysningskampanjer, også eksempler på 

primærforebyggende tiltak som indirekte vil kunne virke positivt inn på forekomst og 

omfanget av psykososiale lærevansker. Modellen viser også at primærforebyggende tiltak kan 

rettes inn mot klassenivået, d.v.s. er rettet inn mot alle elevene i klassen.  

 

Men også sekundærforebyggende tiltak kan rettes inn mot klassenivået. En tenker da for 

eksempel på elever på tvers av klasser som befinner seg i en risikosone og hvor en prøver å 

sette inn tiltak på gruppenivå. Eksempler på dette kan være såkalte selvhevdelsesgrupper som 

det er høstet gode erfaringer med mange steder. 

 

Det tertiærforebyggende nivået omfatter tiltak rettet mot enkeltelever som har utviklet 

problemer som krever ekstraordinær innsats, og hvor skolens vanlige hjelpe- og støttetiltak 

vanligvis ikke er tilstrekkelig. For uten PPT vil det ofte være nødvendig at andre etater deltar, 

for eksempel barneverntjeneste, habiliteringstjeneste eller barne- og ungdomspsykiatri. I noen 

sammenhenger må en her finne løsninger som kan medføre tiltak utenfor hjemmet (fosterhjem 

eller institusjons) og/eller opplæringstiltak helt eller delvis utenfor ordinær skole (alternativ 

skole eller institusjonsskole).  

 

Det er viktig å understreke at vellykkede tiltak rettet inn mot det tertiærforebyggende nivået 

vil kunne få positiv effekt på de andre. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med 

utgangspunkt i det enkelte barn vil for eksempel kunne sette søkelys på skolens eller 

barnehagens generelle praksis. Modellen bør derfor forstås sirkulært. 

 

4. Konklusjon 

Sammenfattende har jeg forsøkt å trekke fram sentrale elementer knyttet til studieområdet og 

begrepet psykososiale lærevansker. Det er gitt argumenter for hvordan begrepet psykososiale 

lærevansker kan forstås og anvendes som et didaktisk begrep med konsekvenser for 

tilrettelegging av faglig og psykososial praksis i skolen. Utvikling av psykososial kompetanse 

på alle nivåer framstår som en sentral utfordring for skoleverket i arbeidet med forebygging 

på det psykososiale området. Det er presentert en modell for forebyggende psykososialt 

arbeid i skole og barnehage. Modellen peker på utfordringer som spesialpedagoger må være i 

stand til å møte i samarbeid med foresatte og andre aktører. 
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