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Arbeid med læringsmiljøet 

• Hvorfor..  

 

• Hvordan arbeide… 

 

• Hvordan motivere for… 
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Godt 
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effektivt 
læringsutbytte 

God 
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ledelse 

Kommunikasjon 
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SYSTEMATISK ARBEID GIR RESULTATER 

 

• EN LÆRER arbeider systematisk = BRA 

 

• LÆRERTEAMET arbeider systematisk= BEDRE 

 

• SKOLEN arbeider systematisk= BEST  
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Hvilken kunnskap har vi … 

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

 
• Internasjonal- og nasjonal forskning 
• Ståstedsanalyser 
• Elevundersøkelsene 
• Lover og forskrifter 
• Diagnosekunnskap 
• Utviklings- og læringsteorier 
• Erfaringer  
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Metaanalyse av elevenes læringsutbytte 

  

    John 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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Egenvurdering ( 1.44)     

Microteaching, standarder  (0,88) 

Lærerens struktur og formidling av forventning (0,80)    

Tilbakemeldinger ( 0.73)  

Lærer-elev-relasjon ( 0.72) 

Reduksjon av ”problematferd” ( 0.34) 

Lekser (0.29) 

Nivådelte grupper ( 0.12) 

Åpen vs. lukket romløsning ( 0.01) 

Skolebytte ( -0.34) 
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Relasjoner og problematferd  

 

Elevenes opplevelse av relasjonen til læreren 
synes å være den enkeltfaktoren i skolen som 
har sterkest sammenheng med omfanget av 
lærings- og undervisningshemmende atferd.  

 

T.Nordahl 
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4 dimensjoner ved klasseledelse 

• Utvikling av en positiv og støttende relasjon, 
opplevelse av anerkjennelse 

• Etablere og opprettholde struktur, regler og 
rutiner 

• Tydeliggjøre forventninger og motivere for læring 

• Etablere en kultur for læring (liten grad av ”ansvar 
for egen læring”) 

 
T. Nordahl 
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En vanlig klasse 
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1-5% av elevene 

10-15% av elevene 

80% av elevene 
 



Skolens oppgave:    

Formidle forventninger 

•Mål, rammer 

Synliggjøre støtte 

•Kommunikasjon, relasjon, strukturer 
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Ulike elever trenger ulik støtte 
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Vi har alle ulik   

               

”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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…ulike elevtyper… 
C.G Jungs typelære om mennesker 

Ekstrovert 

• Mot den ytre verden 

• Aktiv 

• Utover 

• Sosial 

• Tale-tenke 

• Handle-tenke-handle 

• Uttrykksfull 

• Lærer ved utprøving 

• Får energi gj. andre 
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Introvert 

• Mot den indre verden 

• Reflekterende 

• Innover 

• Reflekterende 

• Tenke-tale 

• Tenke-handle-tenke 

• Stille 

• Vil forstå før utprøving 

• Får energi gj. alenetid 

 



TID… 

• 2/3 ytringer i et 
klasserom kommer 
fra læreren 

• 0,8-1,5 sek ventetid 
på spørsmål 

• Lærer svarer ofte 
selv             Black og Wiliam  
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• Lærere stiller ofte  
faktaspørsmål og velger 
spørsmål elever kan svare riktig 
eller galt på innen akseptert tid  

• Mange elever lar være å tenke 
fordi de vet svaret kommer fra 
andre elever innen kort tid                      
Black og Wiliam  
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Hva kan vi gjøre? 

• ”Ingen hender” 
• ”Jeg venter ti sek” 
• ”Alle svar på lapper” 
• ”Snakk med sidevennen i 30 sek” 
• ”Skriv det du tenker på nå i boka di 

– to-tre ord” 
• Alle svar inn og vi ser etter: 

”Interessante feil” 
• Øve på spørsmål som er åpne og 

krever refleksjon 
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FORVENTNING LÆRERRUTINE 
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FORVENTNING LÆRERRUTINE 



Utvikling av læringsmiljø! 

FORVENTNING LEDERRUTINER 
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FORVENTNING LEDERRUTINE 



Analyse/arbeidsmodell 

Utfordring som 
krever endring 

Hva fungerer? 
Hva kan 
bevares? 
 

Hva bør og kan 
endres/ 

forbedres? 

Hva er ønsket 
situasjon? 

Hva gjør vi 
konkret nå? 

Hvem har 
ansvar for 
oppfølging og 
evaluering? 
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Skolens 
bekymrin

g/uro 
Samtale 
med 
foresatte 

Kartleggin
g og 
observasjo
n (også hente inn 

fra ev. tidligere skoler, 
samt sjekk av syn og 
hørsel) Tilta

k 

Effektvurd
ering / 
evaluering 
av 
tiltakene 

Nye 
tiltak 

Ped. 
rapport 
(som 
dokumenterer alt 
arbeid ovenfor) 

PPT 

Samtaler 
foresatte / elev/ 
lærer 
(anamnese) 

Observasjo
ner 

Testing og 
kartlegging 

Utarbeiding 
av sakkyndig 
vurdering 

Tilbakemel
ding skole 
og 
foresatte 

Hjelpe skolen 
med 
utarbeiding av 
IOP 

R-team 
(møte med PPT - råd 
om nye tiltak eller 
råd om henvisning) 

§ 1-
3 

§ 2-
8 

§ 5-1 
? 

Walter 
Frøyen  
Leder PPT 
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Tydelig kommunikasjon –øker 
mestringstroen 

GODE BESKJEDER 
• Sikre oppmerksomhet 
• Gi ”gjøre”-beskjeder (teddybjørnregelen) 
• Unngå spørsmål i beskjeder 
• Formuler deg kort og enkelt 
• Vær vennlig og bestemt 
• ”Det første først, det siste sist” 
• Begrense antallet beskjeder i beskjeden 
• Tid til fordøyelse 
• Sjekke forståelse 
• Stopp og gjør igjen hvis flere enn 3-4 gjør feil 
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Hva vektlegger du i de første 
minuttene når du 

møter dine elever? 
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STARTERE 

• 2-5 minutter 

• Alle skal mestre 

• Sette elever i læringsmodus  

• Innlede til aktivitet/mål  

• Motivasjonsfremmende 

• Samlende for gruppa og lærende 
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Ineffektive beskjeder 

• Med negative følelser 

• Med for mange ord 

• Med argumentering og forklaringer 

• Med for mange beskjeder på en gang 

• Uten å sikre elevens oppmerksomhet 

• Med usikkerhet 

• Med uhøflighet 

• Uten oppfølging fra de voksne 
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 -så langt….. 

 

• Hva har du festet deg ved? 

• Skriv ned 2 stikkord 

 

• Sum med sidemannen  
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God klasseledelse reduserer: 

• Usikkerhet 

• Negativitet 

• Utestenging/mobbing 

• Elever som utfordrer lærerens lederskap 

• Mistillit hjem/skole 

 

VERKTØY:   Mer proakive   Mindre reaktive 

Bergkastet 2013 



Hvordan klasselede på en måte som: 
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              …formidler forventninger 

 

          …synliggjør støtte til elevene 

 



Å utvikle seg som klasseleder 
  

To forhold rundt klasseledelse: 

 

• Strategisk/proaktiv klasseledelse 

 

• Situasjonsbestemt klasseledelse 

 

KOMMUNIKASJON ER NØKKELEN 

I ALL LEDELSE 
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Læringsøkt 

7 sekunder 7    minutter introduksjon 
aktivitet        
1 og 2 

avslutning 
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”Timer bør ligne på hverandre, forutsigbarhet øker læringsutbytte”             
T Nordal 



God klasseledelse reduserer: 

• Usikkerhet 

• Negativitet 

• Utestenging/mobbing 

• Elever som utfordrer lærerens lederskap 

• Mistillit hjem/skole 

 

VERKTØY:   Mer proakive   Mindre reaktive 
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Jente 16: 

 

 

• ”Jeg hater det...når vi f eks skal ha 
mattesamarbeid -så vinker og roper alle på de 
andre for at de skal sette seg ved siden av 
dem. Ingen roper på  meg...” 
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Når vi har vikar… 

• Vi skal ikke bytte navn eller ha tullenavn 

• Vi har faste plasser, se klassekart på skapet 

• Vi liker hvis du står på krysset ved  beskjedgiving. (Ikke 
plystre eller rop til oss.) 

• Vi liker at du bestemmer, følg opplegget fra læreren 

• Det er avtalt hvilken elev i klassen du skal spørre 
dersom det er noe 

• Ordenselever har faste oppgaver 

• Ekstraoppgaver ligger i den blå permen (ved behov) 

• Databruk er kun avtalt med fast lærer 

• Klassereglene henger på døra. 

   

 (Vi glemmer oss av og til og trenger påminnelser.) 
                                                                         Hilsen oss i 8a. 
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Foreldresamarbeid 

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

• Informasjon til foreldre: 
– 3-1 regelen: for hver utfordring/reglebrudd som 

informeres om til foreldrene må lærer presentere 
2-3 tiltak skolen har valgt for å møte utfordringen 
 

– «Det er viktigere å ha relasjon enn å ha rett» 
 

– ”Catch the child being good” – og ring hjem! 
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VÅGE Å LYTTE TIL ELEVSTEMMEN 
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SØK STRUKTURERT FEEDBACK 

• Hva opplevde du var den mest 
nyttige/effektive delen av timen? 

• Hva opplevde du var den minst 
nyttige/effektive delen av timen? 

• Hva var det viktigste ubesvarte spørsmålet du 
ikke fikk svar på? 

• Hva er det viktigste du tok med deg fra denne 
timen? 
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Skoleledelsen: 

• arbeid med læringsmiljø og trygge relasjoner er en del av 
skoleutviklingen  

• sosial læreplan, gode ordensregler og beredskapsplaner for 
håndtering av mobbing, alvorlig utagering og vold. 

 
• Interne rutiner må være utarbeidet og gjort kjent (for eksempel ved 

fravær, innleveringer, IOP, ressursteam). 
 
• Lærerteamet må gjøre et systematisk arbeid slik at de har en felles 

forståelse og like rutiner for hvordan de skal møte og guide elevene. 
 
• Ledelsen må gi aksept for tids- og ressursbruk i en periode der tiltak 

iverksettes og evalueres 
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Positiv kommunikasjon 

 

• Læreren er et forbilde 

• Ha bevissthet rundt kommunikasjon; verbal og 
nonverbal 

• Læreren har muligheter til å modellere en 
inkluderende væremåte gjennom god 
klasseledelse.   
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Relasjonsansvaret og læringsmiljøansvaret 

 ligger hos de voksne 
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Utarbeidelse av klasseregler 

• Hvilke klasseregler ønsker vi at elevene skal 
mestre? 
– 1. Hvordan ønsker jeg at den optimale 

læringssituasjon skal være? 

 

– 2. Hvilken atferd ønsker jeg at elevene skal vise 
mot hverandre og mot lærerne? 

 

  Lærerne reflekterer individuelt og i team – 
 skriftliggjør innspillene 
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Utarbeidelse av forventninger til 
hverandre 

– 1. Hvordan ønsker jeg at den optimale 
læringsmiljøsituasjon skal være? 

 

– 2. Hvilken atferd ønsker jeg at kollegiet skal vise 
mot hverandre, elever og  foresatte? 

 

  Lærerne reflekterer individuelt og i team – 
 skriftliggjør innspillene 
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Elevinnspill til klassereglene 

• 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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Slik vil vi ha det  8a: 

• Komme presis til timene 

• Vi skal ha arbeidsro  

• Følg beskjeder fra lærerne 

• Hold god orden  

• Vis respekt for hverandre 
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   Utarbeid  TIPSPLAKATER eller kriterier  
sammen med elevene 

 

   Elevene besvarer skriftlig eller muntlig: 

    

  ” Hva må vi huske på for å følge reglene vi 

har laget?” 
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Hvordan inkludere hverandre? 

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

• Lar alle delta i samtalen og baksnakker ikke 
andre. 

• Inkluderer andre uansett hvilket forhold vi har 
til hverandre. 
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Hvordan inkludere hverandre? 

•  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. 
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Lærerne ”sluser” elevene inn i gode 
valg ved: 

• Identifisere ”feller”/risikofaktorer i organiseringen av 
skoledagen  

 
• Lage felles rutiner for lærerne på disse områdene 

 
• Positiv, støttende kommunikasjon er nøkkelen for å 

etablere, formidle og lære bort forventninger 
 

• Anmerkninger som eneste tiltak gir sjelden god 
effekt  for ca 20% av elevene   
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   Teamet samarbeider om å utarbeide en skriftlig 
liste over felles rutiner innenfor følgende 
områder: 

 

– Ryddighet/Oversikt over fysisk miljø 

– Oppstart av timen 

– Overgangssituasjoner 

– Avslutning av timer 

– Forberedelse til økter med løsere struktur 
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Fysisk miljø 
(garderober, 
klasserom, ol.) 

Oppstart Overganger Avslutning Økter med løs 
struktur 
(friminutt, 
turer, ol.) 
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MÅL 

 
UTFORD- 
RING 

 
TILTAK/STØT
TE 

 
ANSVAR 

 
EVALU- 
ERING 

Elevene kommer 
tidsnok inn etter 
storefri 

Slenger ute ved 
bordene i gangene, 
 
Henger i kantine, 
 
Er på do, opptil flere 
av gangen 
 
Kommer 3-7 min ut 
i timen 
 
Snakker/ler på vei 
inn 

-Påminnelse før 
storefri om 
plakaten 
-Gule vester på 
lærere som har 
vakt, i gangene og i 
kantina 
-Smil mye 
-Si ”hei” til alle 
ungdommer på 
skolen 
-Vær i 
klasserommet når 
det ringer inn  
-Påminnelser om 
bøker og utstyr før 
timen begynner, gå 
gjennom gangen. 
-Vaktene tar frem 
søppelbøttene fem 
min før det ringer 
-Ingen 
anmerkninger i 4 
uker 
(øveperiode) 

Rune  
Marthe  
.og lærerne på VG1 

Sofa må flyttes 
(RUNE) 
Påminnelser må 
intensiveres 
Elevsamtaler med J, 
K og T. 
Gule vester må 
henges ved 
kopirommet 
Timeplanomlegging 
mandager 
(MARTHE) 
 



DORUTINER 

FORVENTNING LÆRERRUTINE 

DOTEGN 

Bergkastet 2013 



Eksempel på oppstartsrutiner 

 
• Elevene hilses inn om morgenen/til timen; sikre 

øyekontakt med enhver 
• Tydelig oppstart av timen; fokus på elevgruppa 
• Plan for dagen/mål for timen synlig på tavla 
• Spørsmål til dagen/opplegg 
• Vise bøker og utstyr elevene skal finne frem 
• Tydeliggjøre forventninger om 

arbeidsro/arbeidsform for økta  
• Tilby støtte til de som trenger det…. 
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Eksempel på avslutningsrutiner 

• Arbeidet skal avsluttes i god tid før klokka ringer 

• Oppsummere faglig og sosialt  

• Minne på forventninger til  
– Friminutt (gjennomgå tips) 

– Neste time (legge frem bøker til faget) 

– Neste dag (noe vi bør øve mer på i morgen?) 

• Tydeliggjøre forventninger om ryddighet 

• Elevene står bak pulten og får et nikk av lærer når 
arbeidsplassen er godkjent 

Bergkastet 2013 



Samarbeid mellom lærerne 

• Sett av tid på teamtid til å reflektere over: 

– Klarer vi å hjelpe elevene til å ta riktige og 
lønnsomme valg? 

– Hva kan vi gjøre for å sikre oss at elevene får til? 

– Er det enkeltelever som utfordrer? 

– Hvem har erfart positive måter å hjelpe eleven på 
som resten av teamet kan ha nytte av? 

– Trenger vi å forsterke rutiner for å sikre at elevene 
mestrer oppstart/overganger/avslutninger?  
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Oppsummering 

• Gode relasjoner  (mange smil, hyggelige kommentarer) 

• Språkvalget vårt er avgjørende 

• Elevatferd sees i kontekstuell sammenheng 

• Kultur i klassene for å prøve og feile, være i sitt nivå  

• Tid til å lære – prosess i eget nivå  

• Mestringstro og mestringsopplevelse 

• Gode tilbakemeldinger – til ulike formål, faglig og sosialt  

• Synlige og positive forventninger  

• Rom og tid til egenvurdering/refleksjon  

• Elevsamtaler: hvordan lærer du best, hvordan liker du å    
bli korrigert? 

• Involverer foreldre 
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• Tydelig ansvarsfordeling internt i  ledelsen og i 
forhold til læringsmiljøteamet/plangruppe.     

• Gode strukturer i forhold til: teamsetting, 
timeplanlegging, tilsynsplan, arbeidsplaner 

• Teamtid/skolevandring/den lille 
medarbeidersamtalen 

• Nok tid for kontaktlærer sammen med 
kontaktelevene. 

• Mulighet for korte elevsamtaler i tillegg til de 
to lovpålagte.  

• Årlige prosesser i forhold til 
læringsmiljøarbeid. 
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Utfordringer   

• Prioritering - alt er viktig. Hva skal vår skole 
vektlegge mest? 

• Ufullstendige interne rutiner og strukturer. 

• Skolekoder. 

• Lærere som strever i forhold til: læreplan/faglig 
trygghet/lærerrolle. 

• Lærerutdanning. 

• Mangel på eierskap til prosessene kan føre til 
svekket lojalitet til dem. 
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Godt 
læringsmiljø 

Hva bidrar 
til å fremme 

dette? 

Hva bidrar 
til å hemme 

dette? 

Hva kan vi 
påvirke? 
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Vi setter spor… 

”Alle elever etablerer et forhold til lærerne (og 
de andre voksne) på skolen, det er elevenes 
opplevelse av det forholdet det handler om” 

 
                                                                                         T. Nordahl 
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TAKK FOR MEG! 

Utgivelser: 

 ”Læreren –lagleder og veiviser” 
(Andersen/Bergkastet) PedLex 2006: 

”Elevenes læringsmiljø-lærerens muligheter” 
(Bergkastet, Dahl, Hansen) Universitetsforlaget 2009: 

”Uro i skolen-hva gjør vi?” 
(Amundsen, Bergkastet, Skjæret) PedLex 2010: 
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