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Forord 
 

Avtalen om å gjennomføre dette arbeidet ble inngått i juni 2009, og har siden med 

varierende intensitet og framdrift pågått fram til slutten oktober 2010. Vi har stått overfor 

en spennende oppgave som har bydd på atskillige utfordringer. En viktig avveining har 

bestått i å kunne gi en avgrenset framstilling og samtidig gi et dekkende bilde av MOTs 

målsetting og idebakgrunn, av organisasjonens praktiske virksomhet og en tilgjengelig 

oppsummering og vurdering av framlagte konsekvensvurderinger. 

 

Vi har funnet det formålstjenlig å beskrive MOT i et mest mulig helhetlig faglig 

perspektiv og å ta med i framstillingen det meste av det omfattende empiriske 

evalueringsmaterialet som foreligger. For å få med i våre vurderinger de siste rapportene 

har det ikke vært mulig å avslutte arbeidet på et tidligere tidspunkt.  

 

Vi vil takke MOT ved Atle Vårvik for oppdraget og for tilliten. Vi vil takke ham for 

oppmuntrende kommentarer underveis. Vi vil også takke medarbeidere i organisasjonen 

for hjelp og inspirasjon. Denne støtten har vært av stor verdi under gjennomføringen av 

dette arbeidet. 

 

Vårt håp er at denne rapporten kan være til hjelp i arbeidet med å videreføre og styrke 

MOT og bidra til at organisasjonens personutviklende, forebyggende virksomhet i 

økende grad kan gjøres tilgjengelig for norsk ungdom, lærere og foreldre.    

 

 

 

 

                                           Oslo/Trondheim 26. oktober 2010. 

 

 

 

                               Edvard Befring                                  Bjørg-Elin Moen          
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Sammendrag 
 

Den primære målgruppen for MOTs arbeid er ungdom i alderen 12 – 25 år. Dette betyr at 

siktepunktet for organisasjonen er å nå fram til og prege unge mennesker som er i en 

intens lærings-, utviklings- og identitetsformende fase. Det som kan karakteriseres som  

sekundærmålgruppen er foreldre og lærere.  

 

Formålet med MOT er å styrke ungdoms personlige utvikling ved å bidra til at de blir 

tryggere på seg selv og styrker evnene til å vise mot og gjøre hverandre verdifulle. Her 

handler det også om å utvikle toleranse og dermed hjelpe unge mennesker til å akseptere 

forskjeller. Dette er holdninger som vil bidra til et tryggere oppvekstmiljø gjennom å 

styrke generelle beskyttelsesfaktorer og redusere ulike risikofaktorer som er knyttet til 

ungdomstiden. 

 

MOTs virksomhet består i første rekke av et holdningslærende skoleprogram. 

Virksomheten bygger på et faglig perspektiv- og teorigrunnlag der enkeltmenneskets 

holdningsressurser anses å være av grunnleggende betydning. Sentralt i denne 

sammenheng er positive holdninger til seg selv, ikke minst til egne muligheter for å 

realisere framtidsmål samt å utvikle holdningsdimensjonen ”mot til å stå egne ben”. 

Gjennom sitt program tar MOT eksplisitt sikte på å øke de unges mot, spesielt på tre 

områder: mot til å leve, bry seg, og si nei. Da MOT i grunnleggende forstand handler om 

å styrke mulighetene for at barn og unge skal makte å ta spranget til et konstruktivt 

voksenliv, kan organisasjonen karakteriseres som en oppvekstinstans. 

 

De beskrivelser av ungdomslivet som presenteres i denne rapporten, gir uttrykk for at 

dette er en ny og særpreget sosial kategori, med muligheter og risiko, der både 

biologiske, psykologiske, sosiale og pedagogiske krefter opererer. Skolen har en 

omfattende rolle i de unges liv og det å lykkes eller mislykkes på denne arenaen vil ha 

langsiktige og store konsekvenser. Skolemestring framstår derfor som en sentral og 

krevende utviklingsoppgave. 

 

Læringsprosessen skaper utvikling gjennom hele livsløpet, men har en særlig intensitet i 

barne- og ungdomsalderen. Når det refereres til det nye læringsperspektivet, så handler 

det på den ene siden om elektroniske nettverk som har medført radikalt nye vilkår for 

kommunikasjon og tilgang til informasjon. På den annen side viser dette til en 

nyorientering i forståelsen av menneskelig utfoldelse og læring. Av grunnleggende 

betydning er læring av selvtillit, optimisme og konstruktive holdninger til seg selv, til 

arbeidsoppgaver og til andre. Her peker rapporten blant annet på at selvtiltro og en 

positiv grunnholdning vil gi basis for den motivasjon og energimobilisering som er en 

forutsetning for å klare seg i livets forskjellige kontekster, blant annet i møtet med de 

påkjenninger mange vil møte i et skolesystem som sliter med å ivareta alle med et 

tilpasset innhold. 

 

Skolen gjør en systematisk samfunnsinnsats med det primærformål å sørge for at barn og 

ungdom blir personlig kompetente og parate til å møte utfordringer og oppgaver i livet på 

en konstruktiv måte. Kompetansemålene omfatter et stort repertoar av praktisk dyktighet, 
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kunnskaper og holdninger og andre personlige egenskaper. Denne rapporten gjør 

nærmere rede for det som framstår som de mest sentrale utviklingsoppgavene og 

kompetansemålene for barne- og ungdomsalderen. 

 

Forebygging er et samlende begrep for tiltak og intervensjoner for å komme en uønsket 

utvikling i forkjøpet eller å motvirke forverring av en tilstand. For barn og ungdom vil det 

her være tale om å beskytte, forsterke de positive lærings- og utviklingsbetingelsene som 

finnes og sette inn støtte- og kontrolltiltak der det trengs. Dette vil kunne være 

beskyttende tiltak både på individ-institusjons- og samfunnsnivå. Men forebygging i 

oppvekstårene vil også omfatte tiltak for å styrke barn og ungdom slik at de kan bli 

motstandsdyktige mot riskofaktorer som finnes i nærmiljø, skole og samfunn. 

Utgangspunktet for en slik forebygging vil være at barn og unge trenger støtte til å 

utvikle selvtillit og tiltro til egne ressurser, og en optimistisk grunnholdning som 

innebærer tro på at det nytter å satse på en framtid. Dette betyr at forebygging på en 

tydelig måte handler om å hjelpe mennesker til selvhjelp, noe som setter fokus på 

individet som aktør i sitt eget liv. 

 

I evalueringskapitlet understrekes det at en vitenskapelig troverdig vurdering krever en 

analyse av de målkriterier og variabler som er anvendt og validitetsvurdering av den 

datainnsamling og de analyser som er gjennomført.  Hovedspørsmålet er om man har 

maktet med anvendte troverdige metoder og identifisere og vurdere relevante resultatmål 

eller om det meste handler om perifere aspekter med underordnet betydning. 

 

De systematiske evalueringer som er foretatt av MOT, har for en stor del vært innsiktet 

på å kartlegge realisering av tilsiktede mål, og det er for det meste anvendt utspørringer 

(selvrapport) av deltakende elever. Evalueringen av MOTs virksomhet startet med en 

pilotkartlegging i 1999 og den ble etterfulgt av flere empiriske kartlegginger. I perioden 

2003-2006 ble det gjennomført undersøkelser på skoler som hadde hatt MOT i kortere 

eller lengre tid, og etter dette er det gjennomført flere studier både av kvantitativ og 

kvalitativ karakter. I løpet av de siste par årene er det gjennomført en større empirisk 

kartlegging som baserer seg på design med før- og etterundersøkelser samt med 

sammenligningsgrupper. Her deltok elevene i klasser ved 40 skoler som har MOT og 

tilvarende klasser fra 40 skoler som ikke har benyttet seg av MOTs program.  

 

De framlagte undersøkelsene har gitt et mangesidig bilde av MOTs virksomhet sett fra 

ungdoms ståsted. Her er det framkommet entydige indikasjoner på at MOT influerer 

positivt på elevenes holdninger til seg selv og til deres medelever. Det framgår også et 

bilde av at MOT har tilsiktede positive konsekvenser når det gjelder bruk og holdninger 

til rusmidler og til mobbing. Videre viser flere evalueringer at MOT fremmer trivsel, 

trygghet og et godt klasse- og skolemiljø. De mange empiriske undersøkelsene supplert 

med analyser av brev, intervju og uformelle tilbakemeldinger fra både ungdommer og 

skolepersonell, viser alt i alt at MOT klarer å realisere sin djerve målsetting om å utvikle 

selvtiltro og motstandskraft og bevisstgjøre ungdom til å vise mot og ta egne valg.  

 

Det fremgår av denne rapporten at i løpet av de 13 år som har gått fra 1997 har MOT 

vært tro mot sin hovedstrategi og utviklet sine programmer og arbeidsmetodikk for å nå 
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sine mål. Erfaringer og tilbakemeldinger gir grunnlag for en konklusjon om at bruken av 

MOT kan bidra positivt både for den enkelte og for lokalsamfunnet. Rapporten 

oppsummerer ti evalueringer og flere systematiske tilbakemeldinger gjennomført i 

perioden 1999-2010, og disse understreker følgende konsekvenser for ungdom: 

- Styrket selvtillit og optimisme  

- Styrket oppvekst og opplæringskvalitet 

- Økt forståelse for viktigheten av å bry seg om andre 

- Begrenset mobbing  

- Redusert bruk av alkohol og nikotin  

- Styrket læringsorientering 

For å oppnå dette er rekruttering av dyktige medarbeidere viktig for organisasjonen. Ut 

fra målsettinger, organisering, evalueringer og tilbakemeldinger fra både ungdommer og 

voksne, konkluderer vi at MOT kan benyttes som et virkemiddel for et lokalsamfunn til å 

sette fokus på positive verdier og holdninger og dermed øke deres livskompetanse.  

 

Et spørsmål som rapporten stiller er om MOT kan få et utvidet handlingsrom og ressurser 

til å bidra på en systematisk måte i arbeidet med skoleutfordringene, aktualisert ved 

vanskelighetene i ungdomsskolen og det store frafallet i videregående. Det vil nok i første 

rekke være avhengig av at sentrale offentlige skoleaktører ser verdien av og 

utviklingsmulighetene i et slikt engasjement. På bakgrunn av det MOT har oppnådd i sin 

praktiske virksomhet og sett i lys av de pedagogiske grunntankene som finnes i den 

prinsipielle delen av læreplanverket, burde MOT vurderes som en god alliert for å et 

bedre oppvekstmiljø. I første rekke og i korthet vil MOTs bidrag kunne medføre et 

sterkere fokus på hele mennesket og en bedre tilrettelegging for å ruste unge mennesker 

til å mestre livets utfordringer og påkjenninger. 
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Kapittel 1.  MOTs målsettinger og arbeidsprogram 
 

 

Intensjoner og grunnidéer 
MOT er en organisasjon som arbeider for å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø 

gjennom å bevisstgjøre ungdom til å ta egne valg og vise mot: mot til å leve, mot til å bry 

seg, mot til å si nei. I regi av MOT foregår det et holdningsutviklende arbeid i skoler og 

på ulike fritidsarenaer. 

 

Det er således en formulert målsetting for MOTs virksomhet å bidra til unge menneskers 

personlige utvikling. Her handler det i særlig grad om å styrke selvtillit og tro på egne 

krefter og muligheter og derigjennom å gjøre ungdom robuste mot risikoforhold og 

stimulere dem til å ta bevisste valg. Det handler også om å utvikle toleranse og dermed 

hjelpe ungdom til å bry seg om hverandre og å akseptere forskjeller. Dette er holdninger 

som vil bidra til et tryggere oppvekstmiljø gjennom å styrke generelle 

beskyttelsesfaktorer og hindre utvikling forbundet med ulike risikoforhold knyttet til 

ungdomstiden. Den primære målgruppen for MOTs arbeid er ungdom i alderen 12 – 25 

år. Sekundærmålgruppen er foreldre og lærere. 

 

MOTs grunntanker, grunnantakelser og grunnverdier er presentert med følgende 

sammenfattende hovedpunkter:     

 

MOTs grunntanke:  

Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet  

Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre  

Drive holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter  

 

MOTs grunnantagelser:  

Mot er den viktigste egenskapen et menneske har  

Mennesket er skjørt og sårbart - og er et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser  

Mennesket er robust og motstandsdyktig - og kan bestemme sin egen fremtid uavhengig 

av sin fortid  

 

MOTs grunnverdier:  

Mot til å leve  

Mot til å bry seg  

Mot til å si nei  

 

Et oppvekst- og opplæringsmiljø som skal fremme de personlige egenskapene som her er 

skissert, må være lagt til rette slik at ungdom kan utvikle holdninger som setter dem i 

stand til å akseptere mangfoldet: at vi alle er forkjellige, sårbare, robuste og likeverdige. 

Samtidig må miljøet stimulere til utvikling av holdninger som skaper forutsetninger for å 

gjøre hverandre verdifulle. 
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Det praktiske opplegget 

MOT har tilrettelagte programmer og tiltak både på ungdomsskole, videregående og på 

fritidsarenaen. Det mest sentrale i den totale virksomheten er programmet ”MOT i 

ungdomsskolen”. Lokale MOT-medarbeidere (kalt MOT-informatører) gjennomfører 

skolebesøk der det er lagt til rette for verdibasert holdningslæring. Siktepunktet er å støtte 

opp under lærernes arbeid i det daglige. Det tilrettelagte programmet for MOTs 

virksomhet i ungdomsskolen omfatter 15 skolebesøk fordelt over 3 år. Et viktig fokus for 

dette programmet er holdningslæring som kan bidra til å akseptere forskjeller og gjøre 

hverandre verdifulle. En sentral oppgave består i å stimulere barn og ungdom til få 

styrket tillit til egne krefter og muligheter, og bevisstgjøre dem til, som påpekt ovenfor, å 

ta egne valg og vise mot. Samtidig legges det vekt på at foreldre og lærere kan bli enda 

bedre støttespillere for de unge.  

 

Skolebesøkene, som har variert innhold, tar sikte på å skape et godt miljø gjennom å 

bevisstgjøre og trene de unge i empati, samhandling og kommunikasjon, i å sette grenser 

for seg selv og respektere andres grenser. Dette innebærer å skape mestringsfølelse, 

fokusere på det positive, og gi hverandre opplevelser av å være betydningsfulle og 

verdifulle. Gjennom besøkene tar MOT også sikte på å bevisstgjøre ungdommene til å 

være aktører i sine egne liv. MOT arbeider således for å styrke oppvekst- og 

læringsprosesser som kan fremme en positiv utvikling og forebygge mot ulike 

risikofaktorer (se vedlegg 1 og 2 – lærerveiledningen for ungdomsskolen og 

videregående skole for skoleåret 2010/2011 for mer informasjon om de ulike besøkene). 

  

MOT som forebyggingsprogram 

Et sentralt kjennetegn ved MOT som forebyggingsprogram er den alliansen som er bygd 

mellom en stor folkebevegelse, idretten, og en pedagogisk forståelse av hva som er 

formålstjenlige tilnærminger. Idrettsfolkene er både rollemodeller og pedagogiske 

aktører. De pedagogiske perspektivene er preget av vektleggingen av menneskers egne 

muligheter og krefter, og betydningen av å stimulere til utvikling av optimisme og 

pågangsmot, og til å ta egne valg (Befring, 1999; Ingebrigtsen & Sæther, 2006) 

 

Som forebyggingsprogram representerer MOT en helhetlig holdningsdannende 

tilnærming. Det at positive sider ved idretten er involvert, gir en mulighet for å bringe 

gode identifikasjonsmodeller inn i de unges tanke- og livskrets. I løpet av siste halvdel av 

1900-tallet fikk idretten posisjon som en folkebevegelse som nå har sterk tilslutning i 

store deler av befolkningen. Her ligger det således en pedagogisk innfallsvinkel, som 

skolen og andre pedagogiske aktører hittil i liten grad har tatt i bruk. Vi kan også se på 

MOT som et initiativ for å bringe frivillige inn på oppvekstarenaen. Utenom familien har 

oppvekst i velferdsstaten for en stor del vært et offentlig anliggende (første sektor). Men i 

noen grad har vi også hatt private initiativ på dette området, både i form av skoler og 

barnehjem (andre sektor). Gjennom MOT ser vi at frivillighetsarbeid på denne arenaen 

markerer seg på en konstruktiv måte (tredje sektor). 

I lys av den posisjonen idretten har i de unges liv, må det vurderes som relevant og viktig 

å bringe dette store folkelige aktivitetsområdet inn i en tilrettelagt forebyggende 

sammenheng. 
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Gjennom vektleggingen på holdningsskapende arbeid framstår MOT som et 

forebyggingsprogram. Det vil derfor være relevant å gå nærmere inn på 

forebyggingsbegrepet og sette fokus på erfaringer, premisser og teorier på dette området 

(jf. kapittel 4-9).  I oppvekstfaglig sammenheng dreier forebygging seg om å mobilisere 

kunnskaper om oppvekst, risiko- og beskyttelsesforhold på en slik måte at det kan danne 

grunnlag for et fellesforstått ansvar i samfunnet for å skape velferd og 

utviklingsbetingelser for alle. 
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Kapittel 2.  MOTs historie: hovedtrekk og utvikling 
   

 

Oppstart og strategi 
Initiativet til å danne MOT ble tatt av Atle Vårvik og Johann Olav Koss i etterkant av de 

olympiske vinterlekene som ble arrangert på Lillehammer i februar 1994. I april samme 

år, bestemte de seg for å lage en kalender for å sette i gang en kampanje mot 

narkotikamisbruk der toppidrettsutøvere skulle spille en sentral rolle. Tiltaket “Norske 

toppidrettsutøvere mot narkotika” ble etablert og 12 sterkt profilerte idrettsutøvere deltok 

det første året.  

 

Denne kampanjen som var den første spiren til MOT, var et konkret uttrykk for at 

sentrale idrettsfolk ville engasjere seg i kampen mot narkotikamisbruk og for et bedre 

oppvekstsamfunn. MOT startet i realiteten flere år før de olympiske lekene på 

Lillehammer, og vi finner to iverksettere bak det, skøyteløperne Atle Vårvik og Johan 

Olav Koss. Det framgår av kildene at tolleren og skøyteløperen Vårvik allerede fra 

ungdommen av var engasjert i livshistoriene til de unge som kom bort i kriminalitet og 

narkotikamisbruk. Hans far som arbeidet i fengselet, involverte seg i mange av de 

innsattes historie, og den unge Vårvik ble tidlig opptatt av spørsmål om hvorfor noen 

“kommer på skråplanet”. Dette ble forsterket ved at en av barndomskameratene ble 

narkotikamisbruker. Hensikten med kalenderen var å spre et budskap fra utøverne til 

størst mulig del av befolkningen for aktivt å motvirke narkotikamisbruk. En av de 

daværende idrettsprofilene, Bjørn Dæhlie, formidlet i januar 1995 følgende budskap: “De 

fleste av oss går på trynet en gang i blant. Det viktigste er å reise seg igjen!” Videre 

påpekte han blant annet: “Lær deg å leve med din livssmerte - stå alltid oppreist inni 

deg!” Dette ga en konkretisering av hva det kan bety å bevisstgjøre og øke selvfølelsen til 

ungdom. Det du vil er mulig. Det gjelder å være bevisst egne tankemønster og lære av de 

erfaringer, seire og nederlag livet gir. Det er du selv som bestemmer hvordan ditt liv skal 

bli.  

 

Om starten på MOT kan sies at selv om perspektivformuleringene har et noe utvendig, 

konstaterende og propagandistisk preg over seg, ser vi at tankegangen er vidt forskjellig 

fra de tradisjonelle tilnærmingene i det narkotikaforebyggende arbeidet (jfr. 

skrekkpropagandaen mot narkotika fra slutten av 1960-årene). Allerede i utgangspunktet 

ser vi at idrettsfolkenes rolle er å være forbilde, noe som gir en positiv oppmerksomhet. 

Deres primære budskap er at de unge selv kan bestemme over sitt liv, og at de kan bidra 

aktivt for å oppmuntre og hjelpe andre. Etter hvert utvidet MOT nedslagsfeltet sitt med 

hensyn til rollemodeller ved at også artister og andre som ble ansett som gode 

identifikasjonspersoner for ungdom kunne bli MOT-ambassadører. 

 

De to årene som fulgte fra starten i mai 1994, fikk prosjektet en gjennomarbeidet 

målsetning og et utvidet innhold. I denne fasen ble statlige instanser, politiet, frivillige 

organisasjoner, lærere, skoleelever, foreldre, tidligere misbrukere av narkotika, omsorgs- 

og behandlingsmiljø, samt faglitteratur inndratt i den videre tenkningen og planleggingen. 

Det ble også gjort videointervju med tidligere kriminelle, misbrukere og foreldre til 
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tidligere misbrukere. Dessuten ble det gjort forberedelser til skolebesøk, og flere slike 

besøk ble gjennomført på forsøksbasis. Det noe originale navnet "MOT" ble valgt da det 

forbindes med personlig styrke. Mot ble også ansett som en viktig egenskap da den kan 

fungere som ”en garanti” for andre positive holdninger og verdier. 

I formålet med stiftelsen ble det her særlig presisert at MOT skulle motvirke mobbing, 

vold og bruk av rusmidler gjennom å skape et varmere og tryggere samfunn og at 

arbeidet rettet seg spesielt mot elever på ungdomsskolen og deres foreldre og lærere. Det 

ble understreket at toppidrettsutøvere er et avgjørende virkemiddel, og skolebesøk og 

foredragsvirksomhet skaper nærhet og er den beste kommunikasjonsstrategi. 

Redaksjonelle omtaler og annen markedsføring skulle synliggjøre toppidrettsutøvernes 

standpunkt og engasjement, og dette skulle forsterke budskapet ved skolebesøk eller 

foredrag. 20. januar 1997 (en måned før stiftelsen) laget MOT en enkel strategiplan som 

tydeliggjorde det overfornevnte:  

 

• MOT har som formål å arbeide for et tryggere samfunn. Målet skal nåes ved å 

fokusere på verdier. Verdibudskapet skal spres gjennom en helhetlig plan. 

• MOTs verdifokusering skal motvirke rusmiddelbruk, vold og mobbing blant barn og 

ungdom. Aktivitetsplanen skal bestå av skole- og idrettslagsbesøk (12-16 år), 

foreldre- og lærerforedrag, kalender, effekter (gensere, t-skjorter, capser…), internett, 

arrangement (bl.a. fotballserien), musikkvideo og cd, tv-spotter og annonsering.   

• Viktig virkemiddel skal være logoen ”MOT”. MOT-logoen skal bli et 

kvalitetsstempel på holdningsskapende og forebyggende materiell.  

• Det skal bli kult med MOT. Ved å knytte toppidrettsutøvere, artister og skuespillere 

opp til MOT-logoen vil elevene ønske MOT-informasjon. Det skal bli tøft å ta egne 

valg, tøft å si nei, tøft å bry seg og tøft å bruke MOT-genser. Mot til å bry seg, mot til 

å si nei og mot til å leve skal bli ”inn”.  

• MOT skal være en motvekt til dagens negative påvirkningsfaktorer. 

Elitelag i fotball begynte å spille med MOT-logoen på ryggen allerede i 1997. Nettverket 

av MOT-ambassadører, med utspring i toppidrettsutøveres engasjement, ved siden av 

informatørene, har blitt en grunnstamme i MOTs virksomhet. Ambassadørene er 

rekruttert for å være gode rollemodeller for ungdom og ved å bruke ”MOT-effekter” gis 

det en viktig påminnelse om MOTs budskap. I tillegg til at synliggjøring av MOT-logoen 

er en påminnelse om budskapet etter at ungdommene har blitt kjent med MOT gjennom 

skolebesøk er også plasseringen av logoen på ambassadørene tenkt å bidra til at mange 

ungdommer har positive assosiasjoner til MOT allerede før første MOT-besøk. Dermed 

blir arbeidet til MOT-informatørene lettere. I årenes løp har MOT utviklet seg mye, og 

når en ser hvor organisasjonens er i dag er det tydelige at de har klart å være tro mot 

opprinnelsen til stiftelsen i 1997, noe som må anses som en styrke.  

 

Mot som begrep 
Mot er som vi har sett et sentralt begrep i målformuleringene for virksomheten. Derfor er 

det relevant å gå nærmere inn på innholdet i dette begrepet. Det engelske courage som 
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har direkte bakgrunn i det gamle franske ordet corage, kommer fra latin og betyr hjerte. 

Dette reflekterer at hjertet ble ansett som det organet som rommet følelseslivet. 

Mot som begrep refererer til holdninger, ofte uttrykt som pågangsmot, som utgjør en av 

menneskets grunnleggende egenskaper. Tradisjonelt har mange fagfelt forsøkt å 

kartlegge, forstå og behandle sårbarhet og sykdom. Denne tradisjonen har overskygget en 

stor og viktig del av den forskningen som har satt fokus på menneskelige ressurser, 

styrker og positive holdninger. Kunnskap om disse positive ressursene er viktig blant 

annet ved at disse bygger buffere mot sårbarhet og sykdom. En av disse positive 

egenskapene er den holdningen som sammenfattes i begrepet mot. Som vi har sett er en 

av grunnantakelsene for MOT at holdningen mot er den viktigste egenskapen mennesket 

har til rådighet, da den legger grunnlaget for mange andre positive ressurser.  

 

Gjennom historien er det sagt og skrevet mye om det å være modig og å vise mot. Vi kan 

merke oss at mot inngår i Platons lære som en av de fire kardinaldydene som utgjør de 

personlige kvalitetene i klassisk etisk teori: måtehold, mot (tapperhet), visdom, 

rettferdighet (Befring, 2004/2007). Også Aristoteles vurderte mot som en nødvendig 

egenskap for å møte visse utfordringer i livet. Han påpekte at det modige mennesket føler 

frykt og er ikke fryktløs. Etter dette handler det å være modig om hvordan en reagerer på 

frykt, ikke om å være fryktløs. 

 

Disse personlige kvalitetene har i ettertiden vært tema for utdypende faglig refleksjon. 

Litteratur innenfor positiv psykologi framholder at mot er en menneskelig styrke på lik 

linje med visdom, medmenneskelighet, rettferdighet, edruelighet og oversanselighet. Mot 

er karakterisert som en emosjonell styrke som er av stor betydning for å kunne utøve vilje 

til å oppnå sine mål når man blir møtt med motstand og store utfordringer (både intern og 

ekstern). Mot er delt inn i fire underkategorier (Peterson & Park, 2004):  

 

a) Tapperhet: innebærer at man ikke nøler når man møter utfordringer eller 

vanskeligheter, at man står for det man mener selv om det er andre som utfordrer 

en og at en handler ut fra ens overbevisning selv om man blir upopulær. 

b) Innsats/utholdenhet: innebærer å gjennomføre det man har startet på, å stå på selv 

om man møter hindringer.  

c) Integritet/ekthet/pålitelighet: innebærer å si sannheten, men mer generelt 

presentere seg selv på en genuin måte og å ta ansvar for egne følelser og 

handlinger. 

d) Vitalitet/iver/lyst: innebærer å tilnærme seg livet med begeistring og energi, ikke 

gjøre ting halvveis eller halvhjertet, leve livet som et eventyr, føle seg i live og 

aktivert.  

 

Kapasiteten å være modig er ikke uten grenser og derfor er både intrapersonlige og 

interpersonlige kilder for fornyelse nødvendig. Faktorer som fremmer modig atferd 

inkluderer gode rollemodeller, håp og å være modig for andre som også kan ha det 

vanskelig. En følelse av sinnsro og personlig integritet har også blitt forbundet med å 

være modig. 
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Gjennom sitt program tar MOT sikte på å styrke motet til unge mennesker, spesielt på tre 

områder: mot til å leve, bry seg, og si nei. Disse tre verdiene er til en viss grad 

sammenfallende med de fire dimensjonene presentert ovenfor.  

Målgruppe og utbredelse 

Barn og ungdom er den primære målgruppen for MOTs arbeid, og arbeidet tok sikte på å 

nå fram til ungdom i alderen 12 - 16 år. Senere ble denne målgruppen utvidet, først til 

aldersspennet 12 - 18 år, og fra 1998, til ungdom mellom 12 - 20 år. Fra høsten 2010 ble 

målgruppen utvidet til 25 år på grunn av tiltaket ”MOT for studenter”.  

 

Dette betyr at siktepunktet for organisasjonen er å nå fram til unge mennesker som er i en 

intens utviklings- og identitetsformende fase. For de yngste er det her tale om pubertets- 

eller overgangsalderen - et tidsavsnitt som er preget av en sterk utvikling både fysisk, 

intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Det skjer endringer i referansepunkt ved at foreldrene 

blir et mindre dominerende holdepunkt, mens ungdomsgruppen får økende betydning i 

tilværelsen. Samtidig utsettes mennesker i denne alderen for et stort pedagogisk og 

kommersielt press. 

  

For alle i den primære målgruppen er det snakk om mennesker som tilhører det som 

generelt kalles ungdomsalderen. De eldste omfattes av unge kvinner og menn som den 

første del av nyvoksenalderen, med markante forventninger og krav hengende over seg, 

for å finne fotfeste i arbeids- og samfunnslivet. Det mennesker i alderen 12-20 har til 

felles, er at de må forholde seg til kompetansekrav, mange og sterke endringer, og de må 

gjøre mange viktige valg.  De er også i en periode av livet preget av rike ressurser og 

mange muligheter, men samtidig også av mange risikofaktorer. Dernest skal vi merke oss 

at MOT på et relativt tidlig tidspunkt tok sikte på å påvirke den primære målgruppens 

voksenomgivelser i form av de nære kontekstuelle relasjoner som ungdom befinner seg i. 

Nærmere bestemt omfattes denne målgruppen av foreldre, lærere og fritids- og 

idrettsledere til ungdom i målgruppen.  

 

Til sist har så MOT en større, fjernere og mer makroorientert målgruppe: 

Næringsliv, media, politikere, offentlige instanser, organisasjoner og ledere i samfunnet. 

Her er det snakk om målgrupper med et betydelig potensiale for å forme den offentlige 

bevissthet. I disse målgruppene ligger selvsagt også et maktpotensiale for tilrettelegging 

av samfunnet og dets organisasjoner, slik at vi i kan styrke mulighetene for å skape en 

forsvarlig standard for oppvekst. 

 

Ettersom arbeidsmetodene utviklet seg, gikk man over til at ansatte i MOT sentralt 

besøkte skolene for å kvalifisere lokale medarbeidere som kunne følge opp ungdommene 

både mellom MOT- besøkene og over tid. MOT-informatørene er voksne personer fra 

forskjellige yrkesgrupper (både frivillige og ansatte i kommunen). Om lag 50 % av MOT-

informatørene skal være ansatt på skolen. De resterende MOT-informatørene kan være 

andre ansatte på skolen eller andre i lokalsamfunnet, for eksempel studenter eller ansatte i 

politiet, barnevernet, miljøarbeidere eller fra næringslivet. Både hos de ansatte på skolen 

og eksterne vektlegges personlig kompetanse og egnethet.  
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Etter tre dagers opplæring reiser de tilbake til sine lokalmiljø og fungerer som MOT-

informatører. Informatørene besøker en skoleklasse om gangen. I klasserommet søker 

man å skape en atmosfære som gir rom for dialog, spørsmål, engasjement og 

tilbakemeldinger. Hovedbudskapet er “vær bevisst i valg” og “ta vare på hverandre”. Det 

blir understreket at fokusering på de sterke sidene til mennesker er en viktig måte å ta 

vare på hverandre, og at det skaper positive resultater både hos toppidrettsutøvere, 

skoleelever og tidligere narkotikamisbrukere. 

 

MOT gjorde tidlig et valg om ikke å bruke tidligere misbrukere på skolebesøk. 

Begrunnelsen for avgjørelsen var at det kunne virke mot sin hensikt ved at tidligere 

misbrukere ble oppfattet som ”kule og spennende”, og at narkotika ikke var så farlig som 

voksen skulle ha det til. Ut fra erfaringene den første tiden ble det gjort et valg om at 

MOT skulle jobbe med å styrke beskyttende faktorer hos hvert enkelt individ, samt bidra 

til en inkluderende kultur som bidrar til at færrest mulig faller utenfor.  

Brua 

Når vi går et skritt videre, finner vi at de neste to årene i MOTs historie preges både av 

konkretiseringer og av fordypninger av de prinsipielle målsetningene. Dette munner dels 

ut i en opplisting av MOTs “atferdsnormer” og “kommunikasjonsprinsipper” for å skape 

trygghet og tilhørighet, og for å medvirke til inkludering. Som en fellesbetegnelse kaller 

MOT dette for å jobbe oppe på ”brua”. Hvis en anser overgangen fra barn til voksen som 

en elv man skal krysse ved hjelp av en bru så bør brua være så solid at man kan trå feil og 

ikke falle utenfor. Hvis brua mangler steiner og rekkverk slik at feil medfører at man 

ramler rett i elva så vil mange ungdommer falle utenfor og havne i elva. MOT 

kommuniserer tydelig at de jobber oppe på brua, og snakker om følgende 12 normative 

retningslinjer: 

 

 
 

Det sentrale budskapet som ligger til grunn for disse imperativt uttrykte normene, er at 

alle kan og bør gjøre noe med sitt eget liv, og at alle kan og bør gjøre noe for andre. I 

faglig - pedagogisk terminologi er det implisitt et konstruktivistisk budskap som 

formidles. Her blir vi selv oppfattet og forstått som hovedaktører for det livet vi skal leve. 

Det er dermed også mennesket selv som i siste instans konstruerer eller skaper sin læring 

og utvikling og dermed sitt livsinnhold. Aktørorientert selvforståelse er en oppfattelse av 

at man selv er aktive, medansvarlige, handlende vesener som styrer eget liv. At man alltid 

har frihet til å treffe valg, som kan gi livet nytt innhold. Dette er også nært opp til 

aktørperspektivet til Nygård (1993).  

 

Innholdet i ”brua” og MOTs grunnantakelser viser en oppfattelse om at vi mennesker er 

sammensatte. Vi er sterke, men også sårbare, og vi trenger omtanke, omsorg, 

oppmuntring og trøst. Moralfilosofisk uttrykker dette den viktige oppfattelsen at vi alle 

 Vis kjærlighet, fokuser positivt, vær tilstede, våg å si fra, 

 vis følelser, gi ros, våg å gå egne veier, vis begeistring 

vis respekt , sett deg mål, vær en god rollemodell, og involver 

andre 
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sammen er avhengig av hverandre, og at vi har makt over hverandre. I dette ligger det et 

imperativ om at vi bør bruke denne makten slik at det kommer våre medmennesker til 

gode. Dette betyr å støtte, stimulere og stå til tjeneste for hverandre. 

 

De siste årene har det vært en utvikling og endring av MOTs programmer. Mens det 

tidligere var mye fokus på ros, har viktigheten av å tro på egne krefter blitt mer sentral. 

De siste to årene har MOT forsterket individfokuset på robusthet og motstandsdyktig og 

”mot til å si nei” og ”ta bevisste valg”.  I programmene både i ungdomsskolen og 

videregående skole er det nå lagt opp til enda flere øvelser og refleksjoner som skal gjøre 

det lettere for ungdom å si nei og ta bevisste valg. 

 

Som påpekt danner skolebesøkene grunnlaget for denne læringen og menneskene som 

arbeider med MOT i skolen har en svært sentral rolle. MOT legger således også stor vekt 

på riktig rekruttering og opplæring av nye medarbeidere, og det legges vekt på lokale 

krefter. 

 

Opplæring av medarbeidere 

MOT har tydeliggjort hvilke mennesker de ønsker i organisasjonen gjennom sine 

postulater. En MOT-medarbeidere skal ha ”passion” for ungdom, være raus, interessert 

og målbevisst. Ungdom skal oppleve MOT-medarbeidere som mennesker som er 

oppriktig, mulighetsfokusert og ungdommelig.  

 

Opplæringsprosessen for en MOT-informatør består av en tredagers opplæring, en dags 

sertifiseringssamling, en årlig etterutdanningssamling og oppfølging etter behov. Det er 

også egne opplæringsprosesser for annet nøkkelpersonell som skal arbeide i MOT for 

eksempel som MOTivatører og MOT-buddyer. MOTivatørene er medarbeidere, 

rollemodeller og verdiskapere som jobber tett på ungdom på fritidsarenaen, og enMOT-

buddy er en frivillig som er tilgjengelig for ungdommer på Windows Live Messenger 

(MSN) fra mandag-torsdag fra 18-22. Da tjenesten ble lansert i 2007 var det første en 

organisasjon chattet med ungdom på nettet. Målet med tjenesten er å være en positiv 

samtalepartner for ungdommene som tar kontakt, og gjennom spørsmål og refleksjoner 

bevisstgjøre dem til å ta egne valg og vise mot. Disse to gruppene med medarbeidere er 

viktige forsterkninger ut mot ungdommene.  

 

I tillegg til de voksne MOT-informatørene bruker MOT ungdommer aktivt i arbeidet 

både i ungdomsskolen og i videregående skole. I 9. klasse på ungdomstrinnet får elevene 

mulighet til å søke om å bli ”Ungdom Med MOT”.  De gjennomgår en to-dagers 

skolering med øving og framføring av manus. I tillegg får elevene et innblikk i MOTs 

tankegang, bakgrunn for prosjektet, innføring i formidlingsteknikk samt MOTs krav og 

forventninger til dem og Ungdom med MOT. Ungdommene som gjennomgår skoleringen 

vil i løpet av skoleåret på 9.trinnet besøke 7.trinnet ved barneskolene som geografisk 

hører til deres ungdomsskole.  

 

Å være ”Ungdom Med MOT” på ungdomsskolen innebærer å være gode rollemodeller 

for andre, gjennomføre tre MOT- besøk på 7. klassetrinn hvor fokuset er på hvordan man 
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kan skape gode klassemiljø samt klargjøring av forventninger til ungdomsskolen. 

Erfaring tyder på at en ved å bruke eldre ungdommer som rollemodeller bidrar til å lette 

overgangen mellom barne- og ungdomsskolen. Når disse ungdommene begynner i 

10.klasse får de ansvar for å bidra med positive miljøtiltak på egen skole og har foredrag 

for foreldrene til elevene i 7.klasse. 

 

På videregående er det tredjeklassinger som, etter å ha gjennomført kursing i løpet av det 

andre året, gjennomfører skolebesøk i 1.klasse. I tillegg til skolebesøkene har både 

elevene i 10.klasse på ungdomsskolen og på videregående ansvar for å gjøre aktiviteter 

og arrangement som bidrar til at så mange som mulig på skolen trives godt. Dette 

omfatter aktiviteter som mot til å glede-dagen 23.november, aktivitetsdag i forbindelse 

med overgangen fra barne- til ungdomsskolen og fra ungdomsskolen til videregående 

skole. ”Ungdom Med MOT” rekrutteres ved at elevene som ønsker det, leverer en 

skriftlig søknad før de går igjennom en rekrutteringsprosess og todagers skolering.  

 

I dag arbeider MOT ut fra en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan arbeide 

sammen med ungdom. Dette kalles ”Lokalsamfunn med MOT”. Helhetsmodellen består 

av program i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdoms fritidsarena.  Etter en 

forsiktig start i Trondheimskolen i 1994- 95 med en ungdomsskole, har antallet 

deltakende kommuner og skoler suksessivt økt og MOT i dag er ca 60 000 ungdommer 

en del av MOTs programmer i skolen, fordelt på i underkant av 300 ungdomsskoler og 41 

videregående skoler. MOT har totalt avtaler med 130 kommuner. Per desember 2010 har 

organisasjonen ca. 22 årsverk som organiserer arbeidet lokalt. Aktiviteten i kommuner og 

skoler baserer seg både frivillige og ansatte i den enkelte kommune, totalt utgjør dette ca 

2700 lokale MOT-medarbeidere.  

 

Kort oppsummert ble de første MOT-medarbeiderne utdannet sommeren 1997 og høsten 

1997 ble MOTs program innført ved ungdomsskoler rundt om i Norge. Etter hvert 

inngikk frivillige lag avtaler med MOT. Noen år senere ble også MOTs program innført i 

videregående skoler, og samarbeidsavtaler med norske kommuner ble formalisert. I 2009 

ble MOT-konseptet utvidet til "Lokalsamfunn med MOT". En helhetsmodell som 

synliggjør at MOT er mer enn et program.   
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Kapittel 3.  Lokalsamfunn med MOT 
  

MOT tok tidlig en beslutning om at MOT skulle være for ungdom, og at man skulle 

arbeide lokalt. Lokalsamfunnet er de unges utviklings- og oppdragelsesmiljø og 

ungdomsårene er et tidspunkt hvor mange unge opplever flere utfordringer og 

forandringer. For å arbeide best mulig lokalt har MOT utviklet en helhetsmodell, 

Lokalsamfunn med MOT, som først og fremst jobber på ungdommenes arenaer og noe 

opp mot voksne i ungdommenes liv. For å lykkes handler det om å forankre et tiltak på 

flere plan, og MOT tenker implementering på tre nivåer: 

 

- MOT forankres som en helhetsmodell i lokalsamfunnet 

- MOT bygges inn i skolens faste virksomhet 
- MOT når inn med budskapet til den enkelte ungdom, på en positiv måte 

MOT forankres på ledelsesnivå  

Ut fra erfaringer fra kommuner som lykkes godt med MOT, og teori på implementering 

av forebyggende modeller ble implementeringsmodellen ”Lokalsamfunn med MOT” 

utarbeidet. Hensikten med Lokalsamfunn med MOT er å sikre kontinuerlig og godt 

MOT-arbeid i alle ledd. MOT har utviklet 12 ”absolutter” for hva det vil si å være et 

Lokalsamfunn med MOT:  

 

1. Ungdom i sentrum, inkludert Ungdom Med MOT 

2. MOT-forankring i lokalsamfunnets toppledelse 

3. Skolepersonalet har eierskap og glede av MOT (dvs de ser verdien av å bruke tid og 

ressurser på MOT-arbeidet for å styrke skolemiljøet) 

4. Et godt organisert lokalt MOT-team  

5. To inspirerende samlinger i året med det lokale MOT-teamet  

6. Lojalitet til programmet ”MOT i ungdomsskolen” (og vgs) 

7. MOT brukes som en rød tråd på flere av ungdoms arenaer  

8. MOT-logoen synliggjøres, på en ungdommelig, mulighetsfokusert og      

    oppriktig måte 

9. MOTs identitetssymboler er lett tilgjengelig for ungdom 

10. Den lokale MOT-ledelsen og de andre i teamet deltar på MOT-samlinger 

11. Årlig ”styremøte”: Lokal toppledelse, lokal MOT-ledelse og Ungdom    

Med MOT-leder + MOTs sentrale ledelse 

12. Oppdatere nettside (www.mot.no/”navn på kommune”) ofte og på en ungdommelig, 

mulighetsfokusert og oppriktig måte 

 

Forskning støtter betydningen av å mobilisere lokalsamfunnet og helhetstenkning i det 

holdningsskapende arbeidet i et lokalsamfunn. I Lokalsamfunn med MOT skal det være 

enighet om viktigheten av å bevisstgjøre ungdom til å ta egne valg og vise mot – mot til å 

leve, mot til å bry seg, mot til å si nei. Et Lokalsamfunn med MOT skal jobbe for å skape 

et godt oppvekstmiljø hvor alle blir sett og hørt, og hvor lokal mobilisering og frivillig 

innsats skaper grunnlag for dette arbeidet. Lokal MOT-ledelse blir fulgt opp på punktene 

ovenfor gjennom bruk av målstyringsskjema. Programmet MOT i ungdomsskolen er 
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ansett som ”kraftsenteret” i Lokalsamfunn med MOT og derfor er det viktig at MOT 

bygges inn i skolens faste virksomhet.   

 

Tankegangen rundt og uttesting av Lokalsamfunn med MOT ble påbegynt i 2008 og etter 

en pilotfase med 17 kommuner ble det besluttet at alle kommuneavtalene på sikt skulle 

gjøres om til slike avtaler. Av de 130 kommunene MOT har avtale med har 78 inngått 

Lokalsamfunn Med MOT-avtale per oktober 2010. En videre utvikling skjedde i januar 

2010 da det ble besluttet av disse lederene skulle følges opp ved hjelp av 

målstyringsskjema og per oktober 2010 har de fleste lokale MOT-lederne 

målstyringsskjema der de blir fulgt opp for at de skal nå målene de har satt seg sammen 

med MOTs lokale ledelse. Enkelte kommuner har tatt MOT-filosofien med seg inn i 

kommunens ledelsesfilosofi og visjon.  

 

MOT bygges inn i skolens virksomhet 

En sentral faktor for god implementering er en aktiv og støttende ledelse i 

organisasjonen. I tillegg bør det være tilslutning fra lærerne om å arbeide med det 

aktuelle tiltaket. Dermed vil nøkkelpersoner knyttet til implementering i skolen være 

både lærere og rektorer. Her har også skolen et ansvar for å kartlegge hvor villig og klar 

skolen er for endring, dvs. å vurdere sin egen organisatorisk forutsetning for å 

implementere nye planer, program eller tiltak. Det er helt nødvendig i forkant av en 

implementering å sikre at den skjer i en samkjørt organisasjon, som har en god struktur 

for å iverksette tiltaket, og som har et samkjørt personale. I St.meld. nr. 30 (2003-2004) 

fremholdes at kompetente, engasjerte og ambisiøse lærere og skoleledere er skolens 

viktigste ressurs og at alle planer om å utvikle og forbedre skolen vil mislykkes uten 

deres støtte. Det er viktig at alle i organisasjonen tar ansvar og føler seg forpliktet til å 

realisere felles mål. Lederskap viser seg gjennom prioriteringer, ressursbruk, timeplaner 

og sosial støtte. MOTs program i ungdomsskolen og på videregående skole er tiltak som 

krever at det settes fokus på å bidra til en forbedring av skolens kultur eller holdninger for 

å etablere en mer felles faglig og holdningsmessig plattform i personalet. Dette er viktig 

for å unngå konflikter mellom lærere om hva man skal bruke tid og ressurser på. Den 

kanskje viktigste forutsetningen for å få tilslutning fra lærerne er at de opplever at de har 

behov for det programmet som introduseres. Dermed er det viktig å være tydelig på hva 

man skal jobbe med og avklare hvilke forventninger man har til hverandre, både fra 

kommunen, skolen og MOT.  

 

Skolen er et mikrosystem som omfatter det mønster av aktiviteter, roller og relasjoner 

som ungdom opplever i direkte kontakt og interaksjon med personalet og andre elever. 

Slik bygges MOT inn i skolens faste virksomhet: 

- MOTs arbeid i skolen forankres over tid – programmet varer i minimum tre år. 

- Alle ansatte på skolen får gjennom foredrag fra MOTs medarbeidere opplæring i 

MOT, og kan bruke MOTs kulturbyggingsverktøy i sin hverdag, både mot elever 

og kollegaer. 

- Jevnlige evaluerings-, planleggings- og statusmøter mellom de lokale MOT-

informatørene og skolens ledelse. 
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- Minimum 50 prosent av de voksne MOT-informatørene som kjører programmet 

”MOT i ungdomsskolen” er ansatt på samme skole, og er ansvarlig for 

implementering og gjennomføring av programmet. 

- Kontaktlærerne deltar på de fleste av MOT-besøkene for elevene. 

- Trinnlærerne har møte med de lokale MOT-informatørene den første skoleuka 

etter sommerferien for å gå igjennom MOT det kommende skoleåret. Under 

denne oppfølgingen gjennomgås årets tema og mål, avklaring av forventninger og 

planlegging av kommende skoleår sett opp mot skolens planverk.  

 

Trofasthet til et program blir forsterket gjennom at manus er tilgjengelig og at man trener 

informatørene. Alle MOT-manusene har klare beskrivelser av aktiviteten som skal 

gjennomføres. Dette er viktig for å ivareta programmets helhet. I tillegg er det 

hensiktsmessig å ha veiledning av de som implementerer programmet. Trening og 

oppfølging av den lokale MOT-ledelsen er viktig for helheten da det gjør at de er kjent og 

komfortable med programmet. MOT har per i dag to regionledere som har som sin 

primæroppgave å følge opp MOT-lederne i kommunene. MOT inviterer til en årlig 

erfaringsutveksling for å videreutvikle arbeidet i kommunene.  

 

Uansett hvor godt et program er forankret i ledelse og skole så må også ungdommene 

føle at det er noe som treffer dem. MOT er opptatt av å nå inn med budskapet til den 

enkelte ungdom, og at ungdommene identifiserer seg med budskapet.   

 

Å nå den enkelte ungdom på en positiv måte 

Det siste punktet i MOTs implemtenteringsstrategi omhandler det å nå inn til 

ungdommene. Gjennom opplæring i sosiale ferdigheter og aktuelle problemstillinger tar 

MOT sikte på å fremme både sosiale ferdigheter og mestringsstrategier. De unge trenes 

både i å ta ”rette valg” og ved å ha øvd på ulike situasjoner i forkant vil en være bedre 

forberedt, noe som gjør at det blir letter å ta valg når reelle valgsituasjoner oppstår. De 

positive konsekvensene av slike tiltak har vist seg å være økt bevissthet og refleksjon 

over egen atferd med påfølgende mindre problematferd. I tillegg har MOT fokus på å 

skape tillit mellom ungdom og de som jobber med MOT, og man ønsker å skape en åpen 

atmosfære, uten moralisering og skremselspropaganda. I klasserommet brukes metoder 

preget av praktiske øvelser, gruppediskusjoner og individuell refleksjon. Manusene viser 

at besøkene ikke er en undervisningssituasjon som er dominert av monologer fra MOT-

informatørens side.  Målet er å skape dialog med ungdommen om for eksempel hva de 

oppfatter som normalt, hvordan det føles å stå utenfor, og hva man kan gjøre for å 

inkludere de som står utenfor, hvordan man kan oppnå målene sine, og diskusjon rundt 

ulike typer valg og atferd. En MOT-informatør skal stille tankefulle, åpne spørsmål og 

oppmuntre elevene til å spørre hverandre. Dette gir aktiv læring, ikke passiv 

informasjonsgiving. Virkelighetsnære situasjoner er utgangspunkt for bearbeiding av 

utfordringer og base for læringsprosesser. Her følger sekspunkts liste på tilnærminger 

MOT benytter for å nå inn hos ungdom: 

- Formidlingen av budskapet er interaktiv og inspirerende - gjennom nærhet, dialog 

og friske virkemidler skal MOT-besøkene skape glede og refleksjon hos ungdom. 
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- Rekruttering av de riktige medarbeiderne – MOT-medarbeidere som er lekne, 

positive oppriktige, ekte og tar ungdom på alvor.  

- Ungdom Med MOT og modellæring– Ungdom i alderen 15-19 år blir rekruttert 

og opplært som MOT-medarbeidere for å besøke elever som går siste året på 

barneskolen. Ungdom Med MOT gjør også aktiviteter rettet mot elever på egen 

skole. 

- Aktiviteter utover skoleprogrammet og lokale arrangementer forsterker ungdoms 

eierskap til MOT. I tillegg synliggjøres MOT-logoen på ulike arenaer for ha en 

påminneselse av budskapet  

 
Som vist over har MOT en tankegang om å involvere flere deler av ungdommenes 

livsverden. Teoretisk sett tar organisasjonen utgangspunkt i økologisk teori. Mens 

tradisjonell oppvekstteori legger vekt på å imøtekomme barns omsorgs- og læringsbehov 

(jfr. Rogers og Maslow), har økologisk oppvekstteori satt fokus på barnets vekselvirkning 

med og tilpasning til miljøet, og hvordan tilpasningen skjer både hos individ og 

omgivelser. Her er det tale om en gjensidig påvirkning ved at en oppfatter individet som 

en voksende helhet som aktivt omformer omgivelsene sine, samtidig som det blir influert 

av de samme omgivelsene. Bronfenbrenners bioøkologiske teori (Bronfenbrenner, 1977) 

er sentral på dette området. Dette er en modell over barns og unges utviklings- og 

oppdragelsesmiljø som særlig legger vekt på det sosiale nettverket rundt barnet og 

barnefamiliene. Det vil si at det skjer en tilpasning mellom individet og økologien fordi 

de virker inn på hverandre. I MOT tenker en på individene som aktive i å skape og 

omforme sitt miljø, og i klasserommet skjer læringen gjennom å aktivisere og 

bevisstgjøre ungdommene. Denne måten å arbeide forebyggende støttes for øvrig av en 

lang rekke studier. 

 

Bronfenbrenner påpeker at alle former for påvirkning – inkludert kontroll, konformitet og 

oppdragelse – foregår som integrerte prosesser som (teoretisk) kan gjenfinnes i fire ulike 

delsystemer: mikro-, meso-, ekso-, og makrosystemet.  

 

Mikrosystemet omfatter det mønster av aktiviteter, roller og relasjoner som barnet 

opplever i direkte kontakt og interaksjon med mennesker og ting. Det er situasjoner hvor 

to eller flere er samlet ansikt til ansikt og/eller samlet omkring en felles oppmerksomhet. 

Det dreier seg med andre ord om familie, barnehage, skole, kamerater og nærmiljø for 

øvrig. Det er i slike settinger de viktigste kildene for påvirkning og sosial kontroll finner 

sted (Bø, 2005). I mikrosystemene skjer det ulike prosesser som Bronfenbrenner delte inn 

i 1. de aktivitetene vi deltar i, 2. de relasjonene vi samhandler med, og 3. de rollene vi går 

inn og ut av samt rollemodeller vi eksponeres for. Som vist arbeider MOT primært i 

mikrosystemet gjennom personlige møter med ungdom i deres miljø – både på 

ungdomsskolen, videregående og på fritidsarenaen.  

 

Mesosystemet omfatter forholdet mellom flere mikrosystemer. Meso oppstår blant annet 

ved at en eller flere personer pendler mellom de ulike mikronivåene. Det innbyrdes 

forholdet mellom familien og skolen er et eksempel på et slikt system. Poenget er disse 

danningene mellom for eksempel hjem og skole øker samhandling og kommunikasjon. 

Til sammen skaper dette sterkere fellesskap og øker dermed muligheten for 
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samstemmighet omkring kultur, verdier og normer. MOT anser miljøet rundt 

ungdommene som viktig og derfor oppfordrer organisasjonen lærerne til i størst mulig 

grad involvert slik at de vet hva som skjer under MOT-besøkene og dermed har mulighet 

til å følge opp det som skjer i klasserommet i etterkant. For at også foreldre/pårørende 

skal vite hva som skjer, inviterer man til foreldremøter hvor foreldrene får innblikk i 

hvordan MOT jobber med ungdommene, og hvordan de også kan bli mer bevisst på 

hvordan de kan bidra oppe på ”brua”. I tillegg har MOT også programmet MOT i fritid 

som er et verktøy i kultur- og verdibygging blant ungdom og voksne på deres 

fritidsarena. Fritidsarenaen blir sett som en treningsarena der ungdom i stor grad får sette 

MOT-verktøyene de lærer om på skolen ut i livet. 

 

Eksosystemet gjelder miljøer der barnet sjelden eller aldri er til stede, men som angår 

personer som har med barnet å gjøre, og som derfor kan få indirekte betydning for barnet. 

Foreldrenes arbeidssted er et eksempel på et miljø i eksosystemet som kan ha betydning 

for samspillet innenfor familien og for familiens samspill med nærmiljø, barnehage og 

andre systemer på mesonivå. Gjennom sin Lokalsamfunn med MOT-modell 

ansvarliggjør MOT beslutningstakere i skole og kommune til å sette livet til 

ungdommene høyere på dagsordenen.  

        

 

 Makrosysetem 

 

Nasjon 

 

 Kultur 

 Eksosystem 

                                                    Tradisjoner 

 

 

                                                                    Mesosystem Utvidet 

 Familie/slekt 

 Familiens Korps  Skole 

 Lovverk venner 

   

 

 Venner     Naboer 

        Fotballag  

  Familie Religion 

 Foreldrenes 

 Venners familie jobb 

 Moralske 

 Normer                              

     Etnisk tilhørighet 

 

 

 

Mikro 

system 

Figur 1: Bronfenbrenners bioøkologiske modell for utvikling. 
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Makrosystemet representerer de mer generelle mønstrene av verdier, tradisjoner, politikk 

og lovgivning som eksisterer i den kulturen de øvrige systemene fungerer innenfor. For 

eksempel kan familiepolitikk og likestillingsideologi ha betydning for hvordan foreldrene 

fordeler roller og oppgaver innenfor familiesystemet, og i forhold til andre systemer. Å 

skape endring og bevisstgjøring på makrosystemet er en formidabel oppgave. I sin 

offensive strategiplan fra 1997 påpekte MOT at ”det skal bli tøft å ta egne valg, tøft å si 

nei, tøft å bry seg ... mot til å bry seg, mot til å si nei og mot til å leve skal bli ”inn”.” Selv 

om dette ikke kan omtales som et generelt møster av verdier, så er det for mange snakk 

om poengteringer som kan gi impuls til holdningsendring med mulige ringvirkninger. 

Hvis en klarer å nå målet om å gjøre det ”inn” å ta egne valg, si nei og bry seg er det 

snakk om å påvirke både verdier og kultur. De fire nivåene er vist i figur 1. 

 

En kan også merke seg at påvirkningen ikke bare skjer gjennom interaksjon, men også 

gjennom media. Medier er sentrale i barns og unges hverdag. Nye interaktive 

kommunikasjonsmedier og muligheter har innvirkning på hele oppveksten, både gjennom 

tidsbruk, ved verdiformidling og som referanse for identitetsskaping (NOU, 2003: 16). 

MOT bruker media (for eksempel lokal presse, nettsider, Facebook og MSN) og 

ambassadører (for eksempel Brede Langeland, Andreas Ygre Wiig, Aksel Lund Svindal, 

Samsaya, Chand og Ida Jenshus) aktivt som for å formidle sine verdier og holdninger og 

ha gode rollemodeller for ungdom.  

 

Økologisk teori må sees i sammenheng med andre prosesser i møtet med ungdom, og 

prosessene nevnt ovenfor forsterkes gjennom bruk av sosial påvirkningsteori (jfr kapittel 

9). For å forstå hvorfor det er formålstjenlig å arbeide med og for unge mennesker er det 

viktig å ha kunnskap om de ulike vilkårene for oppvekst, grunntrekk ved 

ungdomsalderen, læring og kompetanse. Vi vil i de neste kapitlene gi et nærmere 

innblikk i disse temaene.  

  



 24 

Kapittel 4.  Oppvekst og oppvekstkvalitet  
 

Da MOT i grunnleggende forstand handler om å styrke mulighetene for at barn og unge 

skal makte å ta spranget til et konstruktivt voksenliv, kan organisasjonen karakteriseres 

som en oppvekstinstans. Det er derfor relevant både å klargjøre oppvekstbegrepet og å se 

nærmere på kvalitetsindikatorer for oppvekstvilkår som skal bidra til en ønsket utvikling.  

 

Omsorgs- og læringsbehov 

I første rekke handler gode oppvekstvilkår om å imøtekomme barn og unges omsorgs- og 

læringsbehov. Her framstår hensynet til individuelle særpreg og variasjoner som en 

sentral utfordring. Stigende antall som meldes til barnevernet og uløste problemer med å 

nå fram til barn og unge i en kritisk situasjon, danner en viktig klangbunn for 

framstillingen (NOU, 2009:8). Sentrale kjennetegn ved utviklingsforløpet i 

oppvekstårene er ”den avtagende intensitets lov” og at påvirkningspotensialet svarer til 

utviklingsintensiteten. Dette gjør barne- og ungdomsalderen til et pedagogisk viktig 

livsavsnitt. Et annet grunntrekk er at det foregår en suksessiv påbygging av atferd og 

kompetanse. Det som på et gitt tidspunkt mestres danner grunnlag for ny læring. Det 

betyr at det foregår en opphopning både av positiv og negativ atferd. Både ønskelig 

utvikling og den uønskelige problemutviklingen har dermed preg av å være en kumulativ 

prosess. Dette gjør forebygging til et essensielt område av barne- og ungdomspolitikken.  

 

Her er det relevant å framholde velferdsstatens krav om at omtanken for enkeltmennesket 

er overordnet alle andre hensyn. På dette grunnlaget er det skapt en samfunnsordning som 

omfatter helse- og omsorgstilbud på den ene siden, og kvalifiserings- og personlige 

utviklingsmuligheter på den andre. Det førstnevnte skal sørge for at det alltid finnes et 

trygghetsnett som fanger oss opp ved sykdom, ulykke eller alderdom. Det sistnevnte 

omfatter i første rekke opplæring og kulturtilbud, noe som betyr å ha tilgang til noe som 

kan ruste hver enkelte til et verdig liv med et meningsfullt innhold. 

For å mestre livet er det flere faktorer som er viktige, ikke minst å ha motstandskraft til å 

takle de utfordringene man møter på en best mulig måte. Motstandskraft kan generelt 

defineres som den evnen man har til å mestre utfordringer i livet, og til å ”slå tilbake”, 

eller reise seg igjen, til tross for nederlag, tap og vanskeligheter. Eksempler på holdninger 

som bidrar til motstandsdyktige mennesker er god selvoppfattelse, tro på egne krefter og 

optimisme. Dette representerer således også en viktig del av læringsprosessen.    

Oppvekst og samfunn    

På bakgrunn av FNs barnekonvensjon (1989), som fra 1. oktober 2003 er innarbeidet i 

norsk lovgiving, kan oppvekst sammenfattes ved de tre p-ene: protection, provision, 

participation. Barnekonvensjonen klargjør at oppvekstvilkårene på en målrettet måte skal 

fremme en positiv utvikling og samtidig bidra aktivt til å motvirke det som framstår som 

risikoforhold.  
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Statistisk sett er det nær sammenheng mellom oppvekstvilkår og oppvekstresultat. De 

som har gode oppvekstforhold vil også ha størst sjanse til å få et godt liv. En vanskelig 

barndom med omsorgssvikt og traumatiske opplevelser, vil også medføre økt 

sannsynlighet for å utvikle blant annet psykososiale problemer. Her gjør imidlertid noen 

markante unntak seg gjeldende, noe som blir tydeliggjort gjennom robuste og 

motstandsdyktige barn. Dette gir uttrykk for at barndomsopplevelsene ikke styrer blindt.  

 

Det er alltid mulig å få et godt liv selv om det ser håpløst ut. En interessant nordisk 

illustrasjon av dette mulighetsperspektivet er beskrevet i boken ”Det är aldrig för sent att 

få en lycklig barndom” (Furman, 2005). Når man står midt oppe i en situasjon er det 

vanskelig å se hvordan det kan være vanskelig å fokusere positivt, og for å bevisstgjøre 

ungdommene er det gjennom MOT-besøkene lagt opp tema for å fremme dialog om 

hvordan man kan ta med seg erfaringene man har og gjør det beste ut av dem. MOT 

bruker et bilde av en usynlig ryggsekk hvor alle har med seg erfaringer som de andre i 

klassen ikke ser og vet hva inneholder. Informatørene kommer opp med eksempler på 

hva innholdet i sekken kan være, og det legges opp til diskusjon om hvordan det er å ha 

på seg denne sekken. Videre diskuterer klassen hva de kan gjøre for å lette egen og 

andres ryggsekk, og snakker om hvordan deres atferd påvirker andre i klassen. Temaet er 

hvordan hver enkelt kan velge om de vil ”gi” andre energi eller de kan ”tappe” andre for 

energi. Her har Ungdom Med MOT en utvidet oppgave med å ”gi” andre energi, og de 

har også som oppgave å forsterke miljøet på skolen gjennom ulike tiltak.  

 

Som nevnt er det lagt opp til foreldremøter i programmet MOT i ungdomsskolen. Her får 

foreldrene kunnskap om hvordan MOT arbeider for motivere og styrke motet til 

ungdommene. I tillegg deler man konkrete råd som kan gjøre foreldrene tryggere i sin 

rolle. Dette er viktig element i god forebygging fordi det mest markante oppvekst- og 

omsorgsmandatet er tillagt familien. I hjemmet er det primære å gi omsorg og opplæring 

ved å sørge for at barna får ivaretatt grunnleggende behov og etablert tillit til seg selv og 

andre. Dette betyr en forventning om at omgivelsene vil en godt, at en er verdifull og kan 

bidra i et fellesskap. Når dette ikke skjer på en akseptabel måte kan det være tale om 

omsorgssvikt i form av mangel på det barn trenger og har krav på. I noen tilfeller vil det 

kunne være grunnlag for å bruke betegnelser som neglisjering og vanskjøtsel.  

 

Verken formelt eller reelt er det likevel slik at barn og ungdom kun er prisgitt foreldre og 

oppvekstvilkårene i hjemmet. Det er en oppgave for hele samfunnet å sørge for at den 

oppvoksende generasjon får forsvarlige betingelser for en konstruktiv utvikling. For alle 

oppvekstinstanser, enten det er tale om barnehagen, skolen, organisasjons- eller 

arbeidslivet, eksisterer det således ansvarlighetsnormer for ivaretakelsen av barn og unge, 

selv om disse ikke alltid er klart uttrykt. Et karakteristisk utviklingstrekk består i at barna 

etter hvert som de blir eldre, går inn i flere og flere sosiale sammenhenger i hjem, skole, 

fritidsaktiviteter og arbeid. De får følgelig mange roller, som sønn eller datter, som 

barnehagebarn, elev, idrettsungdom, ekspeditør på bensinstasjonen, avisbud, 

fotballsupporter, osv. For helsestasjonen, barnehagen, skolen og barnevernet er hensynet 

til barn og unge som mer eller mindre blir stående utenfor dette kretsløpet en sentral 

ansvarsoppgave. Svært mange gjør en viktig innsats med de ungdommene som faller 

utenfor, men som vist jobber MOT oppe på ”brua”. MOT ønsker å bidra til en kultur der 
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ungdom ikke blir stående utenfor, og til at både voksne og ungdommer tør å ta ansvar og 

vise at de bryr seg om de som er i faresonen. Her er det også naturlig å påpeke at det også 

fins mange andre aktører som jobber oppe på brua sammen med MOT.  

 

En del grunntrekk ved det postmoderne samfunnet (også kalt det postindustrielle 

samfunnet, utdannings-, informasjons- og kunnskapssamfunnet) har stor relevans for å 

forstå barns og ungdoms situasjon. Dette er et samfunn som gir mange muligheter for den 

enkelte, samtidig som det er et risikosamfunn. Et karakteristisk trekk er svake 

tradisjonsbindinger og få stabile holdepunkt, samtidig som barn og unge i stigende grad 

har kommet i fokus for kommersielle interesser. Her er et ekstremt forbrukspress et 

særlig framtredende trekk. Med i dette bildet hører nye uttrykk for sosial marginalisering, 

en dramatisk endring når det gjelder digital kommunikasjon og tunge innslag av alkohol 

blant ungdom. I de siste tiårene på veien fra industrisamfunnet til det postmoderne 

informasjonssamfunnet, har vi fått et kommunikasjonstrykk og en mediebasert 

underholdningsindustri som er uten historisk sidestykke. Et av mange oppvekstspørsmål 

som her kan reises er i hvor sterk grad det nye mediesamfunnet bidrar til læring av ikke-

ønskelig atferd og holdninger (NOU, 2009:8). Som nevnt i det foregående var det tidlig 

en del av MOTs strategiplan å være en motvekt til dagens negative påvirkningsfaktorer.   

 

I denne sammenhengen er det vesentlig å peke på at de fleste barn og unge i økende grad 

har fått tilknytning til institusjoner utenfor hjemmet i form av barnhager og skoler. Dette 

er ”institusjonsplasseringer” som legitimeres ved barnas behov for læring og 

sosialisering. Gjennom sitt engasjement innen idretten ble tiltaket MOT i Fritid utviklet. 

Dette skal være et tiltak for positiv kultur- og verdibygging på ungdoms fritidsarena. 

Treneren/lederen for laget eller foreningen får opplæring av MOT for å kunne bruke disse 

verdiene til å forsterke sitt holdningsskapende arbeid blant ungdom. 

Kvalitetsindikatorer for oppvekstvilkår 

Oppvekstbegrepet er som det foregående viser knyttet til kontekstuelle forhold der 

rammevilkår for læring og forebyggende tiltak står sentralt. Derfor er det essensielt å 

legge til rette for at vilkårene for barn og unge har et realinnhold som gir de beste 

mulighetene både for vekst og vern. Her er det som andre samfunnsområder vesentlig at 

prioriteringene bygger på kunnskapsbaserte vurderinger av hva det i praksis innebærer å 

sørge for gode oppvekstvilkår. I det følgende skal vi referere seks kvalitetsindikatorer 

som kan bidra til en slik vurdering (Befring, 2010; NOU, 2009:8). 

 

1. Verdige vilkår for barn og unge 

Dette er en kvalitetsindikator som setter fokus på behovet for prioritering av ”barnets 

beste” i alle situasjoner, noe som ikke minst gjelder når ulike interesser og 

forståelsesmåter er på kollisjonskurs. Dette oppvekstprinsippet samsvarer med 

barnekonvensjonen og med norsk lov, og er dermed en forpliktende norm for alle 

oppvekstaktører (foreldre, barnevern, personale i barnehage og skole, etc.). Denne 

normen stiller krav om å styrke positive muligheter for velferd, læring og utvikling og 

samtidig sette fokus på barns og unges behov for beskyttelse og hjelpetiltak. 
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Som kvalitetskrav betyr ”verdige vilkår” å skape gode betingelser for læring og 

kompetanseutvikling for den enkelte (dette belyses nærmere i kapittel 6 og 7). Et 

grunnleggende pedagogisk trekk ved ”verdige vilkår” er at barn og unge er omgitt av 

struktur, støtte, stimulering og oppmuntring, og at alle skal få erfare opplevelsen av å 

høre til – av å være verdifull. For skolen og andre familieeksterne miljø betyr dette å 

utøve rettferdighet og integritetsvern på alle plan, og det krever praktisering av likeverd 

og vern av fysisk, sosial og personlig integritet. 

 

Med personlig integritet forstår en i første rekke vernet av barnas positive holdninger til 

seg selv og sine muligheter. Det kreves målrettet innsats for å fremme personlig 

kompetanse preget av selvrespekt, selvtillit, optimisme og pågangsmot – noe som kan 

karakteriseres som konstruktive, energigivende og offensive holdninger. Disse 

grunnholdningene preger ofte de robuste og motstandsdyktige barna som klarer seg godt 

til tross for at de er i en vanskelig oppvekstsituasjon. For samfunnet generelt består den 

store utfordringen i å skape trygge og stimulerende oppvekst- og opplæringsvilkår som 

kan bidra til å fremme den personlige kompetansen som her er beskrevet.  

 

Den enkelte kommune er ansvarlig for å legge til rette for gode oppvekstmiljø for barn og 

unge. Gjennom modellen Lokalsamfunn med MOT ansvarliggjøres lokale ledere 

(ordfører, rådmann, eller personer i rådmannens stab) for at MOT-arbeidet blir 

gjennomført i sin kommune. Dette gjelder både gjennomføring av skolebesøk og 

integrering av MOTs verdier på ungdommens fritidsarena.  

 

2. Interesseutvikling og framtidsorientering 

Denne kvalitetsindikatoren peker på betydningen av å gi barn og ungdom både 

ansvarsoppgaver og mestringsmuligheter. Her handler det om å mobilisere barns og 

unges store ressurser til å realisere meningsfulle samfunnsoppgaver og derigjennom 

styrke deres læring og utviklingskrefter. Samtidig betyr dette å gi livet et meningsfullt og 

nyttig innhold som både kan medføre et levende interesseliv, framtidsorientert 

engasjement, og godt felleskap med andre. For det første innebærer dette vilkår for å lære 

formålstjenlige aktiviteter, for eksempel innen idrett, drama, og musikk, noe som kan 

bety deltakelse og medlemskap i en klubb. Dette vil igjen gi vilkår for å finne fram til 

øvelser og aktiviteter der talentet får komme til utrykk. For det andre kan det være tale 

om å få impulser til å utvikle en interesse, som kanskje kan få en livsvarig verdi. 

Interesseutvikling vil også bety nettverksbygging gjennom å stimulere til sosialt 

fellesskap som både kan bidra til kjennskap og vennskap. De nettverk som utvikles på 

basis av en felles interesse kan styrke både livsglede, pågangsmot og motstandsdyktighet.  

 

Framtidsorientering er en essensiell lærings - og utviklingsoppgave som gir impulser til at 

barn og unge setter seg mål i livet. Her handler det både om å tenke seg selv inn i 

framtidsroller, å utvikle forhåpninger og løfter om et godt voksenliv og finne glede og 

inspirasjon i de drømmer og fantasier som dette kan gi rom for. Samtidig vil dette gi 

impuls til å oppfatte seg selv som aktør i sitt eget liv. Denne tanken er et 

gjennomgangstema i de fleste MOT-besøkene.  

 



 28 

Betydningen av det siste er blant annet belyst ved teorien om ”self-efficacy-belief”, som 

setter fokus på tiltroen til å ha oversikt og kontroll over sitt eget liv, på kort og lang sikt. 

Et sentralt trekk her er at de som opplever å ha kontroll er i stand til å planlegge og 

forberede seg for det som skal komme, noe som igjen medfører en opplevelse av 

harmoni, trygghet, mening og mestring. De som derimot ikke opplever å ha kontroll over 

forhold som påvirker livet, vil kunne oppleve bekymring, maktesløshet, apati eller 

desperasjon (Bandura, 1997; Befring, 2008). For arbeidet med barn og ungdom handler 

dette især om å medvirke til at de kan lære å oppfatte seg selv verdifulle og utvikle tiltro 

til at de har en framtid. MOT refererer til både sosial påvirkningsteori og self-efficacy i 

sitt teorigrunnlag og det fremgår av samtlige manus hvordan dette er bygget inn i 

virksomheten. 

 

3.  Vilkår for individuell variasjon 

Denne kvalitetsindikatoren dreier seg om tilrettelegging for at den enkeltes særpreg, 

behov og interesser verdsettes. De individuelle forskjellene er store, også blant dem som 

faller innenfor det som gjerne defineres som et normalvariasjonsområde, både når det 

gjelder kropp og sinn. 

 

Først og fremst gir denne kvalitetsindikatoren uttrykk for at alle har noen lærings-, 

utviklings- og mestringsmuligheter, alle har noen essensielle kvaliteter som både den 

enkelte og omgivelsene, ikke minst det organiserte oppvekst- og opplæringssystemet, bør 

verdsette og sette fokus på. Det betyr at barnehagen og skolen må innrette tilbudet slik at 

det kommer i møte med de enkelte barns og unges aktivitetsbehov, talenter, lærings- og 

utviklingspotensialer. Dette handler om å legge til rette for tilpasset opplæring i videste 

forstand (Nielsen, 2008).  Fagbegreper som ”learning style” og ”enrichment”, peker på 

betydningen av å se på variasjon som noe verdifullt og berikende, og ikke primært som 

noe belastende og problematisk. Det er således mer relevant å stille spørsmål om 

”hvordan er du god” enn å spørre ”hvor god er du” (Befring, 2008). 

 

En oppvekstfilosofi som er endimensjonal, har tendens til å tvinge alle inn i samme form, 

noe som bidrar både til å sløse med menneskelige ressurser og til å skape et lite sjenerøst 

og trangt fellesskap med risiko for mye nederlagsstempling og utstøtning. Her er det en 

særlig viktig oppgave å hjelpe alle barn og unge i å finne seg til rette i det nye samfunnet 

med et komplekst informasjons- og kommunikasjonsunivers.  

 

4. Inkludering    

I kjølvannet av FN-året kom inkludering til å bli et overordnet pedagogisk perspektiv. Da 

FN i 1981 proklamerte full deltakelse og likestilling som sentrale målsettinger, og da 

Norge (sammen med flere land) fulgte opp med ”inkludering i et tilgjengelig samfunn” 

som oppvekstmålsetning, ble det satt en ideologisk rettesnor for alle deler av 

samfunnslivet. Dette prinsippet går rett inn i velferdsstatens demokratiske idé om at 

enkeltmennesket alltid skal komme først, og at alle skal ha status som verdige, 

ukrenkelige og verdifulle samfunnsborgere. Med det tilgjengelige samfunnet som 

målsetting, skal alle gis realistiske muligheter for læring og personlig utvikling, og at alle 

skal oppleve medmenneskelig nærhet og fellesskap, tilgang til natur og kultur, og at alle 

skal være omgitt av et sikkerhetsnett med omsorg og helsetilbud.  



 29 

 

En sentral side ved samfunnsutviklingen har vist seg ved strukturelle tiltak mot 

diskriminering, neglisjering og segregering samt en motsvarende innsats for integrering 

og inkludering. Gjennom målet om inkludering fra 1990-årene er det lagt vekt på at alle 

skal oppleve at de hører til som likverdige i et fellesskap. Dette krever for det første at 

alle får realistiske vilkår for læring av livskompetanse, for dermed utvikle 

framtidsmuligheter og evne til og tiltro til at de kan være deltakere og bidragsytere til 

fellesskapet. For det andre krever dette et målrettet arbeid for å dempe utstøtende 

fordommer og dogmer i samfunnet, og avskaffe diskriminerende tradisjonsmakt. Dette er 

bestrebelser som reiser betydelige motkrefter ikke minst knyttet til forandringer på 

skoleområdet (Skogen, 2008).  

 

Det løfterike inkluderingsperpektivet peker på den ene siden på en styrking av de 

personlige forutsetningene for å kunne og ville søke tilgang, noe som handler om læring 

av funksjonskompetanse og evne til å ta personlig initiativ. Bestrebelsene på å realisere 

inkludering vil også kreve en innsats for å skape sunne holdninger i befolkningen som 

kan motvirke diskriminering og ekskludering av forskjellige minoritetsgrupper. For 

barnehagen og skolen betyr dette en utfordring om å sette fokus på holdningslæring. 

Holdningene blir formet og er involvert i alle læringsprosesser, og gir oss indre 

disposisjoner som influerer både på tenkning, atferd og følelser. Her handler det om 

egenskaper som blant annet viser seg ved selvtillit, toleranse, samarbeidsevne og 

personlige interesser. Visjonen om et inkluderende samfunn gir en stor politisk utfordring 

i å arbeide for å avskaffe de barrierer som hindrer enkeltmennesker, og ikke minst 

forskjellige minoritetsgrupper, i å søke tilgang.  

 

5. Aktsomhet om risikoforhold 

Behovet for årvåkenhet for problemutviklende forhold i barn og unges oppvekstmiljø, 

gjelder familien og alle andre arenaer for barn og unge. I hjemmet kan det være tale om 

omsorgssvikt og deprivering av barns behov for stabil og kjærlig omsorg, anerkjennelse 

og oppmerksomhet. Problemene kan framstå som fastlåste samspillsvansker mellom barn 

og foreldre. Samtidig har nyere forskning pekt på nødvendigheten av å ha 

oppmerksomhet på isolasjons- og utstøtningsprosesser også i barnehagen (Ruud, 2010). 

Tidlig innsats handler om å optimalisere oppvekstmiljøet tidligst mulig, med sikte på å 

utvikle en robust psykisk helse og forebygge skjevutvikling. I en skolekontekst kan 

problemene ha mange uttrykksmåter og reflektere fastlagte krav som stilles om å fungere 

kollektivt, om konsentrasjon og stillesitting, om å mestre sosiale normer og 

læringsoppgaver, og om å innrette seg etter skrevne og uskrevne regler. Relasjons- og 

samhandlingsproblemene vil også, uansett hvordan de kommer til uttrykk, fortelle om 

både individuelle disposisjoner, særtrekk og tendenser. Dette kommer særlig til uttrykk i 

skolemiljøet der sammenlignende vurderinger preger hverdagen til å skyve barn og unge 

ut på ulike sidespor (Befring, 2008; NOU, 2009:8).  

 

Forskning indikerer at de tilpasningsproblemer som viser seg allerede i de tidlige 

barneårene medfører stor risiko for dårlig livskvalitet i det voksne livet, og dette tilsier at 

problemutvikling bør oppdages tidligs mulig og møtes med kvalifiserte tiltak. Det krever 

stor innsikt og forutsetninger både til å ta faglig relevante initiativ og til å utøve 
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dømmekraft og varsomhet. Det siste peker på at en intervensjon i seg selv kan være en 

problembefestende faktor ved stigmatiserende negativ oppmerksomhet, noe som tilsier 

stor vekt på personalkompetanse.    

 

Aktsomhet for risikoforhold og en seriøs tidlig innsats er begrunnet i at små barn med 

relasjonsproblemer har tendens til å få større og større vansker etter hvert. Den 

kumulative tendensen viser seg også ved at flere og flere utvikler vansker opp gjennom 

oppvekst- og skolealderen. Det gjelder ikke minst i ungdomsalderen, der fokus på 

risikoforhold i skole og samfunn og forebygging burde ha høy prioritet. Hvis tiltakene 

som iverksettes kommer for sent eller har manglende relevans, vil problemutviklingen 

kunne gå sin gang. Det vil gjøre de unge mer og mer utsatt for og parat til å bli fanget opp 

av sosiale kontekster med kriminalitet og stoffbruk som kjennetegn. Ungdom som ikke 

har maktet å komme igjennom oppvekstårene uten skader, kan ha lagt grunnlaget for en 

krevende tilværelse med utsikt til å stå utenfor samfunnet, med manglende livskvalitet, et 

negativt selvbilde og liten tiltro til seg selv og sitt eget livsprosjekt. Dette er unge 

mennesker som ofte har en uheldig livsstil, et svakt sosialt nettverk og mangler 

medmenneskelig støtte. De har ofte reduserte forutsetninger for fysisk og kulturell 

aktivitet, de har ofte dårlig helse og funksjon, og er lite attraktive på arbeidsmarkedet. 

Ved å satse på tidlig intervensjon og fellesskapsbyggende nettverk kan de fanges opp og 

risikoen for at de faller utenfor reduseres. 

 

6. Nettverksbygging  

Felleskapsbyggende nettverk har potensial for gjensidig støtte, hjelp og oppmuntring, og 

kan dermed styrke både livsglede og pågangsmot. I det nye urbane samfunnet er isolasjon 

et utpreget fenomen, noe som kan ha uheldige konsekvenser for mange barn og unge, 

både direkte og indirekte. På den ene siden er det her tale om barn og unge som vikser 

opp i familier som ikk har det nødvendige overskuddet til å være gode omsorgspersoner. 

På den andre siden finner vi barn og unge som ikke glir smerte- eller friksjonsfritt inn i 

sosiale sammenhenger - som skole og fritidsliv. Her har vi også de som blir direkte utstøtt 

fra fellesskapet. For at ungdommene skal forstå hvordan det er å stå utenfor og 

ansvarliggjøre dem, bruker MOT blant annet historien om ”Det usynlige barnet” av Tove 

Janson og Mummidalen som utgangspunkt for diskusjon. I forlengelsen brukes en analogi 

til en satelittbane hvor man omtaler et miljø som en satelittbane som de fleste er en del av 

og hvor de som står utenfor har flere utfordringer for å komme seg inn igjen. Elevene 

inviteres til dialog rundt hvordan det er å stå utenfor fellesskapet, hvem sitt ansvar det er 

å inkludere alle, hva kan man gjøre for å inkludere alle slik at alle føler seg som en del av 

fellesskapet. Ungdom med MOT brukes aktivt for å skape en positiv skolekultur ved å 

inkludere alle i fellesskapet og være gode rollemodeller for andre elever.   

Perspektiver 

En sentral vurdering av barns og unges oppvekstvilkår består i at barn og ungdom ikke 

bare har behov for støtte, stimulering og vern fra dem som har et formalisert ansvar 

(familien, skolen osv.). Oppvekst er et ansvar som gjelder alle instanser og på alle nivå i 

samfunnet. Dette betyr at det er behov for et fellesforstått ansvar for oppvekst. 

Sektoriseringa av samfunnet har medført at opplæring og utdanning i økende grad blir 



 31 

sett på som skolens oppgave, mens ansvaret til hjem, arbeids- og fritidsliv blir 

nedkommunisert.  

 

På den ene siden bidrar denne institusjonelle monopoliseringen til at læring blir forstått 

som en snever kunnskapsprosess som hører sammen med oppvekstalderen, noe som er 

lite i takt med ideen om livslang læring. På den andre siden innebærer dette at de unge 

som blir utsatt for nederlagsstempling, ofte står uten gode alternativ. Men også skolen har 

en tendens til frita seg selv for et helhetsansvar ved å understreke sin undervisningsrolle 

og nedprioritere forbyggende funksjoner. Arbeidslivets mangelfulle involvering kan også 

medføre at de unge får store skoleproblemer og i verste fall kan bli utsatt for 

nederlagsstempling, stigmatisering og utstøtning, og de kan bli stående uten gode 

alternativer. De mange som avbryter videregående opplæring konkretiserer noen av de 

utfordringer som her er involvert. 

 

For skolen vil det bety en stor samfunnsoppgave å sette økt fokus på holdningslæringen 

og avskaffe sammenlignende vurderinger og rangeringer av barn. For barn og unge som 

ofte eller alltid får mindreverdige tilbakemeldinger, vil konsekvensene både kunne være 

demotiverende, stigmatiserende og energitappende. Her kan det for øvrig henvises til et 

empirisk doktorgradsarbeid som blant annet har pekt på at skolen er en læringsarena hvor 

de unge i liten grad opplever at de får støtte og oppmuntring (Breilid, 2007). Dette 

understreker at det vil være en relevant oppgave å utvikle nye positivt fokuserende 

former for vurdering og kartlegging. Det vil kunne bestå i legge vekt på å avdekke det 

barn kan, vet og vil og beskrive de positive egenskapene alle er bærere av. Dette er 

grunnkjernen i en pedagogikk som vil være garanti for at alle barn kan bli møtt og sett på 

en verdig og positiv måte, og få oppleve at de er noe og få erfare anerkjennelsens kraft. 

Dette representerer både en etisk, pedagogisk og barnevernfaglig framtidsutfordring.   

 

Det må også pekes på at det å sette fokus på det løfterike og positive i seg selv vil virke 

impulsgivende for at nettopp disse egenskapene vil bli videreutviklet. Det som er lært av 

uheldig eller uønskelig atferd og tenkemåter vil dermed samtidig komme i bakgrunnen. 

På basis av en interferensforståelse betyr dette at det uheldige eller uønskelige vil bli 

utkonkurrert av mer formålstjenlige trekk. Det er også en vesentlig erfaring at en positiv 

fokusering styrker vilkårene for å se et lys når påkjenningene kanskje nærmer seg et 

bristepunkt. Da skolefrafall også synes å være tydelig relatert til psykiske 

helseproblemer, kan dette vurderes som et viktig grunnlag for pedagogisk fornyelse 

(Berg, 2005).    

 

Til slutt skal vi påpeke at store deler av samfunnslivet, særlig medieinstanser og 

kommersielle fritidstilbud, har en tendens til å oppfatte seg selv som fristilt fra alt 

oppvekstansvar. Rusmiddel, vold og rasisme kan sees på som ekstreme uttrykk for 

behovet for ei oppvekstpolitisk ansvarsmobilisering. Dette tilsier behovet for et nytt 

perspektiv, som her er beskrevet som ”fellesforstått ansvar for oppvekst”.  

 

Den foregående presentasjonen av de seks kvalitetsindikatorene viser at oppvekstområdet 

utfordrer mange trekk ved samfunnet. For barn og ungdom handler det især om å kunne 

oppfatte seg selv som verdifulle, og ha tro på en framtid. Her har både familien og skolen 
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ei viktig rolle. For samfunnet generelt er den store utfordringen både å skape gode 

oppvekstvilkår for alle, noe som også innbefatter å kunne ha årvåkenhet til å identifisere 

og nøytralisere risikofaktorer.  
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Kapittel 5.  Grunntrekk ved ungdomsalderen  
 

Barne- og ungdomsårene utgjør den basale oppvekstalderen. Dette er en intens lærings- 

og utviklingsperiode som preges av både forhåpninger og bekymringer. Det som skjer i 

disse årene legger grunnlaget for framtiden. Siden målgruppen for MOTs arbeid går fra 

12 år vil ungdomsårene bli vektlagt i dette kapittelet.  

Et sosialt eksperiment 

Ungdomsårene ble tidligere ofte kalt overgangsalderen for dermed å poengtere 

mellomstillingen mellom barndommen og voksenlivet. Vanligvis defineres og avgrenses 

ungdomsalderen som tenårsperioden fra 13 til 19. De siste tiårene har dette utviklet seg 

som en ny og særegen sosial kategori. Dette har skjedd i takt med en forlenget skolealder 

og økende kommeriselle interesser knyttet til både til ungdommens forbruk og særlige 

ungdomskulturelle fokuseringer. Ofte refereres det til den nye ungdomsalderen. Dermed 

understrekes det at dette handler om en sosial konstruksjon, skapt av skole og arbeids- og 

kulturindustri (Befring, 2004/2007). Denne livsperioden er preget av at mange prosesser 

fra barndommen nærmer seg et høgdepunkt, samtidig som nye utviklingsoppgaver 

melder seg på vei mot voksenlivet. Den største oppgaven består i å beherske det 

langvarige skolelivets utfordringer.  

 

Ungdom som livsfase kan ikke tidsavgrenses særlig presist. Men inngangen er primært 

knyttet til puberteten, som omfatter de biologiske endringene som fører fram til en 

mobilisering av reproduksjonsevnene. Utgangen vil hovedsaklig være sosialt og 

posisjonsmessig definert ved at den unge blir økonomisk selvstendig og får utpregede 

voksenroller. I formell forstand kunne for øvrig en øvre grense for ungdomsalderen 

knyttes til tidspunktet for å bli myndig som 18-åring da dette innebærer å få 

samfunnsmessig fullmakt til sjølråderett over personlige forhold. Med den lange formelle 

utdanningen som de fleste gjennomfører, er det likevel lite formålstjenlig med en slik 

tidsavgrensing. 

 

Dette betyr at ungdomsalderen i dag er langvarig og de fleste sosiale særtrekk ved denne 

perioden har nær sammenheng med det postmoderne utdanningssamfunnet. Vi trenger 

ikke gå mange generasjoner tilbake før overgangen fra barndom til en tilnærmet voksen 

status var et sprang uten tid og rom, knyttet til skoleslutt og konfirmasjon. For de aller 

fleste var det en udiskutabel realitet at de nå skulle ut i arbeidslivet. De skulle snart stå på 

egne ben, og etterleve forventninger om å være voksen – på godt og vondt. Når det gikk 

bra ga dette selvstendighet og status, og en følelse av å tilhøre det egentlige livet. Men 

samtidig innebar det at de unge måtte innrette seg etter roller og krav i voksenlivet, uten å 

være formelt fullverdige medlemmer. Som et uttrykk for dette kan vi vise til at 

myndighets – og stemmerettsalderen var 23 år helt fram til 1946. Dette spilte likevel liten 

praktisk rolle. Det vesentlige var at pliktene, ansvaret og langt på veg den sosiale 

posisjonen som voksen meldte seg alt i 14-15 årsalderen, og ofte før. 

 

Det som for et par-tre generasjoner tilbake var et kort interregnum, et moratorium, er 

altså i dag et mangeårig sosialt livsrom. I dette ligger det viktigste grunnlaget for å 
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karakterisere ungdomsalderen som en ny sosial kategori. Vi kan vurdere dette som et 

stort sosialt eksperiment. På bakgrunn av visse ideer om en generell sammenheng mellom 

økonomisk vekst og utdanning (den økonomisk-pedagogiske doktrinen fra 1950-årene) 

har de unge blitt plassert i et pedagogisk vente- og kvalifiseringsrom. Dette har utvilsomt 

medført en del tilsiktede positive konsekvenser ved at flere har fått utdanningsmuligheter. 

Men det har samtidig fått en god del utilsiktede negative konsekvenser i form av mange 

skoletapere og et stort antall unge mennesker som har blitt skjøvet ut på håpløse sidespor 

(NOU, 2009:8).  

Hovedtrekk 

Det som ytre sett kjennetegner ungdomsalderen, er en markant voksterspurt, som er 

særlig tydelig i det mest intense pubertetsåret. I det året pubertetsutviklingen er mest 

intens, vokser de fleste mer enn dobbelt så mye som året i forveien. Det foregår samtidig 

endringer i kroppsproporsjonene og det oppstår en rekke såkalte sekundære 

kjønnskarakteristika. 

 

Et konfirmasjons- eller klassebilde av 14-åringer gir ofte uttrykk for både den store 

variasjonen og kjønnsforskjellene når det gjelder pubertetsutvikling. Dette viser gjerne en 

samling av barn og av unge kvinner, med en og annen ung mann innimellom. 

 

Parallelt med den biologiske utviklingen foregår det karakteristiske endringer på det 

kognitive, emosjonelle og sosiale plan. Gjennom puberteten økes evnene til abstrakt eller 

dekontekstuell tenkning. De unge kan dermed i større grad enn før ta opp spørsmål som 

er løsrevet fra den konkrete konteksten. Dette, som gjerne blir karakterisert som formal-

operasjonell tenking, innebærer økte forutsetninger for logisk resonnement og vilkår for å 

søke mening i en større sammenheng. Her er det tale om en videreutvikling av evnene til 

å desentrere, ved å kunne se seg selv, foreldre og det nære miljøet med et 

utenfraperspektiv. 

  

Følelseslivet til unge mennesker kan både være intenst og vekslende og kan være 

vanskelig å takle både for de unge selv og for omgivelsene. Den emosjonelle utviklingen 

er dels uttrykk for den nye hormonproduksjonen og dels er den sosialt betinget. De raske 

endringene som skjer kan for mange unge medføre at de opplever problemer med seg 

selv, med sin nye kropp - med tanker og følelser.  

 

Ungdomsalderen er på mange måter en restrukturerings- og tilpasningsperiode. Samtidig 

er dette en identitetsdannende periode. Den unge blir opptatt av å forstå seg selv. Dette 

handler om å finne ut hvem en er i relasjon til fortid, til nåtid og framtid. Her vil den 

intime samtalen med kanskje en eller to nære venner kunne ha en viktig funksjon. Denne 

identitetsformende prosessen kan, dersom den lykkes, gi grunnlag for en rik og 

harmonisk personlighetsutvikling. 

 

Ungdomsalderen er også preget av å være status- og rolletvetydig. Samfunnet har ikke 

noe entydig sett av forventninger til ungdommen. På enkelte områder blir de unge 

oppfattet som barn – noe som lett fører til undervurdering og infantilisering. På andre 

område venter vi at de unge uten videre skal gå inn i en voksenrolle. På de fleste områder 
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gjør det seg gjeldende tvetydige signal og forventninger. For eksempel kan vi vise til at 

det i norsk lov- og regelverk er mange og varierte aldersgrenser mellom barndom og 

voksen alder (fra 12 til 21). 

 

De nye evnene til å tenke, føle og handle skaper en ulikevekttilstand, en diskrepans, 

mellom de ressursene en rår over og vilkårene for realisering. Her har 

utdanningssamfunnet skapt et ulikevekstparadoks ved at de unge gjennomgår en tidlig 

biologisk og sosial modning og en sein økonomisk og personlig autonomi. Denne 

diskrepansen baserer seg dels på ansvarsfraskrivelse og dels på institusjonaliserte 

restriksjoner. Ulikevekttilstanden viser seg i særlig grad i relasjon til yrkesliv, 

samfunnsansvar og i den private sfæren. 

 

På det sosiale området medfører ungdomsalderen et utpreget jevnaldringsliv. Her finner 

vi bakgrunnen for å tale om tenåringsalder og tenåringskultur, noe som fra 1960-årene 

skapte basis for særpregede livsformer og nye kommersielle tilnærminger. Dette har òg 

medført ei ny ungdomsforsking med faglige innfallsvinkler på både individ-, 

organisasjons- og samfunnsnivå. 

 

Den sosiale utviklingen kan framstilles som ei desatellisering fra foreldre - og 

familiekjernen, til en resattelisering til ungdomsgruppen, og senere til arbeids- og 

samfunnslivet. Men her kan det være mange skjær i sjøen, og det er derfor av økende 

betydning at ungdomsgruppen blir bevisst sin viktige rolle og klarer å inkludere alle i 

fellesskapet. Som nevnt brukes historien om ”Det usynlige barnet” i 8. klasse, og her blir 

Mumidalen også beskrevet som en ”Satelittbane” hvor det synliggjøres at noen er med og 

noen er utenfor. Videre snakkes det om hva elevene konkret kan gjøre for å inkludere de 

som står utenfor. Gjennom å referere til ”satelittbanen” og tydeliggjøre viktigheten av 

hvordan de unge behandler hverandre, setter MOT fokus på hvert individs ansvar og 

muligheter for å kunne bidra for fellesskapet. På høsten i 10.klasse er det ene besøket viet 

temaet refleksjoner rundt retning og mål for egen fremtid/eget liv, samt tilhørighet og 

bevisstgjøring av eget nettverk/støttespillereDet påfølgende besøket i 10. klasse handler 

om verdighet og integritet og her snakker man om menneskets drivkraft. Målet med 

besøket er å øke samfunnsansvar over egen posisjonering og status, og bli bevisst på å 

ivareta egen verdighet i sine handlinger.  

 

De beskrivelser av ungdomslivet som her er presentert, gir uttrykk for at dette er en ny og 

særpreget sosial kategori, med muligheter og risiko, der både biologiske og sosiale krefter 

opererer. Skolen har en stor plass og det å lykkes eller mislykkes her vil ha store 

konsekvenser. Skolemestring framstår derfor som en sentral og krevende 

utviklingsoppgave. 

 

Det som er framlagt gir også uttrykk for at familien fremdeles har en viktig rolle for unge 

mennesker, og at det i familiekretsen vil være grunnlag for samtale og samhandling. Men 

det kan ikke tilsløre de slitsomme konfliktene som i mange tilfelle gjør seg gjeldende. 

Disse kan forstås i lys av både generasjonsendringer og autoritetsforhold. Men det er også 

uttrykk for de påkjenninger som både ungdoms- og foreldregenerasjonen blir utsatt for 

ikke minst i skole og arbeidsliv. Like fullt vil mange av de problemer som oppstår i 
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familiekretsen kunne få en god utgang og medføre noe positivt. Her handler det om å 

makte å utnytte sprikende vurderinger, perspektiver og innsikter, til å få en konstruktiv 

dialog. 

 

Det essensielle spørsmålet er om ungdom er særlig forskjellige fra voksne og eldre når 

det gjelder grunnleggende perspektiver og verdioppfatninger. Det er også et interessant 

spørsmål om særtrekk ved unge mennesker bare er knyttet til den livs- og utviklingsfasen 

de er i, eller om visse grunntrekk vil følge med dem inn i voksenalderen og til eldre år.  

 

Utviklingsoppgaver 

Vi kan merke oss at samfunnet og kulturen definerer bestemte forventninger og krav til 

utvikling og kompetanse. Oppvekstmiljøet forutsetter således at ulike alderstrinn skal 

mestre visse oppgaver. På samfunnsnivå kommer disse forventningene til uttrykk i form 

av aldersgrenser for forskjellige plikter og rettigheter, for eksempel når barnet er 

skoleparat, når det har rett til å bli hørt, når ungdom har rett til å kjøre moped eller ta 

bilsertifikat (Befring, 2004/2007). 

 

Slike forventninger kan ha stor betydning ved å skape kongruens mellom miljøets krav 

og den enkeltes mestringsmuligheter. Samtidig kan disse aldersrelaterte forventingene 

medvirke til en underkommunikasjon av den store normalvariasjonen som gjør seg 

gjeldende. Selv om kunnskap om hva den enkelte normalt skal klare på ulike alderstrinn 

spiller en viktig rolle i hverdagslivet, i forbindelse med rådgiving og lovgivning osv, så 

foreligger det ikke empirisk dokumentasjon som gir et fullverdig bilde av 

normalvariasjonen på ulike alderstrinn. 

 

Utviklingsoppgaver og krav til den enkelte som har blitt mer og mer påtrengende i det 

postmoderne samfunnet, er personlig fleksibilitet, evne til forandring og evne til å ta egne 

valg og sortere i mylderet av inntrykk. Det samme gjelder utvikling av selvtillit og en 

motstandsdyktighet som setter en i stand til å kunne beskytte seg selv mot uheldige 

opplevelser. Her er det tale om den nedverdigelse som kan være forbundet med 

pedagogiske og sosiale sammenligninger og deltagelse i risikoatferd, blant annet ved å 

kunne motstå press for å medvirke i gruppevold og annen kriminalitet. 

 

De holdningene som MOT setter fokus på gjennom sitt arbeid, er holdninger som kan 

bidra en positiv utvikling gjennom å styrke generelle beskyttelsesfaktorer. Dette vil 

hindre utvikling forbundet med ulike risikoforhold knyttet til ungdomstiden.  
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Kapittel 6.  Læring og læringsprosess 
 

MOT har et holdningslærende fokus og innsikt i læringsprosessen er et fundamentalt 

grunnlag for virksomheten.  

 

Læring som prosess 

Læringsprosessen skaper utvikling gjennom hele livsløpet, men har en særlig intensitet i 

barne- og ungdomsalderen. Læringen skjer ved aktivisering av kroppslige funksjoner, av 

tanker og følelser og denne prosessen medfører et endret handlings-, kunnskaps-, 

opplevelses- og holdningsrepertoar. Selv om langt fra alle sider ved denne prosessen er 

kjent, så hører det til den pedagogiske grunnkunnskapen at læringen former barn på godt 

og vondt gjennom sanseinntrykk, opplevelser og egenaktivitet. Etterligning av andre, 

foreldre, jevnaldrede, lærere og andre modeller spiller en viktig rolle. 

 

Læringen kan være målrettet eller tilfeldig, den kan være planlagt, langvarig og 

arbeidskrevende eller spontan, og denne prosessen kan være selvinitiert eller pålagt og 

ytrestyrt. Alle kan lære og læringsprosessen fungerer gjennom hele livsløpet.  

 

Læringen kan være en følge av å leve i et miljø, delta i et arbeid eller i en annen aktivitet, 

og kan dermed ha preg av å være noe en ”får på kjøpet”. Dette kalles gjerne medfølgende 

læring eller medlæring, noe som består av ulike former for etterlignings- eller 

modellæring. Dette er typisk for en stor del av barns læring i hjem og nærmiljø. Denne 

læringen har tradisjonelt hatt stor plass i overføringen av kunnskaper og ferdigheter i 

dagliglivet. Ofte blir dette betegnet som taus eller fortrolig kunnskap, og det har alltid 

hatt en viktig funksjon innen omsorg og for læring til utførelse av praktiske 

yrkesoppgaver (Befring, 1997; Rognhaug, 1992).  

 

Manusene for MOT i ungdomsskolen og MOT i videregående skole viser at 

organisasjonen har bygd opp en god arbeidsmetodikk som stimulerer til refleksjon og 

aktivitet. Opplegget er variert og bruker både øvelser, historier, dialog og rollespill. Ulike 

temaer diskuteres gjennom både ungdomsskolen og videregående og viser at utviklingen 

og aktuelle tema for de ulike aldrestrinnene er godt ivaretatt.  

Det nye læringsperspektivet 

Når det refereres til det nye læringsperspektivet, så handler det på den ene siden om 

elektroniske nettverk som har medført radikalt nye vilkår for kommunikasjon og tilgang 

til informasjon. På den annen side viser det til en nyorientering i forståelsen av 

menneskelig liv og læring. I hovedtrekk kan det siste framstilles ved følgende 

karakteristika (Befring, 2010):  

• Læring som skal ha verdi må praktiseres, vedlikeholdes og videreutvikles. I lys av at 

det store minnesvinnet som følger læringsarbeidet i den nåværende skolen som en 

skygge, er det behov for pedagogiske fornyelser. Her er særlig tale om en forbedret 

interaksjon mellom skolelæring og dagligliv, mellom skole og arbeidsliv, mellom 

teori og praksis. 
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• Læring er en totalprosess av samvirkende funksjoner. På den ene siden omfatter 

læringen handlinger og kognitive funksjoner, der det siste blant annet dreier seg om 

læring av selvinnsikt. For det andre består den helhetlige læringsprosessen av sosiale 

og emosjonelle egenskaper, og for det tredje: holdninger (innstillinger) både til seg 

selv, til andre mennesker, til arbeid, læring, ideer og livsytringer. Holdningene har en 

kjernefunksjon i læringsprosessen og i personligheten og har store konsekvenser i 

positiv og negativ forstand. Læringsprosessen må alt i alt forstås i det helhetlige 

perspektiv som figuren illustrerer. 

 
 

• Læring av selvtillit, optimisme og konstruktive holdninger til seg selv og til 

arbeidsoppgaver og til andre, er av grunnleggende verdi.  

• For barn og ungdom er læring av sosiale og etiske holdninger, selvoppfatning, 

toleranse, empati, interesser osv. av grunnleggende verdi. Her kan det vises til 

forskning som har konkludert med at en positiv livsholdning bidrar til styrket 

læring og selvtillit, og til bedre helse og livskvalitet (Carver og Scheier 2005). 

Her kan det også pekes på at selvtiltro og en optimistisk grunnholdning vil gi 

basis for den motivasjon og energimobilisering som er en forutsetning for å klare 

seg i livets forskjellige kontekster, blant annet i møtet med skoleutfordringer og 

de påkjenninger det medfører for mange. 

• Mennesket er aktør og konstruktør i eget liv. Dette betyr at barn ikke er passive 

mottakere, men at de har intensjoner, ønsker og drømmer, og er initiativtakere, 

retningsgivere og skapende i egen læring og utvikling.  

• Den selvtiltroen som er knyttet til ”self-efficacy-belief” (jf senere avsnitt) kan ha 

stor relevans både for læringen og betingelsene ellers for å nå de målene man har 

satt seg. Tiltroen til å være aktør i eget liv synes i særlig grad å bli stimulert av 

positive mestringsopplevelser, ved å ha gode imitasjonsmodeller og gjennom en 

tydelig personlig veiledning og oppmuntring (Usher & Pajares, 2008). 
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• Det nye læringsperspektivet setter dessuten fokus på at læringen er kontekstuell 

og knyttet til situasjoner: læringen er situert. Dette blir særlig poengtert når læring 

blir vurdert i en sosiokulturell sammenheng, der deltakelse i et sosialt, språklig og 

deltakende praksisfelleskap blir vektlagt. Læring kan etter dette for en stor del 

oppfattes som en funksjonell prosess, noe som betyr at den abstrakte, regelbaserte 

læringen er av begrenset verdi dersom den ikke blir forankret til praktiske og 

meningsfulle sammenhenger.  

 

Innsikt i disse grunntrekkene vil blant annet ha stor relevans for læringsopplegg i skolen. 

Den faglige nyorienteringen som her er beskrevet karakteriseres gjerne som en 

konstruktivistisk grunnlagsforståelse. Dette teorigrunnlaget poengterer betydningen av å 

ha tro på at vi kan og tro på at det nytter å ta i bruk de ressursene vi har for å nå de 

målene vi ønsker å nå (Befring, 2004/2007; Skaalvik & Skaalvik, 2005). Punktene 

presentert ovenfor er en tydelig del av MOTs filosofi og metodikk i møtet med ungdom.  

 

Den forskningsbaserte forståelsen av læring som her er beskrevet, finnes også et stykke 

på vei uttrykt i sentrale utdanningspolitiske dokumenter. Her kan det vises til 

Kunnskapsløftet fra 2006 som gir en utfyllende presisering av Læreplanverket (L97), der 

den såkalte Læringsplakaten inngår. Den er en sentral del av Kunnskapsløftet, der det 

blant annet blir påpekt at skolen skal gi alle like muligheter til å utvikle sine evner og 

talenter. Dette skal realiseres ved å stimulere til lærelyst, utholdenhet, egne 

læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. Videre skal barn og unge stimuleres i deres 

personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og 

evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse, samt legge til rette for 

elevmedvirkning og stimulere til å ta bevisste verdivalg og valg av utdanning og 

framtidig arbeid. Det som her er skissert gir en sammenfatning av Læringsplakatens fem 

første punkt, og dette viser at den pedagogiske tilnærmingen omfatter to sentrale 

tilnærminger: å legge til rette for og stimulere til læring.  

 

Tiltro til egne muligheter 

 

Som påpekt ovenfor utgjør de personlige holdningene som handler om tiltro til egne 

muligheter og krefter en viktig del av det nye læringsperspektivet. Å øke troen på egne 

krefter er også en viktig del av MOTs virksomhet. Albert Banduras begrep ”Self-

efficacy-belief” viser til troen på at man har evnene til å gjennomføre de handlingene som 

er nødvendig for å realisere framtidige mål. Menneskets tro på egne krefter utgjør en 

viktig del av deres selvforståelse (Bandura 1997). Self-efficacy er begrunnet ut fra et 

større teoretisk rammeverk også kjent som sosial kognitiv teori, som postulerer at 

menneskelige prestasjoner avhenger av interaksjonen mellom ens atferd, personlige 

faktorer (som tanker og tro) samt miljømessige forhold. Self-efficacy har betydning for 

de valgene vi tar, hvor mye energi vi legger for dagen, hvor lenge vi fortsetter når vi 

møter motstand, hvordan vi føler oss i forhold til både oss selv, andre og diverse 

oppgaver (Bandura, 1997; Schunk & Pajares, 2001).  
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Tro på egne krefter handler ikke bare om å ha kontroll over handlinger, men også om 

regulering av tankeprosesser, motivasjon og affektiv og psykologisk tilstand. Evner og 

ferdigheter hjelper ikke hvis man ikke prøver å oppnå det en vil. Hvis en ikke tror at man 

skal klare å utføre en handling, unnlater en å prøve eller prøver ikke hardt nok slik at 

dette kan føre til at en mislykkes. Dette er fordi evner lett kan bli overskygget av tvil, slik 

at selv talentfulle individer bruker sine talenter på en dårlig måte i situasjoner hvor de 

tviler på seg selv (Bandura, 1997). Det kan refereres til flere typer self-efficacy. a) 

Selvregulerende self-efficacy som er evnen til å stå mot press fra jevnaldrende og unngå 

risikoaktiviteter; b) Sosial self-efficacy som er evnen til å forme og holde på forhold, til å 

være selvsikker og til å være med i fritidsaktiviteter; og c) Akademisk self-efficacy som 

er evnen til å gjennomføre skolen, læringsaktiviteter og til å møte forventninger.  

 

Personers tro på egne krefter konstituerer etter dette et viktig aspekt av deres viten om 

dem selv. I følge Bandura (1997) har troen på egne krefter fire grunnkilder: 

mestringserfaring, modellering, verbal overtalelse, og fysiologisk og affektiv tilstand.  

Mestringserfaring er den viktigste kilden til self-efficacy da den gir de mest autentiske 

opplevelsene av å ha det som trengs for å lykkes. Suksess bygger således den mest solide 

og robuste formen for tro på egne krefter. Personer som har opplevd suksess, har større 

tro på egne krefter enn de som har erfart fiasko. Mestringserfaring kan gis på ulike måter, 

og manusene til MOT i ungdomsskolen viser at MOT setter fokus både på individuell 

mestringserfaring og at gruppen/klassen lykkes. Flere øvelser er lagt opp slik at man 

lykkes når alle bidrar. Ved at det er gruppen som lykkes fremheves også samarbeidsevne 

og nytten av å gjøre hverandre gode.  

 

Den andre kilden til self-efficacy består i ”vikarierende erfaringer” gjennom modeller. 

Det innebærer å bruke andre som forbilder for selv å kunne lykkes, altså andre som 

sammenligningskilde. “Hvis de kan gjøre det, så kan jeg også”. Når man ser at andre 

lykkes, får man mer tro på at en selv kan lykkes. Flere elementer i måten MOT jobber på 

er relatert til dette, blant annet bruken av toppidrettsutøvere og artister som ambassadører, 

og synliggjøring av Ungdom Med MOT hvor alle er valgt ut fra at de fremstår som 

personer med positive holdninger.  

  

Den tredje kilden til self-efficacy skissert av Bandura (1997) består i verbal overtalelse. 

Det er lettere å ha tro på seg selv når viktige personer i livet ditt uttrykker tro på dine 

ferdigheter og evner. Dette er relatert til at oppmuntring har sterk påvirkning. De fleste 

husker tidspunkt hvor noen sa noe som forandret selvtilliten deres. Positive 

tilbakemeldinger har således positiv innflytelse på self-efficacy. MOT trener ungdom på 

å gi hverandre konkrete, gode tilbakemeldinger på både holdninger og handlinger.  

 

Den siste kilden til self-efficacy er relatert til fysiologiske og emosjonelle reaksjoner. Når 

mennesker vurderer sine ferdigheter får de en del informasjon fra kroppen. I uvanlige, 

stressende situasjoner får de fleste kroppslige reaksjoner. Hvordan en tolker disse 

signalene påvirker troen på at man skal mestre utfordringer. En kan si at vi blir påvirket 

av hva den indre stemmen sier til oss. Den indre stemmen kan sammenlignes med en 

nyhetsoppleser – det bringer løpende kommentarer om alt som skjer i vårt liv: følelser, 

venner, morgendagens prøve, om du vil skåre mål, hva andre i klassen vil mene om… 
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osv. Folk er kanskje ikke engang klar over disse tankene, men de er der uansett. Av og til 

er tankene positive ("Yes! Det klarer jeg!"), og av og til er de negative ("Det nytter ikke, 

jeg kommer ikke til å få det til, likevel."). MOT trener ungdommene til å benytte seg av 

den indre stemmen på en konstruktiv måte for å øke troen på egne krefter. 

 

Troen på egne krefter har betydning på mange områder i livet; viktige valg i livet, 

motivasjonsnivå, hvor godt en fungerer, motstandskraft ved motgang og sårbarhet, stress 

og depresjon. Den har vist sammenheng med både fysiske og mentale helseindikatorer 

ved raskere bedring etter sykdom eller operasjoner, mindre stress og depressive 

symptomer. Self-efficacy har vært positivt og konsistent satt i sammenheng med 

livstilfredshet, og er også avgjørende for om du vil hjelpe deg selv eller hindre deg selv i 

å oppnå det en ønsker. Studier har også funnet en positiv sammenheng mellom self-

efficacy og ressursstyrke. Lært ressursstyrke har blitt definert som et tilegnet repertoar av 

atferd og ferdigheter (mest kognitive) som en person bruker for å regulere indre følelser 

og tanker som forstyrrer den gode flyten i ønsket atferd. Tro på egne krefter henger også 

sammen med kontrollplassering og attribusjon. Hvis en har en sterk ekstern attribusjon 

legges forklaringen til både suksess og fiasko til ytre kilder (flaks, skjebne, andre sin 

fortjeneste etc.), og dermed vil ikke troen på egne krefter økes ved mestringserfaring. I 

følge Bandura (1997) har lav grad av tro på egne krefter innvirkning på tankeprosesser, 

hvor stabilt motivasjonsnivået er, og affektiv tilstand. Mennesker som tviler på seg selv, 

unngår vanskelige og utfordrende situasjoner. De syns det er vanskelig å motivere seg 

selv, de reduserer egeninnsats, eller gir opp fort når de møter utfordringer. De har lave 

målsetninger og liten innsatsvilje til målene de setter seg. De bruker også lang tid til å få 

tilbake tro på seg selv etter at de har feilet. Mangelen på self-efficacy vil sannsynligvis 

kunne hindre en ungdom fra å prøve å nå et mål – uansett hvor mye det er ønskelig. 

Som vist over er self-efficacy viktig for å kunne utføre handlinger og for å tørre å stå i 

mot hvis det er ting man ikke ønsker å være med på. Å ha tro på egne krefter ansees som 

svært viktig for at holdningsskapende arbeid skal resultere i atferdsendring.  

 

Statiske eller utviklingsbare evner?  

 

Studier tyder på at noen elever er preget av pågangsmot og er motivert til å arbeide mye 

og målbevisst, mens andre har tendens til å falle inn i et mønster av passivitet, 

hjelpeløshet og selvforsvar. Her kan vi vise til Dweck (1999) som i en enkel typologi har 

beskrevet to grunnleggende mentale innstillinger: 1. en konstant mental innstilling der en 

tror at evner og talent er fastlagt en gang for alle, 2. en utviklingsorientert mental 

innstilling der en tror at evner og talent er noe som kan utvikles. Dweck påpeker at den 

forståelsen vi har av oss selv influerer på vår selvtillit og at det er behov for å tenke nytt 

når det gjelder motivasjon og tilbakemeldinger. Hun har vist empirisk at de elevene som 

har en konstant mental innstilling i mindre grad tar i mot utfordringer og er i risikosonen 

for å falle bak i læringssammenheng. Disse elevene har også et sterkt ønske om å prestere 

noe for å vise andre at de er smarte og unngå å se uintelligent ut. Dette karakteriseres 

også som prestasjonsorienterte elever. Elevene som har en mental innstilling om utvikling 

får derimot tilfredsstillelse av selve læringsprosessen og de ser etter muligheter for å bli 

bedre. De fokuserer ikke på hvordan andre vurderer utfallet, men på hva de kan lære. 
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Dette har vist seg å ha sammenheng med aktiv mestring, langvarig motivasjon, og økte 

prestasjoner når man møter utfordringer. Prestasjonsorientering synes på den annen side å 

være er forbundet med en del ulemper som tilbaketrekking og dårligere prestasjon når 

man møter store ufordringer (Grant & Dweck, 2003).  

 

Dette betyr ikke at man ikke skal etterstrebe gode prestasjoner, men at det er 

læringsprosessen frem til gode prestasjoner som bør vektlegges. Dette innebærer å øke 

motivasjonen for læring og at resultatet som andre kan observerer ikke er målet i seg selv. 

Måten man oppmuntrer og gir tilbakemelding på vil etter dette kunne influere tendensen 

til å være henholdsvis lærings- eller prestasjonsorientert. Vi kan, gjennom måten vi gir 

tilbakemeldinger på støtte opp under læringsorienteringen ved å rose prosessen (”bra 

jobba”) heller enn prestasjonen (”så flink du var/du har talent”). Dette kan medvirke til at 

mennesker med en konstant mental innstilling vil demonstrere at de har talent, de ønsker 

ros og misliker kritikk. De vil se på fiasko som mangel på evner. På den annen side vil de 

som er læringsorientert se på evner som noe som kan utvikles. De ønsker å styrke sine 

evner, og de konsentrerer seg om å gjøre dette gjennom innsatsvilje. De ser dermed på 

fiasko som mangel på innsats, ikke evner. Forskning tyder på at disse to gruppene vil 

prestere like godt helt til de møter motgang og ikke lykkes. Da trekker de 

prestasjonsorienterte menneskene seg tilbake for å ikke virke ”dumme”, mens de 

læringsorienterte i følge Dweck vil fortsette å prøve fordi de opplever suksess når de gjør 

sitt beste, da de blir motivert av tilbakeslag. De ser på nederlagene som informative, og 

de fungerer som en vekkerklokke. Innenfor idrett vil den siste gruppen i større grad ta 

kommando over prosessene som gir dem suksess, og bruke dette videre. For å skape et 

læringsorientert miljø må en legge vekt på prosessen, innsatsen/hardt arbeid og 

tilbakemeldinger. Disse resultatene støttes også av flere andre undersøkelser (f.eks. 

Mueller & Dweck, 1998; Plaks, Grant, & Dweck, 2005). Hvis flere elever blir motivert 

av å fremstå som flinke heller enn av å lære noe nytt vil dette på sikt kunne ha negative 

konsekvenser for deres utvikling og motivasjon på flere områder. Her kan det påpekes at 

gjennom lærerforedrag og skolebesøk arbeider MOT for at elevene skal se på sine evner 

som dynamiske og utviklingsbare.  

 

Det er viktig å utvise varsomhet i den praktiske anvendelsen av denne type teorier, 

samtidig som en bør vise åpenhet for impulser til nye perspektiver. Her kan vi merke oss 

en norsk ungdomsundersøkelse der en av konklusjonene var at unge mennesker får lite 

tilbakemeldinger i form av ros og oppmuntring fra sine lærere (i ungdomskole og 

videregående). Foreldre og venner er de rause menneskene i de unges liv ved å bidra med 

det meste av ros og oppmuntring (Breilid, 2007). I MOT-besøkene vektlegges 

betydningen av å gi konkret og konstruktrive tilbakemeldinger til medelevene både på 

dem som menneske og på oppgaver de løser. Dette er også knyttet inn i lærerforedragene 

som ansatte i MOT har for lærere i samarbeidskommunene.  

 

 

 



 43 

Kapittel 7.  Kompetanse 
 

Det sentrale innholdet av kompetansebegrepet (competentia) på individnivå er å kunne, 

vite og ville.  Dette innebærer å mestre funksjoner som har verdi i livssammenhengen. 

Det vil innbefatte relevante ferdigheter og handlinger, ha innsikt og dømmekraft, være 

kreativ og problemløsende og besitte etiske og andre konstruktive holdninger til seg selv 

og andre. Disse kvalitetene gir uttrykk for det som gjerne kalles personlig kompetanse. 

Det er en grunnleggende helhetskompetanse som gir basis for ulike former for funksjons- 

og yrkeskompetanse. Gjennom sine programmer og tiltak søker MOT å øke kompetansen 

til ungdommene og bidra til at skolene i større grad klarer å nå målene i den generelle 

læreplan.  

 

Kompetansemål 

Skole og utdanning omfatter en systematisk samfunnsinnsats med det primærformål å 

sørge for at barn og ungdom er personlig kompetente og parate til å møte utfordringer og 

påkjenninger i livet på en konstruktiv måte. Kompetansemålene omfatter et stort 

repertoar av praktisk dyktighet, kunnskaper og holdninger og andre personlige 

egenskaper. Her vil det være tale om både synlige og usynlige personlige egenskaper, og 

om så vel ytre som indre kvaliteter (Befring, 2007; Breilid, 2007; Jenssen, 2002). 

 

Det som framstår som de mest sentrale kompetansemålene for barne- og ungdomsalderen 

kan karakteriseres og beskrives på følgende måte: 

 

Dagliglivs- og ferdighetskompetanse  

Dette omfatter i første rekke ferdigheter og kunnskaper som setter en i stand til å mestre 

dagliglivets gjøremål. Dagliglivskompetansen danner basis for å ta vare på seg selv og 

være aktør i eget liv. MOT synliggjør dette gjennom flere av sine skolebesøk. Blant annet 

bruker man et eksempel med en saueflokk for å snakke om dette med å følge strømmen 

kontra å gå egne veier. Med dette og andre eksempler fremmer en dialog om hvorvidt 

man er aktør i eget liv, eller en brikke som andre skyver på. Ungdommene får innsikt i at 

den enkelte kan velge hva og hvordan en vil være. Her brukes visualisering som et 

element for å se for seg hvordan man kan gjennomføre det man selv ønsker.  

 

For skolen er det en sentral oppgave å bidra til at barn blir operasjonelle og 

handlingsparate på en relevant måte. Dette dreier seg om funksjoner som å kunne lese, 

skrive, regne og tale, men det omfatter også praktisk dyktighet og mestring av et stigende 

repertoar av digitale hjelpemidler. 

 

Kunnskaps- og kulturkompetanse 

Dette omfatter et vidt spekter av kunnskaper, innsikt og oversikt som gir barn og unge 

delaktig i en fellesforståelse av den virkeligheten de skal være en del av. Dette kan 

således karakteriseres som identitetsdannende kompetanse. Samtidig handler dette om at 

hver enkelt skal få utvikle sitt kreative, problemløsende potensiale og personlige talent og 

sine interesseområder. Gjennom verdien ”mot til å leve” setter MOT fokus på å sette seg 
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mål og ha drømmer som man prøver å nå. Det å tørre å gjøre noe som andre syns er litt 

uvanlig eller rart, men som gjør at den enkelte utvikler sin kompetanse. Alt i alt er dette 

en kognitiv kompetanse som også innbefatter innsikt i egen læringsprosess (metakognitiv 

kompetanse), som alltid vil være et essensielt kompetansemål.  

 

Etisk og moralsk kompetanse 

Kompetansemålet handler om det troverdige mennesket som makter å leve i samsvar med 

grunnleggende verdier og normer. Dette krever læring og utvikling av personlige 

egenskaper som innbefatter dømmekraft og holdninger som setter en i stand til evne og 

vilje til å gjøre det gode. Her er det relevant å snakke om egenskapen mot, det å klare å 

gjøre det du syns er det riktige når andre utfordrer deg. I et av skolebesøkene bruker 

MOT rollespill med konkrete etiske og moralske utfordringer for å fremme ulike 

problemstilinger og utfordringer. Dette framstår som et kompetanseområde der det i stor 

grad er spørsmål om internalisering av verdier.   

 

Sosioemosjonell kompetanse 

Dette omfatter for det første mestring av sosiale spilleregler som gjør en 

manuvreringsdyktig i ulike mellommenneskelige situasjoner og kontekster. Dernest 

handler det om å kunne ha en rimelig kontroll med egne impulser og følelsesuttrykk. 

Gjennom MOT-besøkene diskuterer elevene hvordan de ønsker å ha det på skolen, og 

hvordan de behandler hverandre. De øver også på å gi hverandre positive 

tilbakemeldinger. Sosioemosjonell kompetanse er en grunnleggende personlig 

kompetanse både for et godt sosialt fellesskap, for harmoni og stabilitet og et balansert 

forhold til seg selv og sitt livsmiljø.  

 

Holdningskompetanse 

Her er det tale om et stort register av personlige egenskaper som kan beskrives som en 

opplevelses- og atferdsberedskap. Holdningene innbefatter både rasjonelle og irrasjonelle 

komponenter, fornuft og følelser og gir forutsetninger for opplevelser som selvrespekt, 

selvtiltro, pågangsmot, optimisme, toleranse og fleksibilitet. Konstruktive holdninger 

både til seg selv, til arbeid og til fellesskap med andre, representerer essensielle kvaliteter 

ved en personlig kompetent person. Her er det tale om en personlig ressurs som borger 

for livskvalitet og et verdig liv. Som organisasjon har MOT fokus på det som preger de 

unges holdninger. Det er en balansegang mellom det å si ”ta egne valg” og formidle 

enkelte holdninger som er definert som gode. Likevel har organisasjonen en 

grunnholdning om at vi ønsker å gjøre det beste ut av livet vårt og at det dermed er visse 

ting som er hensiktsmessig å si nei til. MOT tar opp flere viktige temaer for ungdom, som 

atferd mot andre, nettvett, bruk av rusmidler, og bevissthet rundt hvem man lar seg 

påvirke av, og hvorfor. Hvis en klarer å ha gode dialoger rundt dette temaet kan en bidra 

til at ungdommene får tanker og a-ha opplevelser.   

 

Disse kompetansemålene viser bredden i de læringsoppgaver barns oppvekst innebærer, 

og hvordan MOT gjennom sitt arbeid bidrar til å nå disse kompetansemålene.  Samtidig 

kan dette gi en operasjonalisering av de generelle målformuleringene i skolelov og 

læreplanverk. I innledningen til den generelle læreplanen står det som følger: 

”Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre 
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utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg 

selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.” 

 

Realiseringen av kompetansemål 

 

Skolen er samfunnets største oppvekst- og opplæringsaktør, og for de fleste består det 

meste av barne- og ungdomsalderen av et skoleliv. Her er det sentralt å poengtere at 

skolens sterke stilling innebærer at den har et bredt opplæringsansvar som også 

innbefatter forebyggende virksomhet. En vanlig definisjon av begrepet almenndanning er 

at det er utvikling av kvaliteter og tilegnelse av kunnskaper og verdier som avspeiler seg i 

livsholdninger og praktisk livsførsel. Som eksempler kan nevnes ansvarsfølelse, evne til 

samarbeid, medfølelse og omsorg for andre, vilje og evne til personlig vurdering og 

moralsk mot til å stå for sine meninger. Videre er allmenndanning kunnskaper om den 

verden vi lever i, og vilje til å være med å ta ansvar for utviklingen. En helhetlig 

personlig kompetanseutvikling krever mobilisering av læringsprosessen på en 

bredspektret måte. Her vil det være behov for både en direkte, målrettet læring, og en 

indirekte medlæring.  Begrepet medlæring er noe viktig en ”får på kjøpet” gjennom 

deltakelse i et engasjerende, verdibasert fellesskap. Ikke minst for utviklingen av en 

konstruktiv holdningskompetanse vil et trygt og likeverdig skolemiljø være en stor 

pedagogisk ressurs for en slik læring. I et slikt miljø vil det være lagt til rette for at barn 

og ungdom skal få oppleve respekt, ansvar, omsorg og rettferd.  

 

Den store utfordringen er alltid å skape verdige vilkår for elever som er i særlig risiko for 

å falle utenfor, som på mange usynlige måter kan bli offer for ydmykelse, mobbing og 

andre uverdige forhold. Dette er elever med sterke behov for å oppleve anerkjennelse og 

erfare at de hører til. Generelt kan det understrekes at en personlig kompetanseutviklende 

skole har en troverdig lærings-, omsorgs- og inkluderingsprofil der hensynet til den 

enkelte elevs ve og vel er overordnet alle andre hensyn.  

 

Vi kan merke oss at Norge var tidlig ute med å iverksette tiltak for å verne om skolebarns 

fysiske integritet ved å gi lovforbud mot kroppslig avstraffelse (1936). Senere har dette 

blitt utvidet til også å gjelde vern av barns sosiale identitet, ved forbud mot 

nedverdigende omtale av hjem og nærmiljø (1997). Fra 2002 er det innført lovpåbud som 

ansvarliggjør skolen og den enkelte medarbeider til å bidra til å skape trygghet for den 

enkelte elev og for aktivt for å styrke inkluderende kvaliteter ved skolemiljøet. I liten 

grad har det derimot blitt lagt vekt på at barn også trenger vern av sin selvrespekt og 

følelse av egenverdi, noe som handler om vern av personlig integritet.  

 

Når enkelte unge forlater skolen med bøyde nakker, så illustrerer det betydningen av å 

dempe ned de sammenlignende vurderingene som foregår i skolens regi. Dette peker på 

behovet for å finne fram til metoder for å gi anerkjennelse til noen uten at det samtidig 

medfører en nedverdigelse av andre. Ofte er det særlig sårbare barn og unge som må bære 

belastningen ved en praksis som ikke har det helhetsperspektivet som kreves for å 

komme hver enkelt elev i møte. En viktig byggestein i ”brua” til MOT er positiv fokus og 

en ønsker å bygge opp en kultur der en har 6:1 fokus. 6:1 fokus innebærer at 
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ungdommene på skolen opplever 6 positive oppmerksomheter for hver ”negative”. Verd 

å merke seg her at når organisasjonen snakker om positive oppmerksomheter så er det 

ikke bare snakk om ros, men også om f.eks å bli sett, verdsatt, stolt på og å bli møtt med 

respekt. Når MOT snakker om eneren er det heller ikke snakk om ris eller negative 

tilbakemeldinger, men om tydelighet, krav og konstruktive tilbakemeldinger. Tanken er 

at hvis man er god på å gi seksere så vil også eneren i større grad tåles og respektert.  

 

Noen viktige pedagogiske nøkler for en kompetansefremmende skole består av å legge til 

rette for positive læringsopplevelser og unngå negative læringskonsekvenser for den 

enkelte. Den energien som blir utløst av å oppleve mestring medfører at barn og unge kan 

komme inn i en positiv lærings- og utviklingsspiral. Negativ læring derimot, foregår ved 

å ikke lykkes med noe og nedverdigende tilbakemeldinger. Dette vil kunne gi grunnlag 

for en pessimistisk grunnholdning med mangel på tiltro til at en kan få noe til, og i verste 

fall kan ha pedagogisk invalidiserende konsekvenser. For å lykkes som 

kompetansegivende læringsmiljø må skolen legge til rette for læringsglede, struktur, 

konsentrasjon, variasjon og fordyping. Forskingen om ”learning style” har understreket 

betydningen av å møte den enkeltes pedagogiske behov. Dette krever fleksibilitet, 

aktivitets- og metodevariasjon, og et kritisk lys på den kollektive undervisningen i det 

tradisjonelle klasserommet (Lassen & Bostrøm, 2006). Det siste betyr synliggjøring av 

diskriminerende forhold som oppstår når alle skal lære det samme på samme måte, når 

skoleteori blir prioritert framfor praktisk læring, og når formalteoretiske metoder blir 

vektlagt framfor erfaringslæring. 

 

For å styrke mulighetene for utvikling av personlig kompetanse, vil det være ønskelig 

med en fordypingsmodell, der de unge stimuleres til å finne et område som de kan 

definere som sitt. Dette handler om å identifisere et talentområde eller interessefelt som 

for eksempel kan være innen språk, helse, biologi, forming, digital teknologi eller 

naturkunnskap. Å skape vilkår for fordypning vil kreve markante endringer av den 

tradisjonelle encyklopediske skoleplanen.  

 

Læring av kreativ kompetanse har lenge hatt en sentral plass i pedagogisk teori, men har 

alltid hatt trange kår i pedagogisk praksis. De tilløp som finnes i form av opplegg for 

”entreprenørkompetanse” er en god start. Å gi grobunn for kreativ læring er av stor 

betydning for den enkelte som skal finne sin vei inn i framtiden og livsviktig for et 

samfunn som alltid vil trenge initiativrike fornyere og innovatører. En 

kompetanseorientert innholdsprioritering vil synliggjøre det talte ordets forsømte stilling 

og skriftspråkets dominerende plass. Det betyr at den viktigste formen for 

mellommenneskelig kommunikasjon, har hatt en tendens til å komme i bakgrunnen.  

For å tydeliggjøre hva en kompetanseorientert skolekontekst kan bety, kan det vises til 

den etisk- moralske opplæringen. Her er det vesentlig å skape vilkår for å praktisere gode 

og verdifulle handlinger. Barn og unge vil ha behov for å erfare situasjoner der de kan stå 

til tjeneste, ikke minst for omsorgstrengende og vanskeligstilte. For å stimulere læring av 

ansvarsfølelse og empatiske evner vil det være viktig å få oppleve at det har 

konsekvenser for andre hva en gjør eller ikke gjør (Befring 2004/2007). Hvis læring av 

etisk kompetanse skal foregå i en isolert skolekontekst står en i fare for at dette blir et 

abstrakt område som i beste fall kan medføre teoretisk kunnskap. Men med tanke på etisk 
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kompetanse vil det kunne medføre at grunnverdier og normer framstår som en utvendig, 

gold og uforpliktende kunnskap. Opplæringen vil dermed i liten grad være mobiliserende 

for å utvikle personlig forpliktende moralske holdninger.  

 

MOT og læreplanene 

 

For å sette arbeidet MOT gjør inn i en større sammenheng er det viktig å se arbeidet i 

sammenheng med hvilke planer og mål den norske skolen har for opplæringen. I den 

generelle læreplanen står det blant annet: 

 

”Den må lære de unge å se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft. Den må 

venne dem til å ta ansvar – til å vurdere virkningene for andre av egne handlinger og 

bedømme dem med etisk bevissthet. ” (s. 15) 

”Oppfostringen skal se mennesket som et moralsk vesen, med ansvar for egne valg og 

handlinger, med evne til å søke det som er sant og gjøre det som er rett.” (s. 19) 

”Åndsfrihet innebærer ikke bare romslighet for andre syn, men også mot til å ta personlig 

standpunkt, trygghet til å stå alene og karakterstyrke til å tenke og handle etter egen 

overbevisning.” (s. 20) 

”Oppforstringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke 

og utvikle videre det de lærer. Skolen må lære dem ikke å være redde, men å møte det 

nye med forventning og virkelyst.” (s. 21).  

 

Hvis en ser målene i læreplanen opp mot grunntanken og grunnverdiene til MOT ser en 

at arbeidet MOT gjør gjennom sitt program også dekker mye av det som er omtalt i 

læreplanen og at en dermed sikter på å nå de samme målene. Det er utarbeidet et eget 

dokument som knytter programmet MOT i ungdomsskolen opp mot lærerplanens 

generelle - og spesifikke del. I tillegg til å beskrive kompetansemålene i ulike fag i 

lærerplanen har MOT linket disse opp mot de enkelte MOT-besøkene og kommet med 

forslag til skolen for videre arbeid i etterkant sett opp mot kompetansemålene. I 

forbindelse med MOT-besøkene får kontaktlæreren et eget ark med denne informasjonen 

relatert det det gjeldende besøket.  

 

I hele skolens historie har realiseringen av fastlagte mål vist seg å være vanskelig, noe 

som framstår som et stort og stigende oppvekst- og samfunnsproblem. Her kan vi merke 

oss at selv om det alltid har blitt klaget over barnas mangelfulle lese- og 

skrivekompetanse, er dette et felt der skolen har lyktes relativt godt. Mange skoler er av 

høy kvalitet etter de fleste kriterier, noe som i liten grad har blitt fanget opp av nasjonale 

evalueringer og kartlegginger. Dette tyder på at det finnes handlingsrom for dyktige 

ledere og lærere. Samtidig kan det vises til empirisk forskning, særlig på ungdomstrinnet, 

som gir inntrykk av omfattende problematferd, mobbing, ensomhet og utrygghet, og stor 

slitasje på både elever og lærere. Problemene synes å variere sterkt fra skole til skole, fra 

aktivitet til aktivitet og fra lærer til lærer (Befring, 2008; Øia & Fauske, 2010). 

 

Opplæringslovens § 9a fastslår at alle elever i grunnskole og videregående opplæring har 

rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Her kan 
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det vises til Askheim m fl. (1996) som fant at den utfordring for skolen og lærerne består 

i å finne fram til samhandlingsformer og problemløsningsstrategier som ikke forsterker 

eller skaper problemer, men som tvert i mot reduserer og fjerner dem. Gjennom 

omfattende internasjonal tiltaks- og programforskning evalueres sosiale 

påvirkningsmodeller gjennomgående positivt. Hvis de tiltakene som iverksettes ikke er 

relevante, vil problemutviklingen kunne gå sin gang. Det vil gjøre den unge mer og mer 

utsatt for og parat til å bli fanget opp av sosiale kontekster med kriminalitet og stoffbruk 

som kjennetegn. Disse utviklingstendensene er et viktig argument for å legge stor vekt på 

tidlig innsats, mange aktivitetstilbud, sosial nettverksbygging og helhetlig læring. Det 

siste betyr framtidsrettet kompetanse som innbefatter relevante ferdigheter og 

holdningslæring med fokus på utvikling av selvtillit, optimisme og pågangsmot. Dette er 

et av målene til MOT, og organisasjonen tar sikte på å tilby lokalsamfunn en 

arbeidsmetodikk som kan bidra på dette området.  
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Kapittel 8.  Forebygging som beskyttelse  
 

 

I vår sosiallovgivning har forebygging alltid vært understreket som viktig og nødvendig. 

Dette er også gjenspeilet i Soria Moria-erklæringen som fremhever at det forebyggende 

arbeidet må styrkes. Her innbefatter forebygging alt fra det som gjøres for å skape gode 

og trygge lokalsamfunn til innsats som spesielt retter seg mot å begrense, stanse eller snu 

en negativ utvikling. Denne erklæringen sier videre at forebygging handler både om å 

tilrettelegge for en positiv utvikling uten at et konkret problem er identifisert, og om å 

stanse en negativ utvikling som er identifisert eller har utviklet seg. Det klassiske 

forebyggingsbegrepet er profylakse (av pro- og gresk phylaksis), som viser til det som 

kan beskytte mot sykdom og lidelse. På tilsvarende måte setter det moderne begrepet ”å 

forebygge” fokus på å forhindre at ulykker og andre uønskede hendelser inntreffer, 

samtidig som det også innebærer å vedlikeholde det som er positivt og løfterikt.  

Forebyggingstermer 

 

I faglige sammenhenger kan det sondres mellom diagnose (kartlegge, undersøke, 

vurdere), rehabilitere (behandle, terapi, hjelpetiltak) og forebygge. I bred forstand kan 

også alle støttende, stimulerende, forsterkende og kompetanseutviklende tiltak overfor 

barn og ungdom betraktes som forebyggende. Dette gjelder ikke minst innsatsen til 

foreldre, lærere og idrettsledere.  

 

Med utgangspunkt i en medisinsk fagtradisjon, har en benyttet betegnelsene primær-, 

sekundær- og tertiær forebygging. Her er det for det først tale om tiltak for å forhindre at 

problemer eller skader oppstår (primærforebygging), dernest å motvirke utvikling eller 

utbredelse av problemtilstander hos identifiserte risikogrupper (sekundærforebygging), 

og til sist å redusere ytterligere uheldige følger av manifesterte problemer 

(tertiærforebygging) (Caplan 1964). I oppvekst og opplæring er primærforebyggende 

virksomhet det mest grunnleggende.  

 

Forebygging er samlende begrep for tiltak og intervensjoner for å komme en uønskelig 

utvikling i forkjøpet eller å motvirke forverring av en tilstand. For barn og ungdom vil det 

her være tale om å beskytte, forsterke de positive lærings- og utviklingsbetingelsene som 

finnes og sette inn støtte- og kontrolltiltak der det trengs. Her vil det kunne være tale om 

å motvirke at forutsigbare problemer oppstår, og bidra til at den enkelte klarer å bevare en 

tilstand med god psykososial livskvalitet.  

 

Allmenn- og probleminnsiktet forebygging  

MOT er et forebyggende og allment holdningsskapende program. Ut fra den foregående 

beskrivelsen kan vi på den ene siden tale om allmenn, primær eller universell 

forebygging (Befring, 2008). Både familien, nærmiljøet, skolen og andre 

oppvekstinstanser vil være mål for en slik forebyggingsinnsats. Det sentrale her vil på 

den ene siden være å forsterke utviklingsfremmende faktorer og samtidig redusere 
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risikoforhold. Dermed kan vi begrense risikoen for at barn og unge kommer inn på 

uheldige sidespor. På den annen side kan vi som klargjort overfor, ha behov for en 

forebyggingsinnsats med fokus på mer eller mindre identifiserte problemer og 

utviklingstrekk. Her er det tale om en probleminnsiktet -, sekundær eller selektiv 

forbygging. Dette betyr å støtte barn og unge i en kritisk livssituasjon, yte råd og hjelp til 

å snu i tide og finne et mer løfterikt spor.  

 

Sagt på en annen måte vil forebygging bestå i å støtte opp om og styrke det som er 

positivt, bidra til å fremme motstandsdyktighet og svekke faktorer som kan vedlikeholde 

og kanskje forsterke en problemtilstand.  

 

En forebyggende praksis vil ofte kreve både formelle og reelle muligheter for 

intervensjon i en situasjon eller en institusjon. Barneverntjenesten har for eksempel et 

formelt legitimasjonsgrunnlag for å gå inn i familien. I prinsippet bygger også 

forebygging på en forutsetning om at det faktisk finnes kunnskaper om hva som 

kjennetegner positive oppvekstbetingelser, hva som er mulige risiko- og 

beskyttelsesfaktorer, og at det i praksis er mulig å gjennomføre tiltak med forhåpninger 

om forbedringer. Samtidig er det en viktig erfaring at enkle tiltak, ofte kalt 

lavterskeltilbud, kan gi betydelige forebyggende gevinster. Et eksempel er 

kameratstøtteordninger, et annet er Foreldreveiledningsprogrammet (ICDP). I 

utgangspunktet representerer MOT et klart allmennforebyggende formål. Men i praksis 

kan virksomheten også ha en probleminnsiktet forebyggende funksjon, selv om dette 

formelt sett er utilsiktet.    

 

Forebygging på tre nivå 

Forebygging kan omfatte både forskingsbaserte tiltak utført av fagfolk og ikke-

profesjonelle innsatser fra enkeltmennesker, gjerne i regi av frivillige organisasjoner. 

Generelt uttrykt kan forebygging foregå på tre nivå (Befring, 2008): 

 

• Individnivå, når det for eksempel arbeides systematisk for at et barn skal lære 

ønskelige sosiale ferdigheter og konstruktive holdninger. Dette vil blant annet 

omfatte adekvat oppførsel, være hyggelig mot voksne, evne til sosial samhandling 

og utvikling av toleranse og selvtiltro. Her vil innsatsen i hjem, barnehage og 

skole i særlig grad bestå i å være gode modeller, bidra til positive 

læringsopplevelser og gi barnet muligheter for å oppleve seg verdsatt. Dette kan 

karakteriseres som en oppvekst- og inkluderingsinnsats som krever personlig 

støtte, oppmuntring og positiv oppmerksomhet. 

• Institusjonsnivå, når det sørges for at barna får tilrettelagte tilbud i barnehagen og 

skolen, og blir mottatt og møtt ut fra sine forutsetninger. Her vil en viktig del av 

innsatsen kunne bestå i at barna får tilgang til et trygt, strukturert og stimulerende 

fellesskap med relevant barne- og ungdomskompetanse og kvalifisert rådgivning. 

Det vil innebære å gi alle gode betingelser for personlig utvikling og å arbeide 

systematisk for å begrense nedverdigende, stigmatiserende og utstøtende forhold. 

• Samfunnsnivå, når det for eksempel gjøres en målrettet innsats for å styrke 

fellesskapet og inkluderingen og ved å bremse på omfanget av uheldige 



 51 

imitasjonsmodeller og tilgangen av rusmidler. Dette vil kreve et fellesforstått 

ansvar blant samfunnsaktørene for barns og unges oppvekst og læring, og en 

helhetlig innsats for å begrense det som nedenfor omtales som samfunnsrisiko. 

  

Gjennom sin modell Lokalsamfunn med MOT tar MOT sikte på å favne disse tre 

nivåene.  

 

Et trekk ved det postmoderne samfunnet er et utvidet risikomønster. Mens det kritiske 

søkelyset tidligere stort sett begrenset seg til sosioøkonomiske og psykologiske forhold i 

det nære oppvekstmiljøet, har oppmerksomheten i større grad blitt rettet mot et bredt 

problemområde av sosialiserings- og samfunnsrisiko.  

 

Den generelle velstandsøkningen de siste 30-40 årene har ikke har medført noen 

reduksjon i den andelen av barn og unge som faller utenfor. Utviklingen synes snarere å 

gå i motsatt retning. I lys av blant annet økningen av antall barn i barnevernet, kan det 

stilles spørsmål om hvorvidt oppvekst- og opplæring blir forvaltet på en forsvarlig måte. 

Her er det en generell underkommunisering av de risikoforhold og påkjenninger barn og 

ungdom utsettes for gjennom oppvekstårene.  

 

Risikofaktorer 

For å gi en oversikt over de mest relevante risikokategoriene i barne- og ungdomsalderen, 

henvises det til figuren nedenfor. Den presenterer en modell der det opereres med en 

inndeling i individuelle risikofaktorer, deprivasjon, sosialiserings- og samfunnsrisiko (fra 

Befring 2004, 2008):  

 

 
 

 

Sosialiseringsrisiko viser til de personlige påkjenningene og usikkerheten som kan være 

forbundet med det langvarige og prestasjonskrevende utdanningsløpet, ikke minst for 

dem som ved sammenlignede vurderinger stadig utsettes for ydmykelser og 

nederlagsopplevelser (Frønes, 2006). Utvidet skoleplikt og forventningskrav om 

ytterligere utdanning etter det, har medført at veien fra barndom til en selvstendig 

voksenrolle kan fortone seg uendelig lang. For noen betyr skolekravene at 
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tilgjengeligheten til arbeids- og samfunnslivet er så vanskelige at dette i seg selv blir en 

problemskapende faktor. De nederlagsopplevelsene som her er beskrevet kan føre unge 

mennesker inn på uønskede spor. Igjen viser dette relevansen av å bygge en kultur hvor 

man gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle.  

Kapittel 9. Forebygging som personlig utvikling  
 

Forebyggende tilbud av denne art bygger på en filosofi om at det er viktig å gi barn 

positive opplevelser og å styrke deres personlige forutsetninger for å klare seg både i 

medgang og i motgang. 

 

Styrke barns og unges muligheter  

Utgangspunkt for den form for forebygging vi her setter fokus på er at barn og unge 

trenger noen de kan ha tiltro til at det nytter å satse og at de har en framtid. Dette betyr at 

forebygging også på en tydelig måte handler om å hjelpe mennesker til selvhjelp, noe 

som setter fokus på individet som aktør i sitt eget liv. Det tilsier blant annet at det i 

oppvekstmiljøet finnes lavterskeltilbud i form av personer som kan være et 

forankringspunkt, som en kan rådføre seg med og få oppmuntring og veiledning av. 

Positive erfaringer med ulike former for støttekontaktvirksomhet vil kunne anspore til 

nye initiativ, blant annet i samarbeid med idretts- og organisasjonsliv og annen frivillig 

virksomhet. I noen tilfeller vil de som velger å bli MOT-informatører allerede være et 

slikt forankringspunkt, men hvis de ikke er det, vil kommunen og skolen ha en ekstra 

ressurs i sitt lokalmiljø. 

 

Inkluderingsprinsippet er i dag uttrykk for en rettighet som må anses å være en 

grunnleggende oppvekstpolitisk forpliktelse, og understreker betydningen av at alle 

opplever at de er verdsatt som likeverdige deltakere i skolen. Dette vil kreve en skole som 

vektlegger relevante aktivitetstilbud, sosial nettverksbygging og holdningslæring 

(Befring, 2008). Her kan det vises til den forståelsen av mennesket som preger moderne 

utviklings- og læringsteori, blant annet med dets vektlegging av enkeltmenneskets 

intensjoner om og tiltro til å være aktør i eget liv. Denne faglige forståelsen vil blant 

annet ha relevans når det gjelder forebygging og tiltak for å avhjelpe relasjons- og 

samhandlingsproblemer blant barn og ungdom. Det er helt avgjørende for å kunne ta egne 

valg at man har denne selvforståelsen. Det framgår av dokumentasjonen at MOT 

vektlegger denne selvforståelsen i flere av MOT-besøkene.  

 

Forebygging i helthetsperspektiv  

Læring, utvikling og tilgang til arbeids- og samfunnslivet, er oppgaver som vanskelig kan 

realiseres uten å involvere alle relevante samfunnsinstanser, ikke minst arbeidslivet, på en 

forpliktende måte. Arbeidslivet er også viktig i barns og ungdoms framtidsdrømmer, og 

gir grunnlag både for voksen identitet og selvstendighet.   
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Ut fra det perspektivet som her er beskrevet, vil det være en viktig oppgave å bidra til at 

alle får mulighet til å utvikle livskompetanse og tro på at de har en framtid. I en svensk 

analyse av forskjellige forebyggingsprogrammer er behovet for et helhetsperspektiv 

understreket. Her blir det (noe nedkortet) blant annet poengtert at et forebyggingsopplegg 

må: 

 

• bygge på kunnskaper om beskyttende faktorer i familie, jevnaldringsmiljø, skole og 

samfunn, sammen med innsikt om hva som faktisk bidrar til læring av holdninger 

og atferd hos barn og unge  

• være alderstilpasset, langvarig og kulturelt adekvat. Tiltakene må være innrettet slik 

at de kan tilfredsstille essensielle behov hos de barn og unge som står i fokus  

• legge stor vekt på læring av etiske verdier i dagliglivet, og læring av sosiale og 

emosjonelle ferdigheter. Barn må gis muligheter til å praktisere de nye ferdighetene 

i en konkret kontekst, noe som også gir muligheter for selvinnsikt og læring av 

empati og ansvarsholdninger. 

 

At et helhetsperspektiv er nødvendig kan illustreres ved at unge mennesker som ikke er 

rusmiddelmisbrukere, som ikke er depressive eller suicidale, som ikke er antisosiale eller 

som dropper ut av skolen, likevel kan mangle tilstrekkelige ressurser for å bli sunne, 

voksne, omsorgsfulle familiemedlemmer, ansvarsbevisste og produktive arbeidstakere og 

konstruktive samfunnsborgere. Forebygging vil ha størst verdi når det satses på å styrke 

de unges kompetanse i bredeste forstand. Dette vil bidra som beskyttende faktorer og 

samtidig styrke deres fremtidsmuligheter (Weissberg, Kumpfer, & Seligman, 2003: 427). 

Dette er også intensjonen MOTs arbeid, å styrke fremtidsmuligheter og fremtidstro for 

alle elevene i programmet, ikke bare de som er i faresonen.  

 

Framtidsorientering 

Her poengteres utviklingen av en personlig kompetanse som innbefatter selvtillit og 

pågangsmot, optimisme og tiltro til egne muligheter. Her kan vi vise til Banduras teori og 

begrep ”self-efficacy-belief” som setter fokus på betingelsene for å utvikle tiltro til seg 

selv som aktør i sitt eget liv (Bandura, 1997: 80). 

 

Begrepet peker på betydningen av en fremtidsorientering der en tenker positivt om egne 

utsikter og samtidig har en opplevelse av kontroll over det som skjer i ens eget livsrom. 

”Self-efficacy-belief” innebærer en forventning om å kunne influere på forhold som kan 

medføre ønskelige konsekvenser, og samtidig å kunne forebygge det som er uønskelig. 

En slik selvtiltro vil kunne skape en opplevelse av å være ”herre i eget liv”, noe som igjen 

kan gi en følelse av trygghet, mening og mestring. Opplevelsen av å ikke ha kontroll over 

eller innflytelse på ulike faktorer som påvirker livet, kan resultere i bekymring, 

maktesløshet, apati eller desperasjon. Dette er mennesker som lett kan bli kasteballer 

mellom ulike institusjoner i samfunnet. På denne bakgrunnen fremstår utvikling av self-

efficacy som en pedagogisk utfordring. Bandura peker blant annet på betydningen av å gi 

barn mestringsopplevelser, styrke betingelsene for at de kan finne relevante 

imitasjonsmodeller og å bidra til personlig oppmuntring, gjerne i form av overtalelse om 

at de kan. En viktig side ved forebyggende arbeid består i å legge til rette for at barn, 
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unge og foreldre kan oppnå og beholde sin verdighet (Gjertsen, 2007: 29). Her kan det 

understrekes at et anstendig samfunn ikke ydmyker sine innbyggere. Hvis det skjer vil det 

være en alvorlig krenkelse. Dette omhandler blant annet den enkeltes rett til å få vernet 

sin selvrespekt og å få utviklet tiltro til egne evner og framtidsmuligheter. Dette er en 

verdi som i liten grad har blitt fokusert i praksis og den representerer en betydelig 

utfordring både for skolen og barne- og ungdomspolitikken (Befring, 2008). 

 

Den store utfordringen består i å løfte dette arbeidsområdet opp til et slikt perspektiv- og 

tiltaksnivå at vi kan gjøre noe mer enn å vedlikeholde problemene for kommende 

generasjoner. For å bryte med slike reproduserende prosesser, vil det kreves en 

holdnings- og systemendrende tilnærming til barns og ungdoms oppvekstvilkår, med 

innsikting på en forebyggende tenkning og virksomhet. 

 

Forebygging en av de viktigste investeringer et samfunn kan gjøre – først og fremst ut fra 

menneskelige hensyn, men også ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi kan merke 

oss at det finnes rikelig materiale om hva som skjer når vi ikke forebygger, men ikke så 

mye forskning om forebyggende arbeid. Vi kan også merke oss at mens en tidligere 

tenkte forebygging på en ekskluderende måte, ved å ”rense miljøet for uheldige faktorer”, 

er perspektivet i økende grad snudd til en mobilisering av lærings- og 

utviklingsforutsetninger hos den enkelte. Målet er å skape personlig basis for 

motstandsdyktige og harmoniske barn og unge som makter å styre utenom negative 

avsporinger, og ikke la seg influere av de risikofaktorer som er til stede (Befring, 2001). 

Utviklingen med å fokusere på motstandsdyktighet ser en blant annet i USA hvor ”den 

gylne standard” for forebyggende program er kalt “positive youth development”. Disse 

programmene ligger til grunn for suksess relatert til å bygge styrke og motstandskraft hos 

unge.   

 

Sosiale påvirkningsmodeller 

Her er det tale om forståelsesmåter, teorier og modeller som blant annet er brukt mye i 

rusforebyggende arbeid og som mange vurderer som de mest lovende av tilgjengelige 

rusmiddelforebyggende modeller.  En viktig grunnantakelse som ikke minst er basert på 

Carl Rogers og Albert Banduras teorier, er at vår atferd mer påvirket av ”viktige” andre 

enn av vår viten og våre intensjoner. Et hovedpremiss i sosial påvirkningsmodell er at 

ungdom gjør ting på grunn av opplevd sosialt press og påvirkning fra jevnaldrende, 

familien og fra media, i tillegg til et indre press/behov/ønske. Antakelsen er at mennesker 

lærer gjennom modellæring og sosial forsterkning. Når barn og unge observerer at ønsket 

atferd fører til positive sosiale forsterkninger, er det økt sannsynlighet for at de selv vil 

utføre ønsket atferd. En viktig forutsetning for at barn skal utføre ønsket atferd, er at 

barnet har nødvendig sosial kompetanse til å utføre handlingen. Bandura fremhevet at 

atferd bare kan forstås som en gjensidig påvirkning av den ytre atferd, personens indre og 

kognitive følelsesmessige egenskaper og den sosiale omgivelsen. Det er ikke bare 

holdninger og normer som påvirker atferd, men atferd påvirker holdninger og normer, 

samt at personen selv er med å påvirke situasjonen.  
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Sosial påvirkningsteori kan sees i sammenheng med MOTs andre grunnantakelse om at 

mennesket er skjørt og sårbart og et produkt av sine omgivelser. Gjennom MOTs 

program bevisstgjøres ungdom på hvem de selv påvirker og hvem de påvirkes av, og 

hvor mye. Flere øvelser hvor ungdommene føler på kroppen hvordan andres atferd 

påvirker dem, blir gjennomført og diskutert.  

 

MOTs program både i ungdomsskolen og videregående har de siste årene blitt styrket 

betraktelig ved å bruke gode rollemodeller blant ungdommen selv på en mer aktiv måte. I 

tillegg til tidligere omtalte Ungdom Med MOT, kårer alle 9. klassinger modige forbilder i 

sin klasse etter å ha diskutert og kommet frem til hva klassen legger i å være modig. For 

ungdom er det kvaliteter som ” å tørre å være seg selv”, være ærlig og tydelig som 

trekkes frem når de velger klassens modige forbilde. 

 

Bevisstgjøringsprosessen om at man trenger anerkjennelse, omsorg og tydelighet for å 

sette fokus på egne og andres personlige ressurser, og for å bli ansvarsfull på egne og 

andres vegne er viktig for holdningsskapende arbeid. MOT kombinerer tanken om at 

mennesket er et produkt av omstendighetene, med at man samtidig har sin egen frie vilje. 

Sistnevnte er bakgrunnen for MOTs tredje grunnantakelse om at mennesket er robust og 

motstandsdyktig – og kan bestemme sin egen fremtid uavhengig av sin fortid. For å 

bygge opp robusthet og motstandsdyktighet er det viktig å ha tro på egne krefter og denne 

kan styrkes på flere måter.  
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Kapittel 10. Evalueringer av MOT 
 

For enhver strukturert virksomhet er det sentralt å realisere de mål en har satt seg. Derfor 

vil det også være viktig å ha kunnskap om i hvilken grad virksomheten er på riktig kurs 

eller om det er behov for justeringer. Å vurdere eller evaluere framdrift, utvikling, 

konsekvenser og resultater representerer en stor utfordring, og det gjelder ikke minst for 

sosiale og pedagogiske virksomheter.   

 

Metodiske utfordringer 

Her skal vi først peke på noen faglige - metodiske spørsmål som krever en nærmere 

klargjøring. Det første problemet finner vi på målformuleringsnivået. Her vil det være 

påkrevet å sondre mellom formelle og formulerte mål på den ene siden og de mål som i 

praksis vektlegges og prioriteres på den annen. For eksempel gir skoleforvaltningen ofte 

et skjevt og ukorrekt bilde av de vedtatte, formelle og overordnede målene for skolen. 

Dette skjer i særlig grad ved ensidig å fokusere på målsetningen om bestemte 

skolefaglige kunnskaper. Læring av holdninger som toleranse og selvtillit som er sentralt 

i den vedtatte målsettingen for skolen, neglisjeres eller stilles ofte i bakgrunnen. 

 

Dette illustrerer betydningen av å gjennomføre en kartlegging og analyse både av de 

formelle og de prioriterte målene når en evaluering skal gjennomføres. En evaluering vil 

også medføre behov for å analysere spørsmålet om den konkrete innsatsen på en rimelig 

måte korresponderer med de målene en forsøker å realisere. Dette omfatter både 

programmets konkrete innhold slik det praktiseres, anvendte metoder, og kompetansen og 

dyktigheten til de personene som skal gjennomføre opplegget. I denne sammenheng vil 

det også være sentralt å kartlegge deltakernes (elevenes) opplevelser og erfaringer. 

Dermed er vi over til det siste leddet i evalueringskjeden: kartlegging av de mål og 

resultater som faktisk er oppnådd og realisert gjennom programmet. Her vil det være tale 

om realisering av både tilsiktede og utilsiktede mål, og det vil kunne være tale om både 

positive og negative konsekvenser.     

 

Det som er tilsiktet kommer til uttrykk gjennom de formelle og de prioriterte målene. Det 

som er utilsiktet er noe elevene har fått med seg på kjøpet. I positiv forstand kan det være 

en konstruktiv holdning til skolen, interesse for en idrettsgren eller et vennskap. En 

utilsiktet negativ konsekvens vil være en kontradiksjon av det som var målet. Det 

smertefulle resultatet av en rusforebyggende innsats kan for eksempel være en 

motivasjon til å la seg rekruttere i rusmisbrukernes rekker. 

 

En evaluering som skal ha praktisk verdi må også forsøke å besvare spørsmålene om hva 

som kan være kortsiktige og langsiktige konsekvenser. Dette reiser et grunnleggende, 

men sjelden vurdert spørsmål i skolesammenheng, om den læring som har funnet sted 

kun er flyktig og kortvarig eller autentisk og holdbar. 

 

Til sist, men ikke minst, krever en vitenskapelig troverdig evaluering at det gis en analyse 

av de målkriterier og variabler som er anvendt og en validitesvurdering av de 
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kartlegginger, datainnsamlinger og analyser som er gjennomført.  Hovedspørsmålet er om 

man har maktet å anvende valide metoder og identifisere og vurdere relevante 

resultatmål, eller om det meste handler om perifere aspekter av underordnet betydning.  

 

De systematiske evalueringene som er foretatt av MOT, har for en stor del vært innsiktet 

på å kartlegge realisering av tilsiktede mål, og det er for det meste anvendt utspørringer 

(selvrapport) av deltakende elever. I neste avsnitt gis en oppsummering av disse 

evalueringene. 

 

Empiriske kartlegginger   

Evalueringen av MOTs virksomhet startet med en pilotkartlegging i 1999 og denne ble 

etterfulgt av flere empiriske undersøkelser. I perioden 2003-2006 ble det gjennomført 

flere evalueringer på skoler som hadde hatt MOT i kortere eller lengre tid. Etter dette er 

det gjennomført flere utfyllende studier både av kvantitativ og kvalitativ art. I løpet av de 

siste par årene er det gjennomført empiriske kartlegginger som baserer seg på design med 

før- og etterundersøkelser samt med sammenligningsgrupper. Her deltok elevene i klasser 

ved 40 skoler som har MOT og tilvarende klasser fra 40 skoler som ikke hadde benyttet 

seg av MOTs program.  

 

Alle disse kartleggingene har bidratt med positive tilbakemeldinger på de deler av MOTs 

virksomhet som det er innhentet informasjoner om.     

 

Under vil hovedkonklusjonene fra flere undersøkelser bli presentert1:  

1.   Evaluering av MOT av Befring (1999) 

2.   MOT i ungdomsskolen av Ingebrigtsen og Sæther (2004, 2005, 2006) 

3.   Evaluering av MOT i ungdomsskolen av Econ Poyry (2009) 

4.   MOT vs kontrollskoler av Moen (2009)  

5.   Evaluering av MOT i ungdomsskolen av Proba Samfunnsanalyse (2010) 

6.   Utvikling ved nye MOT-skoler av Moen (2010) 

7.   Brev og tilbakemeldinger fra ungdom 

8.   Intervju med ungdom  

9.   Desemberundersøkelsen (2008, 2009) 

10. Tilbakemeldinger fra voksne 

 

1. Evaluering av MOT av Edvard Befring (1999) 

I 1999 utarbeidet professor Edvard Befring en evalueringsrapport om MOTs målsetting, 

pedagogiske virksomhet og forebyggende resultater. Rapporten konkluderer med at MOT 

i et kortsiktig perspektiv, hadde maktet å realisere de målene organisasjonen hadde satt. I 

rapporten understrekes det videre: Organisasjonen har utviklet et pedagogisk opplegg, 

med et klargjort verdigrunnlag, et presentasjonsinnhold og en metodisk tilnærming med 

overbevisende kvalitet. Så langt er det grunnlag for å trekke den konklusjon at MOT har 

lykkes på en overbevisende måte. Dette har sammenheng med godt lederskap og dyktige 

medarbeidere. MOT har så langt lyktes i å fange unge menneskers interesse og 

                                                 
1 Alle rapporter ligger tilgjengelig på www.mot.no  

http://www.mot.no/
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engasjement, og har utviklet et opplegg som også fungerer meget bra overfor foreldre og 

lærere. Dernest er det på sin plass å peke på den menneskeforståelsen og de pedagogiske 

prinsippene som er lagt til grunn. Her er det særlig viktig å merke seg grunnoppfatningen 

om at mennesket både er sårbart og sterkt, og at læringsprosessen er helhetlig ved å 

innbefatte både følelser og fornuft, og at mennesket trenger støtte for å vite, kunne og 

ville. Det er all mulig grunn til å gi MOT de beste anbefalinger.  

 

2. Ingebrigtsen og Sæther studie, 2006  

I perioden 2003 til 2006 samlet Ingebrigtsen og Sæther informasjon fra elevene ved hjelp 

av et spørreskjema, og i 2006 deltok elever på alle trinn ved 35 skoler i 25 kommuner. 

Studien hadde følgende tre problemstillinger: 

• Hvordan er ungdomsskoleelevers forståelse av MOT? 

• Hvordan er elevenes forhold til rusmidler, mobbing og trivsel? 

• Påvirker MOT elevene og ungdomsmiljøet?    

 

Av svarene framgår det at de fleste forbinder MOT med å “ ta egne valg” (76,0%), “tar 

ungdom på alvor” (66, 5 %), “arbeid mot mobbing”(64,6%), “bry seg om andre” 

(63,5%). Det er stort sett den samme svarfordelingen for gutter og jenter og for det tre 

klassetrinnene. Det er også omtrent de samme fordelingene de tre årene 2003, 2004 og 

2005. Dette er uttrykk for stor resultatstabilitet og det indikerer konklusjonsvaliditet og 

faglig troverdighet. Av resultatene framgår det også at et knapt flertall (55,6%) svarte at 

de var påvirket av MOT. Her var det 14,2 som sier “mye påvirket” og 41,4 % “litt 

påvirket”. Jentene svarer hyppigere enn gutten at de blir påvirket av MOT.  

 

Det framgår en tendens til at de som oppgir at de blir påvirket av MOT opplyser om klart 

lavere alkoholbruk enn de som har svart at de ikke er påvirket av MOT. De har også i 

størst grad opplyst at de har grepet inn når noen har blitt mobbet, og de svarer også at 

MOT bidrar til et bedre miljø. Det er en klar tendens til at både gutter og jenter på alle 

aldertrinn som svarer at de er påvirket av MOT også gir uttrykk for best trivsel både på 

skolen og i fritiden.    

 

Disse undersøkelsene viser sammenhenger mellom MOT og lavt alkoholbruk, og mellom 

MOT og å gripe inn MOT mobbing. På grunn av designet på studien er det uvisst om det 

er elever som allerede har lavt alkoholbruk, og som ville ha grepet inn hvis noen ble 

mobbet som oppgir at de blir påvirket av MOT. Derfor har MOT, både i samarbeid med 

uavhengige fagmiljø, gjennomført studier som benytter design med før- og 

etterundersøkelser samt sammenligningsgrupper. En studie som ble utført våren 2009 

hadde kun sammenligningsgrupper, men var en del av en større undersøkelse i og med at 

skolene som deltok startet med programmet MOT i ungdomsskolen høsten 2009. Et annet 

og mer omfattende prosjekt startet høsten 2008 og inkluderer både før- og 

etterundersøkelser og sammenligningsgrupper.  

 

3. Evaluering av MOT i ungdomsskolen 2008 av Econ Poyry 

Etter støtte fra Helsedirektoratet startet MOT i samarbeid med Econ Poyry, et 

internasjonalt rådgivningsselskap som utfører utrednings-, forsknings- og 

rådgivningsoppdrag, en tre-årig evaluering. Dette studiet bruker både før- og etter 
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målinger og sammenligningsgrupper. Det ble gjennomført to målinger høsten 2008 

(deretter en måling våren 2010, siste måling vil bli gjort våren 2011). Den første 

målingen ble gjort før MOT-skolene startet med MOT-besøk og deretter i desember. 40 

MOT-skoler og 40 andre skoler sa ja til å delta på undersøkelsen og størsteparten av de 

som hadde sagt ja deltok også på begge rundene. MOT-skolene ble valgt ut av Econ og 

dermed var det ikke de ”beste” MOT-skolene som ble brukt. Dermed er ikke resultatene 

basert på en idealsituasjon, men på virkeligheten. Av positive endringer ved MOT-

skolene finner Econ at etter tre måneder var det signifikant flere elever ved MOT- enn 

ved kontrollskolene som sier at de vi si fra til sine foreldre om de blir mobbet 

(henholdsvis 53 og 46 prosent). Det er også flere elever ved kontrollskolene enn ved 

MOT-skolene som i runde to oppgir at de ikke sier fra når noen blir dårlig behandlet. I 

runde to er det signifikant flere av elevene ved MOT-skolene som sier de ville snakket 

med denne personen enn det er ved kontrollskolene.  

 

I denne undersøkelsen ble ungdommene også spurt om de hadde hatt besøk av Ungdom 

Med MOT da de gikk på barneskolen. I alt 362 av ungdommene på MOT- skolene svarte 

ja til dette. Av disse var det hele 68,5% som rapporterte at det var blitt litt eller mye 

lettere å begynne på ungdomsskolen fordi de hadde hatt besøk av Ungdom Med MOT da 

de gikk i 7.klasse, mens 26,8% svarte nøytralt på spørsmålet. I alt 83,7% av ungdommene 

syntes at Ungdom Med MOT var litt eller veldig gode rollemodeller, 12,4% svarte 

nøytralt på spørsmålet, mens 1,7% svarte at de var litt eller veldig dårlige rollemodeller.  

 

Econ konkluderte med at etter 2-3 MOT-besøk hadde de fleste elevene i undersøkelsen et 

positivt bilde av organisasjonen, men selv om evalueringen avdekket noen signifikante 

forskjeller så fant de ikke systematiske forskjeller mellom MOT-skolene og 

kontrollskolene. Econ påpekte at det å endre holdninger tar tid, og det er derfor ikke 

uventet at man ikke får målbare resultater etter at elevene kun har deltatt i programmet 

noen måneder.  

 

4. MOT vs kontrollskoler 2009 

Våren 2009 ble det gjennomført en undersøkelse i 10.klasse på 19 skoler. 8 skoler hadde 

brukt MOTs program i ungdomsskolen de tre siste årene, mens de resterende 11 skolene 

ikke hadde det (etterundersøkelse med sammenligningsskoler). Elevene svarte på 

spørsmål om mobbing, trivsel og hvordan de opplevde klassemiljøet. Rapporten 

konkluderer med at MOT-skolene skåret systematisk bedre enn sammenligningsskolene. 

Blant annet rapporterte færre elever at de ble mobbet flere ganger i uken på MOT-skolene 

sammenlignet med både de andre skolene og landsgjennomsnittet. Det var også flere 

elever på MOT-skolene som rapporterer at de ikke ble mobbet i det hele tatt. I tillegg 

skårer MOT-skolene høyere på å tørre å bry seg om andre, de opplever klassemiljøet som 

tryggere, de syns de er flinkere til å si nei, flere føler seg sett, og de er mer 

læringsorienterte.  

Ut fra resultatet påpeker rapporten at programmet MOT i ungdomsskolen kan bidra til at 

skoler når målene for den generelle læreplanen og opplæringslovens § 9a, som fastslår at 

alle elever i grunnskole og videregående opplæring har rett til et godt fysisk og 

psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Samtidig er det for mange elever 
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som sier at de ikke vet hvem de vil si fra til eller ikke kommer til å si fra til noen hvis de 

opplever mobbing. Dette gjelder både MOT-skoler og kontrollskoler.  

 

5. ”Evaluering av MOT i ungdomsskolen” av Proba samfunnsanalyse 

Arbeidet som var startet ev Econ (punkt 3 ovenfor) ble videreført i samarbeid med Proba 

samfunnsanalyse2. Rapporten viser at etter to år er det mer systematiske forskjeller 

mellom MOT-skoler og kontrollskole enn det var etter 3 måneder.  

 

Fra rapporten:  

”Når vi sammenligner svarene fra elevene på MOT-skolene og kontrollskolene finner vi 

at det er en mindre andel av MOT-skoleelevene enn kontrollskolelevene som blir mobbet 

ofte og en mindre andel som selv har vært med på å mobbe. Andelen som har blitt 

mobbet flere ganger i uka er signifikant forskjellig i de to gruppene – det gjelder 3 

prosent av MOT-elevene og 6 prosent av kontrollskoleelevene. På spørsmål om elevene 

selv har vært med på å mobbe noen elever på skolen de siste månedene, er det klart 

signifikante forskjeller mellom de to gruppene: 73 prosent av MOT-elevene svarer ”ikke i 

det hele tatt”, mens det gjelder 69 prosent av kontrollskoleelevene. MOT-skoleelevene er 

dessuten mer innstilt på å fortelle det til noen hvis de selv blir mobbet eller ser noen 

andre blir mobbet.  

 

Andelen som svarer ”vet ikke” på spørsmålet om hvem de vet hvem de vil si fra til hvis 

de blir mobbet har gått ned i MOT-gruppa, fra 21 til 19 prosent, mens den har økt fra 22 

til 27 prosent i kontrollgruppa. Denne forskjellen er signifikant. Den samme tendensen 

sees i forhold til å si fra til andre hvis man ser at andre blir mobbet.  

 

Det er en høyere andel av kontrollskoleelevene enn MOT-skoleelevene som røyker, og 

som røyker relativt ofte. Når det gjelder alkohol er det en større andel av 

kontrollskoleelevene enn MOT-skoleelevene som svarer at de har smakt alkohol hjemme. 

Det er en større andel av kontrollskoleelevene enn MOT-skoleelevene som drikker 

alkohol relativt ofte.” 

 

Ingen negative effekter var registrert, men et usikkert punkt så langt omhandler 

spørsmålene om trivsel, og det er en nedgang i trivsel på MOT-skolene sammenlignet 

med kontrollskolene (MOT-skolene skåret høyere på trivsel ved oppstarten av 

ungdomsskolen). Det er ingenting i MOTs program intensjonsformuleringer som skulle 

tilsi at man skulle ha en negativ utvikling på trivsel, men det er likevel verdt å merke seg. 

En forklaring kan være at enkelte skoler som bruker MOT tenker at dette arbeidet skal 

”løse alle problemer” og at dermed glemmer at alle på skolen har en viktig oppgave for å 

bidra til at elevene trives. I tillegg er trivsel er et omfattende og litt vanskelig begrep og 

det er mange faktorer som spiller inn her. 

I sammendraget av rapporten oppsummerer Proba med at MOT har positive effekter på 

en rekke områder, særlig på elevenes selvtillit og optimisme, tro på egne krefter og 

mobbing.  

 

                                                 
2 Flere ansatte i Evon sluttet i selskapet og dannet Proba Samfunnsanalyse. MOT valgte i samråd med 

Helsedirektoratet som hadde gitt penger til evalueringn å bruke Proba i det videre arbeidet.  
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Rapporten til Proba har ingen diskusjons- og konklusjonsdel, noe som må vurderes som 

en faglig og vitenskapelig svakhet.  

 

6. Utvikling ved nye MOT-skoler, 2009-2010 

Våren 2009 bidro Gjensidigestiftelsen til at programmet MOT i ungdomsskolen ble 

gjennomført i mange 70 nye skoler. For å følge utviklingen på disse skolene fikk 

rektorene tilbud om å delta i en undersøkelse både våren 2009 og deretter våren 2010, 

noe som gjorde at man kunne se utviklingen fra 2009 til 2010, og sammenligne svarene 

fra året før.  

 

Rapporten konkluderer med at det etter ett år med MOT-arbeid er flere elever som 

oppfatter miljøet på skolen som tryggere, og at færre elever oppfatter miljøet som utrygt. 

Flere elever føler at andre i klassen godtar at de sier nei, og også her er antallet som 

svarer at de føler at andre ikke godtar at de sier nei redusert. På spørsmålet om de føler 

seg sett er det flere som føler at de blir sett i 2010 sammenlignet med 2009. Det er også 

færre som oppgir at de aldri føler seg sett. På spørsmålene som omhandler hvordan de har 

det i klassen er det flere som trives, og den største endringen har skjedd i 9. klasse. Et 

aspekt som er verd å merke seg på flere av spørsmålene, er at den positive utviklingen 

holder seg gjennom året. Det har ikke vært den samme forventede nedgangen fra 8. til 

9.klasse sammenlignet med året før. I likhet med resultatene fra en undersøkelse 

gjennomført av Proba Samfunnsanalyse så motvirker MOT-arbeidet en negativ utvikling 

som skjer ved mange skoler i 9. klasse.  

 

De kvantitative resultatene støttes opp av tilbakemeldingene fra både elever og ansatte 

ved skolene. Kommentarene fra skolepersonell og elevene er nesten entydig positive. 

Skolepersonell på alle nivåer rapporterer om at MOT-arbeidet har hatt en positiv effekt 

på deres elever, både når det gjelder klassemiljø og atferd. Forslagene til forbedring gikk 

stort sett på intern organisering og hvordan de selv forankret MOT arbeidet ved skolen 

sin. Noen få elever syns at MOT-besøkene var kjedelige eller barnslige, men dette var 

stort sett elever som hadde hatt de besøkene som var beregnet for 8.klassinger i 10. 

klasse.  

 

Dette studiet har svakere validitet enn det ovenfornevnte studiene, blant annet fordi det 

ikke hadde sammenligningsgrupper i 2010. Samtidig ble resultatene sammenlignet med 

svarene fra året før, noe som kan si noe om utviklingen ved en skole fra et år til et annet. 

En annen svakhet med dette studiet var at det var langt færre respondenter i 2010 

sammenlignet med 2009.  

 

7. Brev og tilbakemeldinger fra ungdom 

Hvert år skriver tusenvis av 10.klasseungdommene på MOT-skoler fra ulike kommuner i 

Norge brev til MOT. I brevene forteller ungdommene om hva de er stolte av, hvilke 

fremtidsdrømmer de har og hvordan MOT har påvirket dem. I disse brevene ligger det 

svært mye informasjon om hva elevene sitter igjen med etter å ha hatt MOT på skolen i 

tre år. Mange ungdommer gir konkrete tilbakemeldinger på at MOT har vært med og 

styrket deres personlige utvikling. Under følger noen eksempler fra brev og e-poster3. 

                                                 
3 På www.mot.no ligger det flere eksempler på brev fra ungdommer 

http://www.mot.no/
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Brevene og tilbakemeldingene som er valgt ut belyser MOTs innflytelse på ungdom og 

inkluderer å ta egne valg, ha mot til å leve, si nei og bry seg i utvidet forstand. 

Tilbakemeldningene viser også at ungdom opplever at de gjennom MOT-besøkene ble 

bevisstgjort at de er aktører i egne liv og at de kan ta egne valg. 

MOT har gitt meg mye kunnskap om både fremtiden og nåtiden: Hvordan DU vil leve 

livet. Vil du lyse med ”lommelykten”, eller vil du fylle ”drittsekken”? En ting er sikkert, 

og det er at jeg vil bruke lommelykten så mye jeg kan i fremtiden og håper at andre vil 

lyse på meg også. MOT har virkning!  

Brev fra gutt i 10.klasse 

Jeg har lært å kjenne klassekameratene mine bedre. Jeg kan bruke det jeg har lært om å 

være bevisst på meg selv. Jeg kan tenke mer på hva jeg sier til andre før jeg sier noe 

dumt. 

   Brev fra gutt, 10.klasse 

 

Jeg er veldig takknemlig for selvtilliten dere har hjulpet meg med. Mot har gitt meg mot 

til å gjøre ting jeg ønsker. At vi snakker om ting og at alltid så er alle glade. Jeg har igjen 

en bedre personlighet. Jeg kan lære andre å være glad for ting som kommer til å skje 

videre i livet. 

   Brev fra gutt 10.klasse 

 

Jeg har fått et helt nytt syn på enkelte ting. Jeg synes MOT har hjulpet meg til å bli en 

bedre person ovenfor mine medmennesker som jeg har kontakt med daglig. Det har ikke 

bare resultert i at de rundt meg har fått det bedre, men jeg har fått det bedre selv også. 

Folk har begynt å behandle meg bedre på samme måte som jeg har begynt å behandle 

andre bedre. Det er jeg stolt av! 

   Brev fra gutt 10.klasse 

 

Noen viser også eksempler på en "second order evaluation", der vedkommende ikke bare 

tenker gjennom hvilke ønsker han/hun har, men hvilke vedkommende ønsker å ha.  

På grunn av MOT har jeg blitt mer sikker på hvilken person jeg har lyst til å være, det 

har utviklet meg til det positive. Jeg har blitt mer som den personen jeg ønsker å bli, det 

tar tid, men med MOT sin hjelp har alt blitt lettere.  

   Brev fra jente 10.klasse 

 

Andre tilbakemeldinger går på at vedkommende ser verdien av det som ble snakket om i 

MOT-besøkene på et senere tidspunkt.  

 

Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke den gang forstod viktigheten rundt arbeidet MOT 

utførte, men det er lett å se i ettertid hvordan det har påvirket meg og ikke minst de rundt 

meg. MOT lærte oss som var "ferskinger" på ungdomsskolen den gang, viktigheten av å 

være selvstendig og ta egne valg - samtidig som vi også lærte at vi hadde et "ansvar" for 

de rundt oss som kanskje ikke har det så bra.  

   E-post fra gutt på 19 år som hadde MOT på ungdomsskolen 

 



 63 

Sistnevnte e-post viser et eksempel på en ungdom som sitter igjen med noe lenge etter at 

han hadde MOT på skolen. For å undersøke dette nærmere har det blitt gjennomført 

intervju med ungdommer som har gitt tilbakemelding om at de opplevde MOTs budskap 

som viktig.   

 

8. Intervju med ungdommer  

Seks dybdeintervju med ungdommer som i dag er mellom 16 og 20 år ble gjennomført 

for å høre hva de husket fra MOT-besøkene. Under følger noen refleksjoner. Det første 

utdraget kom som svar på spørsmålet om hvilket forhold hun hadde til MOT:  

 

Ja.. eh.. jeg er fosterbarn da og når jeg kom til kommunen for første gang og så hadde 

første time MOT.. så sa de .. er det noen som vet hva MOT er? Ingen som svarte, ingen 

som visste hva det var for noe, også sa de MOT er MOT til å leve til å leve, mot til å si 

nei og mot til å bry seg. Vet dere nå hva MOT er? Også alle sammen rekte opp hånda, 

men ingen forsto helt hva det betydde. Greit nok å si mot til å leve, mot til å si nei og mot 

til å bry seg, men det ligg mye mer inni det. Og.. ved hjelp av MOT så fikk jeg til å finne 

min egen person, jeg fikk til å tørre å være meg selv.. og jeg begynte å forsvare min 

mening, det var viktig. At jeg hadde noe jeg skulle ha sagt og at alle personer var viktig. 

Og så MOT hjalp meg til å forstå at jeg kan være en god person, jeg kan hjelpe andre at 

jeg kunne ved å bry meg og ved å si nei og stille meg mellom noen som ble mobbet så 

kunne jeg hjelpe andre. Og.. ved hjelp av MOT så .. for å si det enkelt.. så redde MOT 

livet mitt på mange måter.. jeg turde å være meg selv, jeg turde å si meningen min, jeg 

turde å stille opp for venner, jeg turde å si i mot moren min eller bestemora mi, eller 

mobberne – jeg ble mobbet.. MOT har hjulpet meg veldig mye på mange måter. Det er 

vanskelig å forklare MOT med ett ord..  

  

Intervjuer: Er det andre som du har snakket med som har sagt MOT har hjulpet dem…  

 

Jeg har snakket med flere fosterbarn som har sagt at MOT har hjulpet de på forskjellige 

måter, jeg har snakket med flere som har vært mobbet, og de har sagt at MOT har hjulpet 

dem til å stå opp mot mobberne. Eh.. og MOT har hjulpet mange, men det er ikke alle 

som tør å si det, det er ikke alle sammen som føler at.. de er ikke sterk nok, sterk nok ennå 

til å si hva MOT har betydd. For at.. folk kan være så veldig trangsynt.. så det å si at 

organisasjonen MOT reddet livet, det er ikke alle som kommer til å forstå hva som blir 

ment, hvordan det går an at en organisasjon kan redde et liv, det er ikke alle som forstår 

akkurat den biten. Det er ikke alle sammen som tør å si fra, som tør å si det. Men jeg har 

sagt det høyt og åpenlyst mange ganger så folk kommer til meg å si til meg… du, du.. 

MOT det har hjulpet meg på akkurat samme måte.  

 

Man må forstå at det ikke er noe galt med deg, at du er en flott person, du er..du er verd 

noe. Hvis man først har forstått det så tror jeg resten egentlig er ganske enkelt. Det er 

bare folk som velger å si det tungvint. MOT-informatøren fikk meg til å forstå hvordan 

jeg vil være.  

 

Intervjuer: Hva tenker du om klassemiljøet da? Du sa at det var mobbing på skolen, hva 

skjedde?  
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Det første året i 9. Vi var ikke ei klasse på en måte, det var puljer og det var mobbing. 

Men det der MOT-opplegget det var den eneste som krevde at vi jobbet i lag som gruppe 

for å få til noe. Ved hjelp av det, ved hjelp av MOT, ved hjelp av faglærer, jeg vet ikke 

helt hva som skjedde, vi ble bare en… Oppgavene vi gjorde sammen med læreren, så ble 

vi en klasse. Vi fikk utrolig bra klassemiljø. Fra å være en klasse som mobbet hverandre 

så ble vi en klasse som sto opp for hverandre. En helt ekstrem forandring. Egentlig 

vanskelig å forklare hva som skjedde. Måtte nesten være der for å forstå hva som 

skjedde.  

 

Her er svarene fra en gutt som fikk spørsmål om hvilket forhold han hadde til MOT:  

Fikk et bedre syn på livet. Før 7 klasse, ble jeg mobbet og var usikker. Etter MOT ble jeg 

mer sikker, turte mer. Jeg har også fått et bedre syn på mennesket. Før var det ikke så 

veldig bra… dårlig syn på andre, syntes stygt om andre. Jeg ser bedre på andre nå, ser 

opp til mennesker – sier det jeg mener og er ærlig. Hele klassen endret syn på hverandre. 

Vi ble mer sikre på hverandre og vi fikk et per positivt klassemiljø. 

   Intervju med gutt på 16 år som hadde MOT på ungdomsskolen 

 

En annen jente sa dette på spørsmålet om hva hun husker fra å ha hatt MOT på skolen:  

Det er en stund siden jeg har hatt MOT så jeg husker jo ikke alt, men det sitter igjen ja 

det gjør det. Det viktigste jeg sitter igjen med er mot til å si nei, og det med å inkludere 

andre. Det er det viktigste, for det bruker jeg i dag også.    

   Intervju med jente 1 på 19 år som hadde MOT på ungdomsskolen 

 

MOT har lært meg hvor viktig det er å bruke lommelykten, ikke bare på andre, men på 

deg selv også for du må liksom ha det bra selv for å kunne hjelpe andre. Jeg kunne ikke 

hjelpe en venninne hvis jeg hadde det vondt selv. For du mister så mye energi når du ikke 

har det så greit selv.  

Intervju med jente på 14 år har MOT på ungdomsskolen  

Ved hjelp av MOT fikk jeg motet. Motet til å stå opp for meg selv. Jeg har sikkert hatt det 

nedgravd en plass, men jeg har ikke turt og brukt det. Men ved hjelp av MOT så fikk jeg 

hjelp til å få det opp, opp og frem og ut. Så jeg turde å si fra og turde å si fra til han som 

mobbet meg og som mobbet vennene mine. 

Intervju med jente 3 på 19 år som hadde MOT på ungdomsskolen 

 

Informasjonen disse ungdommene ga mange år etter at de hadde hatt MOT på skolen 

viser at de har tatt med seg viktige elementer av budskapet. To personer som opplever det 

samme kan ta med seg ulike elementer av innholdet og budskapet. Brevene og 

intervjuene gir viktige tilbakemeldinger om enkeltpersoners opplevelser og mengden av 

brev gir også inntrykk av at MOT har vært viktig for mange. For å få supplerende 

informasjon og for å få et inntrykk over hvilke skoler som lykkes godt i MOT-arbeidet og 

hvem som trenger mer oppfølging har elever ved ulike MOT-skoler de siste årene blitt 

bedt om å ta stilling til en del utsagn om hvilket forhold de har til MOT – kalt 

Desemberundersøkelsen.  
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9. Desemberundersøkelsen:  

I desember blir elevene bedt om å ta stilling til en del utsagn om deres forhold til MOT på 

en skala som gikk fra helt uenig til helt enig (skala fra 1 til 7, hvor 4 er verken/eller). 

Spørreskjemaet inneholder også et åpent spørsmål om hvordan de har opplevd å ha MOT 

på skolen og hvordan MOT kan bli bedre. Tabell 1 viser landsgjennomsnittet for 8 av 

spørsmålene i 2008 og 2009, og viser at MOT blir vurdert høyest på ærlig, ekte og til å 

stole på (henholdsvis 5.93 og 5.98) begge årene. MOT blir vurdert lavest på MOT har 

gjort det lettere for meg å si nei, men svært mange av elevene opplever likevel at MOT 

hjelper dem til å si nei.  

 

Tabell 1. 

Landsgjennomsnitt desemberundersøkelsen 2008 og 2009 

 Lands- 

gjennomsnitt 

2008 

Lands- 

Gjennomsnitt 

2009 

MOT hjelper meg til å ta bevisste valg 5,10 5,21 

MOT har gjort at jeg er blitt flinkere til å bry meg om 

andre 4,96 5,09 

MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres 5,17 5,35 

MOT har gjort det lettere for meg å si nei 4,71 4,83 

MOT bidrar til et bedre klassemiljø 5,15 5,33 

MOT har gjort meg tryggere på meg selv 4,71 4,78 

MOT hjelper meg til å si hva jeg egentlig mener * 5,33 

MOT-besøkene er lærerike * 5,33 

* Dette spørsmålet var nytt fra desember 2009 

Antall svar i 2008: 2971 

Antall svar i 2009: 3561 

 

På spørsmålet om MOT bidrar til bedre klassemiljø var over 73% av elevene helt eller litt 

enig i at dette. 27% av elevene er helt enig i at MOT bidrar til bedre klassemiljø, mens i 

ca 10% av elevene er helt eller delvis uenig i dette utsagnet.  På spørsmål om MOT bidrar 

til et klassemiljø der forskjeller aksepteres svarte i underkant av 73% av elevene at de var 

litt eller helt enig i dette. I overkant av 17% svarte nøytralt på spørsmålet, mens 12% var 

uenig i dette.  

 

I 2008 ble ungdommene i tillegg bedt om å ta stilling til spørsmålet ”MOT har ingen 

effekt på meg”. Kun 5,9% av elevene svarte ”helt enig” til at MOT ikke hadde noen 

effekt, mens 36% var ”helt uenig” i dette (17% var enig i dette utsagnet mens 67% var 

uenige, gjennomsnittet var 2,76).   

 

Desemberundersøkelsen er på ingen måte en undersøkelsen i henhold til vitenskapelig 

kvalitet, den er kun ment å gi informasjon om hvorvidt elevene selv angir at de MOT 

påvirker dem. Skjemaet inneholder også et åpent felt der elevene kan angi hva som etter 

deres mening har fungert bra og hvordan kan MOT bli bedre. I følge oppsummeringene 
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fra desemberundersøkelsen er kommentarene gjennomgående positive, og med 5-10% 

som oppgir forbedringspotensiale eller er negative til organisasjonen.   

 

For å få mer informasjon om hvorvidt lærerne opplever at MOT påvirker elevene på en 

positiv måte så ble også lærerne bedt om å fylle ut et enkelt skjema i desember 2009. 260 

lærere besvarte skjemaet og på spørsmålet ”I hvor stor grad synes du at MOT har en 

positiv effekt på elevene (på en skala fra 1 (i liten grad) til 7 (i stor grad)) svarte over 

80% av lærerne enten 5, 6 eller 7 på dette spørsmålet (se figur 3).  

 

 
 

Lærerne ble også spurt om ”På hvilken måte har MOT positiv effekt på elevene”, under 

følger noen av svarene:  

• Få tro på seg selv. Danner seg mål og verdier i livet. Tar vare på seg selv og andre. 

Elevene får positive holdninger og gir fokus på valg og tro på seg selv. Engasjerer 

elevene og gir de ansvar.  

• Gjennomsyrer elevene sine holdninger – skaper godt skolemiljø, lite mobbing, 

elevene tør å være seg selv, elevene gir selv uttrykk for at MOT er positivt og ser 

fram til all undervisning som har med MOT å gjøre 

• De får hjelp til å ta de rette valgene i livet og til å leve livet fullt ut, vise MOT ved å si 

ja til det som gagner dem og nei til alt som bare skader. 

 

Videre ble lærerne spurt om de hadde meninger om hva som, etter deres mening hadde 

fungert og hvordan MOT kan bli bedre.  

 

Fungert bra: 

• Syns at MOT fungerer meget bra, de er flinke til å fornye seg, komme med nye 

opplegg. Flinke til å evaluere oppleggene sine. 
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• Alle blir sett av alle 

• Den eneste organisasjonen som bør inn i skolen. Passe med tid.  

 

Bedre:  

• Kontaktlærerne må være med og bli flinkere å bruke MOT 

• Planlegging 

• Mer MOT 

• Gruppemøter for ansatte 

 

10. Tilbakemeldinger fra voksne  

 

Under følger noen tilbakemeldinger fra voksne som på en eller annen måte har vært i 

kontakt med MOT.  

 

MOT har dannet en plattform for en helhetlig, sosialpedagogisk satsning. Det har 

engasjert elevene på en flott måte. Dette har skjedd både på besøksseansene, 

dagsprosjektene og nattarrangementet/konserten.  

Rektor ungdomsskole Telemark med ca 100 elever, 2010  

 

Arbeidet blant elevene, men også arbeidet overfor lærerne har vært med på å sette sosial 

trening på kartet på en positiv måte. Øvelsene er midt i blinken.  

Rektor ved ungdomsskole i Akershus med ca 400 Elever, 2010 

 

Skulle ønske jeg hadde vært bevisst på dette for 25 år siden.  

Bestefar  

 

MOT tar opp temaer som kan være ubehagelig å ta opp som lærer og foreldre. Med MOT 

som referanse, og et felles "MOT-begrepsapparat" er det lettere å snakke med 

ungdommene om disse temaene  

Lærer  

 

MOT er en naturlig del av hverdagen vår.. Ja vi er en MOT-skole og derfor har vi det 

bra. Så har vi Ungdom Med MOT som er håndplukket og som er på en måte elitelaget 

her som gjør en veldig god jobb ned mot barneskolene. Som leder her så er jeg veldig 

fokusert på at vi skal være stolt av det vi får til og det som er bra og den ideen med 6:1 er 

glitrende, og det er det vi jobber etter. Ja, vi har negative ting og, men det er liksom ikke 

det som er greia, det som er, er det vi får til og det som er bra. Og hvis de vet.. de vet at 

hvis noen har problemer, hvis noen gjør noe så tar vi det og så snur vi det til at de 

kanskje vinner noe på.. ja, jeg dummet meg ut, jeg beklager og rydder opp etter seg, slik 

at de tar ansvar for det de har gjort, og at de går videre med det.  

  Intervju med rektor ved ungdomsskole i Akershus med 350 elever, 2008 

 

Vi har mange eksempler på at MOT trekkes fram som forklaring på ungdommens positive 

handling eller holdning når vanskelige tema kommer opp. Det kan for eksempel være mot 

bruk av snus, der vi har overhørt ungdommer si ”- det behøver i hvert fall ikke jeg, for 

jeg er jo med i MOT!”. Vi opplever at MOT-arbeidet hjelper på selvtilliten. Vi hører at 
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våre unge rett som det er trekker frem erfaringer fra MOT. Vi erfarer at vårt barn er 

tryggere til å si nei til det hun/han ikke vil skal skje. Konkret vet vi også at MOT fungerer 

positivt i forhold til å bli tatt vare på i venneflokken. Vi kjenner til at den positive 

bekreftelsen som de unge gir hverandre skriftlig, blir høyt verdsatt, innrammet og hengt 

opp på ungdomsrommet. 

FAU på en ungdomsskole, 2007 

 

Jeg har opplevd at ungene er blitt mer oppmerksom på medelevers fortrinn. Og at de har 

fått hjelp til å uttrykke positive handlinger og egenskaper som ses hos andre med ord. 

Ved hjelp av visualisering: dvs bruke en ballong - som jeg selv opplevde som en veldig 

forståelig måte å vise forskjellen på å støtte /overføre energi til andre (ballong med luft) 

og effekten av å redusere /frata andre energi (ballong uten luft). Deretter ble det satt av 

tid til å fundere over hva som kunne gi "luft" og hva som "tømte ut luften". Også ideen 

med å sette lapper i panna på hver elev og så gi dem i oppdra å forholde seg forskjellig 

til den enkelte - avhengig av hvilket nummer som stod på lappen - opplevde jeg selv som 

en svært god måte å poengtere tilfeldighetene i at den ene blir slik og den andre sånn. Og 

at en del av utgangsposisjonen (eks. utseende, den kroppen man fikk) ikke var selvvalgt, 

men kan sammenlignes med et lotteri.  

Vikar på ungdomsskole i Nordland med ca 150 elever, 2010 

 

Elevene viser at de er stolte over å være MOT-ungdommer, bærer MOT- effekter. Som 

rektor har jeg vært med på en del MOT-møter, der har flere ungdommer gitt tydelig 

uttrykk for at MOT- undervisningen og MOT-praktiseringen har gjort dem tryggere på å 

være seg selv og ta egne valg, ikke "dilte" etter. MOT har også fått innpass hos de 

ansatte på skolen. Opplever at foresatte også er stolte over å dele til andre at vi er en 

MOT- skole  

Rektor ved ungdomsskole i Troms med ca 150 elever, 2010 

 

Eg har tre års røynsle frå arbeid etter MOT-konseptet og dette er det desidert beste 

arbeidsreiskap eg har vore med på i samband med forebyggjing av mobbing, bygging av 

sjølvtillit, klassemiljø og arbeid med å bry seg om andre. 

Tidligere rektor ved skole i Bergen, 2008 

 

Potensielle negative konsekvenser 

Ovenfor er det referert til en lang rekke positive erfaringer med MOT som er i tråd med 

organisasjonens formål. Et spørsmål som må stilles i denne sammenheng er om 

virksomheten også kan ha negative konsekvenser, og eventuelt hvilke. Som vi har sett har 

MOT satt seg høye mål og ambisjoner med arbeidet. Derfor er det også rimelig å forvente 

barrierer i den praktiske gjennomføringen og kanskje også utilsiktede negative 

konsekvenser. 

 

På bakgrunn av generell innovasjonsteori kan det for eksempel forventes å oppstå 

hindringer ved en skole hvis formålet med MOT blir underkommunisert. Mangelfull 

klargjøring av et fellesperspektiv kan bidra til misforståelser og kanskje nedvuderinger av 

opplegget. Dette innebærer at hvis lærere og skoleledelse ikke oppfatter og aksepterer 
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verdien av MOTs målsetting og pedagogiske opplegg kan arbeidet møte betydelige 

hindringer. Hvis forskjellige former for motstand blant ansatte bevisst eller ubevisst 

signaliseres til elevene, kan mange ressurser bli bortkastet på et lite konstruktivt sidespor. 

Dette tilsier at det vil være behov for et godt grunnlagsarbeid for at en skole eller 

kommune settes i stand til å gi MOT-arbeidet en tilstrekkelig prioritet. Dette vil gi et 

nødvendig grunnlag for MOT-informatørenes arbeid.  

 

En potensiell negativ konsekvens ved å snakke om å være modig og å vise mot sammen 

med ungdommer, er at man også møter ungdommer som har erfart og kanskje fortsatt 

opplever at de ikke klarer å si nei. Dette kan gjelde både små og store ting, som for 

eksempel det at en ikke klarer å si nei til venner som spør om de skal være med på kino 

når de heller vil gjøre noe annet, til at de ikke klarer å si nei til å prøve rusmidler eller 

delta i seksuell aktivitet som de egentlig ikke ønsker å være med på. Disse ungdommene 

kan få en påminnelse om denne ”personlige svakheten” og kan dermed få opp vanskelige 

følelser og negative opplevelser. Da vil opplegget kunne ha uheldige og i verste fall 

marginaliserende konsekvenser. Dette peker på en dynamikk som det er viktig at MOT-

informatørene er bevisst og tar med i vurderingene i møtet med de unge. Dette innebærer 

også en forståelse av at en god og respektfull tilnæring kan medføre at ungdom får støtte 

og hjelp til å realisere noe som på forhånd kanskje oppleves som uoppnåelig.  

 

Det er også viktig å være seg bevisst at det i en vektlegging av forskning som grunnlag 

for MOTs virksomhet, vil kunne ligge flere fallgruver. En av disse handler om de 

negative konsekvensene som kan følge i sporene av hyppige resultatevalueringer både 

ved de forenklende fokuseringer på det som lettest lar seg registrere, ved forstyrrelser av 

den pedagogiske virksomheten og i organisasjonen og selvsagt ved ressursbruken.  

En annen reservasjon består i anvendelsen av publisert forskning, som krever en kritisk 

distanse til teorier og postulater som lanseres – som oftest med basis i livskontekster som 

er vidt forskjellige fra det skolelivet der MOT opererer. Vurderinger av den praktiske 

validiteten av publiserte tanker og teorier, herunder avdekking av medfølgende uønskede 

konsekvenser, stiller krav til kvalifiserte utprøvinger. For MOT betyr dette i første rekke 

en gjennomgående holdning om å utvise faglig varsomhet.    

 

For øvrig må det også vurderes som en negativ konsekvens om MOTs virksomhet ved en 

skole eller kommune fungerer ansvarsfraskrivende for den normale skole- og 

oppvekstvirksomheten. Derfor er det viktig å understrekes at MOT er en tilleggsressurs 

som ikke erstatter, men bidrar til å forsterke en sentral del av skolens lovpålagte 

opplæringsansvar.     
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Kapittel 11. Konklusjoner og vurderinger 
 

MOT har gjennom de snart 15 årene organisasjonen har eksistert, gjennomgått en sterk 

utvikling. Det gjelder dels med hensyn til det faglige refleksjonsgrunnlaget, men primært 

ved omfanget av den praktiske virksomheten. Her skal vi først trekke fram noen 

grunntrekk ved MOTs perspektiv- og teorigrunnlag. Dernest skal vi sammenfatte 

hovedtrekken i konklusjoner i de evalueringsstudiene som er gjennomført de siste årene. 

Til sist presenterer vi noen framtidsrettede vurderinger. 

 

Perspektiv- og teorigrunnlag 

Helt fra starten har MOTs arbeidsgrunnlag vært preget av en menneskeforståelse der barn 

og unge framtrer som både sårbare og robuste. Det er også karakteristisk at 

læringsprosessen forstås som en helhet som handler både om å kunne, vite og ville. 

Læring involverer så vel atferd, fornuft, følelser og holdninger, og barn og unge trenger 

både støtte og oppmuntring i sin kompetanseutvikling. MOT framtrer også med en 

helhetlig samfunnsforståelse, som eksplisitt utrykkes ved en målsetting om ”en 

fellesforstått ansvarlighet for oppvekst” (Befring, 1999: 49)  

 

MOT har hatt og har en markant fornyende forebyggingsprofil. Fra starten satset således 

organisasjonen på en alternativ tilnærming der tradisjonelle virkemidler ikke maktet å 

demme opp for vold, rusmiddelbruk og utstøtingsprosesser. Det essensielle ved MOTs 

tilnærming har vært å støtte barn og unge til å stå på egne ben, til å tro på egne krefter og 

muligheter (ibid: 46). Samtidig har MOT satset på å hjelpe de unges kontekstuelle 

relasjoner, foreldre, lærere osv for å bli bedre støttespillere for unge mennesker. Dernest 

har MOTs tilnæring bestått i å utvikle en allianse med en stor folkebevegelse, idretten, og 

derigjennom anvende idrettsutøvere både som frontfigurer, rollemodeller og pedagogiske 

aktører. 

 

Alle de tilnærmingene som her er påpekt er preget av de faglige perspektivene som ikke 

minst har framstått de siste tiårene ved en konstruktivistisk menneske- og 

læringsforståelse. Her poengteres mulighetsperspektivet, avhengigheten til andre og ikke 

minst at barn og unge er de viktigste aktørene i egne liv. Dette handler om å utvikle 

ansvarlighetsevne på egne og andres vegne. I dette ligger det også et etisk perspektiv: ”Vi 

er avhengige av hverandre, vi har makt over hverandre, og vi må lære å bruke denne 

makten slik at det kommer våre medmennesker til gode” (Ibid. 46)  

 

Arbeidet med denne rapporten har avdekket at MOTs perspektiv- og teoriutvikling har 

gått videre etter disse hovedlinjene. Som vi har påpekt i det foregående har betydningen 

av unge menneskers tiltro til egne muligheter blitt enda sterkere poengtert enn tidligere.  
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Evalueringer 

 

Av presentasjonen i foregående kapittel kan vi merke oss at i samtlige av studiene der 

ungdommene ble spurt om de selv opplevde at MOT på en eller måte hadde påvirket 

dem, så oppgir de aller fleste at de var blitt påvirket. Denne andelen økte for øvrig fra 

2003 og fram til 2010. I studien som ble gjennomført av Ingebrigtsen og Sæther framgår 

det blant annet at ungdom som svarte at de var påvirket av MOT, også opplyste om klart 

lavere alkoholbruk enn de som svarte at de ikke er påvirket av MOT, og at de hadde 

grepet inn når noen ble mobbet. Disse ungdommene svarte også langt hyppigere at MOT 

bidrar til et bedre miljø.        

 

Da 10.klassinger på MOT-skoler og sammenligninggskoler svarte på en rekke spørsmål 

våren 2009 skåret MOT-skolene systematisk bedre. Blant annet rapporterte færre elever 

at de ble mobbet flere ganger i uken på MOT-skolene sammenlignet med både de 

sammenligningsskolene og landsgjennomsnittet. Det var også flere elever på MOT-

skolene som rapporterer at de ikke ble mobbet i det hele tatt. I tillegg skåret MOT-

skolene høyere på å tørre å bry seg om andre, de opplever klassemiljøet som tryggere, de 

syns de er flinkere til å si nei, flere føler seg sett, og de er mer læringsorienterte.  

 

Det kan for øvrig pekes på at det å være læringsorientert bidrar til å øke 

motstandsdyktigheten gjennom at man er mer opptatt av læringsprosessen enn resultatet. 

De som er læringsorienterte ser på det å mislykkes med noe som et resultat av at man 

ikke har jobbet hardt nok, mens de som er prestasjonsorienterte i større grad ser det som 

et personlig nederlag eller en karaktersvakhet.   

 

Her skal det også pekes på en empirisk kartlegging der det framgår at det er blant 

9.klassinger at forskjellen på MOT-skoler og sammenligningsskolene er størst. Mens 

sammenligningsskolene hadde en nedgang både med hensyn til tro på egne krefter, 

selvtillit og optimisme fra 8.klasse til slutten av 9.klasse, forekom det ikke noen slik 

negativ tendens ved MOT-skolene. Det samme resultatet ble funnet på skoler som svarte 

på spørsmål før de startet med MOT og deretter etter at programmet MOT i 

ungdomsskolen hadde vært brukt i ett år. I motsetning til året før der elevene i 9. klasse 

oppga at de trivdes dårligere på skolen enn elevene i 8. og 10.klasse, så var det en mer 

positiv utvikling i 9.klasse etter at skolene hadde startet med MOT.  Det vil si at det ikke 

var den samme nedgangen fra 8. til 9.klasse sammenlignet med året før. I likhet med 

andre undersøkelser så ser det ut til at MOT-arbeidet motvirker en negativ utvikling som 

skjer ved mange skoler i 9. klasse. Dette kan trolig fortolkes som en kombinert 

konsekvens av metodiske og faglige aspekter.  

 

I en analyse av et utvalg brev hvor ungdommer gir konkrete tilbakemeldinger, gir uttrykk 

for at MOT har vært med og styrket deres personlige utvikling. Av brev og e-poster fra 

ungdommer som har hatt MOT i tre år på ungdomsskolen gir uttrykk for at MOTs 

innflytelse på ungdom omfatter selvtillit, økte forutsetninger til å ta egne valg, ha mot til 

å leve, si nei og bry seg i utvidet forstand. Tilbakemeldningene viser også at ungdom 

opplever at de gjennom MOT-besøkene ble bevisstgjort at de er aktører i egne liv og at de 

kan ta egne valg. 
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Resultatene fra de empiriske undersøkelsene støttes opp av tilbakemeldingene fra både 

elever og ansatte ved skolene. Skolepersonell på alle nivåer rapporterer om at MOT-

arbeidet har hatt en positiv effekt på deres elever, både når det gjelder klassemiljø og 

atferd. I en kartlegging der lærerne ble spurt om på hvilken måte MOT har en positiv 

innflytelse på elevene, framkom disse hovedsvarene:  

 

- Få tro på seg selv. Danner seg mål og verdier i livet. Tar vare på seg selv og andre.  

- Elevene får positive holdninger og gir fokus på valg og tro på seg selv. 

- Engasjerer elevene og gir dem ansvar.  

- Gjennomsyrer elevene sine holdninger – skaper godt skolemiljø, lite mobbing, elevene 

tør å være seg selv, elevene gir selv uttrykk for at MOT er positivt og ser fram til all 

undervisning som har med MOT å gjøre. 

- De får hjelp til å ta de rette valgene i livet og til å leve livet fullt ut, vise MOT ved å si ja 

til det som gagner dem og nei til alt som bare skader. 

 

De mange empiriske undersøkelsene supplert med analyser av brev, intervju og uformelle 

tilbakemeldinger fra både ungdommer og skolepersonell, tyder på at MOT klarer å nå sin 

djerve målsetting om å utvikle selvtiltro og motstandskraft og bevisstgjøre ungdom til å 

vise mot og ta egne valg.  

 

Vurderinger 

MOT har gjennomgått en sterk og løfterik utvikling på relativt kort tid. Organisasjonen 

har innenfor sine operasjonsrammer lykkes i å realisere sine mål på en overbevisende 

måte. Praktisk talt samtlige av de evalueringene som er gjennomført har således gitt 

positive tilbakemeldinger. Det er grunnlag for å fastslå at MOT har utviklet seg til å bli 

en ressurs for den viktige delen av samfunnslivet som handler om oppvekst, opplæring og 

forebyggende virksomhet. Utviklingen har gått i den retning som ble forventet i 

evalueringsrapporten fra 1999, der det ble påpekt at denne organisasjonen trolig var 

kommet for å bli ”og ikke bare en døgnflue som er prisgitt noen ildsjeler og et 

sponsorvillig næringsliv” (Befring, 1999: 48).  

 

Gjennom rekruttering av medarbeidere, skoler og kommuner som ser verdien av og gir 

ressurser til å arbeide med å bygge positive miljø, har MOT de siste årene utviklet seg 

mye. Erfaringene tilsier at MOT nok ikke hadde vært der organisasjonen er i dag uten 

mennesker som har bidratt med å bevisstgjøre, utvikle, styrke og hjelpe ungdom på skoler 

og i kommuner. Disse mennesker har bygd opp både tillit og engasjement fra både 

ungdom og voksne.  

 

For at det holdningsutviklende arbeidet skal lykkes må holdningene bli en så tydelig og 

stabil del av personens livsverden at han eller hun makter å stå for dem når de blir møtt 

med motstand. Det vil si at en i praksis klarer å si nei til det en ikke ønsker å ta del i, at 

man klarer å bry seg om andre som trenger det til tross for at man risikerer å bli stående 

alene, å gjøre det en liker og har lyst til selv om andre syns det er rart. MOT bidrar til at 

ungdommer klarer dette ved å gi impulser til å fremme utviklingen av optimisme, 
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selvtillit, og tro på egne krefter, noe som bidrar til skolens mål om å bidra til ungdommer 

som kan mestre egne liv.  

 

Norsk skole skal forholde seg både den generelle delen av læreplanen og de spesifikke 

læreplanene. Det er et betydelig gap mellom disse planene og hvis ikke skolene jobbber 

bevisst og målrettet mot målene i det generelle læreplanverket så dekkes ikke disse av 

innholdet i de fagplanene. Ut fra målsettinger, organisering, evalueringer og 

tilbakemeldinger fra både ungdommer og voksne vurderer vi at MOT kan benyttes som et 

virkemiddel for en skole for å nå flere av målene i den generelle læreplanen. I tillegg kan 

programmene også bidra til at skolene når flere av kompetansemålene i de spesifikke 

lærerplanene. 

 

I likhet med at det er et skille mellom læreplanene så er det også et skille mellom det 

potensialet hver enkelt elev har som menneske og det man presterer og gjør i 

skolesammenheng. I en hektisk hverdag med fokus på å nå målene for de ulike fagene er 

det lett å merke seg prestasjoner og atferd og ikke det elevene er. Hvis man ikke virkelig 

ser etter og er bevisst på å ha positiv fokus så er det ikke alltid like lett å legge merke til 

de gode egenskapene eller kvaliteten til elevene sine. Hos enkelte elever hender det at 

noen egenskaper eller kvaliteter ”drukner” i ulike typer atferd som tar større 

oppmerksomjet. Mange som arbeider med ungdom klarer å se mennesket og hvilke 

potensiale som ligger der, og kanskje tenker de som Michelangelo som så på hver 

steinblokk og sa ”I hver eneste marmorblokk så ser jeg en statue så klart som om den sto 

foran meg, formet og med perfekt holdning. Jeg må bare få bort all ujevnheten og alle 

lagene som holder dem innelåst slik at andre ser det jeg ser”.  

 

En av de tunge utfordringen for MOT vil bestå i å opprettholde faglig troverdighet uten å 

miste engasjementet og kraften i sin virksomhet. Her er det også en utfordring å få mer 

gehør hos sentrale skoleaktører: de som setter den overordnede pedagogiske dagsordenen 

for barn og ungdom. Dette handler om behovet for alternative tilnærminger til 

ungdomsskolens nåværende innhold og utforming der verdier som likeverd og 

inkludering kommer i konflikt prestasjonsrangeringer og sammenlignende og 

evalueringsordninger.  

 

Et skritt på veien kan være å ikke isolere MOT til noe som er uavhengig av resten adv 

skolehverdagen. MOTs arbeid handler om det hele mennesket, og MOT er i forkant av å 

forebygge. MOT bidrar med å bygge opp unge mennesker, og MOT bygger miljø. På 

etterutdanningssamlingen som ble gjennomført i september 2010 oppsummerte Vårvik en 

del punkter i relasjon til positiv kulturbygging som belyser MOTs tilnærminger:   

 

- Vi kan ikke lage en lov som forbyr ensomhet og usikkerhet, men vi kan skape en 

kultur som byr på mennesker som er robuste, og som gjør andre verdifulle 

- Vi kan ikke lage en lov som forbyr egoisme, men vi kan skape en kultur som byr 

på mennesker som viser hensyn og omtanke 

- Vi kan ikke lage en lov som forbyr feighet, men vi kan skape en kultur som byr på 

mennesker som viser mot. 
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Måten MOT er bygd opp på og arbeider på viser at organisasjonen i stor grad har 

potensiale til å fungere kulturbyggende og således må vurderes som noe mer enn ”kun” et 

program. Hovedmålet om å bidra til at ungdom tar egne valg og viser mot er noe som 

flere med fordel kan ha i bakhodet i møte med ungdom fordi det kan hjelpe oss med 

måten vi opptrer på ovenfor ungdom. 

 

Til slutt: Spørsmålet om MOT skal få et utvidet ansvarsrom og ressurser til å arbeide med 

de store innholds- og systemproblemene i skolen, vil være avhengig av at sentrale 

offentlige utdanningsaktører ser verdien av og utviklingsmulighetene i et slikt 

engasjement. På bakgrunn av de pedagogiske grunntankene i den prinsipielle delen av 

læreplanverket er det vår vurdering at MOT bør kunne vurderes som en god alliert i 

bestrebelsene for å gjennomføre nødvendige reformer av det eksisterende skolekonseptet. 

Dette vil i korthet bestå i et sterkere fokus på hele mennesket og tilrettelegge for 

opplæring i å mestre livet. 

  



 75 

Referanser 
 

Askheim, O. P., Fauske, H., & Mathisen, V. (1996). Risikoungdom - forebygger 

skoleverekt problemutvikling? Norsk Pedagogiske Tidsskrift, 1. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: W.H. Freeman and 

Company. 

Befring, E. (1999). Evaluering av MOT - En kartlegging og vurdering av MOTs 

målsetting, pedagogiske virksomhet og forebyggende resultater for tidsrommet 

1994 - 1999. Oslo/Trondheim. 

Befring, E. (2004/2007). Skolen for barnas beste. Oppvekst og læring i eit pedagogisk 

perspektiv. Oslo: Det Norske Samlaget. 

Befring, E. (2007). Kva er det som gjer den gode skolen god? In O. H. Kaldestad, E. 

Reigstad, J. Sæther & J. Sæthre (Eds.), Grunnverdier og pedagogikk. Bergen: 

Fagbokforlaget. 

Befring, E. (2008). Forebygging i en psykososial kontekst. In E. Befring & R. Tangen 

(Eds.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 

Befring, E. (2010). Oppvekst og læring for et verdig liv. In J. Buli-Holmberg & S. Nilsen 

(Eds.), Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Oslo: Universitetsforlaget  

Befring, E. (Ed.). (1997). Oppvekst og Læring. Eit sosialpedagogisk perspektiv på barns 

og unges vilkår i velferdssamfunnet. Oslo: Det Norske Samlaget  

Berg, N. B. J. (2005). Elev og menneske. Psykisk helse i skolen. Oslo: Gyldendal 

Akademisk Forlag. 

Breilid, N. (2007). Ungdoms læringserfaringer. Utdanningsvitenskapelig Fakultet, 

Universitetet i Oslo  

Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. 

American Psychologist, 32(7), 513-531. 

Bø, I. (2005). Påvirkning og kontroll - om hvordan vi former hverandre. Bergen: 

Fagbokforlaget. 

Dweck, C. S. (1999). Self-theories: Their role in motivation, personality, and 

development. Philadelphia, PA: Psychology Press. 

Frønes, I. (2006). Moderne barndom. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 

Furman, B. (2005). Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Stockholm: Natur 

och Kultur. 

Gjertsen, P. Å. (2007). Samarbeid med barn, familie og nettverk. In P. Å. Gjertsen (Ed.), 

Forebyggende barnevern. Samarbeid for barnets beste. Bergen: Fagbokforlaget. 

Grant, H., & Dweck, C. S. (2003). Clarifying Achievement Goals and Their Impact. 

Journal of Personality and Social Psychology, 85(3), 541-553. 

Haug, P. (2003). Evaluering av Reform 97: sluttrapport frå styret for Program for 

evaluering av Reform 97. Oslo: Norges forskningsråd. 

Ingebrigtsen, J. E., & Sæther, S. A. (2004). Evaluering av MOT i ungdomsskolen: Senter 

for idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as. Rapport 1/04. 

Ingebrigtsen, J. E., & Sæther, S. A. (2005). MOT i ungdomsskolen 2004/05. Trondheim: 

Senter for idrettsforskning. NTNU Samfunnsforskning as. Rapport 1/05. . 

Ingebrigtsen, J. E., & Sæther, S. A. (2006). MOT i ungdomsskolen 2005: Senter for 

idrettsforskning, NTNU samfunnsforskning as. Rapport 2/06. 

Jenssen, B. (2002). Kompetence og pædagogisk design. København: Nordisk Forlag A/S. 



 76 

Lassen, L., & Bostrøm, L. (2006). Enabling Lifelong Learning in Education, Training 

and Development. Universitetet i Oslo: Oslo. 

Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for Intelligence Can Undermine Children's 

Motivation and Performance. Journal of Personality and Social Psychology, 

75(1), 33-52. 

Nielsen, T. (2008). Implementation of learning styles at the teacher level. Education + 

Training, 50(2), 155-166. 

NOU. (2003: 16). I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle (Vol. 

2007). Oslo: Kunnskapsdepartementet. 

NOU. (2009:8). Kompetanseutvikling i barnevernet. Kvalifisering til arbeid i barnevernet 

gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning. 

Nygård, R. (1993). Aktør eller Brikke? Om Menneskers Selvforståelse. Oslo: Ad Notam 

Gyldendal. 

Peterson, C., & Park, N. (2004). Classification and measurment of character strengths: 

Implications for practice. In P. A. Linley & S. Joseph (Eds.), Positive psychology 

in practice (pp. 433-446). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 

Plaks, J. E., Grant, H., & Dweck, C. S. (2005). Violations of implicit theories and the 

sense of prediction and control: Implications for motivated person perception. 

Journal of Personality and Social Psychology, 88(2), 245-262. 

Rognhaug, B. (1992). Begrepslæring gjennom multimedia – veien til kunnskap: en 

modellstudie av kunnskapsbasert programutvikling og datastøttet begrepslæring. 

Oslo: Hosle, Universitetet Institutt for spesialpedagogikk. Doktoravhandling. 

Ruud, E. B. (2010). Jeg vil også være med! Lekens betydning for barns trivsel og sosiale 

læring i barnehagen: Cappelen Akademiske Forlag. 

Schunk, D. H., & Pajares, F. (2001). The Development of Academic Self-Efficacy. In A. 

Wigfield & J. Eccles (Eds.), Development of achievement motivation. San Diego: 

Academic Press. 

Skaalvik, E., & Skaalvik, S. (2005). Faglig selvoppfatning predikerer læring (Vol. 9). 

Oslo: Utdanningsforbundet. 

Skogen, K. (2008). Spesialpedagogisk arbeid med organisasjonsforståelse. In E. Befring 

& R. Tangen (Eds.), Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 

Usher, E. L., & Pajares, F. (2008). Sources of Self-Efficacy in School: Critical Review of 

Litterature and Future Directions. Review of Educational Research, 78(4), 751-

796. 

Weissberg, R. P., Kumpfer, K. L., & Seligman, M. P. (2003). Prevention That Works for 

Children and Youth. American Psychologist, 58(6/7), 425-432. 

Øia, T., & Fauske, H. (2010). Oppvekst i Norge (2.utgave). Oslo: Abstrakt Forlag  

 

 

 


