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Sammendrag
• Bråk og uro i klasserommet er, og har vært, en av de store og kroniske 

problemene i skolen, og bidrar ikke til læringstrykk, det er en tidstyv. 

• Problemet er forsøkt avhjulpet med gode elev-lærer relasjoner og 
klasseledelse: «Nøkkelen synes å ligge i bevissthet og kunnskap om 
hvordan et fellesskap ledes, uten at dette går på bekostning av gode elev–
lærer relasjoner1». 

• En måte å oppnå ledelse av fellesskap og samtidig bygge gode elev-lærer 
relasjoner er ved bruk av «The Good Behavior Game» (GBG). 

• GBG har vist seg å være effektivt for å erstatte uro med ro og læringstrykk 
hos elever i ordinære klasserom og også å forebygge psykiske vansker på 
sikt. 

• En utvikling av GBG er PAX GBG, og en pilotstudie i Sverige har vist gode 
resultater med hensyn på ro og læringstrykk, men også på læreres 
opplevelse av stress. 

• Det vil bli gitt eksempel på en studie med GBG i Norge og noen data fra 
pilotstudien PAX GBG i Sverige.

1Fra Duesund, J., Stray, J. H., & Bjørnestad, E. (2014 ). Uro i skolen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 98(3), 149-151

https://www.idunn.no/npt/2014/03/uro_i_skolen


SW-PBIS-Modellen

• Tre tiltaksnivåer (Arnesen & Meek-Hansen, 2014)



SW-PBIS-Modellen

Nivå 1 – Universelt

• Omlag 80 % av elevene har god nytte av tiltak 

• Alle elever får; Vanlig undervisning, klasseledelse, sosiale 
ferdigheter, PAX/GBG, PALS, mm.

Nivå 2 – Selektert

• Omlag 15 % av elevene kan trenge/ha nytte av tiltak

• Grupper av elever får; sosiale ferdigheter i gruppe/ AART, 
SISU, mm.

Nivå 3 – Indikert

• Omlag 15 % av elevene kan trenge/ha nytte av tiltak

• Ofte 1:1 tiltak i perioder; Funksjonell analyse --> tiltak



Meta-analyser



Meta-analyser



Tradisjonell GBG

• ”The Good Behavior Game as a Behavioral Vaccine”
– Embry, D. D. (2002). The Good Behavior Game: A Best Practice

Candidate as a Universal Behavioral Vaccine. Clinical Child and Family 
Psychology Review, 5, 273-297. doi: 10.1023/A:1020977107086

• Wolf og kolleger publiserte en studie om effektene av noe 
han kalte ”the Good Behavior Game” (Barrish, Saunders, & 
Wolf, 1969).

• Kellam og kolleger (2014): Virker over år, eller flere år etter 
avslutning; på impulsiv atferd, antisosial atferd, rus (virker 
best for de med mest problemer) + suicide ideation and 
attempts (Wilcox et al, 2008)

• Virker langt bedre enn Steg for Steg, større effect size (Tau-U 
= .82, 95% CI = .78, .87; Cohen’s d = 1.99)
– (Bowman-Perrott, Burke, Zaini, Zhang, og Vannest, 2016)

• Fordi…



Tradisjonell GBG - virkningsmekanisme

• Inhibition – hindring/hemming av responser – egne responser –
Selvregulering – utsette umiddelbar liten SR for å oppnå større men 
langsiktig SR

• GBG går ut på å fremvise så få problem-atferder som mulig i løpet av spill-
perioden, eller ”å holde seg”, ”gjøre motsatt”

• Bygger på sosialisering fra gruppa, ”gruppepress”, for å avstå fra noen 
atferder (inhibition) og fremvise andre atferder (ønskede) (BIS/BAS)

• Analogt til effekt av f. eks. metylfenidat (ritalin) ved ADHD
• Øker stopp-atferd, ved forsterkning i spillet og sosial forsterkning i gruppa 
 tilhørighet  dopamin/serotonin

• Skinner (1948/76);  
– “Take the principle of 'Get thee behind me, Satan,' for example," ... "It's a special case of 

self-control by altering the environment. ... We give each child a lollipop which has been 
dipped in powdered sugar so that a single touch of the tongue can be detected. We tell 
him he may eat the lollipop later in the day, provided it hasn't already been licked.” 
(Chpt. 14, p. 98)



En studie

En studie av Børge Strømgren og Dag G. Sørheim

• Utstyr i forkant

– Nedtellingsur, Blyant, Ark, Fem dager

• Utstyr underveis

– Nedtellingsur, Noe som viser antall regelbrudd, Ti klosser 
e.l., En ”magisk skattekiste” med belønningslapper

= 1 regelbrudd

Team Glenne Team SUA

Team OsloMet Team Vestre Viken HFLaget med færrest poeng 

vinner.



En studie

• Regler, tegnet av Lauveng (2013)

• De tradisjonelle



Disruptive/forstyrrelser

• 4B – NAP = 0.63, (d = .5)

• 7A – NAP = 0.97, (d > .8)

• 1A – NAP = 1, (d > .8)

13.11.20

19

Cohen’s (1988) estimates of small, medium 

and large d values (.2, .5, .8) correspond to 

NAP (on a .5 to 1 scale) values of .56, .63, 

and .70,respectively. 

And … the three NAP values correspond to 

R2 values of .01, .06, and .14, respectively. 

(Parker & Vannest, 2009, p. 360).



• Acknowledgement / «bli sett»

• 4B – NAP = 0.55, (d < .2)

• 7A – NAP = 0.8, (d > .8)

• 1A – NAP = 1, (d > .8)

13.11.20

19



• Negative kommentarer

• 4B – NAP = 0.83, (d > .8)

• 7A – NAP = 1, (d > .8)

• 1A – NAP = 1, (d > .8)
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• Positive kommentarer

• 4B – NAP = 0.57, (d > .2)

• 7A – NAP = 0.72, (d > .8)

• 1A – NAP = 0.84, (d > .8)



PAX GBG
PAX i skolen
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Kernel: Vision



Kernel: PAX Quiet & Voices 



Kernel: PAX Granny’s Wacky Prizes/Fun



Kernel: PAX Tootles



Kernel: PAX Leader



PAX Hands 
and Feet

PAX 
Stix

Kernels

PAX 
OK / Not OK



PAX GBG– en svensk pilotstudie

• Reduksjon i atferdsvansker og emosjonelle vansker 
(Lærervurdert)

• Økning i prososial atferd (Lærervurdert)

http://media.paxiskolan.se/2017/05/PAXGBG_rapport_FoHM_2017-05.pdf

