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Dette er første modul i studietilbudet 
hvor det settes fokus på tidlige tegn 
ved psykisk uhelse. Studiet ønsker å gi 
lærere, rådgivere og ansatte i skoler og 
barnehager et verktøy når vanskelige 
situasjoner oppstår og hvor man kan søke 
hjelp. 

DEL 1: 
Faglig fordypning, forståelse, forebyg-
ging og mestring
- Psykiske lidelser
- Depresjon/angstlidelser
- Selvmordsforebygging/selvskading
- Spiseforstyrrelser

- Autismetilstander
- Rus/psykosetilstander

DEL 2: 
System, samfunn og antistigma
- Stigma/antistigma
- Utbrenthet
- Trender/tendenser
- Ungdom og dataspill

DEL 3: 
kommunikasjon, relasjon, organisering 
og implemetering
- Relasjoner

Psykiske lidelser er en av våre største helseutfordringer både nasjonalt og 
internasjonalt. Opp mot 40 % av barn – og ungdom har en psykisk vanske 
ifølge Nifu 2014-9. Dette utgjør en utfordring også i skolen. 

Dette studiet ønsker å gi verktøy når vanskelige situasjoner inntrer, og vår mestrings-
evne settes på prøve. Studiet vil fokusere på viktigheten av egen/lærers rolle og 
ivaretakelse og hjelpeapparatets tilbud. 

MÅLGRUPPE: Lærere i grunnskole og videregående skole, barnehagelærere, rådgivere, 
helsesykepleiere, miljøarbeidere som jobber med barn – og ungdom.

UNDERVISNING: Hver modul går over to semester og hver modul har fire samlinger 
(fredag/lørdag) Ekamen: 5 dagers hjemmeeksamen

Dette er andre modul i studietilbudet 
hvor det settes fokus på mestring og 
mestringsstrategier i klasserom og 
samlinger. Studiet ønsker å gi lærere, 
rådgivere og ansatte i skole og barne-
hage verktøy når vanskelige situasjoner 
oppstår.

DEL 1: faglig fordypning, forståelse, 
forebygging og mestring
- Stress og stressmestring
- Utfordrende barn
- Læringsvegring og læringsmotstand
- Mobbeproblematikk

- De engstelige barna

DEL 2: System og samfunn
- samlivsbrudd
- Ungdom og nettvett 
- Læringsmiljø i lys av psykisk helse

DEL 3: kommunikasjon, relasjon, 
organisering og implementering
- Læringsvegring og læringsmotstand
- Mestringsteknikk for livsvansker
- Sosial kompetanse
- Klasseledelse
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Denne modulen er den tredje i studie-
tilbudet. Utdanningen ønsker å fremme 
en helhetlig forståelse av reaksjoner 
og konsekvenser av kriser og traumer 
med fokus på vold, seksuelle overgrep, 
selvmord og håndtering av utfordrende 
situasjoner. Studiet vil også fokusere 
på viktigheten av egen/lærers rolle og 
ivaretakelse og hjelpeapparatets tilbud 
når krisen rammer.

DEL 1 OG 2: 
Grunnforståelse og variantforståelse ved 
kriser og traumer
- Voldens mange ansikter – i nære 
 relasjoner og psykisk vold

- Seksuelle overgrep – lærerens møte  
 med seksualitet og seksuelle overgrep
- Selvmordsforebygging
- Barn i krise og barn som pårørende
- Overgrep og seksuell trakasering

DEL 3: 
Lærerperspektivet, lærerrollen og 
resiliens
- Individuell emosjonell kapital
- Kollektiv emosjonell kapital
- Traumer og kriser i undervisningen
- Sårbarhet, utfordringer, stress 
 og slitasje

Denne modulen er den fjerde i studietil-
budet som ønsker å fokusere på viktig-
heten av gode relasjoner for å fremme 
et godt læringsmiljø. Mennesket lever 
og utvikler seg gjennom relasjoner. Slik 
bygges den mentale grunnmuren som 
skal være vår grunnutrustning i møte 
med livets skiftende omstendigheter og 
påkjenninger

DEL 1 OG 2: 
Relasjoner sett i et tilknytning, utvikling 
og flerkulturelt perspektiv
- Tilknytning og reguleringsstøtte

- Hjernens utvikling gjennom stimulering
- Annerledeshet – kjønn og 
 marginalisering

DEL 3: 
Lærerperspektivet, akademisk støtte og 
trygghet som grunnmur
- Betydning for akademisk støtte for 
læringstrykk og læringsklima
- Relasjoner og tilknytning med fokus på 
ledere, lærere og elever
- Praktisk relasjonskompetanse
- Kunsten å kommunisere

Modul 1 fort. 
- Den gode, den vanskelige, den
nødvendige samtale

- Presentasjon av psykisk helseprog. for
barnetrinn, u-trinn og vgo.

- Presentasjon av nytt pedagogisk
verktøy innenfor psykisk helse

Modul 2: 
Del 1: Faglig fordypning/forståelse/ 
forebygging/mestring. 
- Stress og stressmestring
- Utfordrende barn/ekstroverte
- Læringsvegring og læringsmotstand
- De stille barna/introverte
- Mobbeproblematikk
- Læringsmiljø

Del 2: System/Samfunn 
- Skolens møte med
barn som opplever samlivsbrudd

- Utvikling av sosial kompetanse
- Samarbeid med skole og andre
institusjoner

Del 3: Kommunikasjon/Relasjon 
Organisering/Implementering 
- Læringsvegring og læringsmotstand
- Mestingsteknikker for lærevansker

Modul 3 
Del 1 og 2: Grunnforståelse og 
variantforståelse ved kriser og traumer 
- Hva er kriser og traumer – traumenes
mange ansikter

- Utviklingstraumers konsekvenser
for personlighetsutvikling – elevens
tolleransevindu

- Voldens mange ansikter – i nære
relasjoner og psykisk vold

- Selvmord – kriser og konsekvenser
- Seksuelle overgrep – lærerens møte
med seksualitet og seksuelle overgrep

Del3 Lærerperspektivet og lærerrollen 
- Individuell emosjonell kapital
- Kollektiv emosjonell kapital
- Sårbarhet, utfordringer, stress og
slitasje
- Lederperspektivet og rolleavklaring
- Traumer og kriser som tema og
perspektiv i litterære samtaler –
lærerens tenkemåtr og verktøy i
undervisningen

Del 4: Resiliens 
- Hvordan forebygge og styrke elevene
- Hvor henvende seg ved kriser og
utfordrende situasjoner

M O D U L  3  -  15 STUDIEPOENG

M O D U L  4  -  15 STUDIEPOENG



UiS EVU 
Etter- og videreutdanning

evu@uis.no

telefon 51833041

For mer informasjon:

www.uis.no/evu

For mer informasjon og 
påmelding se våre nettsider:

www.uis.no/evu

UiS EVU 
Etter- og videreutdanning

evu@uis.no

telefon 51833041

For mer informasjon:

www.uis.no/evu

For mer informasjon og 
påmelding se våre nettsider:

www.uis.no/evu

UiS EVU 
Etter- og videreutdanning

evu@uis.no

telefon 51833041

For mer informasjon:

www.uis.no/evu

For mer informasjon og 
påmelding se våre nettsider:

www.uis.no/evu

www.psykopp.no


