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Positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen

Modell for inkluderende og systemrettet arbeid i
skolen
«Response to intervention» (RTI)



Response to intervention (RTI) er et skoleomfattende perspektiv for
inkludering og tidlig intervensjon:



1) Elever skal få hjelp så fort de trenger det, og med økende
intensitetsnivå på tiltak,



2) bygger på kunnskaps/forskningsbaserte tiltak,



3) en problemløsende tilnærming for å tilpasse tiltak til elevens
behov og for å ta beslutninger om undervisningen,



4) systematisk innsamling av data og evaluering for å avgjøre om
elever gjør tilfredsstillende framskritt.

Response to interventions: Tilpasning av tiltak til elevenes funksjonsnivå

Tidligere forskning om PALS


PALS ble først prøvd i Norge i 2002-2005 og evaluert etter 2 år i 4
skoler, med lovende resultater.



En andre evaluering med et større utvalg og et mer robust design
2007 – 2012.



28 PALS skoler og 20 sammenligningsskoler.

PALS studien


Evaluering av skolemodellen PALS med et styrket kvasieksperimentelt design,



Data samlet inn fra mer enn 1.200 lærere og 7,640 studenter ved
fire målepunktene over fire skoleår på 28 intervensjonsskole og 20
sammenligningsskoler,



Respondenter var rektorer, lærere, assistenter, spesialpedagoger,
SFO-ansatte og elever i fjerde- til syvende klasse (9-12 år),



Resultatevalueringen ble gjennomført etter ett og tre års erfaring
med PALS modellen.

PALS EVALUERINGEN


T1 (basislinje/pre1, bare ansatte) - 6 mndr før
intervensjonen.



T2 (pre2) – ved starten av skoleåret og oppstart
av PALS modellen.



T3 – ved slutten av første skoleår med PALS.



T4 – ved slutten av andre år med PALS (bare
elever)



T5 (post) – ved slutten av 3. skoleår med PALS,
da modellen skulle være fullt implementert.

Endringsteori


Skolen kan påvirke elevenes atferd, både positivt og negativt,



En skoleomfattende modell der felles forventninger og regler
formidles i skolen og hjemme,



Legger vekt på positiv atferdsstøtte der ansatte underviser i regler
og anerkjenner regelstyrt og pro-sosial atferd,



Elevenes sosiale atferd påvirkes av hvordan:
–
–
–
–

lærere og andre ansatte er modeller for ønsket atferd,
de uttrykker positive forventninger,
de underviser og håndhever regler, og
de oppmuntrer sosiale ferdigheter.

Forskningsspørsmål


Har skoler som implementerer PALS-modellen lavere forekomst av
problematferd i og utenfor klassen (vurdert av lærere/ansatte)?



Utvikler skoler som bruker PALS et mer positivt læringsklima i
klassen i forhold til sammenligningsskolene ? (vurdert av ansatte og
elever)



Påvirkes resultatene av hvor godt skolene implementerer modellen
og av skolestørrelsen?

PALS som implementert i Norge
Skoleomfattende positiv atferdsstøtte undervisning i regler og sosiale
ferdigheter,
 Felles positive forventninger, systematisk ros og oppmuntring av prososial
atferd,
 Skoleomfattende «milde» og umiddelbare konsekvenser på regelbrudd,
 Tilsyn på alle skolens arenaer (SWIS),


Smågruppeundervisning som tidsavgrenset skolefaglig eller sosial
opplæring (f.eks. SNAP grupper), - «Sjekk-inn-sjekk ut» rutiner for elever,
 Individuelle tiltak Funksjonell atferdsvurdering (FBA) og individuelle
planer (IOP).


Klasseledelse for lærere,
 Foreldreinformasjon og samarbeidsstrategier.


Implementeringsstrategi


Det tar tre til fem år å fullt ut å iverksette PALS-modellen,



Hver skole etablerte team (tre til fire lærere, rektor, en pp-rådgiver og en
foreldrerepresentant) med ansvar for å planlegge, informere, gjennomføre,
overvåke og rapportere om tiltak og resultater på skolen,



Teamene fikk lokal opplæring og veiledning fra en sertifisert PALS veileder
som var rekruttert fra PPT eller Statped,



Skoleteamet underviste de øvrige ansatte i nøkkelfunksjoner og
intervensjonskomponenter,



Skolene brukt ulike nettbaserte tilbakemeldingssystemer basert på nasjonalt
standardiserte vurderingsverktøy for å sikre databaserte avgjørelser og
rutiner, og for å opprettholde implementeringskvalitet.

• For å ta hensyn til at elever og ansatte ved
hver av skolene kunne påvirke hverandres
svar (omtales som respondenter “nested
within schools”) ble det benyttet en flernivå
(multi-level) analyse.
• En
•
•
•

3-nivåmodell ble anvendt:
nivå 1: Tid
nivå 2: Individer
nivå 3: Skoler

• Kovariater: Totalt antall elever, andel
elever med utenlandsk bakgrunn, andel
elever med spesialundervisning og andel
ansatte uten formell utdanning.

Analytisk strategi

Hovedeffekter - Personalvurderinger
Change within group
PALS

Difference in change

Control

T1-T3 T1-T4 T1-T3 T1-T4 T1-T3

p

T1-T4

p

d

Problematferd på fellesområder

-1.22

-2.70

-0.39

-1.19

-0.83

.043

-1.51

.001

0.25

Problematferd i klassen

-1.24

-3.13

-1.74

-1.99

0.50

.374

-1.14

.092

0.13

Læringsmiljø i klassen

0.41

1.77

0.30

0.83

0.12

.737

0.93

.017

0.17

Collective efficacy

1.08

3.13

0.51

0.84

0.57

.165

2.28

.000

0.34

Self-efficacy

2.15

6.54

0.87

4.01

1.28

.176

2.53

.014

0.14

Positiv atferdsstøtte

-0.17

6.72

-0.88

0.16

0.71

.133

6.56

.000

0.91

Atferdskorreksjoner

-0.75

-0.93

-0.67

-0.92

-0.09

.642

-0.02

.943

0.01

PALS hovedeffekter - personalvurderinger


Positiv utvikling i løpet av studieperioden ble observert i begge
skolegrupper (2007-2012),



De positive endringene var imidlertid betydelig større i PALS skolene
enn i sammenligningsskolene,



Etter 1 år, positiv effekt på én utfalls variabel,



Etter 3 år, hovedeffekter på 6 av de 7 utfallsvariablene,

Effektstørrelser: d = 0,13 til 0,91.

Påvirker PALS inkludering?


Antall elever som ble helt eller delvis segregert på grunn av
problematferd falt med 37,5% i studieperioden i PALS skolene,
mens antallet faktisk økte med 54% i kontrollskolene (men obs: små
tall).
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Implementeringskvalitet


Etter tre år, hadde 75% av PALS skolen (N = 18) implementert
PALS med nødvendig integritet/kvalitet (minimum 80% på EBS-SAS).



Universelle tiltak knyttet til skoleomfattende, felles arenaer, og
klasserommet ble godt implementert i de fleste skoler (86% - 96%).



Implementering av tiltak for elever i moderat til høy risiko for
alvorlige atferdsproblemer (nivå 2 og 3) syntes å være et "svakt
ledd" fordi bare 8 av 28 skoler hadde nådd 80% grensen etter tre
år.

Hva kjennetegnet skoler med høy eller lav
implemeteringskvalitet?


Skolestørrelse: som forventet var implementeringen mest vellykket i
mindre skoler, og henholdsvis 37%, 54% og 53% av de små, mellomstore
og store skolene hadde skårer under gjennomsnittet på implementeringsskalaen,



Andel ufaglærte: Skolene med den høyeste andel ikke-faglært personale
hadde den beste gjennomføringen,



Andel innvandrerelever: Blant skoler med den høyeste andelen elever
med innvandrerbakgrunn hadde bare 33% høy gjennomføring,



Andel problemelever: Implementering av PALS var også mer
problematisk i skoler med en høy andel elever med spesialpedagogiske
behov, som var helt eller delvis segregert, eller som var utvist fra skolen.

Implementeringskvalitet som moderator

Skolestørrelse som moderator
•

Små skoler < 200 elever

•

Moderat store skoler:

•

201-350 elever

•

Store skoler:

•

351 – 780 elever

Sørlie & Ogden (2015)

Konklusjoner


De longitudinelle multi-level analysene viste en signifikant positiv
effekt av PALS-modellen over tid på elevenes problematferd og
læringsklimaet i klassen,



I forhold til sammenligningsskolene, var det en større nedgang i alle
typer problematferd i PALS skolene, og det var en større andel
inkluderte elever,



Dette gjaldt spesielt for skoler med høy kvalitet i gjennomføringen
og for skoler med mindre enn 350 elever,



Reduksjon av alvorlige og moderate problematferd i klasserommet
var bare tydelige i PALS skoler med høy gjennomføringsgrad.

Hvorfor gjorde sammenligningsskolene
det så bra?


Nærmere undersøkelser viste at de fleste sammenligningsskolene hadde
iverksatt andre skolebaserte programmer eller prosjekter i løpet av
studieperioden,



I følge rektorene hadde alle unntatt tre av kontrollskolene gjennomført ett
eller to programmer rettet mot mobbing, sosiale ferdighetstrening, eller
læringsmiljøet,



Dermed ble PALS satt på et hardere test enn opprinnelig forutsatt,



Snarere enn å sammenligne PALS skolene med vanlig praksis, ble de
sammenlignet med skoler som gjennomførte andre systematiske
intervensjoner rettet mot elevenes atferd og læringsmiljøet.

Begrensninger ved studien


Siden det var en ‘matchet’ og ikke en randomisert studie, så kan ikke
spørsmålet om kausalitet besvares på en entydig måte,



Selv om det var mange indikasjoner på at skolene var representative for
norske skoler ved starten av studien, så kan vi ikke fastslå med sikkerhet at
de var det,



Så selv om mye ble gjort for at skolegruppene skulle være sammenlignbare, kan det ikke utelukkes at skolene var forskjellige på ikke-observerte
variabler,



Skolenes personale var både en viktig informantgruppe og ansvarlige for
implementeringen av modellen – det kan ha påvirket svarene i en positiv
retning.

Konklusjoner
• Funnene tyder på at PALS har betydelige og positive effekter på
nivået av problematferd i skolen, på læringsmiljøet i klassen, så vel
som på inkludering, lærerpraksis i klasserommet og på lærernes
egenvurderte kompetanse (self-efficacy og collective efficacy).
• PALS hadde også differensielle effekter:
• Bedre resultater på skoler med høy implementeringskvalitet,
•
Bedre resultater i små og mellomstore skoler (N< 350),
• Bedre resultater for elever med høyt risikonivå.

