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FN´s bærekraftmål (2015) relatert til barns og unges oppvekst- og læringsmiljø:

• Utrydde all fattigdom

• Kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring

• Varig og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.





Et bærekraftig oppvekst- og læringsmiljø
• sikrer rammer for at alle barn og unge får like 

gode betingelser for læring og utvikling,
• forhindrer tilkortkomming, problemutvikling, 

«drop-out» og utenforskap, og
• er solid, synlig og vedvarende.

Bærekraft

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com



Oppvekst – og læringsmiljøets
betingelser og forutsetninger

Þutfordringer og muligheter for barn og unges læring og utvikling

Ulike??

Lik
e??
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"Early investment in the lives of disadvantaged children will 
help reduce inequality, in both the short and the long run."



Illustrasjonsfoto: Colourbox.com



Hva kjennetegner bærekraftige tiltak for å fremme 
læring, psykisk helse og positiv atferd i skolen? 



«Clearly specified teaching strategies that have been
shown in controlled research to be effective in 
bringing about desired outcomes in a delineated
population of learners»

(Mitchell, 2008, p. 1)

Bærekraftig praksis i skoler og barnehager er 
kunnskapsbasert



”…restructuring the school and classroom
environment is more likely to change the students 
experiences, behaviors, and attitudes…. than 
providing more services to individuals”. 

(Gottfredson, 1990, s. 242)



Gap mellom forskning og praksis

• Vi vet mye om hvilke undervisningsmetoder og 
skoletiltak som er effektive (bærekraftige), men det 
gjøres lite bruk av dem.

• Det vi vet virker er m.a.o. ofte ikke det elevene 
tilbys.

• Et paradoks at mye av den praksis som bedrives i 
en kunnskapsbedrift som skolen ikke er 
kunnskapsfundert (Arnesen & Sørlie, 2010).

• Økt kunnskap om og bruk av evidensbasert 
(forskningsstøttet) praksis i skolen er ønskelig og 
nødvendig (Ogden, 2014).

Mind the gap!



En  mega-analyse av 52 systematiske forskningsoversikter og meta-analyser viste at de mest 
effektive (bærekraftige) intervensjonene er:

• Skoleomfattende (dvs. universelle, rettes mot alle elever og involverer alle ansatte på en 
forpliktende måte). 

• Starter med de minste og fortsetter med de eldre (tidlig og vedvarende intervensjon).
• Varer over en lengre tidsperiode (5-10 år).
• Hovedvekt på proaktive, positive og støttende strategier/undervisningsmetoder og på 

ferdighetsutvikling hos lærere og elever.
• Fokus også på forbedring av skolens  kultur og læringsmiljø, skole-hjem samarbeid, styrking av 

foreldres oppdragelsesferdigheter og koordinert tverretatlig samarbeid.
• Effektene små til moderate i statistisk forstand, men «large in terms of  real-world impacts».
• De elevene som har størst problemer/mest risikoutsatte har best utbytte av en kombinasjon av

universelle og individuelt tilpassede intervensjoner. 

Karakteristika ved de mest bærekraftige intervensjonene for å 
forebygge problematferd og mentale helseproblemer i skolen

Weare & Nind (2011)



• Dokumenterte effekter av skoleomfattende tiltak bl.a. på omfanget av mer 
og mindre alvorlige former for problematferd i skolen, skulk, mistrivsel, 
klassemiljøet (elev-elev og elev-lærerrelasjoner), samt på lærernes 
undervisningspraksis og på deres kollektive og individuelle 
mestringsopplevelse.

• Slike ikke-segregerende tiltak har gitt fra begrensede til betydelige effekter 
(statistisk) både i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående 
skoler. 

• Godt utbytte også for høyrisikoelever, men aleine er universelle tiltak likevel 
ikke tilstrekkelige for disse elevene.

•

Universelle tiltak (for alle)
(dvs. primærforebyggende)



• Sosiale ferdigheter = livsmestringsferdigheter

• Strukturerte universelle tiltak (primærforebyggende program) for å fremme elevers sosiale 
kompetanse er påvist å øke deres muligheter til å møte viktige utviklingsoppgaver:  

• Etablere og opprettholde vennskap
• Etablere positive relasjoner til voksne
• Lykkes på skolen.

• «Vaksine» mot psykososiale problemer (protective factor, resilience).

• Bidrar til å forebygge og redusere:
• Eksternalisert (utagerende)problematferd
• Alkohol- og rusmisbruk
• Sosial eksklusjon og internaliserte problemer
• Også vesentlig positive krysseffekter på skolefaglige prestasjoner. 
• Positive effekter også dokumentert for sosial ferdighetstrening på selektert og indikert nivå 

(sekundær- og tertiærforebyggende).

Flere meta-studier viser viktigheten også av 
sosial ferdighetstrening i skolen



Men, forskningen 
viser også at….

• Skolebaserte intervensjoner er bare bærekraftige 
(virksomme) «if  they were completely and accurately 
implemented”.

• Dette gjelder særlig skoleomfattende intervensjoner som
kan være ineffektive hvis de ikke implementeres med 
“clarity, intensity and fidelity”. 

Weare & Nind (2011)



Implementeringskvalitet

• Implementeringskvalitet refererer til hvor godt samsvar 
det er mellom hvordan en intervensjon faktisk blir 
gjennomført, og hvordan den opprinnelig er 
beskrevet og testet gjennom forskning, og uten brudd 
med mål, retningslinjer og underliggende teori 
(Domitrovich mfl., 2008). 

Sørlie mfl. (2010)



Sammenheng mellom implementeringskvalitet og tiltakseffekt

• En rekke undersøkelser, deriblant 6 meta-analyser hvor resultater fra 542 
enkeltstudier er statistisk sammenholdt, viser at implementeringskvaliteten i 
betydelig grad påvirker tiltaksutbyttet.

• Størst effekt oppnås når en intervensjon implementeres i nær 
overensstemmelse med den idealtypiske (originale) modellen. 

• Gjennomsnittseffektene i intervensjoner med høy implementeringskvalitet er 2–
3 ganger større (i noen tilfeller opp til 12 ganger større) enn i intervensjoner 
med lav implementeringskvalitet (Derzon mfl., 2005). 



En idealtypisk tiltaksmodell for god læring, psykisk 
helse og positiv elevatferd har fokus på: 

• En langsiktig og forpliktende skoleomfattende tilnærming og 
implementering. 

• Hovedvekt på evidensbasert praksis/forskningsstøttede innsatser.
• Differensierte og tilpassede intervensjoner med god balanse mellom 

universelle og individuelt tilpassede tiltak. 
• Domineres av positiv og konsekvent atferds- og læringsstøtte. 
• Fokus på læreres og elevers ferdigheter og kompetanse.
• Integrering av tiltak i ordinær undervisning og læringsmiljø. 
• Høy implementeringskvalitet.

Weare & Nind (2011)



Behov for en helhetlig innsatsmodell basert på et kontinuum av
differensierte og evidensbaserte tiltak





• Språk- og leseferdigheter sammen med sosial 
fungering => mestring i og utenfor skolen (Durlak, et 
al., 2011; OECD, 2015)

• Skolefaglig mestring => en betydelig faktor for 
risikoutsatte barns fremtidsmuligheter (Gustafsson et 
al., 2010; OECD, 2015)

Illustrasjonsfoto: Colourbox
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Tildelt spesialundervisning vs. elevers manglende læringsutbytte og behov for spesialundervisning/ mer
læringsstøtte

 -  5  10  15  20  25  30

Manglende utbytte av
undervisning/behov for mer

intensiv læringsstøtte

Spesialundervisning 7,8 %

15-25 %

7,8 % av elevene i grunnskolen



«Elever med stort potensiale får det 
ikke frem på grunn av mangelfull 

kartlegging og oppfølging på skolen.»
(Barneombudet, 2017, s. 50)





Fler



Alternativ ny praksis: RtI

(Fuchs & Fuchs, 2007; Gresham; 2007; Lane et al., 2012)

I noe risiko for negativ utvikling
Noe mer lærings- og utviklingsstøtte

I stor risiko for negativ utvikling
Mer intensivert lærings- og utviklingsstøtte

Vanlig praksis



Positiv læringsstøtte
til alle: 

Tre innsatsnivåer

Kartlegging : 
Vurdering og 

oppfølging 

Systemisk støtte og 
kompetansebygging: 

Organisering og 
implementering

Indikerte 
tiltak

Selekterte 
tiltak

Universelle 
tiltak

Arnesen, Ogden & Sørlie (2006); Arnesen og Sørlie (2011); Ogden, Sørlie, Arnesen & Meek-Hansen (2012)

Flere innsatsnivåer



Tidlig innsats….
«Jo tidligere et barns lærings- og utviklingsbehov 
identifiseres - jo mindre ressurskrevende tiltak.»

(Elliott, Huai, & Roach, 2007)



Men, - hva med kvaliteten av kartleggingsverktøy som er i bruk?



• Måles det som er ment (validitet) og gjøres det 
pålitelig (reliabilitet)?

• Har det tatt hensyn til målefeil?
• Fanger det opp de «riktige» barna?
• Skiller det mellom større og mindre vansker?



For alle de 8 vurderte språkkartleggingsverktøyene ble 
det påpekt større eller mindre problemer med validitet, 
reliabilitet.



• Ca. halvparten av de anvendte kartleggingsverktøyene hadde godt eller 
adekvat utformet materiell, men

• måleegenskapene var gjennomgående svake eller manglet  informasjon.



Problematisk

• ... at kartleggingsverktøy som brukes mangler eller har 
utilstrekkelig dokumentasjon av kvalitet 

• ... at bruk av kartleggingsverktøy uten dokumenterte 
egenskaper kan gi barn utilstrekkelig hjelp eller hjelp de ikke 
trenger



Hvor bærekraftig er så en slik flernivå innsats- og 
kartleggingsmodell i skoler og barnehager? 

Resultater fra norske skoler

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com



Effekter av den skoleomfattende flernivå modellen i Norge
(målt etter 1 og 3 års implementering)

  Change within group Difference in change 
         Intervention Control   

 T1-T3 T1-T5 T1-T3 T1-T5 T1-T3 p T1-T5 p d 

Problem behavior on common premises -1.22 -2.70 -0.39 -1.19 -0.83 .043 -1.51 .001 0.25 

Problem behavior in classroom -1.24 -3.13 -1.74 -1.99 0.50 .374 -1.14 .092 0.13 

Learning conditions in class 0.41 1.77 0.30 0.83 0.12 .737 0.93 .017 0.17 

Collective efficacy 1.08 3.13 0.51 0.84 0.57 .165 2.28 .000 0.34 

Self-efficacy 2.15 6.54 0.87 4.01 1.28 .176 2.53 .014 0.14 

Positive behavior support  -0.17 6.72 -0.88 0.16 0.71 .133 6.56 .000 0.91 

Behavioral correction  -0.75 -0.93 -0.67 -0.92 -0.09 .642 -0.02 .943 0.01 
 

Estimates (enhanced values) based on Satterwaite’s (1947) approximate degrees of freedom. All covariates (total number of students, portion of students with foreign background, portion of special education 
students, portion on staff without formal education) and the Time x Group interaction are accounted for in the estimates of change. T1 = reference point, Control = reference group

Positive effect size values (Cohenʼs d) indicate a more positive development from pre to post in the PALS schools than in the control schools, interpreted as positive intervention effects.

Sørlie & Ogden (2015), Sørlie, Ogden, & Olseth (2016) 





• Antall elever som helt eller delvist ble undervist utenfor ordinær klasse p.g.a. 
problematferd gikk ned med 37.5% fra pre til post-test i intervensjonsskolene. I 
kontrollskolene økte antallet med 54%.  

Har den skoleomfattende flernivåmodellen effekt på inkludering?

ref. Sørlie & Ogden (2015) 
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Varierer effektene av flernivåmodellen for elever 
i ulik grad av risiko for alvorlige problemer i fremtiden?

Persistent low

Moderate-increasing, late onset

Moderate-decreasing

High stable/decreasing

Sign.

Sørlie, Idsøe, Ogden, Olseth & Torsheim (2018)



• Signifikant positive og longitudinelle intervensjonseffekter for høyrisiko-gruppen.

• Disse elevene hadde en mer positiv atferdsutvikling enn tilsvarende elever i kontrollgruppen.  

Konklusjon

• Intervensjonsmodellen kan forebygge/redusere en negativ utvikling hos elever med et høyt 
og tidlig nivå av antisosial atferd.

Høyrisikoelever profitterer mest

Sørlie, Idsøe, Ogden, Olseth & Torsheim (2018)





Indikasjoner på positive effekter på omfanget av problematferd  i skolen dessuten funnet 
etter at elevene har gått ut av intervensjonsskolene og begynt på ungdomsskolen 

(dvs. nye skolekontekster som ikke følger modellens prinsipper) 



Take-home:
• Oppvekst- og læringsmiljøet påvirker barn og unges læring og utvikling 
• Bærekraftig = helhetlig innsats på flere nivå
• Alle med!
• Proaktiv fremfor reaktiv
• Vurder miljøets innsats og påvirkning
• Bruk kartleggingsverktøy av god kvalitet
• Gi relevant og virksom lærings- og utviklingsstøtte
• «Fang opp» barn som strever tidlig
• Følg opp og vurder alle barns læringsutbytte 

• både sosialt og skolefaglig



Take-home:
Bærekraftig oppvekst- og læringsmiljø i 
barnehager og skoler =
kunnskapsbasert, enhetsomfattende, langsiktig og 
differensiert innsats basert på prinsippene om 
«matching interventions to students needs/risk-
level» - og at ledelse og personalet må evne å 
«bære med kraft» (høy implementeringskvalitet).

Only when effective practices and 
programs are fully implemented

should we expect positive 
outcomes (Fixsen et al., 2005)



LYKKE TIL I 
ARBEIDET MOT MER BÆREKRAFTIG
PRAKSIS I BARNEHAGEN OG SKOLEN!


