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Et godt og inkluderende læringsmiljø og gode relasjoner er vesentlige faktorer for å forebygge
problemutvikling som emosjonelle problemer, rus, frafall og kriminalitet. Gode læringsmiljøer
en vesentlig beskyttelsesfaktor for at unge i mindre grad utvikler problemer senere i livet.

Skoleomfattende program for bedre
læringsmiljø
Hvorfor skoleomfattende program
Flere studier peker på hvordan skoler
ved systematisk arbeid kan oppnå god
forebygging, håndtering av problemer
og samtidig bygge et godt og effektivt læringsmiljø (forebygging.no, Udir 2010) Det
er i Norge i bruk flere skoleomfattende
program for forebygging av mobbing og
atferdsproblemer og for å bedre læringsmiljøet. Respekt er et slikt skoleomfattende program som er utviklet av Senter
for atferdsforskning i Stavanger. Et godt
og trygt læringsmiljø og gode relasjoner
mellom elever og lærere er en vesentlig
beskyttelsesfaktor for barn, for eksempel
for å unngå mobbing, problemer forårsaket av foreldres rusbruk eller manglende
omsorg. Gode læringsmiljø kan også forebygge problemer senere i livet knyttet til
rus, problematferd, frafall eller kriminell

aktivitet. Respekt vektlegger en omforent,
tydelig og konsistent praksis og ledelse
fra alle voksne på skolen (Antonsen og
Ertesvåg 2010). Kan skoleomfattende program være et redskap for å oppnå gode og
forebyggende læringsmiljø?

Respekt
Respekt bygger på en forutsetning om at
god læring krever et godt læringsmiljø og
at dette igjen forutsetter fravær av problematferd som mobbing, konsentrasjonsog disiplinproblem. Programmet griper
inn i alle skolens nivåer og sikter mot å endre skolens praksis. Fire nøkkelprinsipp
ligger til grunn for arbeidet i programmet:
1) Autoritative voksne som vektlegger å
bygge gode relasjoner til elevene, men
samtidig setter tydelige krav og griper
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inn når elevene bryter etablerte atferdsnormer.

kringsarbeidet følges senere opp med et
seminar med fokus på videreføring av
arbeidet etter programperioden. Skolen
har en ekstern veileder som følger opp de
ansatte gjennom programperioden.

2) Programmet er bredt ved at det omfatter hele personalet på skolen, foreldre
og elever. Bredden viser
seg også at programmet
I praksis viser programmet
fokuserer på flere typer
problematferd og i bredseg i at alle de voksne på
den av tiltak som blir satt
skolen er tydelige rollemoinn.

I praksis viser programmet seg i at alle de voksne
på skolen er tydelige rollemodeller og ledere. De
voksne på skolen har klare rutiner og strategier for
deller og ledere.
3) Konsistente handling
å håndtere problematfra enkeltlærere og kolleferd og for å stimulere til
giet samlet viser seg i at de over tid handpositiv atferd fra enkeltelever og grupper.
ler likt etter de grunnleggende prinsipElevene vil møte de samme regler og rupene.
tiner uavhengig av hvilken klasse de går
i eller hvilken lærer de forholder seg til.
4) Kontinuitet innebærer en langsiktig
Mobbing, disiplinproblemer og
forpliktelse til å arbeide etter de tre foreproblematferd
gående prinsippene, og er en forutsetMobbing er negative handlinger, som utning for vellykket og varig endring (Anføres gjentatte ganger over tid av en pertonsen og Ertesvåg 2010).
son eller flere, rettet mot en som ikke kan
forsvare seg i den aktuelle situasjonen
Respekt involverer alle deltakerne ved at
(Roland 1999). Konsekvensene av å bli
alle ved skolen deltar i utformingen av
utsatt for mobbing er sterkt belastende
innholdet av programmet og i implemenog kan føre til bl.a. emosjonelle probletering av tiltakene i tråd med programmer, depresjon, frykt og lav selvfølelse
mets prinsipper. En prosjektgruppe, som
og selvverd, noe som igjen kan forårsake
ledes av rektor, har ansvar for den daglige
rusproblemer. Mobbing hemmer også
driften av programmet ved skolen. Alle
konsentrasjon og muligheten for å ta del
tilsatte gjennomfører flere kursdager i
i læringsaktiviteter og sosiale aktiviteter
løpet av programperioden, blant annet
(Roland, 2002). Svake skoleprestasjoner
arbeider de med å forankre implementeog manglende sosial integrering er også
ringen av programmet på egen skole før
risikofaktorer i forhold til unge og proelevene starter skoleåret. Målet er at alle
blemutvikling
skolens tilsatte skal utvikle et eierforhold
(forebygging .no).
til programmet, slik at motstand og stagnasjon forebygges.
Disiplinproblemer er atferd som ikke er
forenelig med normer og regler i det akRespekt vektlegger å øke kompetansen
tuelle miljøet. Eksempler på slik atferd
til deltakerne gjennom refleksjoner om
kan være uro og bråk i klasserommet,
egen praksis som deretter settes ut i prakslengbemerkninger, ikke møte tidsnok til
sis slik kollegiet er blitt enige om. Foran-
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undervisning eller å unngå å hilse. God
klasseledelse har positiv innvirkning på
elevenes atferd (Udir 2010) og på elevenes konsentrasjon om læringen (Mitchem, Young, West, & Benyo, 2001). Ser
man på omfanget av disiplin- og konsentrasjonsproblemer i skolen i dag er det
grunn til å anta at dette utgjør en betydelig trussel mot læringsmiljøet i mange
norske skoler. (Kjærnslie og Roe 2010,
Wendelborg 2011). Styrking av klasseledelse vil i denne sammenheng blant
annet innebære en tydelig formidling av
hvilke normer som gjelder og hvilken atferd som forventes av elevene. Dette gir
lærerne en felles standard og tiltak for å
møte dette som er kjent for elevene.

Lærerens rolle
Opplevelse av trygghet og myndighet
i lærerrollen påvirker hvordan lærerne
håndterer negativ atferd. Med et omforent kollegium, ledelsen i ryggen og med
kunnskap om hvordan en kan håndtere
ulike situasjoner er det lettere å takle
slike utfordringer (Fullan, 2007). Munthe
(2003) viser at lærerens opplevelse av å
være sikker og trygg i sine valg av handlinger i klasserommene er vesentlig for
hvordan læreren opplever å mestre både
faglig og didaktiske oppgaver og klasseledelse. For elevene vil dette bl.a. vise seg
i at de regler de er med på å innarbeide
på skolen blir forventet og håndhevet.
Skolen som helhet fremstår da med en
tydelighet og felles forståelse for hva som
er akseptabel og ikke akseptabel atferd,
og blir et mer forutsigbart og trygt sted å
være for alle.
Den autoritative lærer synes å være et
sentralt element for å nå disse målene.
Klasseledelse som vektlegger faglig og
emosjonell støtte til eleven og et grun-

dig tilsyn med elevene er viktige aspekter
ved den autoritative læreren. Slik klasseledelse fremmer både positiv elevatferd,
og læringsresultater (Roland & Galloway
2002) Et virkemiddel for å oppnå redusert problematferd i skolen er utvikling
av en autoritativ voksenrolle. I utøvelse
av en slik lærerrolle ligger elementer som
er sentrale for utvikling av et godt læringsmiljø implisitt.
Gode relasjoner mellom lærer og elev gir
seg positivt utslag på skolefaglige prestasjoner. (Chen, 2005). Dette fremhever
betydningen av å integrere utvikling av
gode lærer-elev relasjoner og klasseledelse i programmer som har til hensikt å
forbedre læringsmiljø og læring og å redusere disiplin og atferdsproblemer (Antonsen og Ertesvåg 2010). Samtidig vil en
autoritativ lærer med gode relasjoner til
elevene kunne være en beskyttende faktor for elever med hensyn til utvikling av
problematferd.

Endring av skolekulturen som
følge av implementering av
skoleomfattende program
Læreres klasseledelse, deres evne til å
støtte elevene emosjonelt og faglig er
vesentlig for elevenes læringsmiljø. Selv
om programmer er evidensbaserte og
kan dokumentere effekt, er kvaliteten
på implementeringen av programmene
avgjørende for resultatet og effekten av
programmet. Motivasjon for og vilje til
endring er ikke tilstrekkelig. I tillegg vil
en rekke faktorer både på skole og individnivå påvirke om skolen er i stand til å
implementere endringer og program på
den måten de er tenkt. Veien fra et godt
program til en god implementering i
praksis har flere utfordringer. Skoler som
lykkes med implementering av skoleom-
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fattende program har andre karakteristika enn de som ikke lykkes fult så godt.
(Beck & Ertesvåg, 2008, Ertesvåg 2012).

(Datnow & Stringfield, 2000). Videre kan
årsaken til langtidseffekten være at en
endrer elevenes atferd gjennom endret
lærerpraksis og klasseledelse (Ertesvåg
& Vaaland, 2007). En endret praksis hos
lærerne kommer også framtidige elever
til gode.

Skoleomfattende program som systematisk vektlegger utvikling av skolen som
organisasjon kan bidra til implementering av endringskompetanse som kan
benyttes utover forebygging og redukMange skoler har ikke kultur for felles
sjon av problematferd (Beck & Ertesvåg
ledelse på klassenivå (Midthassel, 2006)
2008). Det blir viktig å utvikle skolens
og det er klare indikasjoner på at læevne til å implementere endring gjenrerens håndtering av atferdsproblem,
nom programmets prinklasseledelse, undervissipper. Systematisk og
ningsstil varierer sterkt
over tid kan man utvikle
(Adalsteinsdóttir, 2004;
Systematisk og over tid kan
en skole som både gir
Midthassel, 2006; Rydell
man utvikle en skole som
godt læringsmiljø og læ& Henricsson, 2004). Det
ringsutbytte for den enbåde gir godt læringsmiljø
er store ulikhetene med
kelte elev, beskyttelse for
hensyn til undervisning
og læringsutbytte for den
elever i risiko og som rusog læring også innen skoenkelte elev, beskyttelse
ter skolen for fremtidig
ler (Kjærnsli et al., 2007).
endringsbehov.
SkoleDette tyder på at det er
for elever i risiko og som
omfattende program kan
behov for skoleomfatruster skolen for fremtidig
være et viktig verktøy for
tende program som kan
en slik utvikling.
gi en større bredde, konendringsbehov
sistens og tydelighet i utErtesvåg og Vaaland
øvelse av klasse og skole(2007) og Antonsen og Ertesvåg (2010)
ledelse (Kjærnsli et al., 2007; Mortimore
fant at Respektprogrammet hadde effekt
et al., 2005).
også på lang sikt. Dette er interessant
Hvorfor kan skoleomfattende
fordi tidligere studier av intervensjoprogramnytte?
ner i skolen har vist at det er vanskelig å
Skoleomfattende program som adresopprettholde effekten etter programslutt
serer problematferd, klasseledelse og
(f.eks. Datnow & Stringfield, 2000). En
læringsmiljø kan ha en positiv effekt på
mulig forklaring på den langsiktige effekelevenes læring. Når elevene er engasjerten kan ligge i programmets systemiske
te i gode læringsaktiviteter er det grunn
tilnærming og at deltakerne sammen
til å tro at de i mindre grad ønsker seg
utviklet og gjennomførte tiltakene, noe
ut av aktiviteten, og viser normbrytende
som Leithwood & Jantzi, (2006) fant var
atferd. Elever som derimot får støtte og
effektivt for skoleomfattende program.
anerkjenning for sitt skolearbeid og sine
Dersom lærerne internaliserte prinsipprestasjoner vil i større grad forbli interpene i programmet, og fortsatte å utøve
esserte og motiverte for læringsaktivitedem i sin praksis, kan dette bidra til opptene og skolen generelt (Bru, Stephens,
rettholdelse og videreutvikling av praksis.
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& Torsheim, 2002). En mulig årsak til reduksjonen i disiplinproblem kan ligge i
Respektprogrammets sterke fokus på læreren som tydelig klasseleder og lærerens
tilsyn med elevene. Lærerens evne til å
lede undervisningsaktiviteter vil påvirke
elevenes holdning og tiltro til læreren
(Adalsteinsdóttir, 2004).

grammets vektlegging av en autoritativ
klasseledelse og reduksjon av atferdsproblem.

Debatt om skoleprogrammers effekt

Det pågår en debatt i Norge og Sverige
om programmenes effekt og om dokumentasjonen av slike effekter (Skolverket 2010, Utdanningsdirektoratet 2010,
Farrington 2009). Myndighetene i Norge
Et annet vesentlig aspekt ved den autoanbefaler enkeltfaktorer som er relevante
ritative lærerrollen er kvaliteten på refor utvikling av gode læringsmiljø og relasjonene mellom lærer og elev. Thuen
duksjon av mobbing og atferdsproble(2007) argumenterer for at læreren kan
mer (Udir 2010). Disse
fremme prososial atferd
enkeltfaktorene er å finne
hos sine elever og redui de ulike program i større
sere
atferdsproblemer.
Trofasthet mot prinsippene
og mindre grad. Det preEffekten av læreres tilsyn
i programmene og skolenes
siseres fra flere hold (Udir
med elevene og lærerens
kapasitet og forutsetning
2010, Skolværket 2010,
påvirknings kraft vil være
Ertesvåg et.al. 2010) at
sterkere jo sterkere bånfor å skape endring gjenfaktorer knyttet til kvadet mellom lærer og elev
nom skoleomfattende proliteten på implementeer (Bru et al., 2002). På
ringen av programmene
bakgrunn av dette hevder
gram er svært avgjørende
synes å være viktige for
Roland (1999) at lærere
for om en lykkes eller ikke
resultatet. Trofasthet mot
som er støttende og har
prinsippene i programnære relasjoner til sine
mene og skolenes kapaelever påvirker elevene til
sitet og forutsetning for å skape endring
å opptre prososialt og konfliktdempende
gjennom skoleomfattende program er
også når læreren ikke er tilstede. Det er
svært avgjørende for om en lykkes eller
på denne bakgrunn mulig at vektlegginikke.
gen av læreratferd i programmet er medvirkende til reduksjonen av problematBehov for arbeid med læringsmiljø.
ferd både på en direkte og en indirekte
Tidligere studier tegnet et dystert bilde av
måte. En slik forklaring understøttes av
den norske skolen som lite læringsfokuen studie av langtidseffekter av Respekt
sert, med mye uro og manglende strukpå 5-10. trinn på tre aspekter ved klassetur. Den siste Pisa-undersøkelsen tyder
ledelse; lærerens tilsyn med elevene, fagpå at mye er i bedring, både med hensyn
lig og emosjonell støtte. Her fant Ertesvåg
til læringsmiljø og læring. Disse under(2010) at graden av atferdsproblemer
søkelsene viser likevel at det fortsatt er
blant elevene blir redusert i de klassene
potensial for forbedringer i den norske
som elevene rapporterer å ha faglig og
skolen (Kjernsli og Roe 2010). I følge skoemosjonell støtte og nøye tilsyn fra læleledere er elevers uro i timene og manreren om skolearbeidet. Undersøkelsen
glende respekt for læreren faktorer som i
indikerer en sammenheng mellom pro-
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stor grad hemmer læringen (Kjernsli og
Roe 2010). Tidsbrukundersøkelser viser
at lærere bruker rundt 50 minutter pr
dag på å få nok ro til å starte arbeidet i
timene. Det er med andre ord fortsatt en
utfordring i norske skoler knyttet til uro,
tidsbruk, og bråk sett i forhold til andre
land (Wendelborg 2011).

av problematferd. I Stortingsmelding 31
(Kunnskapsdepartementet, 2008) heter
det at hovedutfordringen i grunnopplæringen er å heve det faglige nivået for alle
elevgrupper. Det er lærerens kompetanse
og samspill med elevene som fremheves
som den viktigste faktoren for å fremme
læring, men dette sett i sammenheng
med god skoleledelse og sosial trivsel og
”Bedre læringsmiljø 2009-2014” (Udir
tid til og fokus på god undervisning og
2010) er en femårig statlig satsning på
oppfølging. Omfattende systemiske proelevenes læringsmiljø. ”Bedre læringsgram, som for eksempel Respekt, fokumiljø” peker på følserer bredt på disse
gende faktorer som
feltene og kan være
Det er lærerens kompetanse og
er sentrale i arbeidet
egnede verktøy for å
med et bedre læendre skolens kultur
samspill med elevene som fremheringsmiljø: Positive
og praksis i retning
ves som den viktigste faktoren for å
relasjoner
mellom
av et godt og trygt
elev og lærere, posilæringsmiljø og mer
fremme læring
tive relasjoner og kullæring. Slik kan disse
tur for læring mellom
programmene bidra
elevene, lærerens evne til å lede klasser
til å iverksette målene i Kunnskapsløftet
og undervisningsforløp, godt samarbeid
og samtidig forebygge problemer hos
mellom skole og hjem, god ledelse, orgabarn og unge.
nisasjon og kultur for læring på skolen.
Skoler viser seg å gjennomføre programFor at skolens ansatte skal kunne nå slike
mer ulikt, og med ulik trofasthet mot
mål må de systematisk og langsiktig arprogrammets intensjoner og implemenbeide med ledelse, forebygging og håndtering. Det gjennomføres ofte ulike protering av problemer og med utvikling av
gram og satsninger i skolen samtidig.
læringsmiljø.
Dette kan være årsaken til varierende
og vanskelig målbarhet med hensyn til
Avslutning
om de ulike programmene har virkning.
Kunnskapsløftet
(KunnskapsdeparteDet vi kan lære av dette er ikke nødvenmentet, 2006) etterlyser en kultur for lædigvis at program ikke virker, men at
ring som ut fra situasjonen i skolen i dag
virkningen vil preges sterkt av kvaliteten
innebærer en endring av dagens kultur og
i implementeringen, vedlikehold av propraksis både med hensyn til læringsmiljø
grammets strategier, skolenes kapasitet
og mer læring. Det er dermed viktig at de
for implementering, endring, evne til å
tiltakene som iverksettes er så omgripeninkludere program i deres øvrige planer
de at de kan endre kulturen og praksis ved
og praksis.
skolene og at de klarer å ivareta elevene
både faglig og sosialt, gi økt læringstrykk
og godt læringsmiljø gjennom reduksjon
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