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FORORD 
 
 
 
Dette er en undervegs-evaluering av organisasjonen og prosjektet MOT. 
 
Det er altså ikke her tale om en sluttevaluering. Målsettingen er å gjennomføre 
en preliminær kartlegging og vurdering. Organisasjonen MOT er et resultat av 
strømninger og stemninger som åpenbarte seg i de etterolympiske år etter 1994. 
I særlig grad handler dette om initiativ som ble tatt av iverksettere blant norske 
idrettsfolk. To navn framstår som særlig betydningsfulle i denne sammenheng: 
Johann Olav Koss og Atle Vårvik. 
 
Denne rapporten bygger på skriftlig MOT-materiale, deltakelse på tre 
skoleringskurs for informatører, observasjon av to klassebesøk i 8. klasser, to 
foreldremøter til 1. og 8. klassinger, ett lærermøte, samt besøk hos Rosenborg 
Ballklub. Dessuten er det innhentet skriftlige vurderinger fra informatører, 
elever, skoler og fra Rosenborgs kaptein. Jeg har også hatt tilgang til 
spørreskjema - data fra ca 350 ungdommer.  
 
Jeg vil i særlig grad takke sekretariatsmedarbeiderne i MOT, med Atle Vårvik i 
spissen, for det materiale og den informasjon og hjelp de har ytet i forbindelse 
med denne undervegs-evalueringen. 
 
 
 
 
Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 
31. oktober 1999 
 
 
 
Edvard Befring 
 
HOVEDKONKLUSJON 
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MOT framstår som et av de mest originale og spennende prosjekter som har sett 
dagens lys i Norge. Denne rapporten konkluderer med at MOT i et kortsiktig 
perspektiv, har maktet å realisere de djerve målene organisasjonen har satt. Ja, 
mer enn det: Organisasjonen har utviklet et pedagogisk opplegg, med et 
klargjort verdigrunnlag, et presentasjonsinnhold og en metodisk tilnærming som 
har en overbevisende kvalitet. MOT har lykkes i å fange unge menneskers 
interesse og engasjement, og har utviklet et opplegg som også fungerer meget 
bra overfor foreldre og lærere.  
 
Grunnlaget for denne hovedkonklusjonen er det gjort rede for i denne rapporten.  
I konklusjonskapitlet (kapittel 6) er det blant annet klargjort at det som er godt, 
også har et positivt utviklingspotensiale i seg. Dette gjelder også MOT. En del 
forslag til mulige forbedringer og videreutviklinger er således framlagt. 
Samtidig er det klargjort at denne evalueringen naturlig nok ikke kan uttale seg 
om de langsiktige resultatene, slik disse vil kunne vise seg i de unges atferd og 
livsstil. Det vil først en framtidig evaluering kunne dokumentere. Det vi kan si er 
at de unges vurderinger og holdninger peker i retning av et løfterikt resultat.   
 
MOT har kommet inn, ikke kun som et friskt pust, men som en ny tilnærming til 
tradisjonelle forebyggingsinstanser. Det er i særlig grad tre kvaliteter som her 
må framheves: For det første at MOT satser på å støtte barn og ungdom til å stå 
på egne ben, til å lære og tro på egne krefter og muligheter. For det andre at det 
satses på å oppmuntre og hjelpe de unges nære personer i hjem og skole, til å bli 
bedre og mer fornuftige støttespillere for barn og ungdom. Et tredje og meget 
viktig kjennetegn ved MOT, er den allianse som er bygget mellom en stor 
folkebevegelse, idretten, og en pedagogisk - faglig forståelse av menneskelig 
læring.  
 
Den grunnsteinen for all god opplæring som heter «eksemplets makt» og «det 
gode føredømet», er også en nøkkel for å forstå MOT som en moderne 
pedagogisk aktør. Idrettsfolkene er både forgrunnsfigurer, rollemodeller og 
pedagogiske aktører. De faglige perspektivene er preget av moderne pedagogisk 
tenkning. Essensen av dette er at vi mennesker er de viktigste aktører i våre egne 
liv, men at vi trenger støtte og oppmuntring både for å innse våre muligheter, for 
å sette fokus på våre egne og andres personlige ressurser og til å bli ansvarsfulle 
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 stimuleres og 
læres til å bruke denne makten slik at det kommer våre medmennesker til gode. 
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KAPITTEL 1 
 
 
FORMÅL OG FORVENTNINGER 
 
 
 
Ved en systematisk evaluering settes søkelyset på målene, virkemidlene og 
resultatene, samt på de innbyrdes relasjonene mellom disse tre hovedaspektene 
ved en organisasjon. Målene uttrykker de visjoner og verdier, den idealitet, som 
tiltaket tar sikte på å virkeliggjøre. Virkemidlene omfatter alle de konkrete 
tiltakene, med metoder og ressurser som anvendes for å nå de målene man har 
satt seg. Resultatene omfatter de konsekvenser virksomheten fører med seg, 
både av ønskede og uønskede, av tilsiktede og utilsiktede konsekvenser. Her 
skal vi klargjøre disse begrepene noe nærmere. Dessuten skal vi formulere noen 
forventninger til denne undervegs-evalueringen.  
 
 
 
Målsettingene 
 
 
Ved siden av mål, bruker vi ofte de synonyme termene målsettinger eller 
intensjoner. I denne evalueringen vil det være av interesse å klarlegge både hva 
som er de offisielle intensjonene, slik disse finnes uttrykt i sentrale dokumenter, 
og hva som ser ut til å være de praktiske eller prioriterte målsettinger i det 
daglige arbeidet. Når begge deler er av interesse, er det primært fordi vi ofte kan 
finne store avvik mellom det som er de overordnede formelle målene og de mål 
man i praksis prøver å realisere. Det er for eksempel velkjent fra skolens område 
at det her gjør seg gjeldende et betydelig sprik. På den ene siden kan vi se hva 
som blir uttrykt i skolelov og læreplanverk. Når vi derimot tar for oss den 
praktiske utformingen og innholdet av den iverksatte læreplanen, finner vi ofte 
en nokså innskrenket målsetting. Her finner vi gjerne at det å prestere i de 
såkalte skolefagene, og gjerne et lite utvalg av disse, er det som i all hovedsak  
styrer virksomheten. 
 
Et annet forhold i forbindelse med evalueringen av intensjonene, er å avdekke 
og klargjøre eventuelle utviklingstrekk. Her vil det ofte være tale om en ønskelig 
utvikling. Undervegs vil det således kunne oppstå en økt bevisstgjøring og 
fordypning av hva de formulerte mål innebærer. Dette kan  dels være snakk om 
en utvidt forståelse blant de sentrale aktørene om hvilke perspektiver som er 
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implisert i målsettingen. Dels kan det være snakk om justeringer av fokus i form 
av utvidelser eller avgrensninger av de opprinnelige målene. 
 
I forbindelse med undervegs-evalueringen av MOT, vil vi forvente stort 
samsvar, altså små avvik, mellom det som kan karakteriseres som de offisielle 
målene og de funksjonelle og praksisstyrende målene. Denne forventningen har 
sammenheng med at organisasjonen er preget av en tett oppfølging av de 
sentrale aktørene for prosjektet. Dessuten er det rimelig å forvente at denne 
evalueringen vil avdekke en perspektivutvikling av målformuleringene i takt 
med den praktiske gjennomføringen. Denne forventningen bygges dels på det vi 
vet om prosjektets tilblivelse. Her var det snakk om entusiasme som utløste 
konkrete initiativ uten noen forutgående systematisk og reflektert planlegging. 
Det var således fra starten et pilotprosjekt som i større grad bygget på 
stemninger og impulser enn av en gjennomtenkt rasjonalitet. Med et slikt 
idealistisk startgrunnlag vil det ligge til rette både for store muligheter, men også 
for fallgruber. Det siste kan for eksempel innebære muligheter for  konflikter 
med allerede eksisterende narkotikaforebyggende aktører på området, faren for 
en moraliserende forenkling av problemområdet, osv.  
 
Det som i forbindelse med denne evalueringen er viktig å få fram, kan 
formuleres med følgende forventning: Oppfølgingen og videreføringen av MOT, 
kan forventes å ha medført en ideologisk klargjøring, hvor erfaringer, 
gjennomtenkning og refleksjon, har skapt en økende intensjonsdybde og utvidet 
faglig og politisk perspektiv.  
 
 
 
Virkemidlene 
 
 
Den helt avgjørende delen av ethvert tiltak, er selvsagt det som vi ovenfor har 
kalt virkemidler for realisering og praktisk gjennomføring. Dette dreier seg i 
første rekke om det konkrete innholdet, samt de metoder og ressurser som 
anvendes for realiseringen. Når det gjelder MOT, vil i særlig grad følgende 
faktorer være implisert i gjennomføringen: For det første hvilke målgrupper som 
velges, og hvordan man forsøker å nå disse. For det andre hvilket innhold og 
budskap som fokuseres. For det tredje metodene som velges i møtet med de 
mennesker som utgjør målgruppen.  
 
Også når det gjelder virkemidlene for gjennomføringen, kan det være 
formålstjenlig å operere med en to-deling. På den ene siden det som planlegges 
og på en annen side det som i praksis settes ut i livet. Her er det altså tale om hva 
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som står på agendaen, det som kan kalles den formelle læreplanen, og det som  i 
praksis når ut til målgruppen, det som kan kalles den iverksatte læreplanen. 
(Dette er begreper som er hentet fra pedagogisk læreplanteori.) 
 
Det vil også være av interesse å se på den utviklingen av virkemidlene og 
metodene som har funnet sted siden starten og fram til høsten 1999. Når det 
gjelder forventninger på dette punkt, kan det kort sies følgende: Da det her er 
snakk om en relativt liten og aktørstyrt organisasjon, forventes det stort samsvar 
mellom de planer som utformes, og det som i praksis gjennomføres.  
 
Samtidig finner vi grunn til å formulere som en forventning at det er en god 
sammenheng mellom målsettingene og det som i praksis er anvendt som innhold 
og metode. En regner dessuten med at endringer i de formulerte mål etter 
tidsdimensjonen, også avspeiler seg i endringer i virkemidlene. 
 
Et av de spørsmål som evalueringen her må forsøke å besvare, er i hvilken grad  
eventuelle avgrensninger og utvidelser som finnes i den praktiske 
gjennomføringen, primært er noe som er tilsiktet på et faglig vurdert grunnlag, 
eller i hvor høy grad dette kan ha sammenheng med tilgangen av ressurser, av 
taktiske eller andre nødvendige vurderinger som er gjort i denne sammenheng. 
 
 
 
Resultatene 
 
 
Alt det som er mobilisert av entusiasme, målsettinger, planlegging og praktisk 
gjennomføring, er naturligvis innsiktet på å oppnå noen resultater. Kvaliteten 
både av målene og av den konkrete gjennomføringen, vil i første rekke vise seg i  
tilsiktede resultater og konsekvenser. Det betyr selvsagt ikke at det er rimelig å 
forvente at alle kvalitativt gode ideer vil komme til syne i praksis. Gode ideer og 
intensjoner  faller ofte på steingrunn. På den annen side kan lite realistiske og 
lite perspektivrike målsettinger også føre til positive resultater, takket være en 
god gjennomføring. Den praktiske dømmekraften kan ofte vise seg vel så viktig 
som velformulerte og velfunderte målsettinger. De gode iverksetterne er ofte 
preget av en form for pragmatisme som viser mer i handling enn i formelle 
målformuleringer og tiltaksplaner. 
 
Resultatene omfatter alt det virksomheten fører med seg av påvisbare 
konsekvenser. Her er det altså snakk om mer eller mindre synlige følger, som 
både kan være kortsiktig eller relativt varig, positiv eller negativ, tilsiktet eller 
utilsiktet.    
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De resultater man sikter på å oppnå gjennom MOT, dreier seg i første rekke om 
læringskonsekvenser av psykisk, sosial og moralsk karakter. Ikke minst ved en 
undervegs-evaluering vil det være viktig å se på resultatvurderingen i et 
eksplorativt lys. En må her i særlig grad vise åpenhet for retningstendenser i 
interesser, holdninger og kunnskaper. Disse kan både være av tilsiktet og 
utilsiktet karakter. Det kan således være vanskelig å avdekke noen tendenser til 
endring i atferd blant dem som inngår i de primære målgruppene for prosjektet. 
Dessuten kan det og vise seg at virksomheten har allmenne konsekvenser, som i 
første rekke viser seg på systemnivå. Det siste kan dreie seg om skolen, politiet 
eller i den politiske retorikken.  
 
Forventningen til denne evalueringen vil være at det blant elever som inngår i 
prosjektet, forekommer interesser, kunnskaper og refleksjonsnivå om det 
problemområdet MOT fokuserer på, som mer tydelig gjør seg gjeldende enn det 
vi ellers vil kunne regne med. Det forventes også at foreldre, skolefolk, 
fritidsledere og involverte idrettsfolk og MOT-medarbeidere, vil komme med 
vurderinger som peker i retning av at MOT har utviklet seg til en aktiv 
bidragsyter for å styrke en fornuftig oppvekst og for læring av konstruktive 
holdninger blant barn og ungdom. 
 
 
 
Sammenfatning  
 
 
Denne undervegs-evalueringen tar for det første sikte på å belyse de mål og 
virkemidler som har preget MOT, samt de konsekvenser eller resultater som 
virksomheten hittil synes å ha medført. For det andre er det et siktepunkt å 
vurdere relasjonene mellom de formulerte, offisielle målene og de mål som har 
vært prioritert i praksis, mellom de planlagte virkemidler og de som har vært  
toneangivende i det daglige arbeidet. For det tredje tar vi sikte på å gi en 
vurdering av relasjonene mellom mål, anvendte virkemidler og resultater. 
 
I utgangspunktet forventes det et tydelig samsvar mellom det som kan 
karakteriseres som de offisielle målene på den ene siden, og de funksjonelle og 
praksisstyrende målene på den andre. Dessuten forventer vi å finne en 
perspektivutvikling av målene blant de sentrale aktørene, i takt med den 
praktiske gjennomføringen. Samtidig forventes det stort samsvar mellom de 
planer som legges, og det som i praksis gjennomføres.  
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Det forventes også et relativt stort samsvar mellom de målsettinger som er 
formulert og det som i praksis inngår som virkemidler. En regner dessuten med 
at endringer i de formulerte mål etter tidsdimensjonen, også avspeiler seg i 
endringer i virksomheten. 
 
Et av de spørsmål som evalueringen også skal forsøke å besvare, er i hvilken 
grad eventuelle avgrensninger og utvidelser som finnes i den praktiske 
gjennomføringen, primært er noe som er tilsiktet på et faglig vurdert grunnlag, 
eller i hvor høy grad dette kan ha sammenheng med andre forhold. 
 
En helt vesentlig forventning er at det blant elever som inngår i prosjektet, 
forekommer et refleksjonsnivå om det problemområdet MOT fokuserer på, som 
er høyere enn det vi ellers vil kunne regne med. 
 
 
 
 

Σ 
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KAPITTEL 2 
 
 
MOT SOM ORGANISASJON 
 
 
 
Her skal vi ta for oss opprinnelsen til MOT, både ved å trekke fram iverksetterne 
og det første konkrete initiativet som førte til dannelsen av denne stiftelsen. 
Dernest skal vi klargjøre hvilke målgrupper MOT i første rekke har tatt sikte på 
å nå fram til, samt klargjøre noen sentrale trekk ved organisasjonens innhold og 
struktur.  
 
 
 
Begynnelsen 
 
 
Som vi har sett har MOT en kort historie, men organisasjonen har likevel 
allerede gått en lang vei. Initiativet ble tatt på et møte mellom Atle Vårvik og 
Johann Olav Koss i april 1994, da disse to bestemte seg for å sette i gang en 
kampanje mot narkotikamisbruk. Vårvik hadde da lagt fram en ide om en 
«narkotikakalender» for 1995, der toppidrettsutøvere skulle spille en sentral 
rolle. 
 
Den 22. april i 1994 sendte så Atle Vårvik, Johann Olav Koss og Bjørn Dæhli,  
i samarbeid med Bjørge Stensbøl i Norges Olympiske Komité, et brev til 12  
utvalgte, og sterkt profilerte norske utøvere, hvor de ble forespurt om  
å delta i den foreslåtte kalenderen. Samtidig ble de invitert til et møte. Den 24.  
mai 1994 ble dette møtet avholdt på Toppidrettssentret. Referatet fra denne  
samlingen gir uttrykk for at de frammøtte utøverne var sterkt engasjerte, og at  
alle ville medvirke i forbindelse med kalenderprosjektet.  
 
Tiltaket «Norske toppidrettsutøvere mot narkotika» var dermed blitt en  
realitet. Dette ble gjort kjent på en pressekonferanse 16. juni 1994.  
 
«Norske Toppidrettsutøvere mot Narkotika» (senere MOT) ble altså dannet 24. 
mai 1994 av idrettsfolk som ville engasjere seg i kampen mot narkotikamisbruk 
og for et bedre samfunn. Starten var en kalender som ble distribuert til skoler, 
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idrettslag og foreninger. Vi skal merke oss at dette skjedde rett i etterkant av de 
olympiske vinterleker på Lillehammer, februar 1994.  
 
I 1996 ble «Norske Toppidrettsutøvere mot Narkotika» organisert som en ideell, 
selveiende stiftelse. I februar 1997 endret stiftelsen navn til MOT, og i mars 
1997 fikk stiftelsen kontor i Trondheim med daglig leder Atle Vårvik og 
administrasjonskoordinator Tone Maaø Johansen. 
 
 
 
Iverksetterne 
 
 
Når vi går nærmere inn på bakgrunnen for dette tiltaket, finner vi at MOT ikke 
dukket opp av ingenting. Det skjedde riktig nok raskt etter de olympiske leker i 
1994, men noe vesentlig hadde foregått før. Vi finner to iverksettere bak det 
hele: For det første tolleren og skøyteløperen Atle Vårvik. Det framgår av 
kildene at Atle Vårvik allerede fra ungdommen av var engasjert i skjebnene til 
de unge som ble fanget av kriminalitet og narkotikamisbruk. Hans far som 
arbeidet i fengselet, involverte seg i mange av de innsattes tragiske situasjon, og 
den unge Atle ble tidlig opptatt av spørsmål om hvorfor noen «kommer på skrå-
planet». Dette ble forsterket ved at en av barndomskameratene ble 
narkotikamisbruker. 
 
Fra 1990 ble Vårvik ansatt i Tollvesenet, og her ble han ganske snart engasjert i 
holdningsskapende og forebyggende arbeid. Fra mai 1991 til februar 1994 hadde 
han en del permisjon på grunn av sin satsing på skøyter. I denne perioden 
oppdaget han at mange av toppidrettsutøverne hadde et ønske om å engasjere 
seg i noe annet enn bare idretten. Mange ga uttrykk for at de gjerne ville benytte 
sine posisjoner til å påvirke barn og unge på en positiv måte. Da Atle Vårvik 
fikk ideen om kalenderen «Norske toppidrettsutøvere mot narkotika», var det 
med andre ord både i et yrkes- og idrettsmiljø hvor det var grobunn for et slikt 
initiativ.  
 
Den andre iverksetteren er medisinerstudenten Johann Olav Koss, som ble 
Lillehammerlekenes forgrunnsfigur. Han ble hedret for sin innsats både på og 
utenfor skøytearenaen. Han vant tre gull, men skapte samtidig historie ved sitt 
generøse humanitære bidrag.  
 
Da Koss kom inn i et konkret samarbeid med Vårvik, gikk det mindre enn to 
måneder før det nye prosjektet så dagens lys. Veien fra idé til en aktiv organisert 
virksomhet ble dermed meget kort. Som Atle Vårvik uttrykker det, så tok man 
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sjansen på å realisere noe som aldri før hadde vært gjort her i landet, ved å bruke 
«glansbilder» og idrettsforbilder i kampen mot narkotika. 
 
 
 
Målgruppene 
 
 
Her skal vi først klargjøre hva betegnelsen MOT står for. Denne betegnelsen, 
som nå også fungerer som logo, har to betydninger: «Mot narkotikamisbruk - 
Mot vold», som er organisasjonens faglig-politiske standpunkt, og «Vis mot - ta 
egne valg» og «Vis mot – Bry deg», som er organisasjonens sentrale 
pedagogiske budskap. (Dette skal vi komme tilbake til når vi tar for oss 
innholdet.) 
 
Den primære målgruppen for MOTs arbeid er barn og ungdom. Målgruppen for 
de konkrete kampanjer ble i starten nærmere avgrenset til ungdom i alderen 12 – 
16 år. Senere er denne målgruppen utvidet, først til aldersspennet 12 – 18 år, og 
etter Handlingsplanene fra 1998, til 12 – 20 år. Dette betyr at siktepunktet for 
organisasjonen er å nå fram til mennesker som er i en viktig utviklings- og 
identitetsformende fase av livet. Her er det for de yngste snakk om 
pubertetsalderen eller overgangsalderen. Dette er et tidsavsnitt som er preget av 
en sterk utvikling både fysisk, intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Det skjer en 
endring i referansepunkt ved at foreldrene blir et svakere holdepunkt, mens 
ungdomsgruppen får økende betydning i tilværelsen. Samtidig utsettes 
mennesker i denne alderen for et økende pedagogisk og kommersielt press. 
  
For de øvrige i den primære målgruppen er det snakk om mennesker som 
tilhører det som generelt kalles ungdomsalderen. De eldste i denne gruppen 
omfatter unge kvinner og menn som er i 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, men særlig 
poengtert fra 1997, har tatt sikte på å påvirke den primære målgruppens voksen-
omgivelser. Her er det snakk om de nære kontekstuelle relasjoner som ungdom 
befinner seg i. Nærmere bestemt er dette foreldre, lærere og fritids- og 
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idrettsledere til ungdom i alderen 12 – 16 år. Denne «aldersgruppen» er også 
etter hvert utvidet til 18 år.  
 
Utover dette har MOT også utpekt som målgruppe foreldre og lærere til barn i 
alderen 0 – 7 år. Dette anses for å være en målgruppe hvor det forutsettes å være 
betydelige pedagogisk forebyggende gevinster å hente.  
 
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 
kan styrke mulighetene for å skape en forsvarlig standard for oppvekst. 
 
 
 
Organisasjonen 
 
 
Hva er det så som kjennetegner organisasjonens oppbygging og virksomhet i de 
godt og vel fem årene som har gått siden starten våren 1994? I hovedtrekk er 
virksomheten omfattet av en planmessig innsats for å bygge nettverk og utvikle 
samarbeid mellom relevante personer og instanser i Norge. En viktig del av 
virksomheten har bestått i rekruttering og opplæring av frivillige medarbeidere. 
Informasjons- og markedsaktiviteter har også hatt høy prioritet. I tillegg til alt 
dette har MOT vært i stand til å gjennomføre flere store markeringer som har 
gjort stiftelsens budskap synlig i samfunnet. 
 
Organisasjonen MOT har som nevnt sekretariat i Trondheim, med Atle Vårvik 
som daglig leder og en mindre stab. Organisasjonen har et styre med leder 
Johann Olav Koss og en egen faglig kompetansegruppe. Organisasjonen har 
bygget opp et relativt stort nettverk av det som kalles MOT-informatører. Dette 
er for en stor del tjenestemenn innenfor politi- og lensmannsetaten, tollere og 
interesserte frivillige, ikke minst fra idrettsbevegelsen.  
 
I tillegg til informatørene har en etablert det som kalles ambassadører, med 
utspring i toppidrettsutøveres engasjement. Disse danner egentlig grunnstammen 
i MOTs virksomhet. For MOT er det avgjørende at idrettsfolkene ikke er 
gallionsfigurer, men har et reelt engasjement i virksomheten. De deltar i MOTs 
arrangementer, skolebesøk og foredrag i tillegg til at de bidrar gjennom 
forskjellige massekommunikasjonstiltak, ved markeringer på utstyr og drakter, 
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etc. Listen over ambassadører viser at det her er snakk om noen av de aller 
fremste utøvere innenfor ulike idrettsgrener i Norge. 
 
Når det gjelder finansieringen av MOT, kan vi merke oss at tilskuddene kommer 
både fra det offentlige, fra næringslivet, og fra andre samarbeidspartnere. Flere 
departementer og to direktorater støtter virksomheten.  
 
De største samarbeidspartnerne fra næringslivet blir som motytelse profilert i de 
fleste sammenhenger hvor det er naturlig, blant annet ved foredrag og 
skolebesøk, massekommunikasjonstiltak og ved forskjellige arrangementer. I 
tillegg til dette har en flere prosjektsamarbeidspartnere som enten yter 
økonomiske bidrag eller tjenester ved gjennomføringen av virksomheten. Til sist 
har vi så det som kalles støttespillere, som enten bidrar finansielt eller som 
leverandører av tjenester og utstyr. Flere av samarbeidspartnerne benytter MOT 
aktivt som et verktøy og virkemiddel for å utvikle kommunikasjonen blant 
ledere og medarbeidere i sine organisasjoner. Samarbeidspartnerne medvirker 
også til å synliggjøre MOT og MOTs budskap. Denne innsatsen tilsvarer en 
markedsverdi som er meget betydelig. 
 
Når gjelder de finansielle sidene ved MOT, så finner vi i dag et stort antall 
støttespillere både i offentlig og privat regi. Disse sidene ved virksomheten vil 
bare marginalt bli berørt i denne undervegs-evalueringen. Vi finner det likevel 
på sin plass å gi uttrykk for at den storstilte oppslutningen sier noe om de 
forventninger som knytter seg til MOT, samtidig som det forteller noe om 
innsatsen og troverdigheten til de sentrale aktørene. At det også finnes noen 
markante fallgruber på dette området, er nokså innlysende. Dette vil vi i noen 
grad komme tilbake til under vurderingen.  
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KAPITTEL 3 
 
 
MÅL OG INNHOLD 
 
 
 
Her skal vi gå nærmere inn på de målformuleringer som finnes i tilgjengelige 
MOT-dokumenter, blant annet årsmeldingene. Dernest skal vi se hvordan 
intensjonserklæringen har nedfelt seg i det konkrete pedagogiske innholdet av 
prosjektet. Her er det særlig viktig å presentere de begreper og faglige 
perspektiver som er utviklet, og klargjøre de prioriteringer som har funnet sted. 
 
 
 
De første perspektivene 
 
 
Målsettingen med den nevnte kalenderen var å spre et budskap fra utøverne til 
størst mulig del av befolkningen for aktivt å motvirke narkotikamisbruk.  
En av de store idrettsprofilene, Bjørn Dæhlie, opptrer for januar 1995 med 
følgende budskap: «De fleste av oss går på trynet en gang i blant. Det viktigste 
er å reise seg igjen!» Videre sier han blant annet: «Lær deg å leve med din 
livssmerte - stå alltid oppreist inni deg!» Dette gir en konkretisering av hva det 
kan bety å bevisstgjøre og øke selvfølelsen til ungdom. Det du vil er også mulig. 
Det gjelder å tenke positivt, lære av de nederlag livet gir. Det er du selv som 
bestemmer hva det skal bli til, osv.  
 
Hver måned inneholdt utøvere fotografert i andre situasjoner enn det de 
vanligvis blir forbundet med. På et av de første bildene opptrer for eksempel 
Koss som toller. En av de røde trådene gjennom hele kalenderen er at det er 
dumt å la seg lure av narkotikasmuglere og andre lumske farer. Det gjelder å ta 
vare på seg selv, på hverandre og tenke over hva en gir seg inn på. 
 
For mai 1995, finner vi en annen av de helt store idrettsprofilene, Rune Bratseth. 
Han kommer med følgende budskap: «Si aldri at det ikke vil skje med ditt barn.» 
Videre sier han blant annet: «Glem aldri at den viktigste investeringen og 
karrieren i livet er barna våre». Dermed ble både foreldre og det generelle 
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samfunnsansvaret for barn satt i fokus. Dette har senere blitt en annen rød tråd i 
organisasjonens arbeid. 
 
Om starten på MOT kan ellers sies at selv om perspekivformuleringene har et 
noe utvendig, konstaterende og propagandistisk preg over seg, så 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 til å hjelpe andre. 
 
 
 
Verdier og metoder 
 
 
De to årene som fulgte fra starten i mai 1994, fikk prosjektet en gjennomarbeidet 
målsetting og et utvidet innhold. I denne fasen ble statlige instanser, politiet, 
frivillige organisasjoner, lærere, skoleelever, foreldre, tidligere misbrukere av 
narkotika, omsorgs- og behandlingssteder, samt faglitteratur inndratt i den 
videre tenkningen og planleggingen. Det ble også gjort videointervju med 
tidligere kriminelle, misbrukere og foreldre til tidligere misbrukere. Dessuten ble 
det gjort forberedelser til skolebesøk, og flere slike besøk ble gjennomført på 
forsøksbasis.  
 
Som påpekt i forrige kapittel hadde MOT etablert et nettverk som ble kalt 
ambassadører, med utspring i toppidrettsutøveres engasjement, og som nevnt har 
disse, ved siden av informatørene, blitt en grunnstamme i MOTs virksomhet.  
 
Hva var det så dette engasjementet førte fram til av et pedagogisk innhold? Atle 
Vårvik har gjort rede for dette i 20 ulike punkter som her gjengis noe 
sammenfattet. Det som nedenfor er beskrevet, dannet det essensielle faglige og 
metodiske grunnlaget for dannelsen av stiftelsen MOT i 1996.  
 
I formålet med stiftelsen ble det særlig presisert at den skulle motvirke mobbing,  
vold og bruk av rusgifter gjennom å skape et varmere og tryggere samfunn.  
Vårvik påpeker at den primære målgruppen er ungdom i alderen 12 – 18 år, og 
da spesielt elever på ungdomsskolen og deres foreldre og lærere. 
Han understreker at toppidrettsutøvere er et avgjørende virkemiddel, og 
skolebesøk og foredragsvirksomhet skaper nærhet og er den beste 
kommunikasjonsstrategi. Redaksjonelle omtaler og annen markedsføring 
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synliggjør toppidrettsutøvernes standpunkt og engasjement, og forsterker 
budskapet ved et skolebesøk eller foredrag. 
 
Vårvik peker videre på at effekten synes å være best når det besøkes en 
skoleklasse om gangen. I alle tilfeller er det viktig å skape en atmosfære som gir 
rom for spørsmål, engasjement og tilbakemeldinger. Det trengs 3 timer per 
klasse for å ha ønsket påvirkning, og klassen bør sitte i ring eller i hestesko. 
Presentasjon av hver enkelt i klassen er viktig for å skape trygghet. Læring og 
bruk av navn på elevene er meget viktig for å kunne engasjere og påvirke. 
 
Hovedbudskapet skal være «vær bevisst i valg» og «ta vare på hverandre». 
Det å fokusere på de sterke sidene til mennesker er en viktig måte å ta vare på  
hverandre, og det skaper positive resultater både hos toppidrettsutøvere, 
skoleelever og tidligere narkotikamisbrukere. 
 
Vårvik understreker at det kan være risikabelt å bruke tidligere misbrukere på 
skolebesøk. Det kan virke mot sin hensikt. Tidligere misbrukere får stor 
oppmerksomhet på skolebesøk og ved foredrag. Overfor ungdom kan tidligere 
misbrukere oppfattes som kule og spennende. Det de prater om kan virke 
nysgjerrighetskapende. Ungdom får se en tidligere misbruker som har greid å 
komme seg ut av problemet. Dersom eksmisbrukerne har gjort det, hva er så 
faren for ungdommene? Selv om elever synes tidligere misbrukere er spennende 
og et veldig bra virkemiddel, vet ikke ungdom selv hva som skjer med det 
ubevisste i dem. Holdningsskapende arbeid kan ikke måles i applaus. 
 
Atle Vårvik sier videre at mobbing må taes på alvor. De narkotikamisbrukerne 
vi har pratet med og har fått opplysninger om, påpeker han, har enten vært 
mobbere eller mobbeofre. De fleste av dem har vært begge deler. 
 
Elever, lærere og foreldre har et stort behov for informasjon og virkemidler  
for å skape gode oppvekstmiljø og trygge individer. For å ha påvirkningskraft  
på skoleelever kreves det meget dyktige og engasjerte nøkkelpersoner til å  
gjennomføre skolebesøkene. 
 
Denne sammenfatningen viser at MOT ble tuftet på atskillig pedagogisk fornuft.  
Her er det både innsiktsfulle nyanser, velbegrunnede praktiske tilnærminger, og  
samtidig utvises det en varsomhet som er eksemplarisk, ved å vise  
tilbakeholdenhet når det gjelder pedagogisk bruk av tidligere rusmisbrukere. 
 
Når vi går et skritt videre, finner vi at de neste to årene preges både av  
konkretiseringer og av fordypninger av de prinsipielle målsettingene. Dette  
munner dels ut i en opplisting av MOTs «atferdsnormer» og  
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«kommunikasjonsprinsipper» for å skape trygghet og tilhørighet, og for å  
medvirke til inkludering. Her er det snakk om følgende 11 normative  
retningslinjer: 
 
* Gi ros 
* Våg å gå egne veier   
* Finn aktive interesser og stimuli 
* Vær ydmyk 
* Vær bevisst i valg 
* Vis begeistring 
* Aksepter hverandre 
* Sett deg mål 
* Aksepter deg selv 
* Hjelp andre 
* Vis respekt 
 
Budskapet i disse normene er at alle kan gjøre noe med sitt eget liv, og at alle 
bør og kan gjøre noe for andre. I faglig - pedagogisk terminologi er det 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, sin utvikling og dermed 
sitt livsinnhold.  
 
Men i denne oppfattelsen er det også klargjort at vi mennesker ikke kun er 
ressurssterke. Vi er også sårbare, og vil alltid trenge omtanke, omsorg og 
oppmuntring. Moralfilosofisk uttrykker dette den viktige oppfattelsen at vi alle 
sammen er avhengig av hverandre, og at vi har makt over hverandre. I dette 
ligger det et imperativ om at vi alltid bør bruke denne makten slik at det kommer 
våre medmennesker til gode. Dette betyr å støtte, stimulere og stå til tjeneste for 
hverandre. 
 
 
 
Et samfunnsansvar 
 
 
I løpet av de siste to årene (1997 – 1999) har budskapet fra MOT fått et rikere 
innhold. Samtidig kan vi registrere at man i denne perioden i sterkere grad har 
involvert voksensamfunnet. Sagt med andre ord så rettes søkelyset også på de 
strukturelle betingelser vi byr barn og ungdom. Begrepet «fellesforstått 
ansvarlighet» blir nå introdusert, og anvendt på en systematisk måte. 
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Hovedsubstansen i dette begrepet er at oppvekst er et område hvor alle må 
medvirke, og der ingen samfunnsinstans kan unndra seg å bære ansvar. 
 
Dette betyr at samfunnet på alle plan og nivå, i offentlig, privat og frivillig regi, 
har et ansvar. Det innebærer således også at det er en uholdbar situasjon når 
samfunnsinstanser stiller seg utenfor et slikt ansvarsfellesskap. I praksis betyr 
det at det noen bygger opp brytes ned av andre. I 1998 formulerte MOT 
«fellesforstått ansvarlighet» som et delprosjekt med følgende målgrupper: 
 
- foreldre, familie, lærere til barn i alderen 0 – 7 år 
- foreldre, lærere, ledere i frivillige lag, foreninger og organisasjoner til  

ungdom i alderen 12 – 18 år 
- samfunnsansvarlige instanser: næringsliv, offentlige instanser, politikere, 

media, ledere i samfunnet generelt 
- medlemmer i frivillige lag, organisasjoner og foreninger 
- toppidrettsutøvere 
 
I tilknytning til denne presentasjonen som viser at hele samfunnet praktisk talt er 
involvert i prosjektet, formuleres nå følgende arbeidsmål: MOTs viktigste 
arbeidsmål er å medvirke til å skape en felles forståelse for viktigheten av å ta 
ansvar for hverandres situasjon gjennom å gi positive bekreftelser og ta vare på 
hverandre. På denne måten kan vi hjelpe hverandre ut av et problem, eller hindre 
at noen får problemer. Ved å skape en kultur der vi er bevisste på det å ta vare på 
hverandre, vil det bli mindre mobbing, vold og rusgiftmisbruk. Tar vi vare på 
hverandre trives vi også bedre med livet – vi får en styrket livskvalitet. Gjennom 
positive bekreftelser og «tøff kjærlighet» utvikles et godt selvbilde, som igjen 
medvirker til å skape gode miljø og trygge individer. 
 
Vi har alle ansvar for at barn og ungdom får et verdig liv. Med sin livsførsel er 
de voksne forbilder og rollemodeller for barn og ungdom. Det er derfor viktig å 
påvirke ungdomsidoler, å engasjere og bevisstgjøre flest mulig av de aktører 
som har et særlig ansvar for ungdoms oppvekstvilkår. MOT vil medvirke til å 
skape en bevisstgjøring i det å bry seg om hverandre, «bygge plattformer» til 
barn og ungdom i familien, på skolen, i nabolaget, i idrettslaget, i korpset eller 
hvor det måtte være.  
 
Vi ser her at MOT ikke nøyer seg med å komme med proklamasjoner, som alle  
kan slutte seg til. Organisasjonen vil gå aktivt inn i et systematisk og langsiktig  
arbeid, med det formål å motvirke mobbing, vold og rusgiftsbruk gjennom å  
skape et varmere og tryggere samfunn. Samtidig gir MOT anvisninger for 
hvordan dette djerve målet kan realiseres. 
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Fellesforstått ansvarlighet 
 
 
I løpet av de siste to årene har som nevnt «fellesforstått ansvarlighet» blitt et 
grunnleggende begrep i MOTs virksomhet. Med disse perspektivene som basis, 
er det utformet et «bevisstgjøringskort» beregnet på alle involverte voksne. Det 
er faktisk et kort det dreier seg om, som MOT har en forventning om skal ha 
betydning og nytte for den enkelte i familien, for arbeidsliv og fritid. Her blir det 
sagt at MOT har laget bevisstgjøringskortet for at den enkelte kan ha det med 
seg over alt hvor vedkommende ferdes. 
 
Det dreier seg om to sider som MOT anbefaler skal leses så ofte som en har 
mulighet for det, i godstolen, på sengekanten, på jobben, på bussen, på hotellet 
eller hvor det måtte være.  
 
Her er hovedinnholdet i kortet: «MOT vil aktivt medvirke til å skape en felles 
forståelse blant barn, ungdom og voksne for viktigheten av å ta ansvar for 
hverandres situasjon gjennom å gi positive bekreftelser og ta vare på 
hverandre». 
 
Videre påpekes det at MOT mener at en velbygd plattform, bygd på et positivt 
fokus, positive bekreftelser, som er viktig for aktivisering av «tøff kjærlighet», 
blant annet har følgende effekt på barn og ungdom: 
 
* De vil takle bedre å bli avvist og mobbet. 
* De vil våge å risikere noe nytt. 
* De vil våge å risikere og se latterlig ut. 
* De vil klare å lytte til andres kritikk av seg. 
* De vil tåle bedre ikke å få ros. 
* De vil tåle bedre å stå alene. 
* De vil våge å ta egne valg. 
* De vil trives bedre. 
* De vil bry seg mer om andre. 
 
Vi ser her hvordan man tenker seg at gjennom en «god pedagogikk», skal 
individene bli «motstandsdyktige» og robuste nok til å klare seg gjennom en 
oppvekst som helt sikkert vil by på både store utfordringer og påkjenninger. 
Uansett i hvor høy grad mennesker makter å ta vare på hverandre, vil det alltid 
være risikofaktorer som vi selv må være i stand til å takle. Samtidig er så visst 
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ikke oppvekst kun en privatsak, eller noe som kun berører for eksempel familien 
og barnehagen. Det er noe som gjelder alle samfunnsinstanser. Hvordan denne 
fellesforståtte ansvarlighet skal kunne gjennomføres, er naturligvis et prosjekt av 
langt større rekkevidde enn det MOT representerer. Samtidig er det interessant å 
merke seg at MOT har fanget opp dette perspektivet, som opprinnelig ble 
formulert i NOU 1995: 26 Barneombud og barndom i Norge, og som senere har 
inngått i den oppvekstrelaterte fagterminologien. 
 
Vi ser altså at det legges vekt på at en plattform må bygges, og det materialet 
som skal brukes, kalles for «MOTs byggesteiner». Her følger navn på de 
sentrale byggesteinene samt noen korte beskrivelser og vurderinger av hva MOT 
legger i de forskjellige begrepene: 
 
Gi ros, vær ydmyk, gi oppmerksomhet, stimuler drømmer og fantasi, hjelp 
andre, vis respekt, vis begeistring, vis kjærlighet, vær en samtalepartner, vis 
følelser, vær sammen, vær rettferdig, vær en god rollemodell, praktiser «tøff 
kjærlighet», vær tilstede, minst mulig miljøskifte, gi ansvar og frihet, aksepter 
forskjeller. Prøv også å bygge plattform til tante- og onkelbarn, barn i nabolaget, 
i idrettslaget, korpset, koret eller hvor det måtte være. 
 
Ved å skape en kultur der vi er bevisste på det å ta vare på hverandre, vil det bli 
mindre mobbing, vold og rusgiftmisbruk. Det vil igjen blant annet føre til 
mindre psykiske lidelser, spisevegring og selvmord. Tar vi vare på hverandre, 
hvilket MOT mener er det beste formål vi kan ha med livet, trives vi også bedre 
med det livet vi har fått. Gjennom positiv fokusering og tilbakemelding utvikles 
et godt selvbilde, som igjen medvirker til å skape trygge individer for gode 
miljø. 
 
Vi har alle ansvar for at barn og ungdom får et verdig liv: Politikere, foreldre, 
lærere, næringsliv m.m. Vi må alle være med å skape forutsetninger for en god 
oppvekst, slik at barn og ungdom blir bevisstgjort på hva som er formålet med 
livet. Når det gjelder dette bevisstgjøringskortet, så inneholder det ellers en del 
råd til foreldre. Her sies det blant annet at vi bør ta barn på fersk gjerning når de 
gjør noe bra, og gi dem en positiv bekreftelse. Det gis også råd om hvordan  man 
skal opprettholde kommunikasjon med sine barn i løpet av ungdomsalderen. 
 
Her finnes også den såkalte «satellittmodellen» beskrevet, som blant annet 
poengterer at de unges frigjøring fra foreldrene både er nødvendig og naturlig. 
Selv om jevnaldringer får større betydning enn før, så bør ikke foreldre føle seg 
avvist, men opprettholde kontakten, være samtalepartner for sine ungdommer, gi 
positive bekreftelser osv. Det påpekes også i denne sammenheng at unge 
mennesker har behov for å bli behandlet som voksne, og at det er viktig å ta 
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ansvar for å bygge bro mellom barndom og arbeidsliv. 
 
For øvrig kan tankegangen om «tøff kjærlighet» representere noe av det mest 
problematiske i denne sammenheng. Sammen med «grensesetting» refererer det 
til en pedagogikk hvor de utilsiktet negative konsekvensene kan være 
uoverskuelige. Bakgrunnen for det er ikke behovet for bremser, for 
impulskontroll, osv, men om hvordan vi best kan støtte den læring som her er 
nødvendig. Det kan ofte bli mye tøffhet og lite kjærlighet, mye 
autoritetsutfoldelse og lite dialog.      
 
 
 
Prioriterte mål 
 
 
Hvordan er det så aktørene i prosjektet oppfatter målsettingen med MOT? Fire  
av informatørene har reflektert over dette, og de har kommet med disse skriftlige 
svarene: (Spørsmålet var dette: «Hva ser du på som formålet/hensikten/målet 
med MOT?» ) 
 
Den ene svarte kort og godt: Gjøre verden til et bedre sted å leve. Gjøre 
personene i samfunnet bevisst på hvordan man bygger opp selvbildet til 
hverandre. Dette innebærer å gjøre personene rundt meg trygge på meg og seg 
selv. Bruke konseptet i min hverdag. Gjøre min omgangskrets og min framtidige 
klasse til et triveligere miljø å være i. 
 
Den andre gir følgende svar: Målet er å motvirke rusgiftmisbruk, vold og 
mobbing. Drive forebygging gjennom å fokusere på oppvekst, gode miljø, 
bevisste holdninger og trivsel. Medvirke til å skape trygge individer som våger å 
være bevisste, tenke selv og ta sine egne valg og motstå press. Bevisstgjøring i 
viktigheten av å ta ansvar for hverandres situasjon gjennom å gi omsorg og 
anerkjennelse og tydelighet. 
  
Den tredje sier: Målet med MOT er å bevisstgjøre menneskene i dette samfunnet 
som vi lever i. Bevisstgjøre dem på hvordan de oppfører seg mot andre, hva 
slags effekt man har på andre og hva slags fokus man har (positivt/negativt). 
Skape et varmere og tryggere samfunn. 
 
Disse eksemplene gjengis kun for å vise en tendens: Den målsettingen som blir 
sterkest fokusert hos aktørene i prosjektet, er den som knytter seg til 
enkeltindividene. Det er det som angår barn og ungdom direkte, og det som kan 
være en pedagogisk rettesnor for deres liv, som framstår som den bærende 
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målsettingen. De makroperspektiver som er knyttet til «fellesforstått 
ansvarlighet», vil trolig i denne konteksten bli for generelt og kanskje så pass 
politisk at det ikke får en tydelig plass i bevisstheten hos dem som skal føre 
prosjektet framover i praksis. 
 
Her ligger en av de store utfordringene for et prosjekt av denne typen. Samtidig 
ser vi at det nettverket som prosjektet har bygget opp, rommer et stort potensiale 
for å virke bevisstgjørende også på et makropolitisk nivå.  
 
Men det går selvsagt mange veier fra individ - til samfunnsnivået. En av 
informatørene gav uttrykk for denne tankegangen i en av de klassene vi 
observerte. «Det å si nei kan også være en del av en fellesforstått ansvarsfølelse. 
F.eks så drikker ikke jeg alkohol. Den viktigste årsaken til at jeg ikke gjør det i 
dag, er at flere unge etter skolebesøk spør om jeg drikker. Min hypotese er at de 
blir enda tryggere på sine valg når jeg sier at jeg ikke drikker. Dette kan medføre 
at de utsetter sin alkoholdebut med ett eller to år. Dette har igjen sannsynligvis 
innvirkning på vold og rusmisbruk generelt i samfunnet».  
 
I disse vurderingene ligger den grunnsteinen i all god opplæring som heter 
«eksemplets makt» og «det gode føredømet». Dette utgjør en viktig nøkkel for å 
forstå MOT som en moderne pedagogisk aktør. 
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KAPITTEL 4 
 
 
GJENNOMFØRING OG UTVIKLING  
 
 
 
Her skal vi presentere noen fakta om og vurderinger av den praktiske 
gjennomføringen. Samtidig skal vi forsøke å samle noen tråder, og peke på 
sentrale trekk ved MOTs utvikling. Dette dreier seg om å klargjøre 
«oppgraderinger» og et utvidet faglig - pedagogisk perspektiv som peker 
framover. 
 
 
 
Gjennombruddet 
 
 
Som nevnt i det foregående, startet det med kalenderen for 1995, som ble støttet 
økonomisk fra Toll- og avgiftsdirektoratet, Norges Olympiske Komité og 
Norges Idrettsforbund. Dette viste seg å være et så vellykket tiltak, gjennom 
positive tilbakemeldinger etc. at det siden har blitt produsert kalendere for hvert 
eneste år. Dessuten er repertoaret av skrifter utvidet, i form av dagbok, 
avtalekalender og en rekke foldere. I forbindelse med VM på ski i Trondheim i 
1996, hvor Atle Vårvik ble ansatt i arrangørstaben, fikk MOT muligheter for en 
storstilt kampanje. På mange måter ble dette gjennombruddet for organisasjonen 
i opinionen. Dette bidro utvilsomt til å løfte virksomheten, både faglig og 
politisk. I denne sammenheng er det interessant å merke seg at MOT ble omtalt i 
Statsministerens nyttårstale for 1997. Samtidig gav Staten et betydelig tilskudd 
til «bevisstgjørings-kampanjen MOT år 2000».  
 
Dette året skjedde det også en faglig utvikling av organisasjonen ved en styrking 
av kompetansegruppen og ved at de 30 første MOT-informatørene gjennomførte 
den grunnleggende skoleringssamlingen. Et stort arbeid ble på denne tiden 
gjennomført for å utvikle innholdet for skolebesøkene. De såkalte MOT–
foredragene ble nå utformet. De danner et viktig faglig og pedagogisk grunnlag 
både for skolebesøkene, foreldre- og lærermøtene, og for den pedagogiske 
virksomheten i det hele. (Innholdet av foredragene kommer vi nærmere tilbake 
til i neste kapittel.) 
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I løpet av høsten 1997 besøkte MOT-informatørene 7000 skoleelever i alderen 
12 – 18 år. Om lag 5000 av disse var ungdomsskoleelever som ble fulgt opp i 
2½ år etter det første besøket. I 1998 ble 45 nye MOT-informatører skolert, og 
det ble i løpet av dette året besøkt 15000 skoleelever, hvor av 12000 var 
ungdomsskoleelever som innbefattes av MOTs oppfølgingsprogram. Dette året 
ble det holdt foredrag for ca 8000 voksne (foreldre, lærere m.m.).  
 
Vi kan således trygt fastslå at volumet av virksomheten i løpet av de siste to 
årene har nådd et meget anseelig nivå. Det ble for øvrig i denne perioden også 
ansatt prosjektkoordinator og informasjonsmedarbeider, begge i deltidsstillinger. 
En vesentlig side ved virksomheten som det er grunn til å merke seg, er de 
jevnlige interne evalueringer som er gjennomført. Dette viser at MOT arbeider 
systematisk for å utvikle sitt faglige og pedagogiske potensiale.  
 
I denne sammenheng skal vi peke på at ved utgangen av 1998 ble de første 3-
timers skolebesøk vurdert. Her trakk man den generelle konklusjon at opplegget 
fungerte meget bra. Derimot fant man at oppfølgingen kunne forbedres en del. 
Det å utvikle et innhold for en oppfølging som kan engasjere, har alltid vist seg 
utfordrende. Når nyhetens interesse og nysgjerrighet er borte, vil det ofte ligge 
negative holdninger på lur. Vurderingen gikk ellers i retning av at 
gruppeoppgaver, videoer og annet materiell ikke kan måle seg med nye besøk av 
informatørene. Fra høsten 1999 har således oppfølgingsprogrammet bestått av 
flere personlige besøk i klassene. 
 
Gjennomføringen har for øvrig foregått på mange plan. I det foregående har vi 
pekt på den årlige kalenderen, hvor sentrale idrettspersoner opptrer med et 
budskap. Kalenderne i de etterfølgende år bygger på den samme formen, men vi 
øyner en viss endring i tekstene. For eksempel uttaler skiløperen Marit 
Mikkelsplass i 1997-kalenderen, ved siden av en billedlig presentasjon: 
«Jeg er altfor glad i friheten i livet, friheten til å velge, frihet til å ta egne 
avgjørelser, til at jeg er villig til å underkaste meg i en slaves rolle». 
 
Lasse Kjus sier: «Jeg vil ikke at vi skal få et samfunn hvor narkotikaen er en 
naturlig del av hverdagen. Jeg oppfordrer derfor ungdom og voksne til å slå ned 
på narkotikaen». Spillere fra Rosenborg og Trondheims-Ørn påpeker: «Vi 
jobber mye med å gi positive signaler og ros til hverandre. Det har gjort både oss 
selv og de andre på laget tryggere». Skihopperen Tommy Ingebrigtsen sier: «For 
meg har det betydd veldig mye at pappa har gitt meg støtte og oppmuntring». 
Ishockeyspilleren Espen «Shampo» Knutsen sier: «Er dette noen du kjenner? 
Jeg tror du kan hjelpe dette mennesket ved å gi det hva ethvert menneske 
trenger: Omsorg, tilhørighet og opplevelsen av at noen bryr seg». Geir Moen og 
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Susann Goksør sier blant annet: «Vinnere fordømmer ikke andre - de gir ros og 
har positive tanker. Vinnere vet at misunnelse, hat og hevn er selvødeleggende. 
Er du en vinner?» 
 
Som påpekt har dessuten skolering av informatører vært en viktig del av 
gjennomføringen. Et interessant trekk ved de kurs som har vært avholdt, er 
kvalitetsvurderingen fra deltakernes side. Dette er et annet eksempel på den 
interne evaluering som er nevnt ovenfor. De rapporter som foreligger fra hvert 
skoleringskurs, gir således utdrag av deltakernes vurdering av hele opplegget, av 
den pedagogiske settingen, fordelingen av forelesninger, gruppearbeid og 
plenumsdebatter, samt en vurdering av de inviterte forelesernes bidrag. Disse 
rapportene er preget av entusiasme og av en levende interesse for å gripe de 
perspektiver som er blitt presentert. Samtidig må denne deltakervurderingen 
forutsettes å ha gitt et verdifullt bidrag for det videre arbeidet med 
skoleringsvirksomheten. 
 
I Årsmeldingen for 1998, påpekes det at følgende har skjedd dette året: 
Skolering av MOT-informatører, skolebesøk, toppidrettsutøvere på skolebesøk, 
turné med toppidrettsutøvere, oppfølging av skolebesøkene og utarbeiding av 
skolebrosjyre, tilbakemeldinger fra MOT-informatørene. Dette viser at 
organisasjonen hadde tatt ansvaret for å sette ut i livet en omfattende pedagogisk 
virksomhet. Og mer har det blitt, ikke minst i relasjon til foreldre og lærere.  
 
 
 
Oppgraderinger 
 
 
Gjennomføringen av MOT-prosjektet har hele tiden vært preget av en 
kontinuerlig oppgradering av det faglige grunnlaget for virksomheten. Dette 
framgår av årsrapportene, som i mange henseender framstår som informative og 
illustrerende dokumenter. I tekst og bilde presenteres vi her for MOT-konseptet i 
sin helhet. En interessant side ved årsrapportene er framtidsvyene og ideene om 
de nye skritt som skal tas i arbeidet med å utvikle organisasjonen. Det mest 
aktuelle og konkrete uttrykket for dette er MOTs tiltaksprogram mot mobbing, 
vold og rusgiftmisbruk for perioden 2000-2005. Her påpekes det generelt at 
MOT mener det må arbeides systematisk «mot barn, ungdom og voksne, slik at 
oppvekstmiljøet styrkes». Gode oppvekstvilkår må skapes av unge og voksne i 
fellesskap. Dette krever en felles forståelse i hele samfunnet for viktigheten av å 
ta ansvar for andres situasjon, gjennom anerkjennelse, omsorg og tydelighet. Det 
må skapes et godt samspill med familie, skole, nærmiljø, fritidsaktiviteter og 
dominerende markeds- og samfunnskrefter (næringsliv, media, politikere …).  
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Målet for MOTs tiltaksprogram er å gjennomføre tiltak som aktivt medvirker til 
å redusere mobbing, vold og rusgiftmisbruk blant barn og ungdom, gjennom 
bevissthet og engasjement. De tre stikkordene som her er presentert som MOTs 
filosofi, er omsorg, anerkjennelse og tydelighet. Spesielt framheves viktigheten 
av at vi er bevisste på det sosiale ansvaret vi har, det ansvaret vi har overfor 
hverandre i familien, gruppen og samfunnet. Det understrekes at vi må se og 
anerkjenne barn og ungdom som de er, og la dem få følelsen av at de er 
verdifulle. MOT vil aktivt medvirke til at barn og ungdom skal se mål og 
mening med livet. 
 
De tiltakene som planlegges skal rettes både mot skoleelever, lærere, SFO-
personell, barnehagepersonale, foreldre, besteforeldre, nærmiljø, idrettsmiljø, 
politi, helsesøstre og kommuneansatte som arbeider med barn og ungdom, 
lærerstudenter, næringsliv m.m. 
 
De virkninger som ønskes av MOTs tiltaksprogram er et inkluderende miljø, 
som er nettverksforsterkende, trygghetskapende og konfliktdempende. Videre 
påpekes behovet for bedre trivsel og  reduksjon av mobbing. Det ønskes bedre 
kommunikasjon mellom barn og ungdom på den ene siden og lærere og foreldre 
på den annen. Tiltaksprogrammet peker videre på behovet for økt elevaktivitet, 
mer refleksjon og bedre vilkår for bevisstgjøringsprosesser hos unge og voksne. 
Det påpekes at det er ønskelig at unge og voksne refererer til MOT med hensyn 
til verdivalg og holdninger. Folk skal forbinde MOT med mot til å ta egne valg, 
mot til å bry seg, og mot til å ta kampen opp mot narkotika og vold. MOT skal 
dermed etableres i folks bevissthet og bli en naturlig del av deres liv. Det 
påpekes ellers at den bevisstgjøring som ligger i MOTs program, vil medføre at 
barn og ungdom takler bedre å bli mobbet og avvist, og at redusert vold og 
rusgifter vil være en følge av organisasjonens virksomhet. 
 
Når det gjelder de planlagte tiltakene, framstår fortsatt skolebesøk som et 
avgjørende virkemiddel. Her er det, som nå, snakk om et tre-timers opplegg for 
8.-klassingene, med oppfølgingsprogram i 9. og 10. klasse. Ellers kan vi merke 
oss at fellesforstått ansvarlighet opptrer som et overordnet perspektiv for all 
virksomhet. Det gjelder i møtet med elever, foreldre, besteforeldre, lærere, 
idrettslag, idrettsledere, toppidrettsutøvere, lærerstudenter, næringslivsledere, 
mediepersoner og politikere. Det satses på markedsføring gjennom store 
idrettsarrangement, ved massekommunikasjon (bl.a. internett), og ved 
profilering på idrettsutøvere. Dessuten skal det gjennomføres storbyturnéer, og 
som tidligere skal rekruttering og opplæring av nye informatører ha høy 
prioritet. 
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Utvidet perspektiv 
 
 
Alt i alt viser det foregående at MOTs virksomhet har fått et bredspektret preg, 
og organisasjonen framstår med originalitet, kreativitet og pågangsmot. Det er 
også bemerkelsesverdig hvordan de sentrale aktørene i MOT har maktet å 
anvende fagbegreper som preger nyere perspektiver innenfor pedagogikk, 
psykologi og organisasjonsteori. Begrepet «fellesforstått ansvarlighet», som er et 
nytt fagbegrep i Norge, har for eksempel fått plass i et helhetlig pedagogisk 
perspektiv (jfr. Tiltaksprogrammet for perioden 2000-2005). 
 
Selv om tiltakene prioriterer skolebesøk og oppfølginger i forbindelse med 
disse, ser vi også at det i økende grad blir vektlagt voksen-kontekstuelle 
sammenhenger. Foredrag for foreldre og lærere har fått en særlig stor plass i den 
daglige virksomheten. Ansvarlighetsperspektivet rettes både til de nære og 
fjerne samfunnsaktørene. Dette innbefatter spennvidden fra foreldre, lærere og 
idrettsledere til mediefolk, næringslivsledere og politikere. En av de tunge 
utfordringene framover vil være å opprettholde faglig troverdighet uten å miste 
noe av overbevisningskraften i budskapet.  
 
En annen utfordring vil naturligvis dreie seg om å få mer praktisk gehør hos dem 
som mer enn noe annet setter den pedagogiske dagsorden for barn og ungdom. 
Her tenker vi primært på skolens innhold og utforming, herunder 
prestasjonspress, evalueringsordninger osv. Skolen er som kjent ikke kun en 
ressursfaktor for barn og ungdom. Den er også en risikofaktor, og forskning fra 
ulike synsvinkler viser at trivsels- og utstøtningsproblemene har et relativt stort 
omfang. Her ligger også en rekrutteringsbase for blant annet rusmiddelbruk i 
samfunnet. 
 
Mange av de perspektivene som MOT trekker opp er preget av personav- 
hengighet. De gode foreldrene, dyktige lærerne osv. makter å gi grunnlag for en 
positiv utvikling, nesten uansett ytre forhold ellers. Når det eksisterer alvorlig 
svikt i hjem og skole, kan konsekvensene være nærmest uopprettelige. Det er 
fortjenestefullt at MOT retter oppmerksomheten mot disse sentrale aktørene i 
barn og unges liv. Det vil imidlertid være en stor utfordring å gå et skritt videre 
for å rette oppmerksomheten på de kritiske og krisebetonte problemstillingene. 
De er unektelig i denne sammenheng meget relevante. 
 
Dette med personavhengighet gjelder for øvrig også MOT som organisasjon. 
Det er foregått en gradvis oppbygging av sekretariatet de siste par årene. Men 
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virksomheten står og faller likevel med lederens evne og pågangsmot til å holde 
mange tråder i sin hånd. Dersom MOT skal utvikle seg videre, vil det nok være 
viktig å bygge opp et støtteapparat for lederen, som også kan innbefatte en 
viselederrolle. Dette vil være viktig også for å kunne opprettholde den 
nødvendige selvstendighet og uavhengighet vis-à-vis andre pedagogiske aktører, 
ikke minst i skole- og organisasjonslivet. 
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KAPITTEL 5 
 
 
VURDERINGER 
 
 
 
Her skal vi gjøre rede for vurderinger som representanter for elever, skole og 
idrett har kommet med på bakgrunn av konkrete erfaringer med MOTs 
virksomhet. Samtidig vil vi presentere observasjoner og data fra eget 
«feltarbeid», basert på tilstedeværelse i klasserom, under foreldre- og 
lærermøter. 
 
 
 
Samarbeidet med skolen 
 
 
Som vi har sett i det foregående, spiller samarbeidet med skolen en helt sentral 
rolle for gjennomføringen av MOTs virksomhet. Skolen er således rammen for 
møtet med så vel elever, foreldre og lærere. Derfor er det også i denne 
sammenheng av interesse å få vurderinger fra skolens folk.  
 
Her skal vi først referere et brev fra klassestyrerne for alle 8.-klassingene ved en 
skole: «Vi har nettopp gjennomført første sekvens av MOT-prosjektet og ønsker 
å gi en kort tilbakemelding. Vi opplever at dere vektlegger holdninger og verdier 
som vi også gjør i skolen. Det at dere også vinkler denne problemstillingen fra 
deres ståsted, gjør at det understreker viktigheten. Innholdet var variert og 
vinklet mot aldersgruppen, og dere anvender varierte arbeidsmetoder og stor 
grad av elevaktivitet. MOT-informatøren hadde god kontakt med elevene. Det er 
positivt at studentene var trukket inn. 
 
Det ser ut som at dette prosjektet er mer gjennomtenkt og vil ha større mulighet 
for å lykkes, ved at prinsippet om gjentakelse over en 3-årsperiode er lagt inn. 
Evalueringsskjema burde være helt anonymt og på begge målfører. 
 
Skolen setter stor pris på det samarbeidet vi har hatt gjennom flere år. Vi ønsker 
sterkt at dette prosjektet må fortsette, og at vi kan benytte lensmannsetaten også 
i andre undervisningssammenhenger. Dette er verdifullt og nyttig som 
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forebyggende arbeid.» 
 

Fra en annen «ungdomsskole» har undervisningsinspektøren kommet med 
følgende vurdering: 
 
«8. klassene hadde et 3-timers opplegg i starten av skoleåret. Elevene var aktivt 
med. Foreldrene ble invitert til kveldsmøte (klassevis). Skolen har svært positive 
erfaringer med MOT- opplegget. Vi mener det er viktig å fokusere på det sosiale 
samspillet mellom ungdommene framfor «skremselspropaganda» når det gjelder 
kriminalitet og rusmidler. Både overfor elevene og foreldrene blir det fokusert 
sterkt på hvor viktig det er å ha «mot» til å bry seg. Denne fokuseringen mener 
skolen er svært viktig i et samfunn hvor likegyldigheten blir mer og mer synlig. 
 
Representantene for MOT har veldig god kontakt med elevene, og i noen klasser 
har det ført til en bevisstgjøring som har gjort klassemiljøet bedre. På 8. trinnet 
blir rollespill brukt som metode, noe som er viktig for å endre holdninger og 
ikke bare atferd. 
 
Alle 9. og 10. klassene har fått et oppfølgingsbesøk på 1 time. Vi mener disse 
besøkene er viktig for å skape en kontinuitet. Det er også lettere for lærerne å ta 
opp temaet i klassen etter et slikt oppfølgingsmøte. MOT benytter seg mye av 
idrettskjendiser. Dette mener vi har en effekt i forhold til å nå inn med budskapet 
hos elevene, spesielt når tiden vi har til disposisjon er forholdsvis begrenset. 
 
Skolen mener dette er et opplegg som er liv laga. Utfordringen blir å gjøre dette 
til et permanent opplegg og ikke bare en døgnflue som er prisgitt noen ildsjeler 
og et sponsorvillig næringsliv. Skolens utfordring blir å inkludere opplegget i 
skolehverdagen, slik at det blir en naturlig del av skolens virksomhetsplan.» 
 
Her skal vi også ta med et brev til MOT fra elevinspektøren ved en videregående 
skole på Vestlandet: 
 
«Takk for kjempeflott, innholdsrikt og lærerikt seminar på skolen vår 24.08. 
Jeg har lest en del av elevenes evaluering, og regner med, at dere blir veldig 
fornøyde. Dere får meget skryt, og budskapet dere hadde til ungdommene mener 
de åpenbart har nådd der det skal. For min egen del vil jeg gjerne understreke, at 
dere var veldig inspirerende å arbeide i lag med. Dere tilførte det 
rusforebyggende arbeidet her ved skolen en ny dimensjon! 
 
Budskapet dere hadde ble lagt profesjonelt frem. Dette kunne dere, det var 
tydelig. De pedagogiske virkemidlene dere brukte var veldig gode. Jeg er sikker 
på at skal vi nå de unge, må vi arbeide på deres premisser - det synes jeg dere 
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gjorde! Jeg er alltid meget imponert, og dypt ydmyk, når folk investerer tid og 
andre ressurser i tiltak av samfunnsmessig eller humanitær karakter. Takk for et 
supert innspill i det rusforebyggende og holdningsskapende arbeid på vår skole. 
En del foreldre har kontaktet meg etter motivasjonsuken og et av oppleggene de 
alle taler veldig positivt om, er det med MOT. - Dette være sagt, dersom dere 
ikke får så mange skjema fra foreldregruppen. 
 
Jeg har gitt russen v/russestyret T-skjorte og caps jeg fikk av dere som et symbol 
på Russen 2000 med bedre forstand og større innsikt. - De tok det hintet! De 
kom til meg etterpå og bad meg spørre dere om å få MOT-merker til å sy på 
russedraktene. At russen er med på å ta budskapet «nei til dop» med ut blant de 
andre ungdommene er helt flott. Bedre rollemodeller kan vi neppe få! 
Enda en takk fra meg - og fra resten av skolen! Jeg håper på et fortsatt 
samarbeid.» 
 
Til sist i dette avsnittet skal vi ta med en vurdering fra en SFO-leder (SFO = 
skolefritidsordning): 
 
«Å ta tak i ei gruppe, et miljø eller en klasse for å skape en aksepterende sosial 
holdning, i stedet for å forsøke å tilpasse de som «faller utenfor» er også en del 
av vårt fundament. Jeg opplever at MOT synliggjør dette på en glimrende måte 
gjennom deres modeller og bruk av eksempler. Det å involvere seg, bry seg om 
på en ekte måte, ha et positivt fokus på alle barn, dog med klare rammer, er også 
signal som vi ønsker å formidle i vår praksis og dette er momenter som MOT 
har bidratt til å bevisstgjøre meg på. 
Etter dette foreldremøtet, og gjennom det jeg opplevde der, ble det naturlig å 
drøfte dette i skolens lederteam. Dette resulterte i at rektor og jeg deltok på et 
MOT-seminar. Videre skal MOT inn i 7. klasse her på skolen i første omgang, 
samt at vi skal bruke MOT på en felles studiedag for alle skolefritidsordningene 
i Strinda distrikt i Trondheim, med totalt over 100 ansatte. 
Avslutningsvis vil jeg kommentere at MOT ikke har fortalt meg noe nytt eller 
«revolusjonerende». Men MOT har et budskap som er lett å huske for oss som 
opplever dusinvis av ulike utfordringer i en hektisk hverdag, hvor man ofte blir 
for systemorientert i stedet for å se enkeltmenneskene, hvor vi ønsker å 
synliggjøre enkeltindividene og følge opp de nødvendige gruppeprosessene.» 
 
Selv om det alltid vil være en tendens til at det er de mest engasjerte som 
uttrykker seg skriftlig, er det ut fra samtaler med skolefolk vårt inntrykk at disse 
vurderingene gir et rimelig speilbilde av de oppfatninger av MOT som gjør seg 
gjeldende. Som vi ser er vurderingene meget positive, samtidig som det pekes på 
oppgaver og utfordringer som vil være krevende å imøtekomme i de kommende 
tider. Dette kommer vi tilbake til i konklusjonskapitlet. 
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Elevvurderinger  
 
 
Som observatør i to tre-timers opplegg for 8.-klassinger, kan erfaringen 
oppsummeres som følger: Informatørene gjorde en stor pedagogisk prestasjon. 
Her var nivået faktisk så høyt at det kan synes vanskelig å peke på forslag til 
klare forbedringer. De maktet å fange elevenes interesse og engasjement for 
budskapet. Foredragsopplegget med innlagt video, fengende musikk, gode 
eksempler, flere rollespill med elevene som entusiastiske deltakere, hadde det 
meste av det pedagogikken vil oppfatte som en fullverdig presentasjon. 
 
På en konkret og illustrerende måte ble det blant annet klargjort at vi kan gå 
rundt med mange feilaktige oppfatninger og forventninger. Disse kan fungere 
som press. Eksemplet var her hentet fra en dansk kartlegging, hvor man fant at 
elevene ved en skole trodde at det var 52% ved skolen som hadde brukt hasj, at 
det var 36% av elevene i klassen, at det var 18% blant venner, men at de 
opplysninger som ble gitt tydet på at det kun var 9% som faktisk hadde erfart 
bruk av hasj. Eksemplet ble altså benyttet for å illustrere hvordan disse feilaktige 
forventningene også fungerer som et sosialt press. Dessuten ble det vektlagt å 
klargjøre at mennesket er «flokkdyr», med innebygd redsel for å bli forlatt. Her 
ble sauen brukt som eksempel. Med dette som utgangspunkt ble det gitt 
klargjøringer av betydningen av å være sterk nok til å gjøre egne valg, stå på 
egne ben osv. Til sist ble så utstøting illustrert både ved barnet som faller på 
utsiden av satellittbanen, og ved elva hvor barn hadde falt uti, og der noen satset 
på å redde disse, mens en annen forsøkte å finne ut av hvorfor barna falt i elva. 
Begge disse eksemplene ble anvendt både for å illustrere hva man kan gjøre når 
først ting har gått galt, men først og fremst hvordan man kan hindre og 
forebygge det uønskede. 
 
Innholdet var for øvrig for en stor del det samme som inngår i presentasjoner for 
foreldre og lærere. MOT-konseptet har her fått en pedagogisk - metodisk 
tilrettelegging som i seg selv bærer i seg klare kvaliteter: Deltakerne er ikke kun 
mottakere av et budskap, de er langt på veg medskapende og medaktører av 
opplegget. 
 
Som et ledd i evalueringen har vi også hatt tilgang til noen av de data som er 
innsamlet i en spørreskjema-kartlegging. Selv om denne ikke fullt ut er 
gjennomført under vitenskapelig kontrollerte betingelser, gir den noen 
informasjoner av interesse i denne sammenheng. Vi merker oss at av de ca 350 
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som har svart på klasseromsenqueten (og som vi har vurdert), så opplyser 
nærmere 9 av 10 at de første gang fikk høre om MOT gjennom skolen. Dette 
underbygger det hovedinntrykket vi tidligere har pekt på, om skolens sentrale 
posisjon i dette opplegget. På spørsmål om MOT har påvirket dem på noen av 
følgende måter, svarer 8 av 10 bekreftende på følgende to utsagn: «Jeg har blitt 
flinkere til å stå for egne meninger», og «Jeg har blitt mer oppmerksom på 
hvordan jeg påvirker andre». For MOTs virksomhet må dette anses som 
løfterike empiriske indikasjoner, men ikke som noe mer enn det. 
 
For å få en mer helhetlig beskrivelse, ble noen elever invitert til å gi en kort 
besvarelse av følgende oppgave: «Dette har jeg lært av MOT».      
Her gjengis fire av de innkomne besvarelsene uavkortet. 
 
«Jeg har helt fra jeg var liten tatt mine egne valg, men MOT fikk meg litt mer på 
alvors linje allikevel. MOT gjorde meg litt mere bestemt på hva jeg ville med 
livet og mine valg. Jeg gir ros mer nå enn før, og jeg bryr meg mer om vennene 
mine nå, mer enn før. Da MOT kom og besøkte oss på skolen i 8. klasse, måtte 
jeg snakke litt om meg selv. Det ble starten på et veldig muntlig skoleår. 
MOT er et bra prosjekt og det bør dere fortsette med.» 
 
«Jeg har lært at vi skal ha mot til å si nei, og ta hensyn til andre. Det er viktig å 
gi ros. Vi må tenke over situasjoner før vi kommer opp i en slik situasjon. 
Jeg har lært at det ikke er flaut å si nei til rus. Det er du som er tøffingen når du 
sier nei. Det er lurt å ha fellesskap. Hvis du ser noen som står utenfor, spør om 
personen vil være med inn. Er det noen som har problemer, sett i gang! Hjelp 
dem. Ingen mennesker fortjener å bli mobbet, alle fortjener et varmt vennskap. 
Alle er forskjellig, det må vi bare godta. Jeg har lært å fortelle sannheten uansett  
om den er vond å høre. Sannhet kan såre, men det er bedre å høre den med en  
gang istedenfor å høre den mange uker senere. Det er da den virkelig sårer et  
hjerte. Har du ikke noe fint å si, så la være. Det du sier kan såre.» 
 
«Jeg har lært at jeg aldri, aldri skal prøve hasj eller andre rusmidler. 
Jeg har også lært at vi ikke skal følge en leder, men ha mot til å si nei og ta egne 
valg. Jeg synes at MOT har stor påvirkning på elever på ungdomsskolen.» 
 
«Jeg har lært at jeg aldri skal følge etter en leder. Jeg skal ta egne valg og 
avgjørelser. Jeg skal aldri bruke dop eller annet ulovlig. Jeg skal være grei og 
trivelig mot alle, uansett. Jeg skal gi ros. Jeg har aldri tatt egne valg, men etter at 
MOT kom, ble det endret. Vennene mine kommer bestandig i første rekke. Jeg 
tror at MOT påvirker skoler positivt. Jeg synes at det er bra at MOT gjør sin del 
av jobben. Hvis ikke hadde det vel vært enda flere som har gått på stoff og blitt 
dratt ned fordi de ikke tok sine egne valg. Fortsett med god jobbing.» 
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Alt i alt er det grunn til å trekke den generelle slutning at MOT har utformet et 
godt opplegg for skolebesøkene. Det har egentlig imponerende pedagogiske 
kvaliteter. Men det som er godt kan alltid bli bedre. Et av de spørsmål som 
melder seg, er om opplegget også burde gi rom for et par individuelle sekvenser, 
hvor den enkelte med blyant og papir fikk muligheter til å reflektere over sin 
egen situasjon. Gruppen er naturligvis viktig, men tross alt er det den enkeltes 
personlige tanker og holdninger som er de avgjørende i møtet med livets 
utfordringer og påkjenninger.   
 
 
 
MOT og Rosenborg 
 
 
Her gir vi ordet til lagkaptein og landslagsspiller Erik Hoftun: «Rosenborg har 
vært en av MOTs støttespillere over lang tid. Spillerne er engasjerte og stiller 
velvillig opp på ulike arrangement i MOTs regi. I år har vi deltatt under 
skoledagbokutdelingen, Norway Cup, storbyturnéen og på to fotballkamper mot 
vold. Når laget er ute og reiser, og det hender jo, bruker mange MOT-sekker, og 
det blir lagt merke til. Spillerne er forbilder for mange barn og unge, og at vi har 
tatt et klart standpunkt mot vold, mobbing og rusmiddelmisbruk tror vi har en 
veldig signaleffekt. Vi spillere har vært heldig og fått komme i et miljø der vi 
blir tatt vare på av hverandre, og kan vi bidra til at flere får oppleve dette, gir det 
oss en god følelse. MOTs byggesteiner for godt miljø og trygge individer har 
veldig mye til felles med Rosenborgs prinsipper og filosofi. Her er noen 
eksempler: 
 
Ros: Ved å gi sann og konkret ros, får de du gir det til økt selvtillit, en føler seg 
betydningsfull og har på en måte lykkes. Økt selvtillit fører sannsynligvis til at 
du tør «drite» deg ut og heller gjøre narr av deg selv enn andre. Personlig synes 
jeg ingenting som kan måle seg med sjølvironi, det er den beste form for humor. 
I Rosenborg gjør vi hverandre gode. En av måtene vi gjør det på er å gi sann og 
konkret ros. Positive tilbakemeldinger på det du gjør er veldig viktig for å 
lykkes. Det gagner laget bedre å gi medspillere ros enn å lete etter feil og 
mangler hos hverandre. 
 
Ved bygging av MOTs plattform er det å gi ros veldig viktig. Dersom du har en 
sterk plattform å stå på, er det lettere å ta imot konstruktiv kritikk også. På dette 
området er Nils Arne veldig flink, spesielt med nye spillere som kommer til 
klubben. Vi kan ta et eksempel med John Carew som kom til klubben for et par 
måneder siden. Det er ikke enkelt å komme til en ny klubb uansett hvor god du 
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er. Det er nytt miljø, ny spillestil, og kanskje er man ikke så trygg på seg selv. 
Nils Arne er veldig positiv og gir mye ros til John den første tiden, og «overser» 
på en måte det han er misfornøyd med. Han bygger en plattform, og når denne 
står ferdig, kommer han med konstruktiv kritikk som det er lettere for John å ta i 
mot. 
 
Å ha positivt fokus : I Rosenborg har vi noe som heter «godfotteorien» som 
egentlig går ut på akkurat det samme. Vi spiller på hverandres sterke sider. For å 
ta et konkret eksempel vil heller Totto ha ballen i beina enn lange løpeballer på 
grunn av at han er veldig god teknisk og til å drible av spillere. Da prøver vi å 
spille ballen i beina til Totto, og sannsynligheten for at han lykkes er stor. Dette 
fører til økt selvtillit og på sikt vil han bli enda bedre på sine svakere sider, for 
med økt selvtillit tør han også prøve på ting han ikke behersker så godt, han er 
ikke redd for å «drite» seg ut. 
 
Konfliktløsning: En annen av MOTs byggesteiner går ut på konfliktløsning. 
Det er o.k. med konflikter, utfordringen er å løse dem. Slik er det i Rosenborg 
også. Det dukker opp en del konflikter både på og utenfor banen i løpet av en 
sesong. For at vi skal kunne utvikle oss og bli enda bedre, er det viktig at disse 
konfliktene ikke bare skyves under teppet og ligger der og ulmer. Det bare fører 
til at man leter etter nye konflikter og snøballen begynner å rulle. Utfordringen 
er hele tiden å se etter løsning på konfliktene. Som Nils Arne sier: «Vi leter ikke 
etter problemer i Rosenborg, men har vi et problem, så leter vi alltid etter 
løsningen på problemet.» Dette er utrolig viktig. 
 
Samarbeid: Hvis vi summerer byggesteinene i MOT, så står vi igjen med en 
fellesnevner, slik jeg ser det, nemlig SAMARBEID. Ved å gi ros, vise respekt 
for hverandre, være ydmyk, vise begeistring osv. samarbeider man. På dette 
området ligger Rosenborg langt framme. En del av Rosenborgfilosofien går ut 
på at det er like viktig å gjøre «sidemannen» eller lagkameraten god som å gjøre 
det godt selv. Spiller du sidemannen god, har du gjort en god jobb selv også. Det 
første følger det andre og ikke motsatt. Er du først og fremst opptatt av at du 
skal spille godt selv, går det utover de andre og deg selv. Dette kan overføres til 
de du har rundt deg og er så viktig. Gjør det mot andre som du vil andre skal 
gjøre mot deg. Den korteste veien til egen suksess er å unne andre suksess.» 
 
Det er ikke tvil om at den felleskaps- og samhandlingsforståelsen som er 
klargjort gjennom denne beskrivelsen, er i samsvar med det aller beste i 
pedagogisk teori. Det som gjør dette særlig verdifullt, er at denne 
grunnlagstenkningen også har ført til overbevisende resultater. MOTs forankring 
til idretten får dermed en dobbel-funksjon, ved å både være modell og 
foregangsbilde, og ved å være faglig - pedagogisk støttespiller. 
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Et av de spørsmål som må reises i forbindelse med toppfotballen, og dekningen 
av den i mediene (særlig i TV), er den «feiringen» med halvlitere, særlig i regi 
av såkalte supportere, som vi stadig er vitne til. Verken sportslig eller 
pedagogisk kan dette betraktes som noe annet enn en ukultur. I lys av et 
fellesforstått ansvar hadde det vært ønskelig om dette kunne inngå i 
handlingsplanen for en oppvekstpolitisk bevisst fotballklubb som Rosenborg. 
 
 
 
Erfaringer fra foreldresamlinger 
 
 
De to foreldremøtene var nokså forskjellige, men de var også for to ulike 
målgrupper: Det første for foreldre til 1.-klassinger, det andre for foreldre til to 
8. klasser som tidligere på dagen hadde hatt et tre-timers program med MOT- 
informatører.  
 
De to unge informatørene møtte foreldre til 1.-klassinger, ca. 25 i tallet, samt 
noen lærere. Presentasjonen var preget av konkretiseringer og illustrasjoner, 
hvor også foreldre ble trukket aktivt med. Noen momenter som ble vektlagt var: 
Mennesket er ikke maskiner, vi er levende, sårbare, foranderlige og ressurssterke 
individer. Det sosiale systemet innebærer at det ofte skaper flere negative enn 
positive «meldinger». Forskning tyder på at det skal seks positive «meldinger» 
til for å oppveie en negativ.  
 
Konklusjonen: Det er viktig at vi setter fokus på positive aspekter. Spørsmålet 
om fokus ble for øvrig illustrert med følgende eksempel: Du kommer inn i et 
rom som ser ufyselig ut, skittent og uryddig, tapeten er flerret, det ligger sneiper 
på gulvet, det er støvete og dårlig lukt, men plutselig ser du et bilde, et vakkert 
bilde på veggen. Tenk deg at du går ut, slukker lyset og kommer inn igjen med 
lommelykt, og retter lyset mot bildet. Nå får rommet et helt annet preg. Du har 
satt fokus på det som er vakrest, positivt, attraktivt, estetisk. Dette eksemplet 
anvendes for å vise hvordan man kan finne fram til de positive egenskapene hos 
sine barn, hos medmennesker, og tar dette som utgangspunkt for en 
holdningsendring hos seg selv. Denne innledningen utløste en stor debatt, og et 
sterkt engasjement blant foreldrene. Det ble blant annet advart mot at foreldre 
skal gi inntrykk av at de alltid har rett. Ofte er det de unge som er på rett spor, og 
kan ha mange gode råd å gi til sine foreldre. Foreldre bør alt i alt ikke være for 
opphengt i å ha kontroll hele tiden. Det verste man kan gjøre er å nekte barna og 
de unge å vise følelser. I alle tilfeller er det ikke noe fasitsvar på hvordan 
foreldrerollen skal utføres. Det vil alltid være store individuelle forskjeller. Den 
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som skal utføre foreldrerollen på en god måte, må være bevisst evnen til 
tilgivelse og betingelsesløs kjærlighet til sine barn. Barn trenger å bli lagt merke 
til. De trenger positive tilbakemeldinger gjennom ros og positiv 
oppmerksomhet.  
 
Møtet var preget av mange spørsmål og innlegg, hvor særlig en av de deltakende 
lærerne spilte en relativ aktiv rolle. Vi stiller et spørsmål ved dette, da dette er et 
opplegg for foreldrene. Selv om den debatt som ble utløst var klargjørende, var 
den nok også for enkelte relativt forvirrende. 
 
I et annet foreldremøte ved en annen skole var det foreldre til to 8. klasser som 
var samlet. Deres ungdommer hadde hatt tre–timers opplegg tidligere på dagen. 
Her ble stort sett det samme opplegget anvendt, og informatøren ble møtt med 
positiv oppmerksomhet på alle punkter. Som i det før omtalte foreldremøtet ble 
det klargjort at alle kan fortelle om sine opplevelser i forbindelse med et 
foredrag, men ingen kan si noe objektivt om kvaliteten av det de har vært med 
på. Det avhenger av de holdninger man går til foredraget med. Deltagerne må 
således ta fellesansvar for at det hele kan bli vellykket. Det ble også pekt på at 
barn mottar seks negative oppmerksomheter mot hver positive bekreftelse. Dette 
tilsier nødvendigheten av å være bevisst evnene til å gi ros, til å vise 
oppmerksomhet, til å framheve det positive ved å sette fokus på det gode. Også 
her ble «flokkmentaliteten» tatt opp, og det ble pekt på at denne tendensen til å 
følge strømmen, har sammenheng med frykten for å bli forlatt, noe som fører til 
at de ofte gjør det de tror andre forventer av oss. Det ble ellers brukt mye tid på å 
presentere byggesteinene i et godt pedagogisk opplegg.  
 
Denne foreldregruppen var meget positiv, og stilte få kritiske spørsmål. 
Observatøren fikk inntrykk av at foreldrene var takknemlige, og at de opplevde å 
være med på noe viktig. De deltagende lærerne viste også stor interesse og ga 
uttrykk for takknemlighet. 
 
 
 
Lærermøtet 
 
 
En stor del av lærerne ved skolen deltok ved det lærermøtet som ble observert. 
Informatøren orienterte innledningsvis om MOT, om målsetting og struktur for 
virksomheten, om skolebesøkene med oppfølgingsbesøk i klassene, om 
foredragsvirksomheten, rekrutteringen og skoleringen av informatører, samt om 
utviklingen av det pedagogiske innholdet. Det ble pekt på at skolen setter fokus 
på kunnskaper og ferdigheter, og i liten grad på sosial kompetanse. Her ble mor 
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Theresa referert, og hennes korteste (og kanskje viktigste) foredrag som hun 
holdt for bedriftsledere: «Kjenner du dine medarbeidere personlig og er du glad i 
dem?» Ellers ble for en stor del de tidligere refererte eksemplene brukt.  
 
 
Men vi merket oss spesielt eksemplet med «problemeleven» Simen: MOT-
informatøren hadde møtt ham med følgende replikk, idet Simen hadde avbrutt 
foredraget med en lystig og fleipete bemerkning: «Du må være klassens 
gledesspreder!» Like etterpå, i det han kom med en ny humoristisk bemerkning, 
fikk han følgende kommentar: «Bra melding!» Ved å få flere slike positive 
tilbakemeldinger, ble Simen etter hvert engasjert, og under «satellitt-
eksempelet» skjedde det noe: Da opplyste Simen at han spilte i band, ikke fordi 
han var spesielt interessert i musikk, men fordi han der fikk ros for å være flink 
til å synge. Etterpå kom læreren med følgende bemerkning til MOT-
informatøren: «Det ble et Simen-show.» Denne kommentaren viser hvor 
vanskelig det kan være å komme ut av den rollen en elev har fått tillagt, og hvor 
viktig det er å bli bevisst dette for dem som har ansvar for andre mennesker.  
 
I lærermøtet ble det særlig påpekt betydningen av å bruke elevenes ressurser, og 
det ble drøftet hvordan dette kan gjøres på en god måte. Men det er også 
understreket hvor viktig et er at læreren er med på en ekte måte. 
 
Observatøren opplevde dette lærermøtet som meget positivt. Lærerene ga 
inntrykk av å være med på noe viktig, lærerikt og noe de kunne anvende i sitt 
daglige liv og virke. Kanskje burde man vurdere å lage en oppfølging også for 
lærerene. De individuelle oppaver som gis, bør også trolig knyttes direkte til 
utfordringer i skolesituasjonen. Det bør også overveies å la lærerene få 
muligheter til gruppearbeid, samt en-til-en-samtaler (toergruppe-samtaler). 
 
Dette lærermøtet ble holdt etter vanlig skoletid. Ideelt sett burde det nok foregå 
innen rammen av det lærerene oppfatter som vanlig arbeidstid.  
 
 
 

Σ 
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KAPITTEL 6  
 
 
KONKLUSJONER 
 
 
 
Her skal vi først formulere en hovedkonklusjon. Deretter skal vi gå nærmere inn  
på enkelte deler av de vurderinger og konklusjoner som dette arbeidet har gitt  
grunnlag for. Det innebærer også at vi sammenfatter de delkonklusjoner som er  
gitt i de foregående deler av rapporten. Samtidig vil vi ta fram igjen de  
forventninger som ble stilt til denne undervegs–evalueringen i kapittel 1. 
 
Hovedkonklusjon: MOT framstår som et av de mest originale og spennende 
prosjekter som har sett dagens lys i Norge. Særlig gjelder dette i møtet med barn 
og ungdom, deres foreldre og lærere. Denne rapporten konkluderer med at MOT 
i et kortsiktig perspektiv har maktet å realisere de djerve målene organisasjonen 
har satt. Det er utviklet et pedagogisk opplegg, med et klargjort verdigrunnlag, 
et presentasjonsinnhold og en metodisk tilnærming som har en overbevisende 
kvalitet. MOT har lykkes i å fange unge menneskers interesse og engasjement, 
og har utviklet et opplegg som også fungerer meget bra overfor foreldre og 
lærere.  
 
Alt dette er det gjort rede for på de foregående sider. Her skal vi gå nærmere inn 
på de slutninger som kan trekkes av arbeidet. Vi skal også komme med relevante 
tilrådinger. Vi har tidligere påpekt at det som er godt, også har et positivt 
utviklingspotensiale i seg. En del forslag til mulige forbedringer og 
videreutviklinger av prosjektet er således framlagt. Samtidig er det klargjort at 
denne evalueringen ikke kan uttale seg om resultatene, slik disse vil kunne vise 
seg i de unges atferd og livsstil. Det vil først en framtidig evaluering kunne 
dokumentere. Det vi kan si er at de unges vurderinger og holdninger peker i 
retning av et løfterikt resultat.   
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Omfang og kvalitet 
 
 
Vi har tidligere poengtert at MOT er tuftet på atskillig pedagogisk  
innsikt. Dette viser seg ved begreper og overordnete prinsipper som er lagt til  
grunn, ved gode illustrasjoner og eksemplifiseringer, og ved dyktige  
medarbeidere. Både gjennom intensjonsformuleringer og i innholdet av  
foredrag m.v., finner vi innsiktsfulle nyanser og velbegrunnede praktiske  
tilnærminger. Vi har også merket oss at det er utvist en varsomhet som er  
eksemplarisk, ved blant annet å vise tilbakeholdenhet når det gjelder  
pedagogisk bruk av tidligere rusmisbrukere. 
 
MOTs virksomhet har på kort tid nådd et imponerende omfang. Samtidig har de 
tiltakene som retter seg direkte til ungdom, foreldre og lærere en høy pedagogisk 
kvalitet. Det mest valide og pålitelige uttrykket for denne konklusjonen, viser 
seg ved den tillit og entusiasme som de sentrale aktørene, MOT-informatørene, 
blir møtt med blant elever, foreldre og lærere.  
 
I tilknytning til denne generelle konklusjonen skal vi dessuten peke på følgende 
observasjon: Gjennom den personlige presentasjonen i klasserommet fikk vi et 
tydelig bilde av hvor sterkt idretten, og særlig fotballen, står i ungdoms 
bevissthet. Det var faktisk over ¾ av elevene som nevnte en idrettsgren som sin 
hovedinteresse, og i den ene klassen var det ¾ av guttene som nevnte fotball. Av 
disse var det flere som fortalte at de hadde en drøm om å bli profesjonelle 
fotballspillere. Selv om dette trolig ikke er representativt for 8.-klassinger i 
Norge, så sier det noe som utvilsomt både er riktig og viktig: Idretten, og særlig 
fotballen, har en sterk posisjon i de unge menneskers interesseliv. Dette betyr 
samtidig at profilerte idrettsfolk representerer et betydelig pedagogisk potensiale 
som imitasjonspersoner. De er modeller med stor etterlikningskraft. 
På denne måten har MOT et utgangspunkt og en forankring som representerer 
en unik ressurs. Idrettsfolk som gjennom sine prestasjoner skaper begeistring og 
beundring, kan samtidig være læremestere for barn og ungdom når det gjelder 
livsstil og moral. 
 
I starten av denne undervegs–evalueringen ble det uttrykt en del forventninger: 
For det første at det ville framkomme et tydelig samsvar mellom de offisielle 
målene på den ene siden, og de funksjonelle og praksisstyrende målene på den 
andre. Dessuten forventet vi å finne en perspektivutvikling av målene blant de 
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sentrale aktørene, i takt med den praktiske gjennomføringen. Samtidig forventet 
vi et stort samsvar mellom de planer som legges, og det som i praksis 
gjennomføres. Det ble også forventet et relativt stort samsvar mellom de 
målsettinger som er formulert og det som i praksis inngår som virkemidler. En 
regnet dessuten med at endringer i de formulerte mål etter tidsdimensjonen, også 
avspeiler seg i endringer i virksomheten. 
 
Konklusjonen på dette punkt er at MOT framstår som en faglig kompakt 
organisasjon, ved at det er stort samsvar mellom de mål og planer som er 
utformet og den praktiske virksomhet som er iverksatt. MOT har gjennomgått en 
perspektivutvikling som innebærer at organisasjonen kan karakteriseres som en 
seriøs og tillitsvekkende pedagogisk aktør.  
 
Et av de spørsmål som evalueringen også skulle forsøke å besvare, ble formulert 
slik: I hvilken grad kan eventuelle avgrensninger og utvidelser i den praktiske 
gjennomføringen, primært sees på som noe tilsiktet på et faglig vurdert 
grunnlag, eller i hvor høy grad har dette sammenheng med andre forhold? 
En helt vesentlig forventning var at det blant elever som inngår i prosjektet, 
forekommer et refleksjonsnivå om det problemområdet MOT fokuserer på, som 
er høyere enn det vi ellers vil kunne regne med. 
 
Konklusjonen her er for det første at det er gjort klare avgrensninger av 
målgruppen, ved å satse primært på elever på grunnskolens ungdomstrinn, og på 
foreldre til disse, samt på 1.-klasseforeldre. Dette er dels faglig - og dels 
ressursmessig begrunnet, men må også sees i et utviklingsperspektiv. 
Når det gjelder elevene har vi observert at de har fanget opp det sentrale 
budskapet, og gitt uttrykk for en løfterik entusiasme. 
 
Vi har ellers funnet grunn til å poengtere at MOTs virksomhet har fått et 
bredspektret preg. Det er grunn til å honorere organisasjonen for originalitet, 
kreativitet og pågangsmot. Det er også bemerkelsesverdig hvordan de sentrale 
aktørene i MOT har maktet å anvende fagbegreper som preger de nyere 
perspektiver innenfor pedagogikk, psykologi og organisasjonsteori. Begrepet 
«fellesforstått ansvarlighet», som første gang oppsto i et offisielt dokument i 
Norge i NOU 26, 1995 «Barneombud og barndom i Norge», har nå fått plass i et 
helhetlig pedagogisk perspektiv (jfr. Tiltaksprogrammet for perioden 2000-
2005). 
 
Det er grunnlag for å trekke den generelle slutning at MOT har utformet et godt 
opplegg både for elevene (skolebesøkene), og for foreldre- og lærersamlingene. 
Som vi har understreket ovenfor, har både innholdet og gjennomføringen 
markante pedagogiske kvaliteter. Men det som er godt kan alltid bli bedre. Et av 



 

 

45

45

de metodiske spørsmål som melder seg, er om opplegget også burde gi rom for 
et par individuelle sekvenser, hvor den enkelte med blyant og papir fikk 
muligheter til å reflektere over sin eget situasjon. Gruppen er naturligvis viktig, 
men tross alt er det den enkeltes personlige tanker og holdninger som er de 
avgjørende i møtet med livets utfordringer og påkjenninger.   
Det er også et spørsmål om ikke lærerene burde ha en observatørrolle i 
forbindelse med foreldresamlingene. På det ene foreldremøtet fikk vi inntrykk 
av at lærerene spilte en nokså toneangivende rolle i debatten. Og det kan neppe 
være formålstjenlig.  
 
En av de tunge utfordringene framover vil være å opprettholde faglig 
troverdighet uten å miste noe av overbevisningskraften i budskapet. Dette vil 
kreve et kontinuerlig arbeid med det faglige innholdet av foredrag og skriftlig 
materiale, med nye eksempler og perspektiveringer. Det vil også være 
nødvendig å utarbeide nynorsk-versjoner av opplegget. 
 
En annen utfordring vil naturligvis dreie seg om å få mer praktisk gehør hos dem 
som har ansvaret for det som mer enn noe annet setter den pedagogiske 
dagsorden for barn og ungdom: Her tenker vi primært på skolens innhold og 
utforming, herunder prestasjonspress, evalueringsordninger osv. Skolen er som 
kjent ikke kun en ressursfaktor for barn og ungdom. Forskning viser at den også 
i høy grad er en risikofaktor. Det foreligger dokumentasjon for at mobbing, 
vold, trivsels- og utstøtingsproblemer har et relativt stort omfang. I særlig grad 
av dem som rammes av skolens tankeganger og praktiske prioriteringer, finner 
vi også den største rekrutteringsbasen for blant annet rusmiddelbruk i 
samfunnet. 
 
Det må selvsagt vurderes som positivt at MOT fungerer som skolens 
støtteinstans, så lenge organisasjonen på en tydelig måte arbeider for 
bevisstgjøring «for empati», for omsorg og omtanke for hverandre, og innsikt i 
utstøtings- og inkluderingskrefter. Spørsmålet er om denne virksomheten bidrar 
på en konstruktiv måte til å løfte skolen til et tilsvarende bevissthetsnivå. Eller 
om MOT i større grad bidrar til å frita skolen for endring, enn å frigjøre den for 
en uheldig tradisjon ved fokusering på fag, konkurranse og rivalisering. Her 
ligger et problem ved at systemer ofte forskanser seg mot endringer i stedet for 
at de burde gjennomgå indre reformprosesser. Når vi ser på MOTs innhold, er 
det utvilsomt at de prinsipielle delene av lærerplanverket representerer en god 
alliert. Her kan det være mulig å konfrontere både den såkalte fagplandelen og 
evalueringsopplegget.  
 
Et tilsvarende resonnement kan føres når det gjelder det private næringslivets 
støtte til prosjektet, samtidig som noen av de sterkeste krefter i det kommersielle 
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livet som møter barn og ungdom, bærer med seg klare imitasjonsmodeller med 
relasjon til rus og andre marginaliserende krefter. 
 
 
 
Modell for forebygging 
 
 
Prosjektet MOT står for en klar forebyggingsprofil. Satsingen er satt inn på et 
område hvor vi i flere tiår har hatt en negativ utvikling. Tradisjonelle 
virkemidler har ikke maktet å demme opp for økende vold og rusmiddelbruk, og 
forsterkede utstøtingsprosesser. De som i første rekke rammes er unge 
mennesker, og de virkemidler som har vært benyttet har hatt forankring til tunge 
samfunnsinstanser som skole- helse- og sosialvesen. Her har MOT kommet inn, 
ikke kun som et friskt pust, men med en alternativ og ny faglig tilnærming. Det 
essensielle ved denne tilnærmingen er for det første å støtte barn og ungdom til å 
stå på egne ben, til å tro på sine egne krefter og muligheter. For det andre å 
hjelpe de unges kontekstuelle relasjoner, foreldre, lærere osv, til å bli bedre 
støttespillere for unge mennesker. Et tredje og meget viktig kjennetegn ved dette 
forebyggingsprosjektet er den allianse som er bygget mellom en stor 
folkebevegelse, idretten, og en pedagogisk faglig forståelse av hva som er 
formålstjenlige tilnærminger. Idrettsfolkene er både forgrunnsfigurer, 
rollemodeller og pedagogiske aktører. De faglige perspektivene er preget av den 
nye vektleggingen av menneskers egne muligheter, som moderne pedagogikk 
(særlig gjennom «konstruktivismen») har frambrakt i løpet av de siste par tiår. 
Det siste innebærer at vi mennesker er de viktigste aktører i våre egne liv, men at 
vi trenger støtte inspirasjon til å innse våre muligheter til læring og utvikling. Vi 
trenger læring og oppmuntring for å sette fokus på våre egne og andres 
personlige ressurser, og for å bli ansvarsfulle 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. 
 
Som modell for forebygging representerer således MOT både nye tankeganger 
og en ny faglig tilnærming. Det at positive sider ved idrettslivet er involvert, 
bærer med seg en ny og langsiktig mulighet. Idretten har blitt en folkebevegelse 
som synes å ha stigende tilslutning i alle deler av befolkningen. Her ligger det 
således en stor pedagogisk kraftkilde, som skolen og andre pedagogiske aktører 
hittil for en stor del har neglisjert å ta i bruk. Når denne kraftkilden blir en alliert 
med nye faglige perspektiver, er det grunn til å stille store positive forventninger 
til resultatene.  
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Vi kan ellers se på dette opplegget som et første skritt for å bringe frivillige inn 
på oppvekstarenaen. Utenom familien har dette i vårt land 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 regi av skole og barnevern (andre sektor). 
Gjennom MOT ser vi at også frivillighetsarbeid markerer seg på dette området 
(tredje sektor). Også på denne måten kan vi se på denne organisasjonens 
virksomhet og profil som en positiv nyskaping. 
 
 
 
Veien videre 
 
 
Budskapet i de normene som ligger til grunn for MOTs virksomhet, og som 
danner basis for «byggesteinene» er at alle kan gjøre noe med sitt eget liv, og at 
alle bør og kan gjøre noe for andre. I faglig terminologi er dette som nevnt et 
konstruktivistisk og etisk budskap, hvor vi selv blir forstått som hovedaktører 
for det livet vi skal leve. Det er mennesket selv om i siste instans konstruerer 
eller skaper sin læring, sin utvikling og dermed sitt livsinnnhold. Men vi 
mennesker er ikke kun ressurssterke, vi er også sårbare. Moralfilosofisk 
uttrykker dette den viktige oppfattelse at vi alle sammen er avhengig av 
hverandre, og at vi har makt over hverandre. I dette ligger det som påpekt et 
imperativ om at vi må bruke denne makten slik at det kommer våre 
medmennesker til gode. Dette betyr å støtte, oppmuntre og stå til tjeneste for 
hverandre. 
 
Spørsmålet om «grensesetting» kan betraktes som et fremmedelement i denne 
sammenheng. Men av MOT er det tolket som «tydelighet», og det å skape vilkår 
for at vi skal utvikle og bruke våre indre bremser. Det er snakk om læring som 
kan utvikle impulskontroll, lære å bruke fornuft der følelsene kan føre oss inn på 
farlige spor. For foreldre og lærere kan imidlertid «grensesetting» være et 
utvendig og farlig begrep, ved å gi feilaktige signal. Skal vi oppnå ønskelig 
læring gjennom en ytre kontrollinstans, må det i alle fall foreligge mye positiv 
bekreftelse og gjensidig tillit.  
 
For øvrig kan også tankegangen om «tøff kjærlighet» representere noe 
problematisk i denne sammenheng. Sammen med «grensesetting» refererer det 
til en pedagogikk hvor de utilsiktet negative konsekvenser kan være 
uoverskuelige. Bakgrunnen for det er ikke behovet for bremser, for 
impulskontroll, osv, men om hvordan vi best kan støtte den læring som her er 
nødvendig for å utvikle disse personlige egenskapene. Vi vet at det både i 
familien og skolen ikke sjelden kan bli mye tøffhet og autoritetsutfoldelse og lite 
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kjærlighet og dialog. For å unngå at dette legitimeres gjennom MOTs 
virksomhet, bør det således utvises stor varsomhet ved bruk av disse begrepene.  
 
 
Skolen mener som vi har sett at dette er et opplegg som er liv laga. Ja, mer enn 
det. Det har kommet til uttrykk ønsker om å gjøre dette til et permanent opplegg 
«og ikke bare en døgnflue som er prisgitt noen ildsjeler og et sponsorvillig 
næringsliv». De som har uttalt seg om dette, kommer med en utfordring om å 
inkludere MOTs arbeid i skolehverdagen, slik at det blir en naturlig del av 
skolens virksomhetsplan. Men det knytter seg problemer til dette. De elevene 
som skolen stempler som mindre gode elever, og som mistrives, er også blant 
dem som det er aller størst grunn til at MOT når fram til. Skal en lykkes i nå 
dem, vil det også kreves en tydelig og troverdig uavhengighet av skolens 
praksis. 
 
Mange av de perspektivene som MOT trekker opp er preget av personav- 
hengighet. De gode foreldrene, dyktige lærerne osv. makter å gi grunnlag for en 
positiv utvikling, nesten uansett ytre forhold ellers. Når det eksisterer alvorlig 
svikt i hjem og skole, kan derimot konsekvensene være nærmest uopprettelige. 
Det er fortjenestefullt at MOT retter oppmerksomheten mot disse sentrale 
aktørene i barn og unges liv. Det vil imidlertid være en stor utfordring å gå et 
skritt videre for å rette oppmerksomheten på de kritiske og krisebetonte 
problemstillingene. De er unektelig i denne sammenheng meget relevante. 
 
Dette med personavhengighet gjelder for øvrig også MOT som organisasjon. 
Det er foregått en gradvis oppbygging av sekretariatet de siste par årene. Men 
virksomheten står og faller likevel med lederens evne og pågangsmot til å holde 
mange tråder i sin hånd. Dersom MOT skal utvikle seg videre, vil det nok være 
viktig å bygge opp et støtteapparat for lederen, som også kan innbefatte en 
viselederrolle. Dette vil være viktig også for å kunne opprettholde den 
nødvendige selvstendighet og uavhengighet vis-à-vis andre pedagogiske aktører, 
både politikk, i skole -, organisasjons- og næringslivet. 
 
Det må anses viktig for den videre utviklingen av MOT at de offentlige 
myndigheter fortsatt støtter virksomheten. Både gjennom den målsetting og ved 
det innhold og de pedagogiske tilnærminger (metoder) som MOT legger til 
grunn, er det samsvar med det aller beste som finnes i offentlig regi, enten det er 
snakk om forebygging eller skole. Her kan vi vise både til foregående refererte 
uttalelser, til Læreplanverket for Grunnskolen, og til grunnprinsippene for 
forebygging i Barnevernlovgivningen. Derfor kan utvilsomt MOT anses som en 
viktig tilleggsressurs. Men samtidig, og det er viktigst i denne sammenheng, så 
kan MOT oppfattes som en utviklingsfremmende instans, på et område der 
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samfunnets normale tiltak og tilbud unektelig har kjempet en defensiv kamp, 
uten å ha oppnådd rimelige uttellinger på sin innsats.  
 
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. 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. Her må vi også merke oss den 
helhetlige samfunnsforståelsen MOT legger til grunn. Dette er uttrykt gjennom 
en fellesforstått ansvarlighet for oppvekst. I tillegg til alt har vi så idrettens 
engasjement i å forme den offentlige bevissthet på en konstruktiv måte, der 
andre samfunnsinstanser (ikke minst medier og næringsliv) tilsynelatende har 
fraskrevet og fristilt seg fra et ansvar. 
 
MOT kan neppe kopieres, men bør kunne fungere som en inspirasjon og 
retningsviser, og kanskje medvirke til en sosialetisk mobilisering, og en ny 
tenkning og praksis innen det oppvekstpolititsike området. På dette stadium bør 
imidlertid MOT i seg selv betraktes som uferdig, men sees på som en 
organisasjon i løfterik utvikling for å realisere tunge og viktige 
samfunnsmålsettinger. MOT kan utvilsomt bli en betydelig kraft i kampen mot 
destruktive tendenser, og for en mer konstruktiv og forsvarlig oppvekst  for barn 
og ungdom. Men det krever at organisasjonen støttes og stimuleres til å gå 
videre på den veien som er staket ut. 
 
Det er all mulig grunn til å gi MOT de beste anbefalinger. Det er også grunn til å 
gi denne organisasjonen all mulig støtte på veien videre, og dermed medvirke til 
at MOT kan bli et enda bedre redskap for å motvirke våre menneskeskapte 
ødeleggelser av barn og unges liv, og skape forsvarlige forhold i nærmiljø, skole 
og samfunn. 
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