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 Kjennetegn på gode lærings- og 
utviklingsmiljøer

 Premisser for å jobbe godt på systemnivå

 Gode veiledningsprosesser

 Hvordan legge til rette for utvikling og 
forbedring av praksisen i skoler?

 Hvordan bistå skoler med utfordringer i 
læringsmiljøet

 Eksempler på hvordan organisere 
systemveiledning i PPT
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 Forventningsavklaring

 PPT sin rolle ifht systemarbeid og 
utviklingsprosesser

 Kjennetegn på gode læringsmiljøer
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 Hva ønsker du å få ut av disse tre dagene?
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Faktoren som skiller terapeuter som fortsetter 
å utvikle seg fra de som stagnerer og blir 
”utbrente” er kontinuerlig profesjonell 
refleksjon. 

(Skovholt og Rønnestad,

følgeundersøkelse av 100 terapeuter
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 Opplæringsloven
 ”Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling 
for å leggje opplæringa betre til rette for elevar
med særlege behov.”

 Djupedalsutvalget forslag til lovendring:

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling 
for å kunne leggje opplæringa og det 
psykososiale skolemiljøet betre til rette for 
elevene
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 Det å arbeide med fag må ikke skilles fra det 
å arbeide med sosial læring. God opplæring 
skaper trygge psykososiale skolemiljøer, som 
preges av sosial tilhørighet og inkludering. 
Faglig læring må kobles og integreres med 
sosial læring, de er ikke motsetninger. De 
utfyller hverandre og er avhengige av 
hverandre.
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 PPT – tettere på for tidlig innsats

 Bistå skoler og barnehager med å sikre at alle 
barn og unge med behov for særskilt hjelp og 
støtte får ta del i gode utviklings- og 
læringsprosesser

 Krever en tydeliggjøring av mandatet og 
utdype nærmere hva som ligger i kravet om 
at PPT skal jobbe systemrettet. 
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 PPT er tilgjengelig og bidrar til helhet og 
sammenheng

 PPT arbeider forebyggende

 PPT bidrar til tidlig innsats i barnehage og 
skole

 PPT er en faglig kompetent tjeneste i alle 
kommuner og fylkeskommuner
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 At kommunen/fylkeskommunen bidrar til å gi 
PP-tjenesten en rolle hvor de får legitimitet til å 
jobbe på systemnivå. 

 At skolene ønsker eller opplever det meningsfylt 
å samarbeide med PP-tjenesten om dette.

 At PP-tjenesten har den kompetansen som er 
nødvendig
◦ Veiledning, implementering og utviklingsprosesser.

◦ Hva som er kvalitet i ordinær opplæring 
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 I hvilken grad opplever dere utfordringer 
knyttet til ett eller flere av disse 
perspektivene?
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 To perspektiv på systemarbeid
 Bidra til endringer i et helt system

 Jobbe med en skole/barnehages læringsmiljø

 Pedagogisk utviklingsarbeid, SOL, Vurdering for læring 
osv. 

 Endring av forståelsen av hvordan møter vi barn med 
spesielle behov best mulig

 Systemarbeid rundt enkeltbarn
 Endre/veilede det sosiale systemet rundt individet

 Klassen, medelever

 Endring av de voksnes samhandling med barnet/eleven
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 Vi endrer og forbedrer betingelsene for 
læring og utvikling gjennom å endre 
omgivelsene rundt individet og hvordan 
personene i omgivelsene samhandler med 
individet. 

Spørsmålet blir da hva skal vi endre og forbedre og 
hvordan?
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 Kvalitet i veiledningsprosesser

 Hvordan legge til rette for endringsarbeid

 Å snu en negativ utvikling – prinsipper og 
eksempler
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Kjennetegn ved gode 
læringsmiljøer

Storefjell juni 2015



Innhold

• Hva kan forskningen bidra med – hva kan vi 
anta at gir effekt på elevers faglige og sosiale 
læring

• Relasjon, kommunikasjon, motivasjon og 
ledelse

• Hva hemmer og fremmer godt læringsmiljø

• Hva påvirker elever til å ta gode valg
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Godt og trygt 
læringsmiljø

Effektivt 
læringsutbytte

Klasseledelse

struktur og rammer

regler og rutiner

Kommunikasjon 
og relasjon

elev-lærer

elev-elev

Skole-hjem 
samarbeid

Fra K-06 til 
klasserommet

Undervisnings-
ledelse
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Alle elever må få hjelp og støtte til å 
være den beste utgaven av seg selv

Faglige 
forventninger 

og støtte

Sosiale 
forventninger 

og støtte
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Hvilken kunnskap har vi …

…om det som har effekt på elevenes læring og 
trygghet?

• Internasjonal- og nasjonal forskning
• Ståstedsanalyser
• Elevundersøkelsene
• Diagnosekunnskap
• Utviklings- og læringsteorier
• Hjerneforskning
• Erfaringer 
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Metaanalyser av elevenes læringsutbytte

Hattie (2009) bygger på og oppsummerer 800 
metaanalyser basert på 52 000 studier med

83 millioner elever 

(Hattie, J. (2009): Visible learning)
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• Klassestørrelse
• Lekser
• Formativ vurdering 
• Tilbakemeldinger 
• Nivådelte grupper
• Lærer-elev-relasjon 
• Lærerens struktur og formidling av forventning 
• Kognitive strategier, dialog, spørsmål, klargjøring, 

repetisjon, oppsummering 
• Åpne og lukkede romløsninger
• Egenvurdering 
• Vise eksempler på gode prestasjoner
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Hva var viktig  for 
din læring?



Enkeltfaktorers effekt på læring  (Hattie)

• Egenvurdering ( 1.44)

• Formativ vurdering (0,90)

• Lærerens struktur og formidling av forventning (0,80)   

• Kognitive strategier, dialog, spørsmål, klargjøring, repetisjon, 
oppsummering (0,74)

• Tilbakemeldinger ( 0.73) 

• Lærer-elev-relasjon ( 0.72)

• Vise eksempler på gode 

prestasjoner (0.57)
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Synlig læring, John Hattie 2013



INSIDE THE BLACK BOX

Bakgrunnen for et internasjonalt fokus:     
Forskningsprosjektet

Assessment Reform Group (ARG)

”Elevenes læringsutbytte kan kun forbedres ved 
hjelp av endringer som gjøres av lærere og elever 
i klasserommet”

(Black og William 1998: 19 oversatt Trude  Slemmen)
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Elevene  …   hva de skal lære 
og hva som er forventet av 

dem

Elevene får tilbakemeldinger 
som forteller dem om 

kvaliteten på arbeidet eller 
prestasjonen

Elevene får råd om hvordan 
de kan forbedre seg

Elevene er  …  i eget 
læringsarbeide ved blant 

annet å vurdere eget arbeid 
og egen faglig utvikling

Formativ 
vurdering
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En vanlig klasse
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1-5% av elevene

10-15% av elevene

80% av elevene



Opprettholdelse og økende problematferd i skoler når:

• Det er uklare regler, rutiner og forventninger til elevene

• Begrenset tilsyn av elever i friminutter osv. 

• Lite/ingen positiv respons på forventet god, positiv atferd

• Elever opplever relasjonen til de voksne som negative

• Manglende hensyn til individuelle forskjeller

• Manglende støtte i personalet

• Uhensiktsmessig bruk av negative konsekvenser 
(uforutsigbart, ulogisk, straffende etc. )
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Ineffektive tiltak i skolen (risikofaktorer)



• Felles innsats i arbeidet med skolens læringsmiljø.

• Fokus på felles forståelse av forventet atferd/ regler og håndtering av disse.

• Fokus på utvikling av sosial og emosjonell kompetanse hos elevene.

• Fokus på å skape en kultur for positiv tilbakemelding, ros, oppmuntring og 
anerkjennelse.

• Tydelige, forutsigbare, milde og umiddelbare konsekvenser for negativ atferd

• RELASJON

• RELASJON

• RELASJON
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Virksomme tiltak i skolen



Betydningen av gode 
relasjoner mellom lærer og 

elev
(Hughes & Chen, 2011; Hughes & Kwok, 2006; White &Kistner; 1992)

• Positive relasjoner mellom lærer og elev har 
sammenheng med elevens forhold til medelever

• Lærers positive eller negative samspill med en 
elev legitimerer andre elevers positive eller 
negative forhold til denne

• Lærers samspill med en elev er mer 
betydningsfullt for andre elevers oppfatning av 
denne enn elevens negative atferd (Drugli, 2012)

• Positiv endring i læreres samspill med en elev kan 
endre andre elevers oppfatning av eleven 
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Robinson, V : Elevsentrert skoleledelse, Cappelen Damm, 2014
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«Sjekklistefella»

Standard for ledelse 
av den gode økta



Refleksjon rundt standarden for 
ledelse av den gode økta
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• På hvilken måte sørger læreren for 
at timen starter presis?

• Hvilken effekt har det på elevene 
at lærer gjør det på denne måten?

• Hvilke proaktive grep gjør læreren for å 
spore elevene inn i god arbeidsro

• På hvilke måter korrigerer læreren 
elever som forstyrrer sin egen eller 
andres læring



• «Standard for ledelse av den gode økta» - et 
bakteppe for utviklingsarbeidet

• Arbeid på team/fellestid (dypere læring, gi 
innhold til begrepene)

• Observasjon (som oppsummeres i minimum3-1)
• Refleksjonsnotat (gjerne refleksjonskrysset)
• Veiledningsferdighet

• Effektiv veiledning – økt sjanse for endring
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Hva tenker jeg om form og innhold så 
langt
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 Hva gjør den gode PP-rådgiveren i sine 
veiledningsmøter med lærere?
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 Har lærerne et opplevd behov for veiledning?

 I hvilken grad ser læreren seg selv som en del 
av løsningen?

 Hvor stor er den emosjonelle ”blokkeringen”?
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 Har lærerne et opplevd behov for veiledning?

 I hvilken grad ser læreren seg selv som en del 
av løsningen?

 Hvor stor er den emosjonelle ”blokkeringen”?

 Hva anser ledelsen som sin rolle?

 Å ha ledelsen godt koblet på er helt 
avgjørende for å få til en endring!



 Veilederens mest grunnleggende redskap?

 Å kunne innta en annen persons perspektiv, 
ståsted eller å forstå hvordan et annet 
menneske erfarer verden. 
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 Overgår alle ”teknikker”

”Høy grad av empati i relasjoner er

muligens det mest potente og helt

sikkert en av de mest potente

faktorene for å kunne frembringe

endring og læring”

(C. R. Rogers 1975).
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 Stor forskningsmessig enighet om 
betydningen av empati i hjelpesamtaler og 
veiledning. 

 ”Omfanget av funnene er intet mindre enn 
overveldende” (Bentley 2007)

 Den som mottar empati vurderer det som 
viktigere enn den som uttrykker empati 
(Hakansson og Montgomery 2003)
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 ”Det vurderende 
øye”

 Cato Bjørndal, 
Universitetet i 
Tromsø
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 Basert på 60 vurderingssamtaler av 
øvingsveiledninger

Fokus: 

 Veiledningens relevans for veisøker

 I hvilken grad bidrar veiledningen til økt 
tankerikdom og klarhet?

 I hvilken grad gir den økt styrke og håp?
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 Noter for deg selv underveis hvilke 
veiledningstemaer du kjenner deg mest igjen i. 

◦ Hva er du god/bevisst på?

◦ Hvor kan du bli bedre/mer bevisst?
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1. Metakommunisere mer aktivt

2. Klargjøre mål

3. Sikre essensiell og flersidig perspektivbelysning

4. Styrke veisøker og understøtte realistisk håp

5. Stille mer hensiktsmessige og varierte spørsmål

6. Sikre hensiktsmessig struktur og fokus

7. Stille seg mer åpen for VS’s fortelling

8. Kommunisere klarere

9. Klargjøre eller endre roller/posisjonering
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 ”Kommunikasjon om kommunikasjonen”

 Å ta ett skritt til siden

 Er en overordnet kategori som påvirker de øvrige 
kategoriene som for eksempel:
◦ Målet for møtet
◦ Struktur og fokus
◦ Endringer og klargjøringer

 Ulike typer av metakommunikasjon:
◦ Om innholdet i veiledningen
◦ Om forholdet mellom veileder og veisøker
◦ Om prosessen (tid, tempo osv)
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 Hva er målet med samtalen?

 Hva er målet for handlingen etter samtalen?

 Sikrer at veileder og veisøker har samme 
forståelse av hva som er hensikten eller 
ønsket for veisøker. 
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 Å sørge for at flere relevante perspektiver blir 
belyst
◦ For eksempel fra elevens perspektiv, foreldrene etc.

 Å sikre at essensielt viktige perspektiv har 
blitt belyst
◦ For eksempel opprettholde faktorer som bidrar til 

bråk og uro. 
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 Identifisere og fremheve hva som fungerer 
godt 

 Understøtte et realistisk håp fremfor 
”overpositivitet”. 
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 To monotone hovedmønstre:
◦ Overbetoning av lukkede spørsmål

◦ Mangel på oppfølgende spørsmål ift vesentlige 
forhold. 
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 Hva tenker du om….?

 Hva tror du er grunnen til…?

 Hva tror du vil skje dersom du…?

 Når han gjør… hva tenker du da?

 Hva tror du er grunnen til at du tenker slik?

 Hvordan vil du beskrive…?

 Hvilke andre måter kan du….?
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 To hovedmønstre:
◦ Svak eller manglende styring (syklubb…)

◦ Sterk mekanisk styring

 Mål, tid, deltakere, fordeling av ordet, presis 
start og slutt. 
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 Være mer tålmodig, empatisk og lyttende, til 
forskjell fra høyt tempo og manglende støtte.

 Stille mer åpne spørsmål i motsetning til 
lukkede og ledende spørsmål. 

 Gi tid, våg å vente. 
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 Være presis og klar når du stiller spørsmål,

 Unngå mange spørsmål på en gang, uklare 
formuleringer

 Sikre en rimelig felles fortolkning av 
nøkkelbegreper som er viktige for veiledningen

 Eksempler
◦ Tydelig struktur

◦ Forutsigbarhet

◦ Klare rammer

◦ Faste rutiner

◦ Etc…
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 Posisjonering – en metafor hentet fra militær 
strategi/markedsføring. 

 Hvordan posisjonerer man seg som veileder?
Ekspert - nøytral

 Hvordan posisjonerer veisøker seg?
Mestrende – ikke mestrende
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1. Metakommunisere mer aktivt

2. Klargjøre mål

3. Sikre essensiell og flersidig perspektivbelysning

4. Styrke veisøker og understøtte realistisk håp

5. Stille mer hensiktsmessige og varierte spørsmål

6. Sikre hensiktsmessig struktur og fokus

7. Stille seg mer åpen for VS’s fortelling

8. Kommunisere klarere

9. Klargjøre eller endre roller/posisjonering
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 Bruk noen minutter for deg selv, tenk i gjennom:
◦ Hvilke av disse veiledningselementene er jeg bevisst på 

og mestrer godt?

◦ Hvilke elementer har jeg behov for å bli mer bevisst 
på/øve mer på?

 Gå i grupper på 5-7 og del hva du mestrer og 
hva du må øve mer på. 

 Drøft hvordan dere kan jobbe for å bli mer 
bevisst kvalitet i veiledningssamtaler på deres 
kontor. 
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 Utvikling av egen kompetanse handler om to 
grunnleggende forhold:

1. Aktivere kompetanse som du har, men ikke bruker 
eller ikke bruker nok

2. Tilegnelse og bruk av ny kompetanse

Ferdigheter er en viktig del av lærerens kompetanse

(Thomas Nordahl)
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 Lærere som tror at de ikke kan bidra til endring og utvikling

 ”Det vil ikke bli noen endringer i ditt klasserom hvis ikke du gjør 
noe på en annen måte”

 Et ensidig fokus på og krav til at elever skal endre seg og 
manglende evne til å se på situasjoner og seg selv som lærer og 
voksen.

 Tro på at kunnskap i seg selv er nok og at det ikke er behov for 
øvelse og trening

 Ad-hoc løsninger og ikke systematisk arbeid

 Lærere og andre ansatte som tror at de kan løse alle problemer og 
utfordringer alene.

(Thomas Nordahl)
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 Need: Det må være et høyt samsvar mellom 
opplevd behov og den faktiske endringen. 

 Clarity: Det må være stor grad av klarhet i det 
som skal gjøres. Klarhet innebærer å få tak i 
kjernekomponentene og hvordan disse skal 
gjennomføres. 
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 Complexity: Endringsarbeid er sterkt preget 
av kompleksitet. Skal man lykkes må man 
mestre denne kompleksiteten.

 Quality and practicality: Det må være 
gjennomførbart
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 Et vellykket utviklingsarbeid avhenger 25% av 
innhold og 75% av godt 
implementeringsarbeid. (Fullan, 2005).

 ”Culture eats strategy for breakfast” Peter 
Drucker

 Er det tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre 
endringsarbeidet?

Dahl / Hansen 2015



Dahl / Hansen 2015

Vision

Mental models

Patterns of behaviour

Structure and systems

Events



 Hvordan overføre ny kunnskap til bedre
praksis?

 A review of research carried out by Joyce and 
Showers shows that the traditional model of  
staff training has no effect on the classroom 
practice of the participants

B Showers et al 'Synthesis of research on staff development' 

Educational Leadership (Nov 1987)
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 Teori (kunnskap): forklar og gi rasjonale for den nye
måten å gjøre det på

 Demonstrasjon: Vis/modeller hvordan det kan gjøres
i praksis

 Øvelse (praktisere): la lærerne prøve den nye måten å 
gjøre det på

 Tilbakemelding: gi lærerne tilbakemelding på sine 
førsøk på å gjøre det på den nye måten

 Coaching/veiledning: hjelp lærerne å finne ut
hvordan de skal jobbe for å forbedre sine forsøk på å 
gjøre det på den nye måten
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Resultat Resultat Resultat

Komponenter Kunnskap Ferdigheter Overføring til 

praksis

Teori/

Kunnskap

10 5 0

Demonstra-

sjon

30 20 0

Praksis 

(øvelse) 

60 60 5

Tilbakemel

ding og 

Coaching

90 95 95

Dahl / Hansen 2015Joyce & Showers, 2002



 2 – timers kurs i klasseledelse

 2 – timers arbeidsøkt med fokus på 
kjennetegn ved god klasseledelse

 Lærere prøver ut i klasserommet og 
reflekterer sammen på team

 Lærere gir hverandre tilbakemeldinger i 
klasserommet

Dahl / Hansen 2015



 Ved oppstart av timer?

 Ved aktivitetsskifter?

 Ved avslutning av timer?

 Gjennom samhandling og tilbakemeldinger til 
elever, både faglig og sosialt?

 Når forstyrrende atferd må korrigeres?
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 Råd og veiledning om implementering av 
forbedrede lærerstrategier

 ”A blame-free culture”: forsøk hvor lærer 
ikke lykkes tas lett på og ses på som 
uunngåelige, og som verdifulle 
læringsmuligheter

 Synliggjør hvordan ideer kan fungere ”på 
ekte” (som seksåringen kaller det) 

 Lærere går fra coaching-møtet med fordoblet 
tro og besluttsomhet
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 What the teacher THINKS about teaching 
determines what the teacher does when teaching 

 Teachers are likely to keep and use new strategies 
and concepts if they receive COACHING

 Competent teachers with high SELF-ESTEEM usually 
benefit more from training

 Initial enthusiasm for training is reassuring to the 
organisers but has relatively little influence upon 
learning

 What does matter is the TRAINING DESIGN not 
where it's done or who does it
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There is more to coaching than advice and 
guidance on the implementation of 
improved teaching strategies however.  A 
good coaching session is inspiring, it 
fosters a blame-free culture where initial 
failures are laughed off as inevitable, and 
seen as valuable learning experiences.  It in 
the challenging shows how to make ideas 
work reality of the workaday teaching 
situation, and it reconfirms the goals and 
content of the training.  Teachers often 
leave coaching sessions with their 
determination to succeed redoubled.
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 I hvilken grad kan dere bruke disse fem 
elementene i utviklingsarbeid sammen med 
skoler/barnehager?
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Å snu en negativ 
utvikling
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Synliggjøre 
forventninger



Hva kreves av veileder?

• Bevissthet om ansvaret i å bli invitert inn i en annens liv

• Ansvar for å ivareta lærerens selvforståelse og integritet 
(refleksjonsnotat)
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LØFT
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• I stedet for å undersøke problemet, rett 

blikket mot løsningene

• I stedet for å kartlegge hva som har gått galt, 

se på hva som gjøres riktig, 5-1

• I stedet for å analysere årsaker til 

problemene, bruk tiden til å beskrive den 

fremtiden dere ønsker og hva dere da vil 

gjøre

Gro Johnsrud 

Langslet



GRUNNLEGGENDE MOTIVASJON  
(Ben Furman, LØFT)

Anerkjennelse 
Gi anerkjennelse

Det som går bra
Fokuser på det som går bra, bevissthet rundt kommunikasjon, refleksjon, hvorfor det gikk det bra

”Det du fokuserer på får du mer av”

Sørg for å feire suksess

Humor  
Skap tilhørighet

Helsefremmende effekt, kurerer stress

Omtanke
”Se” de du veileder

Gi støtte når det trengs, vi trenger alle støtte fra tid til annen og vi trenger ulik støtte
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SMIL!

Dahl / Hansen 2015



”Hvem” er læreren?

”Teflon-personer”: lar seg i liten grad påvirke av stress, 
negative følelser/hendelser. De går raskt videre og 
legger det vonde bak seg.

”Borrelås-personer”: Lar det meste sette seg fast på 
sinnet, bruker mye tid på å tenke på stressende og 
negative hendelser.
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David Ameida, Penn University



Hva trenger ulike lærertyper?

• Desillusjonert..

• Motivert  og engasjert

• Kompetent, men usikker

• Sikker og på rett spor

• Sikker, men på feil spor.. 

Panic
Zone

Learning 
Zone

Comfort 
Zone

Dahl / Hansen 2015

Source : Colvin 2009



?????

Hva trenger de 

ulike lærertypene i 
veiledningssamtalen
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Hold spenningsnivået nede

• Unngå å utløse ”fight or flight-modus”

Hold frontallappen operativ
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Synliggjøre 
forventninger



Bestillingen – hvor treffsikker er den?

• Vi har en elev på 3. trinn som ikke mestrer å være sammen med 
andre elever i klasserommet. Læreren trenger hjelp med sin 
klasseledelse.

• Vi har en 5. klasse med 15 gutter og 8 jenter, hvor foreldrene klager 
på bråk og uro og utestenging. Vi trenger hjelp til å finne gode 
reaksjoner på problematferd.

• Vi har en 5. klasse med en del uvaner i forhold til en kritisk 
omgangstone og klikkdannelser hvor noen faller utenfor. Vi ser at 
dette fører til konflikter og utrygghet, og at det preger læringstrykket 
i klassen på en negativ måte. Vi ønsker støtte til å finne treffsikre 
tiltak for å snu tonen i elevgruppen og hjelpe gruppen å bli mer 
inkluderende med hverandre. 
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Skoleledelsens perspektiver på det å få 
bistand, og på det å endre noe

• Endre elevene, foreldrene eller skolens (lærernes) praksis?

• Veileder har ansvar for endringsprosessen?

• Ledelsen eier prosessen, veileder støtter og sparrer med ledelse og 
lærere?

• Lærere får beskjed om hva de må gjøre, ledelsen kontrollerer om de 
gjør det?

• Lærere blir involvert i refleksjoner, og får støtte til å prøve ut endret 
praksis 
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Synliggjøre 
forventninger 



• Tøm posens innhold i en gryte

• Tilsett 7 desiliter vann

• Kok opp under omrøring

• La suppen koke på svak varme i 
10 minutter

• Ikke hell innholdet i posen 
utenfor gryta

• Unngå å ta for mye eller for lite 
vann

• Ikke glem å røre mens du koker 
opp

• Ikke spis suppen før den er 
ferdig 

Dahl / Hansen 2015

Tomatsuppe



10 minutter individuelt, tenk og skriv

• 1. Hvordan ønsker jeg at den optimale læringssituasjon skal være?

• 2. Hvilken atferd ønsker jeg at elevene skal vise mot hverandre og mot 
lærerne?
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Eksempel på oppgave i lærerteamet



• Elevene besvarer to spørsmål (skriftlig):
• 1. Hva er viktig for at jeg skal oppleve det trygt på skolen og i klassen?

• 2. Hva skal til for at jeg skal lære mest mulig?

• Det er viktig at elevene kan se spor etter sine innspill i klassens nye 
regler

• Utarbeid 3-6 klasseregler som er knyttet opp mot sosialt samvær, 
arbeidsro og orden
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Elevinnspill til klassereglene



Slik vil vi ha det i kl.7A:

• Komme presis til timene

• Snakke en om gangen 

• Være klare med bøker til timene

• Orden i sekk og hyller 

• Høre på beskjeder

• Det skal være trygt å snakke 
høyt i gruppa

• Vær inkluderende med hverandre
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Tipsplakater

• Elevene får følgende spørsmål som de svarer skriftlig på:
• Hva må vi huske på dersom vi skal klare å følge reglene vi har laget?
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Tipsplakat 6
Det skal være trygt for alle å snakke i klassen

• Tenk på ansiktsutrykket ditt og kroppspråket ditt

• Dersom du er uenig trenger du ikke å vise det

• Dersom du er enig vis det ved å smile eller nikke

• Oppmuntre andre til å snakke

• Ikke hvisk med sidemannen når andre snakker

• La være å himle med øynene

• Har du ikke noe hyggelig å si, ti stille 

• Du må ikke være venner med alle, men du skal være hyggelig

Dahl / Hansen 2015



• Tar to skritt tilbake hvis noen står utenfor ringen.

• Skifter tema eller sier heller noe positivt hvis noen 
sier noe stygt om andre.

• Sier ikke noe stygt for så å si ”tulla” etterpå.

• Unngår ikke andre bevisst.

• Gjør plass ved kantinebordet –dersom det er plass 
og mulig.

• Samarbeid med alle

• Hils

• Smil

Dahl / Hansen 2015

Hvordan inkludere hverandre?
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Bruk loggbok
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Synliggjøre 
forventninger



FORVENTNING
LÆRERRUTINE

STØTTE
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LEKSER
eks 5. trinn



FORVENTNING
LÆRERRUTINE

STØTTE
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OPPSTART AV TIMEN 
eks 6. trinn



”UT ETTER TIMEN”
eks 9. trinn

FORVENTNING
LÆRERRUTINE

STØTTE
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Eksempel på kartlegging av «feller» rundt uro i timene: 

• Drikkeflaske

• Dorutiner

• Pennal, ark, bøker, oppstarten

• Innlevering av lekser

• PC-bruk

• Mobil

• Spising i timen (snop/brus)

• Forsentkomming

• Komme seg ut til friminutt

• Vikardager/timer

• Ryddighet

• Skating, sykling, sparkesykkel
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Få oversikt



Individuelle tiltak/elevsamtaler:

Brukes for å:

 Skape gode og trygge relasjoner mellom lærer og elev

 Innhente kunnskap om og forståelse for elevens behov, tanker og følelser

 Tilpasse opplæringen og hjelpe eleven til å finne nye strategier (korrigere 
atferd) knyttet opp mot forventningene (klasseregler og tipsplakater)

 Forebygge, rose, forsterke overfor de elevene som trenger ekstra støtte

 Håndtere konkrete episoder når elevene har ”glemt seg”

 Sammen finne veien videre, lage mål/avtaler/oppdrag

HOVEDMÅLET ER Å MOTIVERE TIL SAMARBEID
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”Hamburgertilbakemelding”

• Dette fikk du til!

• Dette var utfordrende. Hva kunne du gjort…?

• Dette fikk du til!
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Husk at «dårlige valg» kan være 
gode valg for eleven….

• …for å komme unna nederlagsfølelse

• … eller for å oppnå/opprettholde status

• Viktig å søke etter mening bak uønsket atferd 
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Forberedelse til mer omfattende samtaler

Hvordan ta imot eleven (det samme gjelder også foreldre/andre)?

Finnes det et ledig rom? Er det ryddig? Er det egnet?

Hvordan starter jeg opp for å oppnå en avspent stemning? De første 
sekundene må inngi tillit. Ta utgangspunkt i fakta du har fått innblikk 
i. Vær bevisst kroppsspråk, blikk, hjertelighet og tilstedeværelse.

Hva skal målet for samtalen skal være? Det vil styre mye av inn-
holdet i samtalen. Det kan dreie seg om: – Tillitsbygging, bekreftelse 
av bevaringspunkter og mestring i forhold til de kravene som er satt.

Kartlegging av faglig og sosial fremgang.

Drøfting av forbedringspunkter.

Læreren må «lese» eleven: Virker han usikker? Har han pigger ute? 
Er han i forsvarsposisjon? Er han negativ? Er han sårbar?

Dahl / Hansen 2015



Dahl / Hansen 2015

Synliggjøre 
forventninger



Foreldresamarbeid

• Viktig å huske på at ansvaret for samarbeidet ligger på skolen/læreren

• Tillit skapes fra dag 1

• Når vi skal gi informasjon til foreldre:

• 3-1 regelen: for hver utfordring/regelbrudd som informeres om til foreldrene 
må lærer presentere 2-3 tiltak skolen har valgt for å møte utfordringen

• Ta hensyn til emosjonelle behov 

• Foreldre må sees som en ressurs/samarbeidspartner og ikke en trussel: hva 
tenker dere kan være lurt for deres barn?

• ”Catch the child being good” – og ring hjem!
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• Vi endrer og forbedrer betingelsene for læring og utvikling gjennom å 
endre omgivelsene rundt individet og hvordan personene i 
omgivelsene samhandler med individet. 

Spørsmålet blir da hva skal vi endre og forbedre og hvordan?
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Systemarbeid



Gruppeoppgave

Oppgave: 

Velg et case av gangen. Reflekter på 
gruppen rundt hvilke grep som kan bidra til 
å få fokus på god klasseromspraksis i en 
veiledningssamtale. Bruk gjerne punktene 
fra forelesningen om Kvalitet i 
veiledningssamtalen (Bjørndal) som 
idetilfang.
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1. Metakommunisere mer aktivt

2. Klargjøre mål

3. Sikre essensiell og flersidig perspektivbelysning

4. Styrke veisøker og understøtte realistisk håp

5. Stille mer hensiktsmessige og varierte spørsmål

6. Sikre hensiktsmessig struktur og fokus

7. Stille seg mer åpen for VS’s fortelling

8. Kommunisere klarere

9. Klargjøre eller endre roller/posisjonering

9 forbedringsområder (Cato Bjørndal)

Dahl / Hansen 2015



Denne ettermiddagen –
hva har vi fått?

Hva har vært nyttig for deg idag? 

Hva ønsker du deg for morgendagen?

• Reflektere individuelt og snakk med sidemannen

• Vi oppsummerer i plenum 

Takk

Think-pair-share
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 Hvordan forklarer vi de utfordringene vi 
møter i skolen/klasserommet?

 Hvordan påvirker disse forklaringene hvordan 
vi velger å forsøke å løse disse utfordringene?
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 Grunnlaget for LP modellen

 En metode for å analysere og kartlegge 
atferdsproblemer og utfordringer knyttet til 
læringsmiljøet

 Få en forståelse av hva som utløser, påvirker 
og opprettholder utfordringer i skolen

 Iverksetting av spesifikke tiltak for å redusere 
betydningen av de opprettholdende faktorene
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 Kunnskap om at atferdsvansker i skolen hindrer 
læring og gjør at elever ikke får utnyttet sitt 
læringspotensiale, hindrer sosial integrering 

 Kunnskap om at årsakene til slike vansker er 
sammensatte

 Kunnskap om at atferdsvansker ofte forklares og 
behandles med enkle linjere 
årsakssammenhenger – ikke sjelden med fokus 
på eleven. ”Eleven er slik” 

 Kunnskap om at tiltak i liten grad er 
forskningsbaserte - ofte sanksjoner i stedet for 
støttetiltak. 
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 Vanskene blir omtalt nesten utelukkende som 
et problem ved den unge selv

 Unnlater bl.a å si noe om:
◦ Det sosial miljøet - interaksjonen

◦ Den konkrete situasjonen

◦ Barnets sterke sider

◦ De voksnes rolle
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– Fra endimensjonal årsaksforklaring                 til mer 
sammensatte årsaksforklaringer

– Fra individorientert             til mer systemorientert 
tilnærming

- Fra privatpraktiserende praksis  

til mer kollektiv kultur 
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 Fokuserer på egenskaper og forutsetninger 
hos eleven

 Eks
◦ Lærerforutsetninger

◦ Temperament

◦ Psykisk helse

◦ Familiesituasjon
Rusproblematikk

◦ Lærevansker

◦ Diagnoser etc
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 Omgivelser og sosial sammenheng som ulike 
hendelser foregår innenfor. 

 Eks:
◦ Undervisningen
◦ Relasjon mellom lærer og elev
◦ Relasjoner mellom elevene
◦ Lærerens klasseledelse
◦ Normer, regler, rutiner
◦ Fysiske miljøet

 Legger til grunn at våre handlinger påvirkes av 
den sosiale interaksjonen vil til enhver tid deltar 
i. (Sosial intraksjons læringsteori)
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 Ingen er totalt underlagt kontekstuelle 
betingelser eller individuelle forutsetninger.

 Elever tar selvstendige valg og utfører sine 
handlinger med bakgrunn i både kontekst og 
individuelle forutsetninger. 

 Tar hensyn til elevenes erfaringer, meninger, 
holdninger og motivasjon.   
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Individuelle 
faktorer

Kontekst

Aktør-
perspektivet

System-
persepektivet

Individuelle 

forutsetninger 

hos eleven. 

Ulike perspektiver på 
elevers handlinger 
og læring i skolen

• Læringsmiljø

• Klasseledelse

• Undervisning

• Tilpasning og 

tilrettelegging

• Relasjon til lærer

Elevens virkelighetsoppfatning,

selvoppfatning og 

mestringsstrategierDahl / Hansen 2015



Beskrive utfordring

Formulering av målsetting                        

Innhenting av informasjon                        

Analyse av opprettholdende faktorer                      

--------------------------------------------------------

Utvikling av strategier og tiltak                         

Gjennomføring av valgte tiltak                       

Evaluering Da

hl / 

Ha

ns

en 

20

15



 Det er de som står i den pedagogiske praksis, som skal 
definere og formulere hva problemene eller 
utfordringene består i. 

 Det må i noen grad være ukjent hvorfor det har oppstått 
avvik mellom nåværende og ønsket situasjon. 
Problemformuleringen må ikke låses til en forklaring.

 Utfordringene eller problemene må formuleres så tydelig 
og konkret at de seinere kan arbeides med.

 Det er viktig å reflektere over hvordan valg av språk / 
ord preger vår forståelse av en utfordring.
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Beskrive utfordring

Formulering av målsetting                        

Innhenting av informasjon                        

Analyse av opprettholdende faktorer                      

--------------------------------------------------------

Utvikling av strategier og tiltak                         

Gjennomføring av valgte tiltak                       

Evaluering Da

hl / 

Ha

ns

en 

20

15



 Tilknyttet arbeidet med problemformulering er det 
hensiktsmessig å utarbeide mål for arbeidet

 Målene skal utformes så konkret at det er mulig å 
vurdere om de er nådd.

 Det er viktig at det er realisme i målformuleringene.

 Målformuleringen skal kunne evalueres.
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Beskrive utfordring

Formulering av målsetting                        

Innhenting av informasjon                        

Analyse av opprettholdende faktorer                      

--------------------------------------------------------

Utvikling av strategier og tiltak                         

Gjennomføring av valgte tiltak                       

Evaluering Da

hl / 

Ha

ns

en 

20

15



 Samtale i lærerteam 

 Samtale med elever

 Foreldresamtale 

 Observasjon

 Bruk av video

 Spørreskjema til foreldre og elever 

 Må tilpasses utfordringen og målet man har satt seg. 
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Beskrive utfordring

Formulering av målsetting                        

Innhenting av informasjon                        

Analyse av opprettholdende faktorer                      

--------------------------------------------------------

Utvikling av strategier og tiltak                         

Gjennomføring av valgte tiltak                       

Evaluering Da

hl / 

Ha

ns

en 

20

15



 En opprettholdende faktor er en faktor som med 
stor sannsynlighet har en sammenheng med 
utfordringen man ønsker å få løst.

Spørsmålet er: Hva henger det sammen med?

Hva bidrar til at den uønskede 
situasjonen vedvarer?
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Individuelle 
faktorer

Kontekst

Aktør-
perspektivet

System-
persepektivet

Individuelle 

forutsetninger 

hos eleven. 

Ulike perspektiver på 
elevers handlinger 
og læring i skolen

• Læringsmiljø

• Klasseledelse

• Undervisning

• Tilpasning og 

tilrettelegging

• Relasjon til lærer

Elevens virkelighetsoppfatning,

selvoppfatning og 

mestringsstrategierDahl / Hansen 2015



Utfordring/
problem

Opprett-
holdende

faktor

Opprett-
holdende

faktor

Opprett-
holdende

faktor

Opprett-
holdende

faktor

Opprett-
holdende

faktor

Da
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20

15
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Et eksempel på opprettholdende faktorer i en sak

Fagene er
for vanskelige

Reglene i klassen
håndheves på en
lite konsekvent måte

Klasse-
kameratene
ler når han 
bråker

Ivar tror
medelevene
synes han er tøff

Læreren har 
en dårlig
relasjon til 
Ivar

Far er negativt
innstilt til skolen





Beskrive utfordring

Formulering av målsetting                        

Innhenting av informasjon                        

Analyse av opprettholdende faktorer                      

--------------------------------------------------------

Utvikling av strategier og tiltak                         

Gjennomføring av valgte tiltak                       

Evaluering Da

hl / 

Ha

ns

en 

20

15



 Pedagogiske strategier, tiltak og metoder skal bidra til å 
redusere eller fjerne betydningen av de opprettholdene
faktorene

 Det bør arbeides med tiltak mot flere opprettholdende 
faktorer samtidig

 Lærerne skal være sikre på at de kan gjennomføre 
tiltakene systematisk og over tid

 Tiltakene som velges skal så langt som mulig være bygd 
på forskningsbasert kunnskap
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Da

hl / 

Ha

ns

en 

20
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 I evalueringen er det vesentlig å å ha fokus på både 
gjennomføring og resultater.

 Ofte ser vi at tiltakene ikke er gjennomført slik det var 
planlagt. Det vil da være nødvendig å fjerne betydningen 
av de hindringsfaktorene som gir liten gjennomføring 
eller lav grad av tiltaksintegritet.

 Tiltak som er systematisk gjennomført bør har noen 
resultater innen tre til fire uker.

 Hvis tiltakene er gjennomført og det ikke oppnås 
tilfredsstillende resultater er det nødvendig med 
revidering.

Da
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Ha
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en 

20

15



 Bruk et par minutter for deg selv og tenk 
gjennom:
◦ I hvilke situasjoner kan det være aktuelt for deg å 

bruke Pedagogisk analyse

◦ Hvilke mulige utfordringer ser du for deg?

 Diskuter med sidemannen. 

Da
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Individuelle 
faktorer

Kontekst

Aktør-
perspektivet

System-
persepektivet

Individuelle 

forutsetninger 

hos eleven. 

Ulike perspektiver på 
elevers handlinger 
og læring i skolen

• Læringsmiljø

• Klasseledelse

• Undervisning

• Tilpasning og 

tilrettelegging

• Relasjon til lærer

Elevens virkelighetsoppfatning,

selvoppfatning og 

mestringsstrategierDahl / Hansen 2015



 En i gruppa er rådsøker og legger fram en 
utfordring/problem (nå situasjon) som er knyttet 
til veiledning inn mot læringsmiljø –
gruppe/klasseledelse. Velg en problemstilling 
som er mest mulig konkret og overkommelig å 
jobbe med

 Skap en felles forståelse av problemet gjennom 
utspørring/infoinnhenting hos rådsøker. 

 Når dere har rammet inn problemet. Diskuter 
målet og utform en målsetning (ønsket situasjon)

 Gjennomfør en analyse av mulige 
opprettholdende faktorer. Identifiser hvorvidt de 
er knyttet til individ, aktør eller kontekst. 
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Støttende relasjoner 



 Positive relasjoner har en sammenheng med 
faglig engasjement, som igjen har en 
sammenheng med faglige resultater

 Negative relasjoner har en sammenheng med 
redusert faglig engasjement og dårligere 
faglige resultater

 Positive relasjoner har størst effekt på 
læringsutbytte for de eldste elevene

 Like betydningsfullt for begge kjønn

Dahl / Hansen 2015



 Den enkeltfaktoren i skolen som viser størst 
sammenheng med omfang av lærings- og 
undervisningshemmende atferd

 En positiv elev-lærerrelasjon bærer preg av:
◦ At de voksne har tro på eleven

◦ At de voksne formidler støtte og har en hovedvekt 
av positiv oppmerksomhet mot positiv atferd
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Den emosjonelle relasjonen 
(Positive forventninger?)

Den faglige relasjonen
(Tydelige arbeidskrav?)
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”Det har positive konsekvenser for elevers 
utvikling at de ferdes i et miljø som er 
preget av varme, omsorg og innlevelse”
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 Læring

 Omsorg

 Oppdragelse

 Vi har manglet et felles faglig 
språk for omsorgs- og 
oppdragelsesdelen

 Omsorgs- og oppdragelsesdelen 
er derfor blitt utført på bakgrunn 
av personlige holdninger og 
erfaringer.
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”Relasjonen lærer og elev – avgjørende for 

elevenes læring og trivsel”

May Britt Drugli, 2012

Baseres blant annet på gruppeintervjuer av 

elever og lærere på 3., 6. og 8. klasse.



 ”Det er kjempeviktig at lærerne liker jobber sin, 
at det ikke virker som om de bare går og venter 
på at det skal bli fredag” Elev 8. klasse

 ”Det er veldig viktig å ha et godt forhold til 
læreren slik at man føler man får støtte. Vi lærer 
lettere fordi vi blir mer motiverte. Når det er et 
godt forhold kan man spørre læreren hvis det er 
noe, vi får mer tiltro til læreren. Alt blir 
morsommere. For hvis forholdet ikke er bra, da 
driter du bare i tingene og lærer ingen ting.” 
Elever i 8. klasse
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 ”Når jeg har det fint sammen med læreren 
min, føler jeg at jeg ikke savner mamma, da 
blir jeg veldig glad og fornøyd.” Elev, 3. 
klasse. 
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 ”Jeg synes jeg har en veldig bra lærer. Han er 
snill med oss, og litt streng. Han gjør det lett 
for oss å lære. Vi forstår hva han mener. Da 
blir du glad i læreren din. Han er omtenksom 
og kan lære bort. Han er snill med andre og 
sånn. Jeg liker ham og jeg liker skolen”. 
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 Elevens opplevelse av læreren er 
avgjørende for lærers innflytelse på eleven
◦ Motivasjon

◦ Arbeidsinnsats

◦ Trivsel

◦ Samarbeidsatferd

◦ Prestasjoner og opplevelse av mening
(Drugli, 2012)
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 3. klasse: ”Ja alle”

 6. klasse: 
”Du liker kanskje ikke alle like godt. Men de 
må jo nesten like elevene, det er jo tross alt 
halvparten av jobben. For hvis de ikke liker 
folk, så vil de ikke lære bort så godt. Hvis 
man ikke blir likt av læreren blir man lei seg, 
da må det være forferdelig å gå på skolen i 
mange år.”
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 8. klasse: 
”Nei, de liker ikke alle elevene like godt. Du 
skjønner det når læreren ikke liker deg. Det 
er ekkelt og du blir irritert. Hva har jeg gjort, 
liksom? Når lærerne ikke liker noen, blir de 
avvisende, ignorerer eleven. De bruker en 
annen tone enn når de snakker til andre 
elever.”
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 Sammenhengen mellom elevens opplevelse av sin 
relasjon til læreren og skolefaglige prestasjoner 
er større for tenåringer enn yngre barn. 

 Knyttes blant annet til elevens opplevelse av 
tilhørighet

 Opplevelse av trygghet og omsorg i 
klasserommet gir økt faglig innsats. 

 Blant elever med gode voksenrelasjoner er det
◦ Mindre depresjon, angst, antisosial atferd, rus og drop-

out

Dahl / Hansen 2015



 Kvaliteten på relasjon mellom elev og lærer 
påvirker også samspill og relasjoner mellom 
barna.

 Elever følger nøye med på hvordan læreren 
forholder seg til andre elevene  dette påvirker 
hvordan de selv forholder seg til disse elevene. 

 Denne observasjonen har større effekt på 
hvordan elevene oppfatter en annen elev enn for 
eksempel elevens negative atferd.
◦ De bruker de vokse som en referanse
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Lasse Dahl
Kjetil Andreas Hansen
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Heidi Amundsen
Inger Bergkastet
Synne Skjæret

Pedlex forlag



Margrete Pedersen
Helge Pedersen
Kjetil Andreas Hansen
Pedlex Forlag
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9 hefter, nytt i 2014 er heftet om Inkludering

Dahl / Hansen 2015

Seriens redaktører 

er Thomas Nordahl 

(Senter for praksisrettet

utdanningsforskning, 

Høgskolen i Hedmark)

og Ole Hansen 

(Laboratorium for 

forskningsbaseret

skoleudvikling og pædagogisk

praksis, 

Institut for Læring og Filosofi, 

Aalborg Universitet).



Sissel Holten

Gyldendal Forlag
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Carolyn Webster-Stratton

Dahl / Hansen 2015



• Patrick Glavin

• Sven Oscar Lindbäck
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• http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/
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http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/


Filme seg selv i veiledning/kurs/undervisning
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Husk evalueringen i kursfolderen!

• Hvordan har kurset vært?

• Hvordan har oppholdet vært?

• Hva kunne jeg ønske for neste år?

• Har du fått riktig kursbevis i folderen din????
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Takk for oss 

Lasse Dahl

ldprivat@online.no

91623703

Kjetil Andreas Hansen

kah@haugnett.no

99698630
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