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Sammendrag
Barn og unge tilbringer mye tid på skolen, de starter et 10-årig skoleløp som seksåringer og
mange deltar i tillegg også i skolefritidsordningen (SFO) de første årene. Ved siden av
foreldrene, er det lærerne som trolig har den mest kontinuerlige relasjonen til barn og unge i
vårt samfunn. Fra forskning både i Norge og utlandet fremheves det at skolen bør ha en
sentral rolle i det forebyggende arbeidet. Nasjonale retningslinjer fastslår videre at skolen
skal fremme god helse og bidra til en positiv personlig og sosial utvikling hos elevene, og
gjennom dette bidra til å forebygge rusproblematikk, psykiske problemer, kriminalitet og
lignende. I tillegg finnes konkrete forebyggende målsettinger i læreplanverket. Fra tid til
annen hevdes det at skolene bør fokusere på skolefagene og ikke så mye på de psykososiale
forholdene. Mye tyder imidlertid på at effektive forebyggingsinnsatser kan styrke elevenes
skolefaglige prestasjoner og bidra positivt i forhold til bedret læringsmiljø og styrket sosial
kompetanse.

Forebyggingstiltak bør ideelt sett favne flere av de unges livsarenaer og samspillet mellom
skole og hjem er særlig viktig. Forskning viser at virkemidler som pris, regulering av
tilgjengelighet og konsekvent håndhevelse av regelverk gjennom kontroller, er effektive
virkemidler på rusfeltet. Forskningen på skoleprogrammer vurderes ulikt av ulike fag- og
interessegrupper. Mye tyder på at såkalte multikontekst-programmer – tiltak som iverksettes
på flere arenaer samtidig – med en sosial-kognitiv innretning, gir lovende resultater.

En ny kunnskapsoppsummering som tar for seg effekter av primærforebyggende tiltak mot
bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler, dokumenterer blant annet at omfattende
skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana er effektive. Forskning viser videre at
atferdsproblemer kan forebygges og reduseres gjennom endring eller moderering av
kontekstuelle risikofaktorer i barnet nære oppvekst- og læringsmiljøer, særlig hjem og skole.
Det finnes god kunnskap om hvilke faktorer som er sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer for
barn og unge. Dette er forskningsbasert kunnskap som bør få solid feste i praksisfeltet.

Artikkelen bygger på en litteraturgjennomgang av sentrale føringsdokumenter fra statlig
hold, nyere kunnskapsoppsummeringer på feltet (rus)forebyggende virksomhet i skolen samt

vitenskapelige artikler, fagbøker, doktorgradsavhandlinger og nettressurser som omhandler
forebygging, tiltaks-/program- og implementeringsforskning innen nevnte felt.

Skolen – en viktig sosialiserings-/lærings- og forebyggingsarena.
Barn og unge tilbringer mye tid på skolen, de starter et 10-årig skoleløp som seksåringer og
mange deltar i tillegg også i skolefritidsordningen (SFO) de første årene. Det er rimelig grunn
til å hevde at den økning i tid som barn og unge benytter i pedagogiske institusjoner, gir disse
arenaene økt betydning som sosialiseringsinstitusjoner (Utdanningsdirektoratet 2009b / 2011).
Mye tyder altså på at skolen har fått økt betydning for integrasjon av barn og unge gjennom
90-tallets skolereformer (Henriksen 1999). Ved siden av foreldrene, er det lærerne som har
den mest kontinuerlige relasjonen til barn og unge i vårt samfunn (ibid.).

Fra forskning både i Norge og utlandet fremheves det at skolen bør ha en sentral, aktiv og
integrerende rolle i det forebyggende arbeidet (Helsedirektoratet 2010, Folkehelseinstituttet
2011, Nordahl m.fl. 2005, Bremberg 2002, NOU 2003:4, NIDA 2003, Ogden 2006, Schancke
2005). En viktig begrunnelse for dette, er blant annet som nevnt ovenfor, at skoleinstitusjonen
etablerer rammer om barn og unges liv i svært mange år, de fleste dager i uka og de fleste
uker i året (Henriksen 1999). Forebyggingstiltak bør ideelt sett favne flere av de unges
livsarenaer (Nordahl m.fl. 2005). Samspillet mellom skole og hjem er særlig viktig (Patterson
og Forgatch 2000; Ogden 2006;2008, Midthassel, Bru, Ertesvåg og Roland 2011). Vellykket
forebygging av atferdsproblemer krever kunnskap og en systematisk innretning. I tillegg er
det avgjørende at slike innsatser gjennomføres på de arenaer der de det gjelder faktisk er «sosiale ferdigheter må innøves i de miljø, situasjoner og med de personer hvor ferdigheten
skal vises»…(Kvello 2007:s.327).

Nasjonale retningslinjer fastslår at skolen skal fremme god helse og bidra til en positiv
personlig og sosial utvikling hos elevene, og gjennom dette forebygge problemer som
rusproblematikk, psykiske problemer, kriminalitet og lignende (Folkehelseinstituttet 2011,
LK-06). I opplæringslovens § 9a heter det at alle elever i grunnskolen og videregående
opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring
(Opplæringslova 1998). Dette underbygges i Læreplanverket for Kunnskapsløftet der det i
flere av fagplanene uttrykkes at elevene skal utvikle en helsefremmende livsstil og lære å ta
vare på egen psykisk og fysisk helse (LK-06). I Læreplanverket finnes det i tillegg konkrete

kompetansemål for det rusforebyggende arbeidet for 7. og 10. trinn i fagene naturfag,
samfunnsfag og kroppsøving (Helsedirektoratet 2012). Det påpekes også at dette sosial- og
sykdomsforebyggende arbeidet skal foregå i et nært samarbeid med hjemmet (Nordahl m.fl.
2006). I statens nasjonale strategi for tidlig intervensjon på rusområdet, utpekes også skolen
som en viktig arena for selektiv og indikativ rusforebygging (Sosial- og helsedirektoratet
2007).

Lovende tiltak
Nyere kunnskapsoppsummeringer på alkohol- og narkotikaområdet konkluderer med at
virkemidler som pris, regulering av tilgjengelighet og konsekvent håndhevelse av regelverk
gjennom kontroller er effektive virkemidler (Babor et al, 2010a, 2010b). Forskningen er idag
overbevisende om at de regulatoriske virkemidlene synes å være de mest effektive for å
forebygge og begrense skader og alkoholrelaterte problem (Rossow, Pape og Baklien 2010).
Skoleprogrammer vurderes generelt å ha lav «evidens» i denne sammenheng. Verken
programmer med fokus på elevers kunnskaper om alkohol og rusmidler eller såkalte affektive
tilnærminger, har gitt overbevisende resultater (Cuijpers 2003, Schancke 2005).

Skoleprogrammer innrettet etter sosiale påvirkningsmodeller (sosial-kognitive tilnærminger)
synes å være de mest lovende, men også her er resultatene usikre (Babor et al, 2010a, 2010b).
Det generelle inntrykket fra nevnte kunnskapsoppsummeringer er at sistnevnte tilnærminger
gir moderate effekter, og da særlig dokumenterte korttidseffekter, men at resultatene samlet
sett vurderes ulikt av ulike forskere og interessegrupper (ibid.).

Nasjonalt kunnskapssenteret for helsetjenesten har nylig gjennomført en omfattende
kunnskapsoppsummering (Kunnskapssenteret 07-2012). Oppdraget var å vurdere effekten av
primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos barn og unge.
Det ble utarbeidet en systematisk oversikt over systematiske oversikter som omfatter nevnte
tema og inkluderte 10 oversikter med høy kvalitet. Alle oversiktene ble publisert i tidsrommet
2007-2011. Hovedkonklusjonene er som følger (sitat):
• Omfattende skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana er effektive for å
forebygge bruk av både alkohol og marihuana hos 10-15-åringer.

• Skolebaserte tiltak mot illegale rusmidler, som vektlegger ferdigheter, er trolig effektive for
å forebygge bruk av harde rusmidler hos barn og unge.
• Følgende forebyggende tiltak mot røyking er muligens effektive: i) massemediakampanjer
for barn og unge, ii) skolebaserte tiltak som vektlegger sosiale ferdigheter hos barn og unge,
iii) foreldrebaserte tiltak hos barn i alderen ca 5-11.
• Følgende andre forebyggende tiltak er muligens effektive: i) skolebaserte tiltak mot illegale
rusmidler (vekt på kunnskaper) for å forebygge bruk av marihuana hos barn og unge, ii)
foreldrebaserte tiltak for å forebygge bruk av tobakk, alkohol og rusmidler hos unge i alderen
ca 11-14 år, iii) familiebaserte tiltak for å forebygge bruk av alkohol hos barn og unge, iv)
flerkomponenttiltak for å forebygge bruk av alkohol hos barn og unge.
• Skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana, som vektlegger kunnskaper, er trolig
ikke effektive for å forebygge bruk av alkohol hos 10-15-åringer.
• Familiebaserte tiltak for å forebygge røyking blant barn og unge er trolig ikke effektive når
det gjelder å holde barn og unge røykfrie.
• Det fins flere forebyggende tiltak mot bruk av ulike rusmidler hvor effekten hos barn og
unge er usikker – det skyldes at det fins for lite dokumentasjon av god kvalitet.
De nevnte 10 systematiske oversiktene, inkluderer til sammen 255 studier. Når det gjelder
helhetsbildet, kommenterer forfatterne at mange studier har metodiske svakheter og
resultatene kan derfor tolkes noe ulikt. En generell svakhet er videre at
implementeringsstrategier i liten grad er undersøkt. Forfatterne peker videre på behov for mer
forskning om hvilke tiltak som virker i hvilke settinger og for hvilke barn. Det anbefales å
følge opp med mer forskning som dekker utvikling, utprøving og effektevaluering av tiltak
(ibid.).

Forskning indikerer at tiltak som virker best, minner mer om behandling enn forebygging
(Folkehelseinstituttet 2011, Kvello 2007). I nasjonal strategi for tidlig intervensjon på
rusområdet, skisseres videre utvikling og utprøving av selektive og indikative
forebyggingstiltak som en sentral strategi (Sosial- og helsedirektoratet 2007).

Hvordan alkohol- og narkotikapolitikken utformes på samfunnsnivå, har altså stor betydning

som overbyggende risiko- og beskyttelsesfaktorer for individene. Forskning dokumenterer
lovende resultater av forebyggende tiltak med både familien, skolen og lokalsamfunnet som
arena (Folkehelseinstituttet 2011, Helsedirektoratet 2007, Kunnskapssenteret 2012, FerrerWreder m.fl. 2005, Tolan m.fl. 2007, Kvello 2007, Sørlie 2000). Såkalte multi-kontekstprogrammer/tiltak – tiltak som iverksettes på flere arenaer samtidig – med en innretning som
gjerne omtales som sosiale påvirkningsmodeller og/eller fundert i sosial lærings- og
interaksjonsteori , vurderes som de mest effektive (Ferrer-Wreder m.fl 2005, Babor et al,
2010a, 2010b, Nordahl m.fl 2005, Webster-Stratton 2008, Lilja et al. 2003). Forskning viser
at atferdsproblemer kan forebygges og reduseres gjennom endring eller moderering av
kontekstuelle risikofaktorer i barnets nære oppvekst- og læringsmiljøer, særlig hjem og skole
(Webster-Stratton 2008, Sosial- og helsedirektoratet 2007, Sørlie 2000).
Forebyggingspotensialet i skolen vurdres å være for dårlig utnyttet (Folkehelseinstituttet
2011, Nordahl m.fl 2005, Sørlie 2000).

Når det kommer til spørsmålet om beste tilgjengelige kunnskap om forebyggende og
helsefremmende arbeid, er det altså sannsynligvis i liten grad et spørsmål om et enten
(regulatoriske tiltak) eller (individ-/familie-/skole tiltak), men snarere viktig å holde fokus på
helheten av hensiktsmessige tiltak og at hvert element i «tiltakskjeden» er godt faglig
begrunnet. Det finnes ingen ”magic bullet” på sammensatte og komplekse problem.

Utfordringer med forebyggingstiltak i skolen.
Det er identifisert mange utfordringer med forebyggingstiltak i skolen. Et hovedproblem kan
se ut til å være at tiltak gjennomføres mer basert på gode intensjoner enn kunnskap
(KUF/BFD 2000, Schancke 2005, Nordahl m.fl 2006) og at mange studier av forebyggende
og helsefremmende tiltak er metodisk svake (Foxcroft m.fl 1995, Cuijpers 2003). Et annet
problem er at mange tiltak gjennomføres med uhensiktsmessige innretninger og mangelfull
kvalitet over det didaktiske møtet elevene deltar i, f.eks som ”tavleundervisning” i stedet for
elev-aktive opplegg (Schancke m.fl 2009). Et tredje problem er at mange tiltak gjennomføres
(implementeres) bare delvis eller på måter som ikke svarer til retningslinjer eller manualer
som er knyttet til konkrete tiltak/program (Ogden 2012, Sørlie 2000, Baklien 2008) og
forutsetter repetisjoner (boosters) dersom de skal være effektive (Babor et al, 2010a, 2010b).
Et fjerde problem er at tiltaksutvikler og tiltaksevaluerer i mange tilfeller er samme forsker(e)
– noe som naturligvis kan reise forskningsetiske problemstillinger (Kvello 2007, Pape 2009).

Det hevdes fra tid til annen at skolene bør ha fokus på skolefagene og nedprioritere det
forebyggende og helsefremmende arbeidet (Folkehelseinstituttet 2011). Overnevnte
kunnskapsoppsummeringer kan understøtte et slikt syn. Mye tyder imidlertid på at effektive
forebyggingsinnsatser kan styrke elevenes skolefaglige prestasjoner (ibid.) og gi
synergieffekter i form av bedret læringsmiljø, styrket sosial kompetanse hos elevene og
bedrede skolefaglige prestasjoner. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom
elevers atferdsproblemer på skolen og deres faglige læringsutbytte (Utdanningsdirektoratet
2011, Nordahl 2007). Effektivt forebyggingsarbeid, systematisk arbeid for å fremme sosial
kompetanse, fokus på læringsmiljøet og utvikling av elevenes faglige prestasjoner, går således
«hånd i hånd» (Utdanningsdirektoratet 2011).

Et sentralt spørsmål er hvordan skolene på beste måte kan arbeide effektivt med det
forebyggende og helsefremmende arbeidet og gjennom dette yte viktige bidrag til det lokale
folkehelsearbeidet. Det pågår en debatt om hvorvidt det er hensiktsmessig å satse på
forebyggingsprogrammer i skolen. Utdanningsdirektoratet har blant annet foreslått for
Kunnskapsdepartementet å fjerne støtten til skoleprogrammer som f.eks Olweus-programmet
mot mobbing og antisosial atferd (Arnesen 2011). Utdanningsdirektoratets anbefaling er
særlig begrunnet i en evalueringsrapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon,
forskning og utdanning (Lødding og Vibe 2010). Tilsvarende ”program-skepsis” gjelder også
på områder som rusforebygging, utvikling av sosial kompetanse og systematisk arbeid med å
bedre læringsmiljøet. Overnevnte kunnskapsoppsummeringer kan understøtte et slikt syn når
det gjelder rusområdet. Andre kunnskapsoppsummeringer – på andre, men relaterte områder,
peker imidlertid i en annen retning, f.eks ”School-Based Programs to Reduce Bullying and
Victimization” fra forskningsnettverket Campell Collaboration (Ttofi og Farrington 2010) og
”Framgångsrika preventionsprogram før barn och unga. En forskningsøversikt (FerrerWreder m.fl. 2005). Rapporter og forskningsgjennomganger fra utdannings- og
helsemyndigheter, f.eks rapporten ”Forebyggende innsatser i skolen” fra
Utdanningsdirektorat og Sosial- og helsedirektoratet (2006) anbefaler skoler å ta i bruk
program og tiltaksmodeller med dokumenterte effekter.

Statlige råd er både sprikende og motsigende, budskapet fra forskere og kompetansemiljøer
det samme. For lærere og praksisfeltet for øvrig, er dette naturligvis en utfordrende situasjon.
Rusforebyggende virksomhet er ikke «rocket-science» og det kan virke som «jakten på
evidens» kan være en noe bortkastet øvelse. Med god allmenkunnskap om risiko- og

beskyttelsesfaktorer kan alle voksne som arbeider med barn komme langt. En må ikke
glemme at rusforebyggende arbeid er en praksis som (sær)preges ved å være en kompleks,
kommunikativ, interaktiv, meningsproduserende, normativ og formålsrettet virksomhet.
(Henriksen 2009). En enkel mål-middel-rasjonalitet er neppe særlig hensiktsmessig. Det skal
lite til for å radbrekke gode programmer og tiltak – implementering av programmer og tiltak
er en stor utfordring, implementeringsforskningen har lært oss dette (Dusenbury m.fl. 2003,
Nordahl m.fl. 2006, Baklien 2008, Cuijpers 2003). Ingen tiltak kan utstyres med
«garantibevis» for effekt i praksis. Såkalte «tiltakspakker» er uten unntak temmelig «myke»
pakker (Henriksen 2009). På den annen side, kan det være meget effektivt å arbeide etter et
knippe anerkjente prinsipper og strategier – uten at dette nødvendigvis er fasttømret i en
manual. I tillegg finnes naturligvis godt evaluerte og solide tiltak/programmer.
Implementeringspraksis er da, som ovenfor nevnt, helt avgjørende for hvilke resultater en kan
forvente å oppnå.

Sammenhenger mellom tidlige atferdsvansker, manglende sosial kompetanse og økt
risiko for senere rusproblem.
Det er støtte for å hevde at forebyggingstiltak i skolen både kan påvirke og motvirke ulike
former for problematferd hos barn og unge som viser nær sammenheng med senere
rusmisbruk (Ferrer-Wreder m.fl 2005, Nesvåg 2007, NIDA 2003; 2011, Johnsen og Schancke
2010; Kjøbli 2012). Mange av disse tiltakene har ikke fokus direkte på rusproblematikk, men
på problematferd mer generelt og på utvikling av sosial kompetanse (Babor 2010b,
Folkehelseinstituttet 2011, Ogden 2006, Elliott og Gresham, 2002). En del av de
programmene som kan dokumentere de beste resultatene er utenlandske programmer (Kvello
2007, Folkehelseinstituttet 2011). Noen av disse er ”oversatt” til norske forhold (Nordahl
m.fl. 2006).

Atferdsvansker har gjennom forskning vist seg å ha en sammenheng med utvikling av senere
rusmiddelmisbruk (Brown 2002, Fleming et al. 2002, Kodjo & Klein 2002, Simantov et al.
2000 i Kvello 2007, Kjøbli 2012, Nordahl m.fl.2005). Forskning viser videre at det er en
sammenheng mellom rusmiddelbruk hos 13-14 åringer og antisosial atferd (Bendixen &
Olweus 1999). Barn og unge med atferdsvansker utgjør en høyrisikogruppe for utvikling av
rusmiddelmisbruk (Brown 2002, Fleming et al. 2002, Kodjo & Klein 2002, Simantov et al.
2000 i Kvello 2007, Kjøbli 2012). Forskning dokumenterer at både kriminalitet,
voldsutøvelse, psykiske problemer og rusproblematikk i mange tilfeller har røtter i

atferdsvansker som starter tidlig (Moffitt 2006; Moffitt & Caspi 2001 i Kjøbli 2012, Sørlie
2000, Andreassen 2003) (se figur 1). I forhold til barn og unge, vil forebygging og tidlig
intervensjon ift rusproblematikk sjelden kunne rettes direkte mot rusatferd, men må adresseres
atferdsproblemer og/eller risiko- og beskyttelsesfaktorer hos barnet selv og/eller i miljøet
(Frøyland 2012, Kjøbli 2012, Johnsen og Schancke 2010).

I lys av et individ-/klasse-/skoleperspektiv på risiko og beskyttelse, er det sentralt å styrke
elevenes sosiale kompetanse, arbeide effektivt med forebygging av atferdsproblem og holde
systematisk fokus på å fremme et godt læringsmiljø for elevene. Effektivt arbeid for å
forebygge problematferd i yngre aldersgrupper bør rettes mot faktorer som styrket
selvkontroll, sosio-emosjonell bevisstgjøring, kommunikasjonsferdigheter, sosial
problemløsning og styrking av skolefaglige ferdigheter (Ialongo et al. 2001, Riggs et al. 2006,
Kellam et al. 2008, Beets et al. 2009, Tolan et al. 2007). I tillegg er det spesifikke mål i
læreplanverket som retter seg mot alkohol- og rusmiddelfeltet (LK-06). Innsatser i forhold til
dette bør adresseres på en gjenomtenkt og systematisk måte innen rammene av en elev-aktiv
og sosial-kognitiv tilnærmingsmåte (NIDA 2011).
Figur 1: Sammenhenger mellom sosial kompetanse – atferdsproblematikk –
rusproblematikk.

(fra Johnsen og Schancke 2010)

En folkehelsesatsning bør bygge på en bred tilnærming, både når det gjelder type
problematikk og inkludere barn og unge med ulike risikovurderinger. Når det gjelder skolen
som arena, innebærer dette tiltak rettet mot i) alle barn og unge ved en gitt skole ii) barn og
unge med moderat risiko for utvikling av atferdsvansker samt iii) barn og unge med høy risiko
for utvikling av alvorlige atferdsvansker. Med bred tilnærming ift problematikk menes
mobbing, tobakk, alkohol, usunt kosthold, fysisk inaktivitet jfr overordnede føringer ift
folkhelsesatsningen.

Skolens systematiske arbeid med risiko- og beskyttelsesfaktorer
Generelt er det kunnskapsmessig støtte for å hevde at skolen – i samarbeid med hjem og
eventuelt andre arenaer – bør arbeide systematisk og målrettet med sentrale risiko- og
beskyttelsesfaktorer i forhold til problemutvikling hos barn og unge (Kvello 2007, Ogden
2006, Nordahl mfl 2005, Folkehelseinstituttet 2011). Sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer
framkommer av figur 2.

Figur 2: Risiko- og beskyttelsesfaktorer hos individet, familien, jevnaldergruppen, skolen og
nærmiljøet/samfunnet

(fra Nordahl m.fl. 2005)

Risikofaktorer omtales som faresignaler eller forløpsindikatorer for atferdsproblemer. Dette er

faktorer som gjennom forskning har vist seg å ha sammenheng med en eller flere typer
problematferd. Med beskyttelsesfaktorer menes faktorer som gjennom forskning har vist seg å
virke beskyttende/preventivt i forhold til en eller flere typer problematferd. Betydningen av
ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer kan variere med alderen. Særlig betydningsfulle
risikofaktorer for f.eks rusmisbruk er: aggressiv atferd, normbrytende atferd, manglende
sosiale ferdigheter med fravær av positive vennerelasjoner, sviktende skolefaglige ferdigheter
og skoleskulk. Tilsvarende sentrale beskyttelsesfaktorer er: Positive relasjoner til en eller flere
betydningsfulle voksne, hensiktsmessig grensesetting og involvering fra betydningsfulle
voksnes side, etablering av positive vennerelasjoner, skolefaglig mestring (Nordahl m.fl.
2005, NIDA 2003; 2010, Patterson 2000, Midthassel, Bru, Ertesvåg og Roland 2011).
Risikofaktorer kan – som det framkommer ovenfor - knyttes til individet, familien,
jevnaldringsgruppen, skolen og til nærmiljø/samfunn (Nordahl m.fl. 2005, Kvello 2007).

Jo flere risikofaktorer et barn eksponeres for, jo større er sannsynligheten for seinere alvorlig
problemutvikling. På den annen side er det likevel ikke slik at risikoeksponering automatisk
fører til skjevutvikling og atferdsproblematikk (Kvello 2007). Ifølge Kvello (2007), er det
ikke i første rekke enkeltstående risikofaktorer som bør vekke størst bekymring, men
kumulativ risiko. Med dette menes at jo flere tydelige og alvorlige risikofaktorer, og jo
tidligere disse er tilstede i barnets liv, desto verre prognose (ibid.).

Forskning viser at det langt på vei er de samme risiko- og beskyttelsesfaktorene som gjelder
for utvikling av atferdsvansker, kriminalitet, vold og rusmiddelproblemer (Kosson et al 2002,
Loeber et al. 1999 i Kvello 2007.

Sentrale elementer i en lokal skolestrategi
Hvordan kan en så konkret tenke seg de forebyggende innsatsene ved en skole? Det kan
skisseres tre sentrale “byggesteiner” (Gravrok, Schancke, Andreassen og Domben 2006a) i
skolens forebyggende arbeid (Bremberg 2002, Nordahl m.fl. 2005, Schancke 2005).
Skjematisk kan disse fremstilles slik det framkommer i figur 3.

Figur 3: Elementer i en lokal skolestrategi

(fra Gravrok, Schancke, Andreassen og Domben 2006b)

Skoler bør ideelt sett ha en strategi i forhold til hva et godt læringsmiljø innebærer
(Utdanningsdirektoratet 2009a/2011, Utdanningsdirektoratet 2009b/2011), plan for hvilke
forebyggingstiltak som er ment å nå ulike elevgrupper og hvordan samarbeidet mellom skole,
foreldre/foresatte og nærmiljø skal fungere. En slik helhetlig tilnærming innebærer at en retter
seg mot flere arenaer, at innsatsene bør ha lang varighet, og at det bør etableres flere strategier
samtidig (Gravrok m.fl a).
Det foreligger mye forskning som viser hva en ”helsefremmende skole” er
(Folkehelseinstituttet 2011, Grieg Viig 2010, Midthassel, Bru, Ertesvåg og Roland 2011).
Dette er et skolemiljø hvor elever ikke blir mobbet, hvor elevene opplever fellesskap, å mestre
skolearbeidet, der lærerne er dyktige ledere med en autoritativ lederstil, hvor det arbeides
systematisk med å fremme sosial kompetanse, inkludering samt fokus på å styrke
skoleprestasjonene (Henggeler 2000, Folkehelsesinstituttet 2011, Tolan m.fl. 2007, Sosial- og
helsedirektoratet 2007, Eriksen 2006). Forskning viser dessuten at læreres kollektive
mestringskompetanse (collective efficacy) og omfanget av problematferd i skolen henger nært
sammen (Sørlie og Torsheim 2010). Styrking av lærernes «verktøykasse» er dermed av stor
betydning i arbeidet med å redusere forekomsten av problematferd.
Helhetlig plan for forebyggende tiltak er en av ”byggesteinene” i det som ideelt sett bør være

en helhetlig lokal skolestrategi (Gravrok mfl b). Skolene bør satse på kunnskapsbaserte tiltak.
Med dette menes tiltak som på et faglig grunnlag kan sannsynliggjøre og/eller dokumentere
resultater av tiltaket. Når det gjelder resultater, bør vi ha en bred tilnærming til hva vi
fokuserer på. Dette bør inkludere atferdsendring og/eller endringer av faktorer som
forskningsmessig har vist seg å ha sammenheng med en eller flere typer problematferd
og/eller sosial kompetanse samt dokumenterte risiko- og beskyttelsesfaktorer jfr figur 2.

Et viktig steg i arbeidet med forebygging og tidlig intervensjon, er bevisstgjøring omkring
risiko- og beskyttelsesfaktorer på alle nevnte nivåer: individ, familie, jevnaldergruppe, klasse,
skole, lokalsamfunn og storsamfunn. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Dette betyr
at med nevnte kunnskap, kan alle som arbeider med eller omgås barn gjøre en forskjell. I
skolenes folkehelsearbeid og rusforebyggende innsatser, bør kunnskap om risiko- og
beskyttelse være et sentralt referansepunkt. I den (rus)forebyggende skolen (figur 4), er
kunnskaps-/forskningsbaserte tiltak en viktig del av grunnmuren. Rammeverket er
læreplanverket hvor et systematisk arbeid for å fremme et godt læringsmiljø er «veggene».
Skolene kan løse sitt «forebyggingsoppdrag» på ulike måter – gjennom strategier,
programmer, undervisningsopplegg, støtte-/veiledningsmateriell og/eller en mer allmen og
planmessig tilnærming til et systematisk arbeid med å fremme et godt læringsmiljø basert på
kunnskap om sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Figur 4: Illustrasjon: Den (rus)forebyggende skolen

(Fra Helsedirektoratet 2012)
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