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«Om vi ikke lykkes bedre enn i dag, risikerer vi at en stadig 
større gruppe av barn og unge opplever utenforskap i 

barnehage, skole og samfunn. Et inkluderende og 
demokratisk samfunn kan kun realiseres om barnehagen og 

skolen fungerer som en inkluderende og demokratisk 
institusjoner»



Meld. St. 6. Tett på – tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
• Regjeringen har som mål at innen 2030 skal 90 prosent av 

elevene som begynner i videregående opplæring, fullføre og 
bestå. For å nå dette målet er et viktig skritt på veien at 
5 000 flere skal fullføre videregående opplæring hvert år 
innen 2025. 

• Vi er helt avhengige av at kommuner og fylkeskommuner 
arbeider målbevisst for inkludering og tidlig innsats, og at de 
innfrir kravene som ligger i regelverket.



Dagens situasjon (Meld. St. 6 )
• Mange får hjelp for sent og møtes med for lave 

forventninger. Det betyr at mange barn og elever har en 
hverdag der de ikke blir sett og forstått, og der de utvikler 
seg og lærer mindre enn de kunne gjort med et bedre 
tilrettelagt pedagogisk tilbud. 

• Nordahl-rapporten peker på at for mange barn og unge med 
behov for særskilt tilrettelegging ikke får den hjelpen de 
trenger, og at de for ofte blir tatt ut av barnegruppen og 
klassefellesskapet for å få et eget tilbud. Nordahl-rapporten 
fremhever også at barn og elever med vedtak om 
spesialpedagogiske tiltak for ofte opplever at de møter 
voksne uten relevant kompetanse.







Stor variasjon mellom barnehager
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Foreldres utdanningsnivå og språklige 
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Foreldrenes utdanningsnivå og 
skolefaglige prestasjoner
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Betydningen av kvalitet i barnehager og skoler og 
overganger i utdanningsystemet



Utvalg av barnehager
• Indikatorer for utvalg; barns trivsel, barns relasjoner til 

voksne, språklige og sosiale ferdigheter.
• Det er 5 barnehager blant de minst gode og 6 barnehager 

blant de som skårer best
• Gode barnehager (N = 70 femåringer)
• Mindre gode barnehager (N = 52 femåringer)



Barn på 1. trinn i grunnskolen fra 
«gode» og «mindre gode» barnehager
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Utvalg av barneskoler (7. trinn)
• Indikatorer; elevenes trivsel, forventinger til mestring, 

skolefaglige prestasjoner, sosiale ferdigheter
• De fem barneskolene som hadde lavest samlet skåre på de 

fire utvalgsindikatorene (skolegruppe 1)
• De fem barneskolene som hadde høyst samlet skåre på de 

fire utvalgskriteriene (skolegruppe 2)



Område Skolegruppe Gjennom-
snitt

Standard-
avvik

Signifikans Cohens d

Faglig trivsel, Gruppe 1 2,90 ,57

Gruppe 2 3,41 ,35

Total 3,24 ,50 P < .001 1,04

Forventning om
mestring,

Gruppe 1 3,81 ,56

Gruppe 2 4,37 ,53

Total 4,17 ,60 P < .001 0,93

Sosial
kompetanse

Gruppe 1 2,97 ,53

Gruppe 2 3,54 ,59

Total 3,34 ,63 P < .001 0,90

Skolefaglige
prestasjoner

Gruppe 1 3,78 1,06

Gruppe 2 4,39 1,02

Total 4,17 1,07 P < .001 0,57



Forskjeller i rammfaktorer
Antall
elever

Lærertetthet Assistent-
tetthet

Andel
kvalifisert
lærere

Andel
spes.und

Gjennomsnitt
skolegruppe 1

120 14,1 80,2 98,1 % 5,8 %

Gjennomsnitt
skolegruppe 2

240 17,8 92,5 99,7 % 2,6 %



Resultater på ungdomsskolen - 9. trinn
Område Skolegruppe Gjennomsnitt Standardavvik Cohens d Endring i

Cohens d
Faglig trivsel Gruppe 1 2,58 ,56

Gruppe 2 3,11 ,51

0,90 - 0,14

Forventning om
mestring

Gruppe 1 3,63 ,74

Gruppe 2 4,12 ,58

0,72 - 0,21

Sosial
kompetanse

Gruppe 1 2,99 ,76

Gruppe 2 3,49 ,53

0,75 - 0,15

Skolefaglige
prestasjoner

Gruppe 1 3,67 ,92

Gruppe 2 4,32 ,85

0,69 + 0,12
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Betingelser for inkludering
• Skolen og barnehagen bør utvikle det felles menneskelige 

og slik gi plass til alle. 
• Vi bør være mer opptatt av hva vi har felles og mindre 

opptatt av forskjeller, ulikheter, vansker og diagnoser.
• Vi har alle behov for anerkjennelse, vennskap og mestring
• Dette betinger at ledere og ansatte har tillit til at alle barn og 

unge har mulighet til å utvikle seg til noe mer enn det 
genetiske forutsetninger og ytre levekår tilsier. 



Forståelse av inkludering
• Skoler og barnehager som skal realisere målene i 

fagfornyelsen og rammeplanen må være inkluderende og gi 
alle barn og unge like muligheter:

• Alle barn og unge blir møtt med høye forventinger og får realisert 
sitt potensial for språklig og skolefaglig læring.

• Alle barn og unge får delta aktivt i felleskap sammen med andre og 
lærer seg nødvendige sosiale ferdigheter

• Alle barn og unge opplever at de hører til, har venner og blir 
verdsatt i barnehager og skoler



Inkluderingsbetingelser (Nordahl, Qvortrup og Hansen 2014)

Sosial inkludering Faglig/språklig
inkludering

Personlig opplevd
inkludering

Formelle voksenstyrte 
læringsfellesskap – pedagogisk
praksis

Voksen – barn/elev fellesskap
(interpersonlige fellesskap)

Barn/elev – barn/elev fellesskap
(interpersonlige fellesskap)



Nivåer og områder for inkludering (Nordahl, 
Qvortrup og Hansen 2014)

Sosial inkludering Faglig
inkludering

Personlig opplevd
inkludering

Formelle voksenstyrte 
læringsfellesskap – pedagogisk 
praksis

Demokratisk 
deltagelse i 
fellesskap

Reelt 
læringsutbytte 

Autentisk mestring 

Voksen – barn/elev fellesskap 
(interpersonlige fellesskap)

Bli sett og hørt av 
voksne

Medvirkning i 
pedagogisk 
praksis og læring

Positiv og støttende 
relasjon til voksne

Barn/elev – barn/elev fellesskap 
(interpersonlige fellesskap)

Deltagelse i felles 
sosiale aktiviteter

Læring sammen 
med andre barn 
og unge

Trivsel og vennskap 
med jevnaldrende, 
fravær av 
krenkelser



Drøfting
• Hvilke grupper av barn/elever mener dere kommer godt og 

mindre godt ut på disse inkluderingsindikatorene?



Behov for et inkluderende støttesystem
• Det er nødvendig å gjøre noe annet enn i dag om vi skal 

lykkes med å realisere potensialet for læring hos alle barn og 
unge.

• Det er behov for en langt mer systematisk og forpliktende 
tilnærming til barn og unge sin læring enn vi ser i mange 
barnehager og skoler i dag.

• En slik systematikk kan utvikles gjennom inkluderende 
støttesystem i alle barnehager og skoler for barn og unge 
som har utfordringer med læring i bred forstand



Et inkluderende støttesystem

3. Omfattende, varige og intensive 
indviduelle tiltak.  1-3 % av barn og 

unge

2. Støttesystem som gir økt  hjelp til 
barn og unge med behov for særskilt 
tilrettelegging. 15 - 25 % av barn og 

unge

1. Inkludering og tilpasset 
opplæring/pedagogisk arbeid i 

barnehage og skole med fokus på 
læring og utvikling. 75 - 85 % av barn 

og unge



Drøfting
• Hvilke konkrete tiltak eksisterer i barnehager og skoler for 

barn og elever som er på nivå 2 og ikke har individuelle 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning?





Faglig trivsel



Relasjon mellom lærer og elev



Opplevelsen av 
matematikkundervisningen



Forventning om mestring



Drøfting
• Hvordan kan vi forstå disse kurvlineære sammenhengene?









Tidlig innsats
• For de fleste barn på nivå 2 vil tidlig innsats være 

ensbetydende med en kontinuerlig ekstra støtte og hjelp 
gjennom både barnehage og grunnskole.

• Mange av disse barna har i liten grad tilgang til viktige 
betingelser for læring i sine oppvekst-vilkår, og de vil ha liten 
tilgang til disse betingelsene gjennom hele barne- og 
ungdomstiden.

• Flertallet av disse barna trenger derfor noe ekstra fra de 
starter i barnehagen til de går ut av skolen.



Likeverd betyr lik behandling inntil ulikheten 
rettferdiggjør ulik behandling



Nivå 1: Inkluderende opplæring for alle
Om den pedagogiske praksis og læringsmiljø er av høy kvalitet, så 
vil det store flertallet av barn og unge få realisert sitt potensial i den 
ordinære pedagogiske virksomheten i barnehage og skole. 
Nivå 2: Ekstra hjelp og støtte til barn og unge med behov for 
noe særskilt tilrettelegging.
Støttesystemet på nivå 2 skal sikre at alle barn og unge mottar 
ekstra tid og støtte til å lære så snart de opplever problemer med 
læringsmiljø og/eller språklig, faglig eller sosial læring på nivå 1. 
Nivå 3: Omfattende, varige og intensive individuelle tiltak
Enkelte barn og unge har individuelle forutsetninger for læring som 
innebærer at de har behov for intensiv, varig og omfattende 
individuell tilrettelegging av det pedagogiske tilbudet i barnehage og 
skole. De skal samtidig ha tilgang til fellesskapet



Tilnærming for tiltaksutvikling på nivå  2 og 
nivå 3
• Det må etableres en grunnlinje/ståsted om vi hvor vi er nå. 

Nødvendig for å vite noe om eventuell progresjon/framgang i 
læring og utvikling

• Det må ut fra en analyse etableres en antagelse om 
sammenhengen mellom barn sin læring og utvikling og de 
valgte spesifikke pedagogiske tiltak

• Antagelsen må bekreftes gjennom iverksetting av tiltakene 
og samtidig vurdering av framgangen i læring og utvikling 
over tid. Bare slik kan vi vite om tiltakene virker.



Generelt 
fokus

Tiltak Evaluering/ vurdering

Effektive tiltak  
valgt ut fra 
informasjon/data, 
analyser og 
hypoteser om 
resultater

Systematiske tiltak 
informert av 
forskningsbasert kunnskap 
om hva som har høy 
sannsynlighet til å virke

Evaluering hver 4. uke av 
barns/elevers sin progresjon 
på tiltakets målområder. 
Anvendelse av informasjon 
som kartlegging og 
observasjon knyttet til  
tiltaket og barnets 
progresjon

Tiltak på nivå 2 og 3



PP-tjenesten sin rolle i støttesystemet



Kompetanse på ulike nivå

Samarbeid 
med andre 

Eksternt 
støttesystem 

(PPT)

Kompetanse 
i  internt 
støtte-

systemet

Kompetanse 
hos alle 
ansatte



PP-tjenesten i det eksterne 
støttesystemet
• En forutsetning at PP-tjenesten bruker en stor del av sin tid 

ute i barnehager og skoler.
• Avgjørende med et godt samarbeid og samhandling med 

helsestasjon og skolehelsetjeneste, de bør være en del av 
det eksterne støttesystemet

• Det eksterne støttesystemet er avhengig av en god dialog 
eier-/myndighetsnivå og ledelsen i barnehagene og skolene

• Det må være et godt samarbeid mellom det interne 
støttesystemet i barnehager og skoler og PP-tjenesten.



Kompetanse i PP-tjenesten
• PP-tjenesten må inngående kjennskap til skoler og 

barnehager som pedagogiske institusjoner og de mål og 
oppgaver som institusjonene har

• Det eksisterer i dag mye pedagogisk forskningsbasert 
kunnskap som skoler og barnehager trenger hjelp til å få 
oversatt til pedagogisk praksis

• Bruk og analyse av ulike former for data er avgjørende for 
tiltaksutvikling og for å måle progresjon



Forskningsbasert kunnskap og data om 
barnehagen/skolen

Forskningsbasert Sterk
kunnskap

Ideelt for endring og forbedring

Data om barnehage/skole
Svak                                                                                  Sterk

Svak

Senter for praksisrettet utdanningsforskning



Kompetanse i PP-tjenesten
• God observasjons- og veilederkompetanse tilknyttet daglige 

situasjoner i barnehager og skoler
• God kjennskap til kriterier for kjennetegn ved god 

pedagogisk praksis i barnehager og skoler
• God forståelse av sosiale systemer og interaksjon i skoler og 

barnehager
• Inngående kjenskap til og systematisk anvendelse av 

problemløsningsmodell



Pedagogisk analyse
Overordnede målsettinger

Innhenting av data/informasjon                     R
e

Problemformulering                             v
i

Analyse av opprettholdende faktorer           d
-------------------------------------------------------- e

Utvikling av strategier og tiltak                      r
i

Gjennomføring av valgte tiltak                   n          
g                                       

Evaluering 



Systemforståelse



Læring og utvikling foregår i interaksjon 
med omgivelsene
• Dette er alltid en rekke faktorer i læringsmiljøet og 

undervisningen som sammen har innflytelse på elevene sin 
læring og utvikling.

• Det er godt dokumentert at dårlig sosial og faglig læring 
ikke kan knyttes alene til individuelle vansker eller dårlige 
hjemmeforhold. 

• Læring hos barn og unge er primært et resultat av den 
interaksjon de har med sine omgivelser og dermed 
kvaliteten på den pedagogiske praksis i skolen.



Systemteori
• Systemteori innebærer at det alltid vil være et skille mellom 

systemet og omverden.
• Det eksisterer en rekke ulike systemer. Det er to avgjørende 

systemer tilknyttet pedagogikk
• Sosiale systemer
• Psykiske systemer (bevissthet)

• Begrepet mening gjelder for både sosiale og psykiske 
systemer. 



Drøfting
• Hvordan kan vi forstå forholdet/interaksjonen mellom sosiale 

og psykiske systemer?



Sosial systemteori
• Sosial systemteori er et samlebegrep på flere teorier som 

vektlegger at det enkelte individ er i interaksjon med eller i ulike 
sosiale systemer.

• Når de samme menneskene er sammen regelmessig og over tid 
oppstår det sosiale system.

• Det skilles mellom åpne og lukkede sosiale systemer, eller vi kan 
si at graden av åpenhet varierer i ulike forståelses-modeller av 
sosiale systemer.



Lukkede sosiale systemer (Luhmann)
• Lukkede sosiale systemer kjennetegnes ved at de er selvreferende og 

selvskapende (autopoiesis). De dannes for seg selv og av seg selv. 
• I det sosiale systemet vil de viktigste operasjonene foregå i form av 

kommunikasjon. Lukkede sosiale systemer er å forstå som 
kommunikasjon.

• Kommunikasjonen foregår kun i det sosiale systemet og er i prinsippet 
lukket for omgivelsene. 

• Sosiale systemer kan forstås som form og ikke substans, når 
kommunikasjonen i sosiale systemer opphører så opphører det sosiale 
systemet.

• Det er formen dvs. mønstrene (koder) og kommunikasjonen i det 
sosiale systemet som er av særlig interesse. 



Tradisjonell sosial systemforståelse

Sosialt system

Individ Individ

Individ             Individ



Sosiale systemforståelse - Luhmann

Sosialt system

Kom Kom
Individ Kom Individ

Individ Individ
Individ            Individ



Drøfting
• Hvordan kan vi bruke den lukkede systemmodellen i praktisk 

forståelse av hva som foregår i læringsmiljøet og av 
pedagogisk praksis i barnehager og skoler?



Forståelse av lukket systemteori
• I lukkede sosiale systemer vil det alltid arbeides for å etablere en 

form for balanse/likevekt (system-reference)
• Dette gjelder ikke innenfor forståelsen av åpne sosiale systemer, 

de vil kontinuerlig endre seg fordi de kontinuerlig blir påvirket av 
omverden (andre systemer)



Drøfting
• Hvorfor vil ikke dysfunksjonelle sosiale systemer endre seg 

av seg selv, eller ikke har et behov for å endre seg?
• Hvordan kan det sosiale systemet endre seg når det i 

prinsippet er lukket for omverden?



Lukkede sosiale systemer
• Sosiale systemer lukkethet er en forutsetning for deres åpenhet. 

Det kan sammenlignes med membran i en celle.
• Sosiale systemer kan irriteres av innflytelse fra omgivelsene, men 

påvirkningen bestemmes av systemet selv. Det foretas system-
interne konstruksjoner

• Alt som foregår av hensiktsmessige og uhensiktsmessige 
aktiviteter i skolen vil være et uttrykk for kommunikasjon i det 
sosiale systemet. 

• Den pedagogiske konsekvensen innebærer at om vi endrer 
strukturene, mønstrene og kommunikasjonen i en 
klasse/elevgruppe vil vi også kunne ende arbeidsinnsats, 
læringsstrategier og atferd hos barn og unge. 



Funksjoner systemteori
• Påvirkning fra de sosiale systemer vi deltar i, kan ingen unndra 

seg.  Sosial påvirkning finner sted enten vi ønsker det eller ikke.  
• I sosiale systemer er vi aktører som både kan påvirke og bli 

påvirket av systemene.
• Sosial systemer består av roller og relasjoner (posisjoner) som til 

sammen utgjør en helhet
• Sosiale systemer reguleres blant annet av normer og ledelse.



Kompleksitet og sosial systemteori

• Sosial systemteori innebærer et brudd med to-variabelsforklaringer
(årsak – virkning). 

• Den som blir kontrollert kontrollerer samtidig den som kontrollerer 
(kybernetikk)

• Vi er vant til å tenke i enkelthet, men denne tenkningen utfordres av 
kompleksitet

• Antall mulige relasjoner i et sosialt system vokser etter formelen:             
n² - n

2
• En gruppe på 4 individer gir 6 relasjoner
• En gruppe på 10 individer gir 45 relasjoner
• En gruppe på 25 individer gir 300 relasjoner



Valg i det sosiale systemet
• Ut fra lukket sosial systemteori må læreren og skolelederen ta stilling til og 

velge i forhold til en svært kompleks omverden 
• Når omverden er kompleks vil valgene i stor grad dreie seg om å redusere 

kompleksiteten og dermed skape en viss oversikt, f.eks. bruke enkle 
individforklaringer.

• Våre muligheter til å endre sine iakttakelser og valgene ligger ut fra systemteori 
i at kompleksiteten kan reduseres ved kompleksitet.  

• Ved å øke kunnskapen og bruke ulik type kunnskap kan kompleksiteten 
reduseres  

• Til dette er det behov for redskaper og veiledning



Analyse av opprettholdende faktorer

Utfordring/
problem

Opprett-
holdende

faktor

Opprett-
holdende

faktor

Opprett-
holdende

faktor

Opprett-
holdende

faktor

Opprett-
holdende

faktor



Drøfting
• På hvilken måte kan analyse av opprettholdende faktorer i 

pedagogisk analyse bidra til at vi fanger og forstår 
kompleksiteten i sosiale systemer i skolen?



Ulike perspektiver på barn og unge sine 
handlinger og læring i skolen og barnehagen

• Kontekstuelt perspektiv med fokus på læringsmiljøet og 
pedagogiske aktiviteter/undervisningen i barnehagen og skolen 
(kommunikasjon)

• Aktørperspektiv med fokus på barn og unge sine virkelighets-
oppfatninger og mestringsstrategier. Barn og unge som aktører i 
eget liv

• Individperspektiv med fokus på barn og unge sine forutsetninger, 
hjemmeforhold, diagnoser og vansker



Drøfting
• Hvordan kan vi håndtere forholdet mellom aktøren og 

systemet?



Aktørperspektivet
• Aktørperspektivet er avgjørende for å kunne forstå elevenes 

handlinger  både tilknyttet læring i fag og i sosiale interaksjon 
med andre

• Barn, unge og voksne er handlende og villende individer som 
ønsker å skape mening  i sin tilværelse.

• Vi danner oss subjektive virkelighetsoppfatninger og meninger på 
bakgrunn av det som eksisterer og foregår omkring oss og det vi 
tror om oss selv

• Disse virkelighetsoppfatningene danner ofte grunnlaget for de 
handlinger vi ”velger”, de mestringsstrategier vi anvender.

• Intensjonale handlinger blir valgt for å realisere noe i framtid. 
Handlingen skjer fordi den skulle skje.



Intensjonale handlinger – teorien om det 
rasjonelle valg

Vi handler ut fra våre virkelighetsoppfatninger og de mål, ønsker 
eller verdier vi ønsker å realisere med handlingen

Handling

Mål, ønske, verdi Virkelighetsoppfatning



Utvikling av et inkluderende internt støttesystem i 
skoler og barnehager



3. Få med 
alle 

ansatte
4. Opprett et 
støtteteam

5. Velg 
hvilke  data 

som skal 
brukes

2. Bygg 
kapasitet og 

fordel 
ressurser

8. Velg og 
gjennom-
før tiltak

7. Analyser 
hvorfor de 

har 
utfordringer

10. Evaluer  
implemen-
tering og 

effekt 

1. Fokus på 
lederskap

9. Følg 
med på 

progresjon 
i læring

6. Bestem 
hvilke barn 

som har 
utfordringer



1. Ledelse av støttesystemet
2. Bygg kapasitet og fordel ressurser
• Newtons første lov (treghetsloven): En gjenstand blir i ro eller 

fortsetter å bevege seg med konstant fart og retning hvis ingen 
ytre krefter virker på gjenstanden.

• Aktiv pedagogisk ledelse i den enkelte barnehage og skole er en 
nødvendig betingelse for å etablere og drive et  internt 
støttesystem.

• Ledelsen bør bidra til at det etableres og opprettholdes en 
inkluderende kultur som er informert av data/informasjon om 
barn/elever og som også har kjennskap til og anvender 
forskningsbasert kunnskap.

• Ledelsen bør skje gjennom profesjonelle læringsfelleskap der 
ansatte har et grunnleggende søkelys på barn/elevers læring

• Ressurser (økonomi og kompetanse) gir muligheter for strategisk 
ledelse



3. Få med alle 
4. Etabler et støtteteam
• Det må etableres en overordnet målsetting med 

støttesystemet, en felles retning for arbeidet.
• En slik felles retning eller mål skal alle i skolen kjenne til og 

oppleve som et moralsk imperativ
• «Vi er forskjellen»
• Støtteteamet i barnehagen/skolen skal bestå av de lærere 

som har en særlig kompetanse og definerte 
arbeidsoppgaver.



Kompetanse på ulike nivå

Samarbeid 
med andre 

Eksternt 
støttesystem 

(PPT)

Kompetanse 
i  internt 
støtte-

systemet

Kompetanse 
hos alle 
ansatte



5. Velg hvilke data som skal brukes

• Hvilke data/informasjon/kartleggingsverktøy har skolen 
tilgang til om barns/elevers læring og situasjon i 
barnehagen/skolen?

• Bestem hvilke data/informasjon og kartleggingsverktøy som 
skal anvendes og slik være en del av støttesystemet

• De som skal anvende disse verktøyene må få nødvendig 
kompetanse i bruken av de



6. Bestem hvilke barn/elever som har 
utfordringer
• Ut fra bruk av data og kartleggingsverktøy skal det besluttes 

hvilke elever som er på nivå 2 og nivå 3 i pyramiden.
• Disse beslutningene skal bygge på data og ikke på 

subjektive oppfatninger hos ledere og ansatte.



7. Analyser elevenes utfordringer 
8. Velg og gjennomfør tiltak
• Det må anvendes en problemløsningsmodell som f.eks. 

pedagogisk analyse for å forstå hvorfor situasjonen er som 
den er (opprettholdende faktorer)

• Ut fra analysen (opprettholdende faktorene) velges det 
pedagogiske tiltak, og det er avgjørende at det i 
støttesystemet eksisterer kompetanse på tiltak som skal 
gjennomføres i barnehagen/skolen.

• De pedagogiske tiltakene skal være informert av 
forskningsbasert kunnskap

• Tiltakene gjennomføres systematisk og over tid



Strategier og verktøy i støttesystemet
• Kartleggingssystemer som avdekker om barn/elever har utfordringer 

med læring og utvikling
• Intensive kurs over 4 – 8 uker for barn og elever med behov for særskilt 

tilrettelegging (nivå 2)
• Spesialpedagoger som arbeider fleksibelt
• Lærerspesialister med definerte veiledningsoppgaver
• Systematisk trening av sosiale ferdigheter
• Samarbeidslæring
• Problemløsningsmodell – pedagogisk analyse
• Systemer for kartlegging av barn og elevers progresjon i læring
• Differensierte læremidler for ulike grupper av barn og unge
• Rutiner for møter og oppfølging av barn og elever.



Progresjon i læring og utvikling er 
avgjørende

Prestasjon

Progresjon



10. Evaluer implementering og effekt 

• I evalueringen er det vesentlig å ha fokus på både 
gjennomføring/implementering og resultater.

• Ofte ser vi at tiltakene ikke er gjennomført slik det var 
planlagt. Det vil da være nødvendig å fjerne de 
hindringsfaktorene som gir lav grad av gjennomføring.

• Tiltak som er systematisk gjennomført bør har noen positive 
resultater innen tre til fire uker.

• Hvis tiltakene er gjennomført og det ikke oppnås 
tilfredsstillende resultater er det nødvendig med revidering 
av analysene for å utvikle nye tiltak.

• Tiltak som gir gode resultat videreføres



Betingelser for å lykkes med et slikt 
system
• Støttesystemet og dermed ledere og alle ansatte i 

barnehagen/ skolen må ha en grunnleggende systematisk 
innstilling til pedagogisk arbeid.

• Det vil si at det må være en kontinuerlig oppfølging av 
barn/elevers læring og utvikling der det rettes et søkelys på 
sammenhengen med læringsmiljøet og den pedagogiske 
praksisen.

• I helsesektoren er disse tilnærmingsmåtene selvsagte, og vi 
forventer at det arbeides på denne måten

• Lykkes vi med disse tilnærmingene og denne systematikken 
vil flere barn og unge i barnehagen og skolen oppleve 
inkludering og få realisert sitt potensial for læring



Implementering av støttesystemer



Implementering

Ledelse

Profesjons
-fellesskap

Støtte-
systemer

Ped. 
praksis

Holdninger

Vedlike-
hold





Samlet vurdering Hedmark - barnehage

• En positiv utvikling i den pedagogiske ledelsen i 
barnehagene vurdert både av ledelsen og av de ansatteLedelse

• Noe forbedring i de ansattes samarbeid om pedagogiske 
aktiviteter og barna samt deres tilfredshet og kompetanse.

Profesjonelle 
læringsfellesskap

• En forbedring i de ansattes vurdering av det pedagogiske 
arbeidet og relasjonen til barna

• En forbedring av barna sin opplevelse av læringsmiljøet 

Pedagogisk 
praksis

• E forbedring av barna sine sosiale, språklige og motoriske 
ferdigheterBarns læring og 

utvikling


