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OECD: Skills for the 21st century 

 

Families can play an important role in 
raising children’s social and emotional 
development from birth, 

 

Schools can further enhance 
children’s social and emotional skills 
by introducing innovations in teaching 
and learning through curricular and 
extracurricular activities,  

 

Communities can further enhance 
social and emotional skills by 
providing valuable contexts for 
informal learning.  

Fostering social and emotional skills 
is a key objective of every education 

system.  



OECD: Skills for the 21st century 

 

Successful early childhood and 
childhood interventions tend to 
emphasize positive parent-child 
attachment, and directly involve 
parents in training programs,  

 

Strong family involvement, parent-
child interactions and parental 
training are common features of 
promising programs that enhance 
children’s social and emotional skills;   

 

Particularly social skills and emotional 
regulation.   

Intervention programs provide 
valuable means for disadvantaged 

children to develop social and 
emotional skills,  



Hva slags 

læring? 

Hva med den 

sosiale og 

emosjonelle 

utviklingen? 

Den språklige-kognitive, men ikke den sosiale og 

emosjonelle dimensjonen er tidlig inne 



Hvem er de utsatte barna ? 

• Barn som ikke er «skoleklare» - som ikke mestrer overgangen til 
skole, som blir underytere og presterer dårligere enn de har 
forutsetninger for,  

 

• Barn med utagerende atferd i og utenfor barnehagen og skolen,  
som avvises og ekskluderes, og som senere skulker og ikke fullfører  
videregående opplæring,  

 

• Barn som har en konfliktpreget samhandlingsstil og som ikke 
kommer overens med medelever og voksne,  

 

• Barn med vanskelige hjemmeforhold (sosio-økonomisk og/eller 
psykososialt), og barn som er plassert av barnevernet – i 
institusjoner og/eller fosterhjem.  



Mangfold som utfordring for barnehagen 

• 10 prosent av barna trives ikke så godt i barnehagen, gutter mindre 
enn jenter,  

• 4 prosent finner seg ikke til rette i barnehagen (MoBa), 

• 8 prosent har lav selvtillit og hevder seg ikke,  

• 20 prosent mangler en venn å leke med,  

• 25 prosent forteller om kjefting og sårende behandling,  

 

• Utestenging, avvisning og konflikter med andre barn,  

• Voksne som kjefter og har dårlig tid,  

• Barn som ikke blir sett og barn som blir plaget/mobbet,  

• Barn som må være med på aktiviteter de ikke liker.  

Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage 
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Manglende identifikasjon og tiltak i 
førskolealder   

•  I de yngste aldersgruppene er det få henvisninger til psykisk 

helsevern og det registreres en markant økning i behandlingsraten 
når barna begynner på skolen (Kristofersen, 2007), 

 

• Barnehagene oppdager og reagerer i liten grad på små barns 
psykiske problemer og problemene oppdages i større grad når barna 
ikke klarer å tilpasse seg skolesituasjonen, 

 

• Det også få barn som får spesialpedagogisk og annen hjelp i 
barnehagen sammenlignet med skolen, og fremdeles meldes få barn 
til barnevernet.  
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Mangfold som utfordring for skolen 

• Høsten 2013 fikk 51000 elever i 
grunnskolen enkeltvedtak om spesial-
undervisning (8,3%), og 40% av 
undervisningen gis av ufaglærte,  

 

• Tre av fire elever som får 
spesialundervisning får sin opplæring 
utenfor den ordinære klassen,  

 

• Mer enn 5000 elever i grunnskolen får 
sin skolegang utenfor ordinære klasser 
(Utdanning 15/2012).  

 

• 479 skoler rapporterte at de tok elever 
ut av vanlige klasser og plasserte dem 
i forsterkede eller alternative 
skoletiltak.  

 



Aftenposten 

24.01.2014 
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«Utsatte barn har dårlig tid» 

• Med god toleranse for individuelle 
variasjoner kan en identifisere barn 
som trenger utredning og hjelp –  

 

• Det kan bidra til å dempe 
bekymring, men samtidig sørge for 
at alvorlige signaler tas på alvor,  

 

• Forskning og utredninger med et 
samstemt krav om ikke å se 
gjennom fingrene med tendensen 
til å «vente og se».  

 



Tidlig intervensjon – viktig, men forsømt 

• Det finnes kritiske, sensitive eller 
optimale perioder i små barns 
utvikling der de er særlig 
avhengige, men også sårbare for 
påvirkninger fra miljøet,  

 

• Slike perioder er viktige for 
utvikling av sensoriske systemer, 
språk og for barns sosiale og 
emosjonelle utvikling.  

 

• Barn synes å være spesielt 
lærevillige og motiverte for å 
mestre utfordringene på det 
aktuelle utviklingstrinnet. 
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Hva kan barnehagen gjøre? 

• Barnehagen er en viktig ‘utkikkspost’ for å avdekke behov for tidlig innsats, men er 
også en viktig arena for læring og stimulering, funksjonstrening og mestring. 

 

• Tidlig innsats handler om lite inngripende tiltak som å lære foreldre og ansatte i 
barnehager hvordan de kan stimulere, trene, oppmuntre og støtte barn til å mestre 
viktige utviklingsoppgaver (få venner, følge regler, mestre skolen).  

 

• Barnehagens viktigste forebyggende bidrag: 1) høy personalkompetanse og 2)   
innslag av voksenstyrte aktiviteter som læring av sosiale, emosjonelle og kognitive 
ferdigheter, blant annet som strukturerte programmer med dokumentert effekt.  

 

• Men; alle programmer/tiltak er ikke like virksomme, og de som har høy kvalitet er 
ikke billige, og de er krevende å implementere nasjonalt. 
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Strukturert sosial læring i barnehagen 
 

• Det bør være et visst innslag av strukturert og voksenstyrt læring eller 
programmer i barnehagen bl.a.  i forhold til språk og sosiale ferdigheter, 

 

• En ”spydspiss” i barnehagens tiltaksarbeid, særlig på viktige praksisområder 
for eksempel i forhold til sosial læring og forebygging av utagerende og 
internalisert problematferd 

 

• Programmer er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å utvikle 
praksis gjennom kompetansestyrking og miljøutvikling, og dermed styrke 
barns selvregulering og sosiale kompetanse. 

 

 

 

 

 



Hva kan skolen gjøre? 

• Tidlig innsats i førskolealder utjevner ikke alle ulikheter ved skolestart, og er ingen 
garanti mot at ulikhetene øker mellom barn – det er derfor også behov for sosiale 
utjevningstiltak i skolealder (J. Waldfogel: Gaps in early childhood, school readiness & School achievment: Policy 

responses) 

 

• Variasjoner i foreldreferdigheter er den viktigste forklaringsfaktoren for individuelle 
forskjeller ved skolestart, og derfor bør skolen formidle tilbud om foreldreveiledning 
og opplæring.  

 

• «Noe til alle, og mer til de som trenger det»: skoleomfattende tiltak med positiv 
forskjellsbehandling er nødvendig hvis en skal utjevne sosiale forskjeller i 
prestasjoner, atferd og sosial kompetanse.  

 

• Skolen kan bidra til tidlig intervensjon gjennom kartlegging og screening ved 
skolestart, samt sørge for at  elever får rask hjelp, blant annet i form av tidlig  
innsats og henvisninger til barnevern og psykisk helsevern.  
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Forebyggende programmer  

 

• Også i skolen er programmene en ”spydspiss” i det helsefremmende 
og kompetanseutviklende arbeidet, særlig på områder hvor praksis 
svikter, for eksempel i forhold til sosial læring og forebygging av 
utagerende og internalisert problematferd.  

 

 

 

 

 



Selv om programmet gir 
et unikt bidrag til barns 
utvikling, betyr ikke det 
at praktikernes skjønn og 
kompetanse er uviktig.  
 

Evidensbaserte programmer har sin legitime og viktige 
plass i et kunnskapsdrevet  tjenestesystem. De er ikke 
universalløsninger, men øker sannsynligheten for at 
problemer forebygges eller reduseres hos barn og 
unge. 
 



En meta-analyse av 213 skole-baserte, universelle  programmer for sosial og 
emosjonell læring (SEL) fra barnehage t.o.m videregående skole (high-
school) 
 
Sammenlignet med kontrollgruppen(e) forbedret barn som hadde deltatt i 
SEL programmer signifikant sine sosiale og emosjonelle ferdigheter, 
holdninger og atferd og de hadde en skolefaglige framgang som tilsvarte 11 
prosentil –poeng i prestasjoner.  
 
Meta-analysen viste at lærere og andre skoleansatte kunne formidle 
programmene på en virksom måte, slik at de kan integreres i ordinær 
undervisning.  



 

 

• Forskning: Oppsummerte 52 systematiske forskningsoversikter og konkluderte med 
at de mest vellykkede tiltakene var rettet mot alle elever, mens de mest risikoutsatte 
profiterte på en kombinasjon av universelle og individuelle tiltak,  

 

• Tiltak som ikke virket baserte seg på løse retningslinjer og brede prinsipper, og 
uansett hvor gode disse var, var de lite virksomme uten god implementering, 

 

• God implementering: forutsetter teori, definerte mål, eksplisitte retningslinjer, 
grundig opplæring og kvalitetskontroll, feedback på tiltakseffekter og lite utskifting i 
staben.  



Det rekker ikke med strukturerte program 

 

• For å virke optimalt, bør forebyggende programmer integreres i 
arbeidet for å utvikle barns oppvekstmiljø i hjem, barnehage og 
skole (Weare & Nind, 2009),  

 

• Det handler ikke nødvendigvis om å gjøre så mye mer, men om 
forhold som kvaliteten av kontakt og samhandling, så som positive 
relasjoner, høye forventninger, engasjerende undervisning og 
kompetent klasseledelse (Durlak et al., 2011),  

 

• Programvirksomheten må støttes av miljøtiltak på alle oppvekst- og 
læringsarenaer, slik at nye ferdigheter og kompetanse kan 
integreres i daglig virksomhet.  
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Er miljøutvikling et alternativ til 
programvirksomhet? 



Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Notat 5-2013 

Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø 

Fem sentrale faktorer skal i henhold til Utdanningsdirektoratet ligge til grunn for 
skolenes arbeid med læringsmiljøet: 
 Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp 

 Lærerens evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev 
 Kultur for læring blant elevene 
 Godt samarbeid mellom skole og hjem 
 God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen 

I alt 40 skoleeiere fikk prosjektstøtte i satsningen. 30 av de 38 prosjektene 
inkluderer klasseledelse i sin målsetting, 28 inkluderer lærer‐elevrelasjonen og 
26 har med målsettingen om bedre elevrelasjoner og kultur for læring. 



Evalueringen av «Bedre læringsmiljø» 

• Hovedinntrykket var at elevene var fornøyde med læringsmiljøet – og at 
denne oppfatningen var relativt konstant for alle skolene uavhengig av 
prosjektbetingelsene. 

 

• Til tross for positive enkeltresultater, så hadde intervensjons-skolene ikke 
hatt noen merkbar forbedring i forhold til andre skoler. 

 

• Samlet så det ikke ut til at læringsmiljøsatsingen ga spesielle utslag i 
forhold til læringsmiljøet,  

 

• Det hadde vært en viss framgang for samtlige skoler, noe som kan tyde på 
at arbeidet med å styrke læringsmiljøet er satt på dagsorden i Skole‐Norge 
og at det er denne effekten en her ser konturene av. 
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Implementering  
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• Evaluering av SEAL, et nasjonalt skolebasert program i England for å 
fremme sosial og emosjonelle ferdigheter hos elever og personalet,  

• Hovedkomponenter: 

– En skoleomfattende tilnærming for å skape et positivt skoleklima og ethos,  

– Direkte undervisning i sosiale og emosjonelle ferdigheter i sammenholdte klasser,  

– Ferdigheter; selvregulering, motivasjon, empati, sosiale ferdigheter og 
selvbevissthet,  

– Kontinuerlig profesjonell utvikling av skolens personale.  

 

• Framfor å følge en felles modell ble skolene ble oppmuntret til fleksibel 
implementering for å øke lokalt eierskap og sikre videreføring,   

 

• Dette fikk en entusiastisk mottakelse blant personalet ved skolene fordi det 
anerkjente lokale prioriteringer og oppmuntret profesjonell autonomi. 

 

 



Læringserfaringene fra SEAL 

• Lokal tilpasning ga økt eierskap, men det viste seg at lærerne ikke implementerte 
SEAL i tråd med utviklernes retningslinjer, - dermed uteble resultatene,  

 

• Læringserfaring nr. 1: Evidensbaserte intervensjoner kan kombineres slik at kan 
tilpasses lokale behov, men skolene bør kun bruke intervensjoner med dokumentert 
effekt,  

 

• Læringserfaring nr. 2: Program bør testes i  kontrollerte studier før de implementeres 
nasjonalt, og «kritiske komponenter» bør identifiseres og implementeres med 
grundighet,  

 

• Læringserfaring nr. 3: De implementeringsansvarlige bør vite hvordan en sikrer 
implementeringskvalitet , dvs. hvor ofte og hvor lenge og hvilke kritiske 
komponenter som bør gjennomføres med høy integritet.  
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«La forskning veilede praksis» 

 

 

 

 

 
 

 

a&n, nr.2, 2007 


