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Innhold

• Ulike typer kriser/katastrofer som kan berøre skolens liv

• Hva kan resilience-forskningen fortelle oss om hva som er viktig?

Emmy Werner 1998, Aaron Antonowsky 2021 , Ofra Ayalon 2005,  Bonano 2005

• Beskyttelsesfaktorer

• Risikofaktorer

• Tips til bøker og forskningsdokumentasjon er lagt ved denne presentasjonen



Fersk bok fra Universitetsforlaget

Etter Katastrofen: 
Hvordan Ivareta de berørte. 
Forfatter: 
Kjell Brataas. November 2022



Typer kriser/katastrofer som kan berøre skolens 
liv 

• Dødsfall og selvmord

• Alvorlige ulykker

• Familietragedier

• Brann

• Naturkatastrofer

• Bruk av skytevåpen

• Overgrep

• Opplevelser av krigs- og miljøtrusler

«Vi blei ikkje fødd med ein garanti om at livet 
skulle flyte på spegelblank sjø» 
Unni Espeland 



En  definisjon av resilience

«Evnen til å komme tilbake til utgangspunktet 
etter å ha vært presset, strukket eller bøyd»

Å styrke elevers «resilience» er å bidra 
til  at de ikke 
blir traumatisert av krisene!
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“Resiliens omfatter en rekke prossesser mellom helt ulike mekanismer som virker  før, under og etter man er 
utsatt for belastning, stress eller traume”
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Hvilke «beskyttelsesfaktorer» er viktige å 
fokusere på i krise? 

A)  Struktur og informasjon (Beredskapsplanen)

B)  Gruppesamhold og felleskap

C)  Ritualer og betydningen av symbolske handlinger

D)  Mestringsstrategier, opplevd egen kontroll, innflytelse  (locus of control)

E)  Samtaler

F) Tydelig omsorgsfull og emosjonelt tilstedeværende ledelse                

(Protective Shield)

G)  Mening (beliefs/ politisk, humanistisk, religiøst verdisystem)



A) Beredskapsplanen

• Rutiner: Eksempelvis innkallingslister, hvem samles hvor etc

• Ressurser: Navn/lister over hvem i skolen skal skal gjøre hva for hvilke grupper   (Barn, 
skuelystne, «hjelpere som dukker opp»)

• Tekniske løsninger: Databaser og manuelle verktøy

• Pårørendehåndtering: Pårørende senter…etc

• Økonomisk implikasjoner: Servering til…….

• Talspersoner: Hvem skal snakke med hvem. Pårørend, pressen etc

• Ansattes pårørende: Rask kontakt…

• Øvelse(r): Realistiske sådan med…Gråtende pårørende 



B) Gruppesamholdet

«Ett siv er lett å knekke, mens en bunt av siv holder 
stand i stormen»

• Mye organisert lek.  Lek hvor voksne alltid deltar, 
roer ned og regulerer.    (protective shield) 

• Se Raundalens STOP-model

• Stimulere og bygge videre på  klassesamholdet og 
felleskapsopplevelser 

• Sørge for at grupper får være med som 
gruppeaktører i «ritualer»



C) Ritualer

• Ritualer er sentrale skritt i mestringsprosessen

• I ritualer går vi kollektivt inn i «parenteshandlinger»,- med ord 
som bærer sterke følelser 

• Ritualer representerer orden, respekt, mestring og noe 
forutsigelig

• Ritualer motvirker kaos, fanger kaos i ord og transformerer 
følelser

• Fra formløshet til form

• Ofte markeringer av ulikt slag kort tid etter hendelser

• Planlegges og være mest mulig inkluderende 

Kirke/forsvar har tradisjonelt vært bærere av ritualer som styrker 
fellesopplevelser… 

Men ritualer utvikles på flere arenaer og oppstår ofte spontant i kriser.  

Elever lager sine ritualer…..



D) Mestringsstrategier (locus of control)

• Hva kan jeg gjøre for å styrke opplevd 
egen kontroll- versus å være overlatt til 
hjelpesløshet/«skjebnen»?

• Aktive versus passive strategier (Yrvin 
Yalom)

• Forskning fra krigen i Kosovo og Libanon 
er entydig:

• Barn,- ofte gutter ble satt til 
oppgaver, og de var mindre 
traumatiserte i etterkant….

• «Samfunnets usynlige» som tok 
affære under bombingen av London

• Betydningen av anerkjennelse for «bidrag 
i krise»



D) Samtaler

• Det trenger ikke være store nasjonale kriser 
for at et traume oppleves og livet knuses…

• Alle strever med å finne ord…

• Aldersadekvate samtaler…

• Strevet med å takle sinne, gråt, fortvilelse, 
apati…

• Husk ingen, ingen setning kan fjerne sorg, 
men våge å stå sammen i smerten…

• Være deres fjell som de kan lene seg mot…

Være stille….

Forsiktig med trøstens ord…



E) Tydelig omsorgsfull ledelse (protective shield)

Formidle 
trygghet



G) Mening (beliefs. Politiske, humanistiske, 
religiøse verdisystem)

• Belief Systems:

« Dette er historier vi forteller oss selv  for å 
lage mening ut av hva vi erfarer

• Mening er et av punktene i Raundalens 
STOP-modell for å hjelpe barn i krise:

TALK:  Behov for fortelling og forklaring. 
Aldersadekvat  

informasjon. Lytte og gi framtidshåp. Se det 
enkelte barns reaksjoner



Raundalens stikkord i å hjelpe barn i krise

• STOP-modellen

• S  = Structure.   På skole- og livshverdagen

• T =  Talk.             Behov for fortelling og forklaring. Aldersadekvat   
informasjon. Lytte og gi framtidshåp. Se det enkelte 
barns reaksjoner

• O =  Organized Play. Lek hvor voksne deltar, regulerer, roer ned 
(protective shield)

• P  = Parental Support. Støtte og hjelp til hjemmene



Emmy Werner (1998)

• Barn i Kauai, Hawai
• 1/3 av barna fra Kauai kom fra familier preget av dårlig økonomi, arbeidsledighet, lav utdanning, 

ustabile familieforhold og mentale lidelser hos foreldrene. Nær 1/3 av disse høyrisiko barna (72) 
vokste opp til kompetente, trygge og omsorgs fulle voksne.

• ”internal locus of control” ,

• ferdigheter, 

• struktur og regler i familie og nettverk,

• opplevelse av mening og kontinuitet 
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Antonovsky

• Sense of coherence- SOC

• comprehensible - forståelig
• ytre og indre stimuli forståelige, ikke opplevd som kaos eller støy

• manageable - håndterbar 
• (egne og andres ressurser tilgjengelig)

• meaningful -meningsfull
• (noe som er emosjonelt viktig og meningsfullt for en)
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Ofra Ayalon, 2005  BASIC-Ph

• B     - belief and value - systems

• A     - affects, access to and expression of

• S      - social, social support belonging, sharing

• I       - imagery, fantasies, creativity, magic 

• C      - cognition, problem-solving by thinking

• Ph    - physical, activity, strength  behaviour



RESILIENSFAKTORER og BESKYTTELSESFAKTORER

• Motstandsdyktighet

hos individet
• Medfødt robusthet, lett 

temperament

• Kognitiv kapasitet

• opplevelse av innflytelse,

• opplevelse av egenverd,

• opplevelse av mening og 
sammenheng

• planleggingskompetanse

• kreatvitet,

• mestring, hobbier og 
interesser     

• Bekskyttelsesfaktorer

i familie, skole og nettverk
• bedre foreldre/barn-samspill i 

spedbarnsalder 

• minst en resilient forelder 

• struktur, ritualer, grenser

• foreldre som tillater hjelp fra andre 

• lite negative emosjoner uttrykt rundt 
personen

• minst en betydningsfull annen,  

• fellesskap og gruppetilhørighet, 

• delte verdier,

• aksepterte mestringsstrategier
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Vanligste aldersspesifikke traume-reaksjoner:

• 7-12 år: Grubling, konsentrasjonsvansker, uro

• 12-18 år: Grubling konsentrasjonsvansker, rettferdighetstanker, 
aggresjon, savn av venner, politisering

• Generelle reaksjoner:

Gjenopplevelse, økt aktivering, unngåelse


