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En helhedspræget AKTindsats i skolen
- en introduktion til PALS.
Forleden læste jeg en kronik i avisen1,
hvor to danske professorer fremlagde
deres overvejelser over, hvordan lærere
efterhånden kun sjældent har større
faglig indsigt i et fagområde end deres
elevers forældre. Det kan nok ikke være
anderledes, men til gengæld burde
lærere vel så være eksperter i at undervise? Men netop denne kerneydelse
overlades i alt for stor udstrækning til
tilfældigheder og gode forhåbninger,
skriver de to professorer, der har deltaget i en evaluering af læreruddannelsen. Det de argumenterer for er, at
undervisningen i højere grad end det
er tilfældet bør være evidensbaseret,
dvs. at indsatsen bygger på en rimelig
begrundet viden om, at nogle indsatsområder er væsentligere end andre, og
at nogle metoder hurtigere og bedre
fører til de ønskede målsætninger end
andre.
Når professorerne skriver om evidens (uden at nævne ordet), er det et
begreb, som gennem længere tid har
optaget især sundhedsvæsenet, hvor
man parallelt med skolevæsenet er
nødt til at prioritere sine ressourcer.
Man er her begyndt at interessere sig

for, hvordan man kan skabe bedre
sammenhæng imellem forskning og
praksis. At basere sine beslutninger
på evidens ligger direkte i forlængelse
heraf. Her er en stigende erkendelse af,
at dokumentation
Her er en stigende
og systematisk evaluering er værktøjer erkendelse af, at
til at integrere den dokumentation
forskningsbaserede
og systematisk
viden bedre i prakevaluering er værksisbeslutningerne.
I Norge bruger tøjer til at integrere
de tilsyneladende
den forskningsmange af deres oliepenge til forskning. baserede viden
I stigende grad hen- bedre i praksis
ter vi, der er interesbeslutningerne.
seret i specialpædagogik, vores viden fra norsk forskning,
tidsskrifter og faglitteratur. Nogle af
de norske forskere, som gennem de
seneste år har indhentet, udviklet og
formidlet meget viden om AKT-området2 er Thomas Nordahl, Terje Ogden
og Mari-Anne Sørlie3. I denne artikel
vil jeg især referere til Mari-Anne
Sørlies forskning. I år 2000 fremlagde
hun sin forskning i en bog, der havde
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menes, at der skal flere og samtitlen: Alvorlige atferdsproblemer og
4
virkende indsatsområder til for at
lovende tiltak i skolen . Bogen opsumskabe en forandring, og med multimerer international viden om alvorlige
ple komponenter menes, at der skal
adfærdsproblemer, herunder probleydes en specificeret indsats fra såvel
mernes omfang, kendetegn, risikofakskole, som SF0, hjem og nærmiljø.
torer og forskellige udviklingsmønstre.
På baggrund af bl.a.
Hovedvægten er lagt på
Traditionel
denne
undersøgelse
beskrivelsen af lovende
skolebaserede tiltags- specialundervisning besluttede man i det
modeller med påviste
iværksat uden for norske Utdanningsog forskningsdepartepositive effekter.
For ganske kort at klassen ser ikke ud mentet at oprette et
opsummere
Sørlies
til at have nogen Atferdscenter under
universitetet i Oslo,
undersøgelse så viser
effekt.
hvor man kunne styrke
det sig, at
kunnskap og kompetanse når det gjelder
1. Tiltag organiseret og indpasset som
arbeid med atferdsproblemer blant barn
en del af den almindelige undervisog unge. Senteret skal utføre implemenning fremstår generelt som mere
tering, opplæring og videreutvikling
lovende end segregerede tiltag som
av nye metoder i arbejdet med alvorspecialklasser og heldagsskoler.
lige atferdsproblemer, tiltaksforskning
2. Klassebaserede tiltag som systemaknyttet til evaluering og utvikling av
tisk fremmer sociale kompetencer er
nye metoder og forskning om utbrelovende tiltag.
delse og utvikling av atferdsproblemer.
3. Traditionel specialundervisning
Senteret skal også stimulere til tveriværksat uden for klassen ser ikke
rfaglig forskning på dette området og
ud til at have nogen effekt.
styrke forbindelsen mellom forskning og
4. Tiltag som implicerer ændring af
praksis. (Citeret efter Atferdscentrets
indhold og metoder i lærerens
målsætning).5
undervisning fremstår som lovende
I løbet af ganske få år har centret
ikke - stigmatiserende interventioner. (ClassroomManagement, altså
under Terje Ogdens ledelse implemenorganisation og ledelse af børns
teret og fulgt flere evidensbaserede tillæring, er her et centralt begreb.
tagsprogrammer. Jeg vil beskrive nogle
På dansk kan vi kalde det for klasaf de programmer, som de arbejder med
seledelse).
i det følgende.
5. De mest lovende skolebaserede tiltag
PALS – Positiv Adfærd,
er dem hvor man eksplicit inkorpostøttende Læringsmiljø og
rerer multiple strategier og komSamhandling i skole og SF0
ponenter for at influere på både
højrisikoelever, undervisningsplanen
Som det første og mest interessante
i skolen og skole/institutions/hjem
program for mig at se som skolemensamarbejdet. Med multiple strategier
neske er PALS, som er et program til
28
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udvikling af positiv adfærd, støttende
læringsmiljø og samhandling i skole
og SFO. Samtidig signalerer ordet også
venskaber mellem børn. PALS-programmet er hentet i USA, men er blevet
tilrettet norsk skoletradition, der som
bekendt er meget lig den danske.
Centret har netop afsluttet et toårigt
implementeringsforløb af PALS på fire
grundskoler i Oslo, som selv oplever
at have en høj forekomst af problemadfærd. Mari-Anne Sørlie har fulgt
disse skolers arbejde med PALS og
sammenlignet dem med fire tilsvarende
skoler i nabomiljøet. Alle elever, lærere
og SFO-ansatte har besvaret spørgeskemaer ved opstarten af PALS og ved
opgørelsestidspunktet to år senere. Ved
centrets seneste nationale konference i
oktober 2005, fremlagde hun og besvarede de fire centrale spørgsmål, som
de havde stillet sig omkring PALS og
programmets virkning6:
1. Havde PALS en positiv virkning
på forekomsten af lærerobserveret
problemadfærd i skolemiljø og klasseværelse?
2. Havde PALS nogen indflydelse på de
sociale læringsbetingelser i klassen,
på elevernes sociale kompetence og
på lærernes mestringskompetence?
3. Havde PALS differentieret effekt?
dvs, virkede programmet bedre for
nogen end for andre?
Hendes konklusion på det første
spørgsmål var at PALS virkede, og at
programmet fremtrådte som en lovende
interventionsmodel
• for en skoleomfattende forebyggelse af problemadfærd (såvel højsom lavfrekvent problemadfærd),

• for reducering af antallet af særligt adfærdsvanskelige elever i
klasserne, specielt de udadrettede
elever,
• for forebyggelse af en normal
gradvis forsuring (skægt udtryk!)
af klassemiljøet, som virker ødelæggende på de sociale læringsbetingelser.
Hendes konklusion på det andet spørgsmål var, at PALS bidrager til en betydeligt øget kollektiv mestringskompetence blandt lærerne.
Hendes svar på Indvandrerbørn
det tredje spørgs- med norsk som
mål var, at skoler,
andetsprog så ud
som slås med rigtig
megen problematisk til at have et stort
adfærd, især så ud positivt udbytte af
til, at have gavn
PALS – såvel på det
af at arbejde med
PALS-programmet. sociale som det
På elevsiden så det faglige område.
ud til at alle havde
et positivt udbytte af PALS – især
på det adfærdsmæssige område, men
elever i særlig risiko for udvikling af
alvorlige adfærdsvanskeligheder så ud
til at have større udbytte end elever i
lav risiko – hvilket også var forventet.
Indvandrerbørn med norsk som andetsprog så ud til at have et stort positivt
udbytte af PALS – såvel på det sociale
som det faglige område.
På denne baggrund har den norske
regering besluttet at fortsætte med
implementering og følgeforskning på
tyve nye skoler, hvor lærere og SFOansatte påbegynder deres efteruddannelse i PALS i foråret 2006. Jeg har
undersøgt, om en gruppe fra Danmark
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kunne deltage som observatører på
uddannelsen, men centret er ikke interesseret i at indgå i et samarbejde
med andre før tidligst efter den næste
undersøgelsesfase. Det synes jeg er
forståeligt, skønt ærgerligt, da programmet virker så positivt og desuden
ser ud til at have en god effekt. Der
er dog intet i vejen for at vi forholder
os undersøgende til PALS-programmet,
for at se hvad det er for parametre, det
indeholder, og som ser ud til at gavne
skolens sociale miljø og derigennem
læringsbetingelserne.
PALS-programmet opererer med en
tiltagsmodel, som allerede er ret kendt
i Danmark, idet
• nogle tiltag er rettet forebyggende
mod hele skolen/SFO, altså dækkende alle skolens elever, selv om
indsatsen måske kun rammer de
80-90 %,
•n
 ogle tiltag er foregribende og retter sig mod de børn, som bekymrer
de voksne, svarende til ca. 5-10 %,
• nogle tiltag er rettet mod enkelte

Støtte udvikling af
skolefaglige færdigheder

Generel intervention
- Alle elever
- Forebyggende
- Proaktiv
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Modellen som fremgår af billedet viser
en trekant, som tilsammen dækker
skolens samlede indsats: Den forebyggende i form af en generel intervention,
en foregribende som dækker udpegede
børn og endelig en lille gruppe børn,
som skal have en individuelt udformet indsats. Indsatsen tager højde for
udviklingen af såvel de faglige som de
sociale kompetencer.
PALS består af fire sæt kernekomponenter, som har praktiske implikationer for hver af de tre omtalte
målgrupper.
De fire kernekomponenter med tilhørende tiltag er:
1. K
 lare forventninger til positiv
adfærd blandt alle elever og an

Støtte udvikling af positiv
adfærd og sociale
færdigheder

Indikeret individuel
intervention
- Enkelte elever
- Baseret på vurdering
- Intensiv langsigtet indsats
Selekteret individuel eller
gruppe intervention
- nogen elever (i risiko)
- Effektive støttetiltag
- Tidsbegrænset intervention

børn på basis af en individuel
analyse og indsats (en indgribende
specialpædagogisk bistand), svarende til mellem 1 og 5 % af skolens elever.

1-5 %

5-10 %

80-90 %

Indikeret individuel
intervention
- Enkelte elever
- Baseret på vurdering
- Intensiv langsigtet indsats

1-5 %

5-10 %

80-90 %

Selekteret individuel eller
gruppe intervention
- nogen elever (i risiko)
- Effektive støttetiltag
- Tidsbegrænset intervention
Generel intervention
- Alle elever
- Alle samlinger
- Forebyggende
- Proaktiv
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satte, der i den enkelte skole
skal:
1. Udarbejde mindst et skoleforbedrende mål
2. Definere 3-5 enkelt formulerede regler eller retningslinjer til
udvikling af positiv adfærd på
definerede arenaer på skolens
område.
3. Lægge en skoleomfattende plan
for at undervise i og lære alle
elever disse forventninger i skolemiljøet.
4. Udarbejde et kontinuum af procedurer for at opmuntre, bekræfte
og motivere positiv adfærd i forholdet 5:1. Det vil sige, at ros og
opmuntring skal gives mindst fem
gange så hyppigt som en irettesættelse.
2. Plan for støtte til udvikling af
positiv adfærd og sociale kompetencer
1. Udarbejde en skoleomfattende
plan samt konkrete undervisningsoplæg til fremme af positiv
adfærd og sociale færdigheder.
2. Udarbejde individuelle adfærdsstøtteplaner og udøve intensiv
social færdighedstræning.
3. Iværksætte, følge op på og justere
planerne i forhold til resultater
og behov.
3. S koleomfattende procedurer for
at korrigere negativ adfærd og
brud på regler:
1. Skolen må definere problemadfærd på tre niveauer fra mindre til
mere alvorlige hændelser.
2. Skolen må formulere reaktioner og konsekvenser på negativ

adfærd og brud på regler, som
skal kunne anvendes på en forudsigelig måde.
3. Skolen må udarbejde fælles procedurer for håndtering af problem
adfærd, hvor alle ved hvem på
skolen som har ansvar for hvad,
og som kan kontaktes, hvis der
opstår kritiske situationer.
4. I nformations- og kortlægningssystem til vurdering af og beslutning om tiltag til støtte af udvikling af positiv adfærd og social
kompetence
1. A
 nvende et skoleomfattende
informations- og kortlægningsprogram til registrering af negative hændelser i forhold til hvad
slags hændelse, hvor den opstod,
hvornår den opstod og hvem,
der var involveret.
2. Anvende en individuel funktionsanalyse af adfærd for at
få bedst mulig information om,
hvad der udløser og opretholder
problemadfærden i skolemiljøet.
Faktisk foreligger der i Danmark
allerede metoder og redskaber,
som kan anvendes i en tilsvarende model. Det er således mest
et spørgsmål om at beslutte sig
for modellen og så systematisk at følge op på dens implementering og dens resultater.
Det, der er væsentligt anderledes
er, at man i klasserne noterer alle
former for problemadfærd ned på
et dertil udarbejdet skema. Når
der sker adfærdsbrud, følges en
tretrinsindsats, som er udformet og besluttet af lærerkolle31
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giet. Den kunne f.eks. se således
ud: Trin 1. Læreren giver eleven
”lærerblikket”, der viser, at læreren har set eleven, og at eleven
skal rette ind. Trin 2 kunne være
time out eller tilsvarende, trin 3
er notering af episoden:
• Noteringen sker på et skema
• Skemaet afleveres til en koordinator
• Koordinator samler data over f.eks.
et kvartal
• Koordinator fremlægger data for
teamet
• Teamet træffer beslutning om
indsats.
Fordelen ved at notere episoderne
ned er, at skolen eller afdelingen ved
Disse tre kerne denne rapportering kan forholde
komponenter sig analyserenhedder metode de til sin egen
Der
frihed, individua- virksomhed.
indhentes data,
liseret indsats og de analyseres og
manglende tradition man kan danne
sig et billede af
for evaluering. hvilken slags problemadfærd, der forekommer oftest,
hvor problemadfærden især foregår,
hvem det handler om, hvor mange
eller få og hvilke særlige kendetegn,
der karakteriserer adfærden, herunder
hvornår det foregår og i hvilke tidsrum
i løbet af skoleåret/ugen/på dagen?
En sådan systematisk analyse vil
kunne flytte begivenhederne fra at ses
som enkelte læreres problemer med
enkelte elever til en indsats, som man
på skolen er fælles om. Indsatsen vil
kunne blive flyttet fra det individuelle
og hyppigt ikke særligt effektive plan
32

til det foregribende og senere – hvis
relevant – til det forebyggende indsatsplan.
Skolen vil på denne måde komme
til at arbejde som en lærende organisation, der samler erfaring op omkring
tilsyneladende individuelle episoder,
som kan defineres og italesættes i
relation til en konkret indsats, som
efterfølgende kan evalueres.
Ved PALS-projektet i Oslo noterede
man sig, at der det første år indløb
mange beskrivelser, men at der allerede
året efter var langt færre episoder,
formentlig fordi man allerede da havde
samlet erfaringer op, som var omsat i
handling.

Indsatsområdet
Det der er en væsentlig forudsætning
for opnåelse af resultater, er sammenhængen imellem loyaliteten over for
programmets kernekomponenter som
den ene faktor, indsatsens implementering i hverdagen som den anden
komponent, og opfølgningen på indsatsen som den tredje komponent.
Altså sammenhængen imellem målområdet, implementeringen og evalueringen (evt. forskningen).
Det, der ser enkelt ud på papiret, er
ikke så enkelt at indføre i praksis, da
vi i Danmark har tre andre væsentlige
kernekomponenter i vores skoletradition, som er direkte modsatrettede
denne forståelse af en indsats. Disse
tre kernekomponenter hedder metodefrihed, individualiseret indsats og
manglende tradition for evaluering.
Selv om disse traditioner er under
ændring med teamenes indførelse og
skolernes fokus på evaluering (efter
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at OECD-rapporten netop kritiserede
fordi de ikke bryder sig om den behaden manglende evaluering af indsatsvioristiske indfaldsvinkel, som evidensområder), så vil der alligevel foreligge
baserede programmer som oftest har.
et stort stykke motiverende arbejde på
Selv har jeg det imidlertid fint med
disse programmer, da jeg finder dem i
en skole for at kunne følge en plan
overensstemmelse med flere nye teorier
som den forelagte – også selv om jeg
inden for læringsteori, kognitiv teori
personligt er overbevist om, at den
og nyere viden om hjerne og læring. Og
vil lette det daglige arbejde for mange
lærere. Det er min erfaAlle nye forsknings- det at praksis viser, at
indsatsen faktisk fungering. At det er de mange
resultater viser, at rer, skal vel heller ikke
småkonflikter med eleverne, som slider på vil man nyde effek- lastes programmerne.
Det synes som et stort
lærerne. Der vil altså
ten
af
et
program,
spild af såvel økonovære meget at vinde
så er man nødt
miske som menneskemed en indsatsmodel,
som den forelagte for
til at forholde sig lige ressourcer, at man
i skolen benytter sig af
såvel elever som lærere.
loyalt
over
for
teori og metoder, som er
Alle nye forskningsforældede set i forhold
resultater viser, at vil
programmets
til den enorme viden
man nyde effekten af
opbygning.
inden for undervisning
et program, så er man
og læring, som er udviklet inden for de
nødt til at forholde sig loyalt over
seneste årtier.
for programmets opbygning. En halvProgrammet Trin for Trin, som jeg
hjertet tilslutning er værre end ingen
sammen med andre har videreudvik– har det vist sig. Budskabet til hjem
let på grundlag af det amerikanske
og elever bliver da: Det vi fremlægger,
program Second Step, bygger på tilsvatror vi ikke selv på. Derfor er der ingen
rende principper og vil fint passe ind
grund til at følge det! Det vil ikke alene
i denne sammenhæng. Trin for Trin,
betyde, at programmet ikke vil gavne
skolens sociale klima; det vil også have
som nu omfatter et indsatsprogram
en negativ effekt på andre indsatsomstartende med de 4-årige og sluttende
råder, fordi skolen signalerer, at den er
med de 14-årige, vil være oplagt at
utroværdig.
benytte som grundlag for det andet af
de fire kernekomponenter, som jeg har
Andre forskningsbaserede
fremhævet som nødvendige i PALSprogrammer som De utrolige
programmet dvs. den komponent som
år, PMT og MST
omfatter: Plan for støtte til udvikling af
Flere af centrets initiativer er taget med
positiv adfærd og sociale kompetencer.
afsæt i amerikansk forskning, herunDet norske Atferdssenter arbejder
der især forskning fra Oregon. Mange
med andre indsatsområder end skodanske teoretikere og forskere vil ikke
len i relation til børn med adfærdsbryde sig om programmer som disse,
vanskeligheder. Disse programmer er
33
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(som den refererede forskning har
indiceret, de bør være) multisystemiske og lokale med inddragelse af
betydningsfulde nærpersoner.
På småbørnsområdet baserer Atferds
senteret sig på Webster-Stratton, hvis
Det bør være en program De utrolige år
er udviklet i Seattle.
åbenbar national Programmet henvenforpligtelse, at der sig til forældre
skolen støttes i sin med alvorlige opdragelsesproblemer, hvor
viden om og barnet ses som truet
færdigheder i i sin fortsatte udvikundervisning. ling, såfremt forældrene ikke ændrer
strategi i forhold til barnet. WebsterStratton programmet har parallelt hermed udviklet et program, som kan
benyttes i børnehavers indsats over for
truede småbørn. Selve programmets
komponenter ligner i høj grad Trin for
Trin, som tilsvarende er udviklet i Seattle
i samme tidsperiode. De må bestemt
have inspireret hinandens arbejder.
I forhold til børn i 4-12 års alderen med
mere udtalte adfærdsvanskeligheder er
udviklet et program, som kaldes for
PMT. PMT står for Parent Management
Training og er også et evidensbaseret forældreorienteret behandlings- og
oplæringsprogram. Metoden er baseret
på at ændre adfærdsmønstre i familien,
således at det negative samspil mellem
forældre og børn bliver brudt. Den
sociale servicestyrelse har afsat midler
til uddannelse og følgeforskning på
PMT.
MST står for Multisystemisk Terapi.
Multisystemisk terapi – eller snarere
behandling – blev introduceret i Norge
i 1999 og er udviklet som et landsom34

fattende tilbud til unge med alvorlige
adfærdsproblemer. I dag findes der 25
MST-team i Norge og flere end 1000
unge og deres familier indgår i tilbuddet. Tiltagene ligger beskrevet på
Atferdssentrets hjemmeside. Kort fortalt er MST en familiebaseret indsats,
som retter sig mod kendte årsager til
adfærdsproblemer i den unges miljø.
Behandlingen foregår i den unges eget
hjem og nærmiljø. Adfærdsproblemerne
anskues som problematiske forhold
inden for og mellem sociale systemer
som familien, skolen, kammeratskabsgruppen, kulturelle institutioner og
familiens omgivelser. Målgruppen er
hjemmeboende drenge og piger med
alvorlig antisocial adfærd, såsom vold,
kriminalitet, misbrug og dårlige relationer til andre. Også i Danmark afprøver Århus Amt, Århus Kommune og
Ringkøbing Amt aktuelt programmet,
som også er understøttet af Den sociale
Servicestyrelse, Socialministeriet 6.
Her ses således tre systematiske og
omfattende programmer, som primært
retter sig mod hjemmet og lokalmiljøet, og som tilsammen dækker
småbørnsområdet, skoleområdet og
ungdomsområdet, og som kan ses som
en samlet stringent og for hinanden
supplerende indsats.

Hvilke muligheder har vi for
at udnytte denne fremlagte
viden?
Med en let omskrivning af professorernes slutning på deres kronik vil
jeg tilslutte mig, at det bør være en
åbenbar national forpligtelse, at skolen
støttes i sin viden om og færdigheder
i undervisning. At sørge for at skolen
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kan udvikle sociale elever, der kan
arbejde sammen og befrugte hinandens
såvel sociale som faglige udvikling, ser
jeg som et led i skolen og SFO’s samlede
indsats.
Indførelsen af evidensbaserede undervisningsprogrammer hænger sammen
med en god implementeringsstrategi
og evalueringen heraf hænger sammen
med en systematisk forskningsindsats,
som burde kunne ydes af CVU’erne
i samarbejde med universiteterne.
Men indtil det besluttes, at der også
skal ydes økonomiske ressourcer til
forskning i folkeskolens undervisningsindsats (med undervisning og læring set
som brede begreber), kunne man selv
på skolerne begynde at gå ad disse veje
og interessere sig for, hvad der viser
sig som evidensbaserede programmer.
PALS er et bud på et program, som det
kunne være interessant at få efterprøvet nærmere. Ikke nødvendigvis
som programmet PALS – men sna-

rere som nogle tilsvarende principper
med tilknyttede metoder og redskaber,
som man kunne efterprøve i praksis.
Såfremt nogen har lyst til at arbejde
hermed, er de velkomne til at rette
henvendelse til vores center, som gerne
går i samarbejde herom7.
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Carsten Elbro og Jens Rasmussen: En lærers
profession. Kronik i Politiken, tirsdag d.
6.12.2005.
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Kursussektionen 2000.
Mari-Anne Sørlie: Alvorlige atferdsproblemer
og lovende tiltak i skolen. En forskningsbasert kunnskapsstatus. Oslo 2000.
Se www.atferd.unirand.no.
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