
 

Temanotatet kan finnes her: 

https://cutt.ly/AexiV2a 





Tidlig innsats er «et prinsipp de fleste gir sin 

tilslutning til, men som de færreste av oss egentlig 

vet hva innebærer. […] Likevel omtales tidlig 

innsats ofte som et universalmiddel som skal bøte 

på alt som er galt i norsk skole og barnehage» 
(Vik, 2018) 



Tidlig innsats – hva er det egentlig? 

1. Utgangspunktet for tidlig innsats – St.meld. 16 (2006) 
 

2. Tidlig innsats og barnehagen som utdanning og forebyggingsarena 
 

3. Kritiske perspektiver på tidlig innsats 
• Innsnevring av normalitetsbegrepet 

• Motsetningen mellom tidlig innsats og inkludering 

• Den utdanningspolitiske tidlig innsats-satsingens misvisende grunnlag 

• Når er tidlig innsats, tidlig nok?  (Tapt tro på «normal utvikling»?) 



Stortingsmelding 16 … og ingen sto igjen … 

Målet: Et kunnskapssamfunn for alle 

«Over 400 000 voksne i Norge har svake leseferdigheter eller så dårlig tallforståelse 

at de kan ha problemer med å fungere i dagens arbeids- og samfunnsliv» 
 

(St.meld.16 … og ingen sto igjen) 
 

Systemfeilen: «Vente og se» 

«Det har vært en tendens i norsk skole til å ‹vente og se› i stedet for å intervenere 

tidlig i elevenes utvikling og læring» 
(St.meld.16 … og ingen sto igjen) 

 



Tidlig innsats-logikken: 



Tidlig innsats-logikken: 



Løsningen: Tidlig innsats som styrende begrep 

 

 

«Norsk utdanning har alt for lenge vært preget av en vente og se holdning. Men troen 

på at problemene løser seg etter hvert, stemmer ikke med det vi nå har av forskning og 

kunnskap om opplæringen. Derfor skal tidlig innsats være styrende for politikken» 
 

(Øystein Djupedal, St.meld. 16 … og ingen sto igjen, 2006)  



Tidlig innsats-«definisjonen» 

«Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og 

tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av 

grunnopplæringen eller i voksen alder» 
(St.meld.16 … og ingen sto igjen) 

 

Med andre ord må utdanningen utformes slik at alle «møtes med høye 

læringsforventninger og inkluderes i gode læringsprosesser tidlig i livet, og de 

må følges opp raskest mulig hvis problemer avdekkes» 

(St.meld.16 … og ingen sto igjen) 

 



Blir du lønnsom lille venn? 



Tidlig innsats som samfunnsøkonomi 

«Kommer man skjevt ut ferdighetsmessig som liten, øker det sannsynligheten 

for å bli hengende etter i ungdomsårene, bli mindre produktiv i arbeidslivet 

og sannsynligheten for å bli en økonomisk belastning for samfunnet øker» 
 

(Pressemelding. Førskoletiltak er lønnsomt, 08.09.2006)  

 



Tidlig innsats som samfunnsøkonomi 

«God språkutvikling i tiden før skolestart er av stor betydning for senere læring. Det 

reduserer behovet for spesialundervisning i skolen og har betydning for utvikling av 

barnas sosiale kompetanse. Forskning viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt 

å investere i ferdighetsstimulerende tiltak før skolealder. For hver krone fellesskapet 

bruker på slike tiltak, får samfunnet mellom 1,4 og 4,5 kroner tilbake, noe som gir 

en avkastning på mellom 40 og 350 prosent» 
 

(St.meld. 16 … og ingen sto igjen, 2006) 

 



Tidlig innsats som samfunnsøkonomi 

«Effekten av utdanning på lang sikt, inkludert barnehage, er entydig positiv i 

forskningen og viser at barnehager med høy kvalitet bidrar til at flere fullfører 

videregående skole, tar høyere utdanning og kommer i arbeid, i tillegg at færre 

mottar trygd fra det offentlige. Forskningen viser også at offentlige 

investeringer i barnehage kan gi en fremtidig gevinst som er om lag ti ganger 

større enn kostnadene» 
 

(Meld. S. 19 Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen, 2016) 





Barnehagen som tidlig innsats i seg selv 

Barnehagen som universelt utdanningstilbud 
 

• Full utbygging, rett til plass, makspris, gratis kjernetid 

 

Tidlig innsats = avgjørende for å «sette» barnehagen som utdanning 
 

«Barnehagepolitikken er et av de viktigste felt i Soria Moria-erklæringen som skal 

gjennomføres først, og dette er en sentral del av vår nasjons framtid» 
 

(Djupedal fra Stortingets talerstol, 2005) 



Tidlig innsats i barnehage 

Språkstimulering: 

Avdekke forsinkelser  språkkartlegging  språknorm  obligatorisk norsktest 
 

Skoleorientering: 

Tidlig læring  læringsmål og formelle læringsaktiviteter  

mål for basiskompetanse  språknorm … 
 

 

Møter motstand, men virker likevel styrende: 
Ikke vedtatt politisk, men får betydning gjennom forskningen … 



Barnehagen som forebyggingsarena  



Et kritisk perspektiv på forebygging 

Forebygging: 

• Komme uheldig utvikling i forkjøpet 

• Tiltak før problemene oppstår 

• Oppdage barn som er i risiko for en uheldig utvikling 

 

«… tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes …»  (St.meld. 16, 2006) 

 

 

Tidlig innsats blir for sen innsats … 



Problemorientert forutinntatthet … 

… når vansker ikke lenger knyttes til «oppdagelsen av et problem, men til potensialet 

for at et problem kan dukke opp – basert på sosiale kjennetegn»     (Sarromaa Hausstätter, 2009) 

 

«Pedagogikken blir på denne måten deterministisk»  etiske, politiske og pedagogiske 

implikasjoner                 (Sarromaa Hausstätter, 2009) 

 

«barnet blir møtt, sett og forstått som et potensielt problem»           (Vik, 2018)  

 

«barn med enda større forbedringspotensial enn gjennomsnittsbarnet»  
                 (Finansdepartementet, 2009) 



En fare for normalitetsinnsnevring 

«Det har skjedd en innsnevring i hva som anses som normalt, og en endring i hva som 

forventes av barn i tidlig alder»  
 

«vesentlig endring i hva det vil si å forstå barn som kompetente; det går fra å være et 

anerkjennende grunnsyn til å bli vurderingskriterier» 
 

«barns særskilte behov er ikke iboende egenskaper (eller mangler) hos et individ som 

oppdages, men særskilte behov konstrueres i møte med standarder, forventinger og 

vurderinger av hva som anses som normalt og ikke» 

(Franck, 2017) 

 



En fare for normalitetsinnsnevring 

«Et vidt normalitetsbegrep er problematisk fordi dette fører til at grensen for hva vi 

forstår som et problem, og som man behøver for å intervenere i forhold til, blir utydelig 

og uklart […] problemet defineres som noe normalt og muligheten for hjelp uteblir. 

Satsingen på tidlig intervensjon krever derfor at man heller opererer med en snever 

normalitetsforståelse og i tillegg klare kriterier for når normaliteten brytes» 

(Sarromaa Hausstätter, 2009) 

Obligatoriske kartleggingsprøver de første skoleårene: 

Bekymringsgrense  tidlig innsats som normalitetsinnsnevrende evighetsmaskin 

20 prosent er forutbestemt å være i behov av særskilte tiltak for å lykkes som voksne. 



Tidlig innsats som motsetning til inkludering? 

 

Bestemmelser for hva, hvordan og når barn må kunne noe spesifikt, for å sikre mot 

potensielle negative utfall i fremtiden, innsnevrer rommet for forskjellighet «her og nå». 
 

Målet om at alle gjennom tidlig innsats skal inkluderes i kunnskapssamfunnet, står 

dermed i fare for å bære med seg en ekskluderende driver i form av manglende 

toleranse for barn og unges ulike utgangspunkt og interesser.  



Tidlig innsats som ekskludering av mangfold? 

«Prinsippet om tidlig intervensjon står i fare for å forsterke ekskluderingen av 

mennesker som ikke faller innenfor normalen og som ikke forholder seg til de etablerte 

kravene som aktiviteten i skolen setter»              (Sarromaa Hausstätter, 2009) 

 

«Barns aktive rolle i egen læring går fra å være en anerkjennende holdning rettet mot 

alle barn uavhengig av variasjonen og mangfoldet som finnes, til å bli en vurdering av 

enkeltbarns prestasjoner og målbare kompetanser»      (Franck, 2017) 

 

Kan vektleggingen av tidlig innsats «innebære et tilbakesteg for den inkluderende skolen»? 
(Sarromaa Hausstätter, 2009) 

 







Det «normalitetsinnsnevrende» blikket … 



Spesialundervisningseksempelet 



Spesialundervisningseksempelet 



Tidlig innsats som mistillit til lærerprofesjonen? 

«Vente og se»-sannheten som kronargument for å vektlegge tidlig innsats 
 

• Mer spesialisering er avgjørende 
 

• Tidlig innsats hentet fra en annen pedagogisk fagtradisjon 
 

• Tidlig innsats som styrende for utdanningspolitikken  Målforskyvning 
 

Tradisjonell forståelse av utdanning som kulturbærer og formidler av kunnskap og verdier som 

grunnlag for samfunnsintegrasjon, står i fare for å havne i bakgrunnen når spesifikk ferdighets-

utvikling anses som det overordnede og avgjørende for den enkeltes fremtidige livsmestring. 



Heckman-kurven – et feilslått premiss … 



Heckman-kurven – et feilslått premiss … 



Hvor tidlig er tidlig nok?  



Hvor tidlig er tidlig nok? 



Hvor tidlig er tidlig nok? 



Hvor tidlig er tidlig nok? 



Hvor tidlig er tidlig nok? 



Hvor tidlig er tidlig nok? 



Er tidlig innsats og angsten for «vente og se», 
begynnelsen på slutten for naturlig utvikling? 


