
HÅNDTERING AV OPPFØRSEL FOR NYE LÆRERE: 
EN VERKTØYKASSE

ANDRE EGENSKAPER VED NYE LÆRERE SOM EFFEKTIVT HÅNDTERER ADFERD

Kjenn skolens oppførselsreglement i 
detalj og bruk konsekvenssystemet på 
en forutsigbar og konsistent måte.

Be alltid om støtte når det er 
nødvendig. 

Regler, sanksjoner og normer kan 
ha unntak, men de bør være logiske, 
konsistente og sjeldne.

Forbered deg mentalt på de vanligste 
oppførselsutfordringene; fokuser 
tydelig på hva de er, og eksakt 
hvordan du skal oppføre deg og hva 
du skal si. En slik “oppskrift” kan 
gi inspirasjon når det må tas raske 
avgjørelser.

Kontakt de foresatte så ofte som 
mulig før det er nødvendig. Dermed 
vil du utvikle positive relasjoner 
som vil være nyttige når du senere 
trenger hjelp og støtte.

Repeter eksplisitt normer, rutiner 
og konsekvenssystemet flere ganger 
gjennom året, både for å minne 
klassen og deg selv på hva som er 
blitt avtalt.

Hvis elevene viser et mønster av dårlig 
oppførsel som er motstandsdyktig mot 
rutiner, diskusjoner og konsekvenser, 
spør om hjelp og eskaler oppover i 
skolens hierarki. 

Fasthet og forutsigbarhet er 
nøkkelen til å utvikle en tillitsfull 
relasjon med elevene, spesielt med 
sårbare og spesielt utfordrende 
elever. 

Vis alltid elevene verdighet og 
forvent at de viser andre det samme, 
inkludert deg.

SANKSJONER

Milde sanksjoner stopper fremtidig 
dårlig oppførsel ved å knytte negative 
konsekvenser til uønskede handlinger. 
De er ikke alltid effektive, men det er 
det ingen strategi som er. Fordi den 
avskrekkende effekten av sanksjoner 
er størst i et miljø med høy grad av 
tillit er det viktigere at sanksjonen er 
konsekvent enn at den er kraftig - det 
vil si at elevene skal kunne forvente 
at en konsekvens følger av dårlig 
oppførsel. Sanksjoner er en nødvendig 
del av ethvert system for å håndtere 
oppførsel, og lærere bør ikke nøle med 
å ta dem i bruk når de er nødvendige, 
når de er rettferdige, og når reglene er 
blitt brutt.

Belønninger

Lærere bør bruke en kombinasjon 
av ekstern belønning (diplomer, 
symbolske belønninger etc) indre 
belønninger (målrettet ros) for å 
støtte opp om god oppførsel. Elevene 
må oppfordres til å sette pris på god 
oppførsel og god læring for dens 
egen del, ikke fordi den skal være et 
middel for å oppnå noe annet. Dette 
blir støttet av konsistente normer for 
klassen hvor man eksplisitt fokuserer 
på positiv læringsoppførsel og positiv 
sosial oppførsel.

Milde sanksjoner er et 
forsøk på å stoppe fremtidig 
dårlig oppførsel.

Elevene må støttes til å sette 
pris på god oppførsel og god 
læring.

Repeter eksplisitt 
normer, rutiner og 
konsekvenssystemet.


