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Folkehelse - forebygging - risiko - behandling  

 

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/Forebyggingsstrategi.pdf


Forebygging/folkehelse 



Ansvar for egen helse 

Ansvar for egen læring 





Skolestandard i obligatorisk skole 



Halvparten av norske 10-åringer er 

ikke svømmedyktige 



Mentale 

helsestudio 



Konkurranse 

Prising 

Produksjon 

Hovedfokuset er ikke på 
samhandling, men på økonomi. 



Virusord: 

Kundematrise 

Produktet 

Varen 

Reserveordre 

Biomasse 



 

Hvis du søker karriere 
  er det første du må lære 

  å si setninger som ingenting  
  betyr …” 

       
(fra ”Ingenting”, 

Tramteateret 1977) 
 

 



Guttene er samfunnets tapere 
  

”Gutter på randen” 

Én av tre gutter avbryter 
videregående skole  

Dårlige karakterer enn 
jentene i alle fag bortsett 
fra kroppsøving 

Mange er funksjonelle 
analfabeter 

Reform -94, med større 
vekt på teori, gir få 
ventiler ut. 

 

 

Risikofaktorer: 

 Minoritetsbakgrunn 

 Foreldre med lav utdanning 

 Yrkesfaglig studieretning 

 Skilte foreldre 

 Foreldre med negativ    
skoleinnstilling 

 



Morgendagens vinnere  

er de med de beste hodene på laget 



Rådende ungdomsideal: 

Fremgang, synlighet og 

forbruk. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innenfor Utenfor 



Komplekse grunner til frafall i skolen. 

Ofte ligger grunnene utenfor skolen 

Høyt fravær = dårligere prestasjoner 

Tidligere skoleprestasjoner er den viktigste 

grunnen til frafall i videregående skole 

Norske elever har jumboplass i utholdenhet 

i OECD – området (Pisa 2013) 



Risiko og beskyttelse 
 

 Foreldre  

 Skolehistorie 

 Venner 

 Genetikk   

 Anerkjennelse 

 Stressmestring 

 Tilfeldigheter 

 



Den sosiale 

tyngdeloven 



Omorganiserte familier 



Tilstedeværende fedre 

Fraværende fedre 





Industrikultur 

…fram til 1980 - tallet 

Kulturindustri 



Industrikultur 

…fram til 1980 - tallet 

Det postindustrielle 

Vi ser det over alt. En gruppe unge menn 

har fått det veldig problematisk i 

overgangen fra industrisamfunn til 

kunnskapssamfunn. Før var det nok å 

kunne stå oppreist og si navnet sitt for å få 

jobb. Det var en grei mannsrolle. 



Industrikultur 

…fram til 1980 - tallet 

Kunnskapssamfunnet 

- Du er avhengig av å ha utdanning for å 

bli integrert i kunnskapssamfunnet. Hvis 

du mislykkes her, havner du lett på 

utsiden. Og er du på utsiden når du er 17, 

er du gjerne det når du er 24 også, sier 

sosiologen Ivar Frønes. 

 



Skolen = nasjonal arena for 

anerkjennelse og krenkelse 





Unge i utenforskap. 

 



Delvis marginalisert ungdom > ungdom 

som er registrert utenfor utdanning, 

arbeid (inkludert tiltak) i minst ett år 

 

 

 

Marginalisert ungdom > ungdom og 

yngre voksne som har stått utenfor 

utdanning eller ordinært arbeid i 

sammenhengende 3 år eller mer 

 



Utenforskap 

Marginaliseringsprosess > varig utenforskap 

2 – 4 % under 20 år. Øker til 8% for 25.åringer 

Kostnader: 15 milliarder per årskull (Vista Analyse) 



Anerkjennelse 



1.Kroppslige krenkelser. Mentale krenkelser 

2.Nektelse av rettigheter og plikter 

3.Nedverdigelse av livsformer. Stigmatisering 

 

Krenkelser og disrespekt 



Ingeborg 
Marie 
Helgeland  

Ungdom i 
alvorlig trøbbel 
(2009) 



 Kjønn 

 Når problemene startet 

 Rusbruk hos én eller begge 
foreldre 

Buskerudprosjektet 



Det som skjer fra 0 – 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kan vi forhindre at denne fem år 

gamle gutten vokser opp til å bli 

en sint ung mann? 

 

 

 



”Barnehage, 

barnehage, 

barnehage”  
Arne Holte, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 



Barn som leser eller blir lest for blir 

mer robuste.  

Karl Henry Jacobsen, professor i 

barnepsykologi ved NTNU og Trude 

Hoel, lektor ved universitetet i Stavanger. 

Altså, litteraturen som beskyttende faktor.  



”Det er der vannskillet går første 

skoledag. Barna som er blitt lest for 

har større ordforråd og større sjanse 

til å tilegne seg enda mer kunnskap. 

Så enkelt. Så brutalt urettferdig.” 

(lærer Håvard Tjora) 



Regjeringens strategi for forebygging 

”Fellesskap, trygghet, utjevning” 

(2009) kan vi lese: 

 
”Høy grad av økonomisk og sosial utjevning 

er verdifullt av flere grunner. Det bidrar til 

samhold i befolkningen og til stabilitet i 

samfunnsutviklingen. Det reduserer risikoen 

for at enkeltpersoner og grupper 

marginaliseres og ekskluderes. Det er klare 

sammenhenger mellom økonomisk og sosial 

ulikhet, fattigdom, helseproblemer og 

kriminalitet.” 

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/Forebyggingsstrategi.pdf


Økonomisk og sosial 

ulikhet er roten til 

kriminalitet, uhelse, 

ungdomsproblemer, 

rusproblemer osv. 

Ulikhet gir utrygghet 

for alle. 



Individuelle risikofaktorer 

(sårbarhet) 

 

Strukturelle risikofaktorer 

(miljø, samfunn) 

 

Det store samspillet 

  



Sosial inkludering 

Individuelle diagnoser? Samtidsdiagnoser? 



 

”Jo mer av sårbarheten vi benevner med 

medisinske navn, desto større blir risikoen 

for at vi krymper normaliteten” (Karin 

Johannisson, ”Melankolske rom” 2010) 



 

Samtidsdiagnose: 

Den moderne uro (Finn Skårderud) 

(travelhet, effektivitet, nyttetenkning) 

Kunnskapssamfunnet (Ivar Frønes) 

(individualisering, ansvar, selvstendighet) 

Informasjonssamfunnet (Hylland Eriksen) 

Øyeblikkets tyranni (Hylland Eriksen) 

 Seierens melankoli (Paul O.Brunstad) 

Prestasjonssamfunnet (Per Fugelli) 

Sorteringssamfunnet 

Konkurransesamfunnet 

Fryktsamfunnet (11/09-01) 

 Tretthetssamfunnet  

(utmattelse og kvelningsfornemmelser av for mye) 

Konsumsamfunnet 

 
 



Har vi fått for mange 

doktorgrader og for få 

varmegrader? 



Siden du ikke vet 

hvem av disse 

guttene som en kald 

høstkveld i 2017 

står rett bak deg i 

drosjekø, er det jo 

fint at begge følte 

seg velkommen i 

oppveksten. 


