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Opprop
I generasjoner har skolen undervist om elevenes kroppslige
helse. Fysisk aktivitet og ernæring har vært sentrale tema
i undervisningen.
Formålet med all undervisning er å gi barn verktøy for å klare
seg i livet. Men tankenes, følelsenes og handlingenes ABC
ligger ikke i skolesekken.
DET ER IKKE BARE SYND – DET ER UFORSTÅELIG.
Barn og unge trenger kunnskap for å forstå seg selv og ta
gode valg i livet. Dette er en sentral del av skolens allmenndanningsprosjekt. Kunnskap som gir kart og kompass til det
mentale terrenget, er verktøy til nytte og glede for resten av
livet - som selvstendige individer, foreldre, samlivspartnere,
arbeidskolleger og borgere.
God psykisk helse er den viktigste byggesteinen for et godt
liv. Den er grunnlaget for god selvfølelse, omsorgsevne og
opplevelsen av livsmestring. Og den bidrar i kampen mot
mobbing og i utvikling av et godt psykososialt skolemiljø.
Derfor mener vi temaet må få plass i undervisningen i alle landets skoler.
Derfor utfordrer vi kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen:
VI VIL HA PSYKISK HELSE INN I LÆREPLANEN!
FØRST DA FÅR VI EN SKOLE FOR HELE MENNESKET.
FØRST DA BLIR SKOLESEKKEN KOMPLETT.

Tor Levin Hofgaard,
president i Norsk psykologforening:
«Læringsmålene i skolen har en vesentlig
mangel: Norske barn skal lære alt om kropp,
men lite om tanker, følelser og handlinger. Ideen
om Det hele mennesket må løftes tydelig inn
i klasserommet, slik at barn lærer å forstå
hvorfor vi er som vi er. Kunnskap er en nøkkel.»

Gro Elisabeth Paulsen,
leder i Norsk lektorlag:
«Kunnskap om hva som påvirker menneskers
psykiske helse er viktig for oss alle. Temaet kan
belyses fra ulike vinkler og fag, men det trengs
mer oppmerksomhet om hvordan det skal inngå
i den allmennkunnskapen som alle barn og unge
bør få med seg fra skolen.»

Tove Gundersen, Generalsekretær
i Rådet for psykisk helse:
«Vi ønsker robuste unger som kan møte livets
utfordringer og bygge god psykisk helse.»
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Anne Kristine Bergem, leder i Norsk
psykiatrisk forening:
«Npf sier ja til å gi mennesker økt kunnskap om
egen helse - også den psykiske. Økt kunnskap gir
bedre muligheter til å ivareta egen psykisk helse
samt å mestre livsutfordringer. Samfunnet og
skolen må ha en mer helhetlig interesse for barn
og unges utvikling, derfor har dette oppropet
avgjørende betydning.»

Foto: Yngve Horvei

Adrian Lorentsen, landsleder
i Mental Helse Ungdom:
«Mental Helse Ungdom støtter oppropet fordi
det beskriver med all mulig tydelighet behovet
for at barn og unge får grunnleggende kunnskap
om hvordan man kan opprettholde en god
psykisk helse. Vi har sagt i årevis at dette vil være
det viktigste forebyggende tiltaket for å redusere
psykiske helseproblemer i befolkningen, i tillegg
til å være en naturlig del av skolens oppdrag, slik
kunnskap om mat, kropp og helse er det.»

Kristoffer Hansen, leder i Elevorganisasjonen:
«Den store utfordringen vi står overfor med
ungdom som sliter med psykisk helse reflekteres
ikke i hva man lærer om på skolen. Elever må ha
kunnskap og forståelse om disse tunge spørsmålene, og det er helt nødvendig at dette blir satt
på timeplanen.»

Hva barn bør
lære noe om:
FØLELSER: Om emosjoner og stemninger – som glede, sinne,
angst, forakt, misunnelse og sjalusi. Om å gjenkjenne egne og
andres følelser. Hvorfor har vi følelser?
TANKER: Om kognitiv(tankemessig) aktivitet. Hvordan tenker vi,
og finner mening og årsaksforklaringer?
HANDLINGER: Hva er det som kontrollerer våre handlinger –og
hvordan regulerer vi adferd?
HOLDNINGER: Følelser, tanker og adferd forent i en enhet som
gjør oss forhåndsinnstilt til verden. Hvorfor har vi fordommer og
stereotypier?
SOSIALE PROSESSER: Hvordan knytter vi oss til andre, og om
empati og mellommenneskelig samvær. Arenaer der prosesser
utspiller seg: Familie, barnehage, skole, arbeidsplass, idrett ,
fritidssysler og sosiale medier.
IDENTITET: Hvem er jeg? Hva gjør meg til meg? Om arv og miljø,
om naturlig og nødvendig variasjon, kjønn, etnisitet osv.
HJERNEN: Systemer og funksjoner, hormoner osv.
PSYKISK NORMALUTVIKLING: Fosterstadium, spebarnsutvikling,
småbarns- og ungdomstid, voksenliv og alderdom. Hva påvirker
utviklingen av psykisk helse, velvære, vanlige psykiske plager og
psykiske lidelser (diagnostiserbare)
POSITIVE FAKTORER SOM PÅVIRKER DEG: utdanning og
inntekt, omsorg, sosial støtte, sosiale nettverk, venner, gode
opplevelser og følelsen av mening og tilhørighet
NEGATIVE FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE DEG: Fattigdom,
konflikter, mobbing og sosial utstøting, rusmisbruk, bakgrunn fra
krigsområder, overgrep, traumer og tap, svak sosial støtte

