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SAMMENDRAG 

PROBLEMOMRÅDE OG PROBLEMSTILLINGER 

Lærerne bruker mye tid og krefter for å møte alle elevene på en ansvarlig måte. De 

differensierer krav og metoder, kartlegger, lager flere ulike arbeidsprogram og ulike 

planer, og noen elever gis ekstra tid i gruppe eller alene. Det legges vekt på at alt er 

like “normalt”, og at alle hører til. Fellesskapet og fellesoppevelsene har vært – og er 

den grunnleggende verdien og er utgangspunktet når undervisningen planlegges. 

Målet i Kunnskapsløftet er en enda bedre tilpasset opplæring, med økt innsats for å 

bedre elevens læringsmiljø. Hva skal vi gjøre annerledes? Har tilpasset opplæring blitt 

et mantra? Et ord uten innhold? Eller er det noe jeg ikke har skjønt? ?  Min hensikt er 

å skaffe meg en oversikt over anvendelsene og mulige implikasjoner. 

I hovedsak vil jeg finne ut: Hva betyr det som idé? Som pedagogisk verktøy? 

Dette får meg til å spørre videre: Har det som prinsipp, noen styrende funksjon? Hva 

har tilpasset opplæring betydd i tidligere læreplaner? Hva slags ideer har ligget bak? 

Har  begrepet  fått et annet innhold i den nye læreplanen, Kunnskapsløftet/L06, i 

forhold til tidligere læreplaner? Har målene eller verdigrunnlaget for utdanningen 

har endret seg med den nye læreplanen? Hva legger lærere i begrepet? Forskerne, de 

som dokumenterer praksisen i skolen, har de en felles forståelse av tilpasset 

opplæring? Kan ny forståelse gi meg som lærer nye muligheter? 

Siden søkingen etter ulike innhold i tilpasset opplæring har vært styrende for meg, har 

oppgaven blitt en oversikt over bruken av et begrep mer enn en fordypning i ett av 

temaene som TPO berører. Jeg har likevel fått et overblikk over kompleksiteten som 

jeg var ute etter, noe som er et viktig grunnlag når jeg som lærer først skal tolke 

læreplaner for dernest å gjennomføre en tilpasset opplæring på en bevisst og reflektert 

måte. Jeg vurderer reformen og læreplanen Kunnskapsløftet slik den var under Kristin 

Clemet som statsråd. Jeg bruker  tidvis TPO for tilpasset opplæring for enkelhets 
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skyld. Jeg behandler det som et prinsipp som gjelder alle, og fokuserer verken på de 

”sterke” eller ”svake” elevene. 

METODISK TILNÆRMING  

Oppgaven er en teoretisk oppgave der jeg er ute etter definisjoner, argumenter og 

konklusjoner hos andre som har forsket på - og skrevet om tilpasset opplæring i 

Norge. Metoden blir tekstbasert og teksttolkende der jeg leser andres tekster og velger 

ut det jeg mener kaster lys over problemstillingen. Jeg har gått igjennom 

læreplanverk, stortingsmeldinger og proposisjoner, hentet ut  og tolket tekster som 

kan belyse verdifundamentet for reformer, læreplaner og læreplanrevisjoner. Jeg har 

sett ulike læreplaner opp mot hverandre i forhold til noen operasjonaliseringer av 

begrepet tilpasset opplæring. Målet mitt er forståelse, ikke å forklare eller bevise 

årsakssammenhenger.  

Særlig har rapporten til Kari Bachmann og Peder Haug, Forskning om tilpasset 

opplæring (2006 ) vært et viktig grunnlag  og utgangspunkt for meg når 

problemstillingene skulle besvares. Jeg viser også til forskning av Solstad m.fl. 

(2003), Imsen (2003), Skogen m.fl (2003). Ellers har jeg basert meg på Telhaug 

(2005), samt Telhaug/Mediås (2003) når det gjelder den ideologiske og historiske 

bakgrunnen. Jeg regner alle de nevnte kildene som primærkilder.  

KONKLUSJONER 

Fra Normalplanen av 1939,N39, har læreplanene understreket at opplæringen skulle ta 

utgangspunkt i elevenes evner og behov, og fra M87 ble tilpasset opplæring opphøyet 

til et prinsipp som skulle gjelde alle. Reformpedagogikkens forståelse for barnet og 

for arbeidsmåter ser ut til å ha preget læreplantenking og intensjoner fra N39 og delvis 

inn i L97.  

Noen ganger anvendes tilpasset opplæring som mål i seg selv, andre ganger som 

strategi for å oppfylle en politisk hensikt, f.eks. å styrke enhetsskolen.  
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Det brukes likevel mest som et virkemiddel (mer konkret). På systemnivå kan det 

være et virkemiddel for å oppnå  f.eks. likeverd, eller for å bedre læringsresultater. På 

klasseromsnivået anvendes det også som virkemiddel for å oppnå læringsresultater. 

Da brukes det ofte som et metodisk grep, der arbeidsoppgaver differensieres, eller det 

anvendes om en arbeidsmåte der eleven i en grad styrer sitt eget arbeid. I følge 

undersøkelser har lærere ment - og mener i dag at elevaktive arbeidsmåter som tema- 

og prosjektarbeid, er en måte å drive tilpasset opplæring på. Undersøkelser av praksis 

viser altså at det mest forstås som en generell metodisk/pedagogisk differensiering, 

men at det fremdeles ofte knyttes opp mot undervisning av elever med lærevansker 

eller særskilte behov. Forskerne har ulike forståelsesrammer for TPO, og er heller 

ikke klare mht. å definere sine ulike utgangspunkt når de undersøker praksis i skolene. 

TPO i Kunnskapsløftet ser ut til å ha en annen hensikt enn i reformen/L97. Det er 

individets tilpasning – ikke til et fellesskap for å få en likeverdig opplæring (L97), 

men til nasjonale læringsmål (kompetansemål) slik at hver enkelt individ kan få 

utnyttet potensialet sitt så langt som mulig. På et politisk plan later det til å være  et 

uttrykk for en liberalistisk holdning til individet, der den frie konkurranse og 

resultatorientering står sentralt. Som virkemiddel ser det ut til å  anvendes for å heve 

det faglig nivået i skolen, der teorikunnskap og konkurranse vektlegges. NOU 

2003:16(s. 12)  sier at hensikten med tilpasset opplæring er en skjerping av 

oppmerksomheten på den lærende og den lærendes motivasjon og opplæringsbehov. 

Dette kan føre til mange spennende diskusjoner om hva som er effektiv læring og 

hvordan vi kan fremme elevenes motivasjon. Vi kan få mange ulike praksiserfaringer 

framover.  
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Forord 

Jeg har vært lærer i mange år og har hatt orkesterplass til å observere kollegaer i det 

daglige virket der de gjør alt de kan for å være gode lærere og tilpasse 

undervisningen. De er mennesker som er oppriktig opptatt av elevenes ve og vel, og 

som etter hvert får tildelt klasser med stadig mer utfordrende elever. En tredel av 

klassen kan være to-språklige og av og til kan opp  til seks -sju  elever  pr. klasse ha 

ha atferdsvansker eller lærevansker, oftest i en kombinasjon.  

Lærerne bruker mye tid og gjør en innsats for å forsøke å møte alle elevene på en 

ansvarlig måte. De differensierer krav og metoder, kartlegger, lager flere opplegg til 

arbeidsprogram og lekser, gir elever ekstra tid i gruppe eller alene, og av og til er de 

leksehjelpere over telefon etter skoletid. De sørger for å legge tilrette slik at flertallet i 

stor grad klarer seg selv og at de som trenger mer hjelp, får det. De beste elevene 

stilles det høyere krav til. Lærerne vet at de generelt tar til seg kunnskaper på sitt nivå 

og alltid får mer ut av undervisningen enn flertallet da de ofte har flere erfaringer å 

knytte ny kunnskap til. De beste lærerne får alt til å være like “normalt”, og får alle til 

føle tilhørighet. Slik har det vært drevet på min skole i mange år. Fellesskapet og 

fellesoppevelsene har vært –og er den grunnleggende verdien og utgangspunktet når 

undervisningen planlegges. 

Målet  i Kunnskapsløftet er en enda bedre tilpasset opplæring, med økt innsats for å 

bedre elevens læringsmiljø. Hva skal vi gjøre annerledes? Er det forventning om en 

total individualisering? Skoleledere og politikere snakker om tilpasset opplæring som 

om det er noe alle burde ha skjønt. Har tilpasset opplæring blitt et mantra? Et ord uten 

innhold? Eller er det noe jeg ikke har skjønt? 

Dette er bakgrunnen for min søken etter innhold i begrepet som har resultert i en 

oppgave.  Jeg tilegner den til mine kollegaer. 

 Denne søkingen gjorde begrepet til tider enda mer uforståelig, avslørte enda flere 

uklarheter, ulike intensjoner, vage og tildels motsetningsfylte formuleringer i 



 7 

styringsdokumentene, sammensatte og ulike betydninger alt etter hviklet nivå 

begrepet ble brukt på, og ulike realiseringer av begrepet i praksis. 

Det har vært en underlig prosess,- et oppryddingsarbeid der jeg likevel sitter igjen 

med like mange kartonger som jeg hadde i utgangspunktet, men plassert på en 

(forhåpentlig) mer oversiktlig måte. Underveis har jeg følt det slik Ragnar 

Rommetveit uttrykte det i et intervju i Forskningsmagasinet UIO, 01.04.99:  

Når eg les Wittgenstein, kan eg aldri finne nøyaktig ut kva han meinte. 
Kvifor skal vi så lese slikt? Eg trur vi les for å få hjelp til å finna og 
videreutvikla halvtenkte tanker i oss sjølve. Dette blir problematisk for 
dei som er opptekne av orginale tankar. For kvar tanke er ikkje orginal. 
Vår orginalitet blir til ved at vi så og seie snyltar på andre, ikkje berre 
tek det inn og blindt aksepterer det, men at vi gjer det til vårt eige og 
formar  våre tankar i opposisjon til det”.  

 

Den største takken går til Rita, min “mentor” og støttespiller i alle år. Uten deg  hadde 

det aldri blitt noen oppgave!  Uten ditt klarsyn og livsmot, din stayerevne, strenghet 

og omsorg ville jeg ikke ha sluttført dette prosjektet som har ligget halvferdig i altfor 

mange år! 

Og- heller ikke hadde jeg klart det uten deg, Erik, som har gitt av din sårt tiltrengte 

tid, som har oppmuntret meg, gått inn i materien og stilt spørsmål som har gitt meg et 

klarere perspektiv. 

Til veileder, Lise Vislie: takk for innsiktsfulle kommentarer, begrepsavklaringer og 

strenge og klargjørende innspill i tekstbindingsfasen! Det har vært utrolig lærerikt! 

Tusen takk til Øistein som tilbød deg å lese igjennom oppgaven. 

 

Og ikke minst en stor takk til min Tom –som har lagt til rette med mac, middag, 

mange oppmuntringer og sørget for min “fredning” i denne perioden, til min Kristian, 
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som  hele tiden har tatt hensyn til en selvsentrert mamma, og til min Oda som hadde 

slik tro på meg! 

Tusen takk til hele støtteapparatet, til dere som fysisk har holdt meg gående, Otto 

Romfo og Hanne Kjendlie, og til dere som har vært heiagjengen:   min snille, 

støttende mor og resten av familien, til mine gode venner og kollegaer! Særlig takk til 

Halvard som har gitt meg permisjoner på kort varsel, og Inger Jorunn som har sørget 

for elevene mine. 

 

Så til far, som ikke lenger er her. Du ønsket så sterkt at jeg skulle fullføre og ville 

vært så stolt og rørt. Takk! 

 

Oslo 10.03.07 

Randi Bakke 
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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av temaet og problemstillinger 

§1-2 i  Opplæringsloven av 1998 slår fast at opplæringen skal tilpasses evnene og 

forutsetningene til den enkelte elev. Det er dette vi kaller prinsippet  om tilpasset 

opplæring for alle. 

Tilpasset opplæring er en viktig målsetning for skolen i dag, men formålet med selve 

opplæringen kan ikke være tilpasningen i seg selv. Formålet må være relatert til den 

kompetansen og de verdiene en ønsker at elevene skal tilegne seg gjennom 

skolegangen, og slik må tilpasning fungere mer som et virkemiddel for å oppnå denne 

kompetansen. Hva slags kompetanse en ønsker at elevene i skolen skal opparbeide 

seg, er knyttet til hvilke mål utdanningspolitiske styringsdokumenter, som lover og 

læreplaner, legger til grunn for opplæringen. Disse avspeiler ulike politiske og 

pedagogiske grunnsyn, men det har til nå vært enighet om målet: å utvikle og utnytte 

mest mulig av læringsgpotensialet hos alle, samt formidle verdier som er 

grunnleggende i et demokratisk samfunn. 

I sentrale utdanningspolitiske dokumenter etter at Stortinget i 1975 slo sammen 

grunnskoleloven og spesialskoleloven til én lov for alle barn, er tilpasset opplæring 

nedfelt som et overordnet prinsipp, som skulle sikre individets rettigheter og 

muligheter, samtidig samfunnets behov for kompetanse. Mønsterplanen av 1987 var 

den første læreplanen som anvendte begrepet. 

Til tross for dette overordnede prinsippet for opplæringen har Norge kommet dårlig ut 

av internasjonale undersøkelser mht. faglige kunnskaper og kvaliteten på 

læringsmiljøet (PISA 2000 og 2003). James Callaghan, statsminister i Storbritannia 

fra 1976-1979, ropte den gangen ut et varsko: “There is no virtue in producing 

socially well-adjusted members of society who are unemployed because they do not 

have the skills”(Telhaug 2005:31). 
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Ropet om høyere standarder av basale kunnskaper i grunnutdanningen er altså ikke av 

ny dato. Lenge før Kristin Clemet og lenge før PISA- undersøkelsene avslørte oss, var 

Gudmund Hernes en sentral person i Norge når det gjaldt å rehabilitere kunnskapens 

plass i skolen: Allerede i 1987 sier Hernes i en avisartikkel: ”Mine ønsker for skolen 

er: Mer trening, mer struktur, mer standardisering, mer arbeidsdisiplin, mer faglig 

konsentrasjon, mer krav til innsats fra elevene, mer krav til foreldrene”(Myhre 

1992:106). 

Det  er også bred  politisk enighet om at utfordringen nå blir  å heve kunnskapsnivået 

i skolen. Vårt samfunn er en del av en global verden- med større mobilitet 

verdensdelene imellom og  nasjonene imellom, mer konkurranse og dermed med økte 

krav til kompetanse.  

Som lærere under Læreplanverket for 10-årig grunnskole, L97, stilte vi oss spørsmålet 

om tilpasset opplæring slik: Hvordan kan vi individualisere nivået på lærestoffet, 

opplæringsmetodene og testene mest mulig for alle og likevel bygge opp samholdet i 

og  tilhørigheten til fellesskapet?  

I St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring, fastholder departementet at 

likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring er overordnede prinsipper i skolen, og 

går inn for å videreføre prinsippene i gjeldende bestemmelser i enda sterkere grad. 

Retten til spesialundervisning blir opprettholdt, med mål om å redusere behovet for 

slik opplæring gjennom bedre tilpasning.....”For at skolen skal kunne møte 

utfordringene fra et mer kunnskapsdrevet samfunn, trengs et systemskifte, der 

styringen i større grad er basert på klare nasjonale mål, tydelig ansvarsplassering og 

økt lokal handlefrihet.” (2003-2004:9).  

Problemstillinger: Hva betyr tilpasset opplæring og hva innebærer det for meg 

som lærer nå? Hva betyr det som idé? Som pedagogisk verktøy?  

Har det –som prinsipp, noen styrende funksjon? Hva har tilpasset opplæring betydd i 

tidligere læreplaner? Hva slags ideer har ligget bak? Har  begrepet  fått et annet 

innhold i den nye læreplanen, Kunnskapsløftet/L06, i forhold til tidligere læreplaner? 



 16 

Har det blitt et systemskifte der målene eller verdigrunnlaget for utdanningen har 

endret seg? Hva legger lærere i begrepet? Forskerne, de som dokumenterer praksisen i 

skolen, har de en felles forståelse av tilpasset opplæring? Kan ny forståelse gi meg 

som lærer nye muligheter?  

Dette vil jeg gjerne prøve å finne svar på. Min hensikt er å skaffe meg en oversikt 

over anvendelsene og mulige implikasjoner.  

1.2 Begrepsavklaringer og avgrensninger  

Oppgaven er et forsøk på å  skape oversikt over mulige tolkninger og anvendelser av 

begrepet og fenomenet tilpasset opplæring, TPO, slik at det kan bli retningsgivende 

for min egen  og eventuelt kollegaers praksis. Derfor er det søket etter oversikt som 

har vært styrende,  og ikke fordypningen i en del av implikasjonene. Jeg forstår TPO 

som et prinsipp og en holdning til alles opplæringsmuligheter, ikke som en total 

individualisering i praksis, heller ikke begrenset til elever med særskilte behov på 

begge sider av ”skalaen”, men en opplæring som tar utgangspunktet i hver enkelt 

elev. På denne måten blir også oppgaven generell da alt i reformene og læreplanene 

blir relevant for alle. Likefullt legger jeg til grunn at en læreplan som er elevsentrert, 

tilbyr bredde i fagkrets og oppfordrer til varierte evalueringsformer, legger bedre til 

rette for TPO enn en som er formidlings - og fagsentrert, med et smalere, mer 

teoretisk tilbud og som kun evaluerer mål og resultater.  

Oppgaven handler videre om hvordan TPO kommer fram i noen læreplaner - i vid 

forstand. Den amerikanske læreplanteoretikeren John I. Goodlad har nettopp lansert 

en vid definisjon på hva en læreplan er.  Han har utviklet et begrepssystem for å 

beskrive prosessen og veien fra tenkt læreplan til utført læreplan i fem deler: Den 

ideelle læreplanen, den formelle læreplanen, den oppfattede læreplanen, den 

operasjonaliserte læreplanen og den erfarte læreplanen (Engelsen 2006 :28 viser 

til Goodlad et al 1979).   
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Den ideelle læreplanen er de ideologiske, filosofiske, idéstrømninger i samfunnet som 

ønskes videre inn i skolen. Den formelle læreplanen, læreplandokumentet, er f.eks. L97 

og L06, som er rammer for skolens og lærerens virksomhet. Den oppfattede læreplanen er 

hvordan lærere og andre tolker denne formelle læreplanen som utgangspunktet for 

planleggingen av undervisningen. Med den operasjonaliserte læreplanen tenker man på 

den undervisningen slik den faktisk blir gjennomført (innenfor læreplanens rammer 

og slik den blir oppfattet av læreren), mens med den erfarte læreplanen mener man 

elevenes erfaringer med og opplevelser av undervisningen.  

Denne inndelingen av læreplanprosessen har vært klargjørende for meg. Jeg har vært 

interessert i en viss ramme, idégrunnlaget, for de formelle læreplanene, altså de 

ideelle læreplanene, etter Goodlads termer. Jeg har sett nærmere på to formelle 

læreplaner, L97 og L06. Jeg har undersøkt, gjennom et visst utvalg av 

forskningsrapporter, hvordan praksis er, både slik lærere oppfatter at de gjennomfører 

planen, den operasjonaliserte læreplanen, men også har jeg spurt lærere om hvordan 

de oppfatter prinsippet om tilpasset opplæring, altså som en del av den oppfattede 

læreplan. Forskere har i evalueringen av den formelle læreplanen, L97, i tillegg 

kartlagt hvordan noen elever oppfatter undervisningen, altså den erfarte læreplanen.  

Dette er kun ment som en ordnende ramme rundt oppgaven, uten at jeg kommer til å 

vise til teorien når jeg går igjennom bakgrunnen, reformer og de formelle 

læreplanene, L97 og L06. Jeg kommer  noe inn på læreplanforståelse til slutt.  

Jeg kommer til å fokusere på grunnskolens barnetrinn fordi det er på det trinnet jeg 

arbeider på. Jeg har stort sett referert til sitater og forskningsrapporter som har 

omhandlet dette trinnet. Når jeg nevner eksempler på reformtiltak eller læreplantiltak 

gjelder den samme grunnen for utvalget. 

Jeg støtter meg mye til Kari Bachmann og Peder Haug som i 2006 har sett på norsk 

forskning med relevans for begrepet og fenomenet tilpasset opplæring  (Norges 

forskningsråd, rapport nr 62) i forbindelse med planleggingen av evalueringen av 

Kunnskapsløftet. 
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Da det er forskere som dokumenterer ”virkeligheten” i skolens praksis, vil jeg også  i 

denne delen se noe  på forskernes forståelse for tilpasset opplæring. Er den enhetlig ?  

Jeg bruker tidvis forkortelsen TPO for tilpasset opplæring for å forenkle. 

Jeg bruker altså TPO som et begrep som rommer alle grupper, hele skolen -i 

betydningen ”tilpasset opplæring for alle”. Jeg vil også i noen grad komme inn på  

temaet spesialundervisning og undervisning av minoritetsspråklige elever. Jeg 

snakker heller ikke om tilpasset opplæring som et alternativ eller en motsetning til 

spesialundervisning. Jeg ser på spesialundervisning og ordinær undervisning som to 

ulike former for tilpasset opplæring. De har lenge har vært atskilte pedagogiske 

systemer, men er uløselig knyttet til hverandre og må ses på som deler av et mangfold 

av tilbud skolen har. For meg er dette en viktig avklaring, for i flere tekster der  elever 

med innlæringsvansker nevnes, dukker  begrepet TPO opp i neste setning. Eksempel 

på dette finnes blant høringsuttalelser våren 2006 om den generelle del 2 i L06. 

Døveforbundet kommenterer punktet om TPO med en presisering av at 

tegnspråksundervisning fortsatt skulle betraktes som normalpedagogikk ...og må ikke 

betraktes som tilpasset opplæring (Vislie 2006:136). 

 Jeg forklarer ellers bare begreper underveis som jeg tror er nødvendig for at andre 

med min bakgrunn skal forstå hva jeg snakker om. Jeg har hele tiden mine kollegaer i 

tankene, som en målgruppe. 

Jeg bruker begrepene reformpedagogikk, elevsentrert pedagogikk, 

aktivitetspedagogikk og progressiv pedagogikk tilsynelatende om hverandre. Men 

ulike forskere som sier noe om dette, bruker begrepene ulikt - uten å definere dem 

nærmere. Jeg har brukt betegnelsene slik de har brukt dem. Jeg mener likevel at 

reformpedagogikk er en samlebetegnelse for ulike retninger som setter eleven i 

sentrum. Jeg bruker reformpedagogikk i den sistnevnte betydningen. 

 Kunnskapsløftet er i dokumenter både brukt om reformen og som navn på 

læreplanen. Jeg bruker ordet om reformen, som også inkluderer læreplanen, og L06 

når jeg bare omtaler kun læreplanen. For å være tydelig bruker jeg tidvis 
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reformen/L06. Jeg ser på reformen og læreplanen i hovedsak slik den ble utformet 

under Kristin Clemet som statsråd siden det var den som gjaldt når jeg tok fatt på 

temaet. I etterordet ser jeg på noen endringer i planen etter regjeringsskiftet 2005. 

Endringer i læreplanen,L06, har i skrivende stund ikke nådd skolene i form av nye 

instrukser. 

1.3 Metode og kilder 

Da jeg bestemte meg for å skrive om tilpasset opplæring for å få en oversikt over 

ulike forståelsesrammer i høst, var det klart for meg at jeg ikke kunne sette i gang 

med empirisk forskning selv. Det hadde jeg ikke tid til. Derfor valgte jeg å skrive en 

teoretisk oppgave der jeg er ute etter definisjoner, argumenter og konklusjoner hos 

andre som har forsket på- og skrevet om tilpasset opplæring i Norge. Metoden blir en 

tekstbasert metode, der jeg leser andres tekster og velger ut det jeg mener kaster lys 

over problemstillingen. Målet mitt er forståelse, ikke å forklare årsakssammenhenger. 

Metoden er teksttolkende, der jeg har sett ulike læreplaner opp mot hverandre –

vurderer dem i forhold til noen operasjonaliseringer jeg selv kommer fram til av 

begrepet tilpasset opplæring. Jeg har gått igjennom læreplanverk, stortingsmeldinger 

og proposisjoner og hentet ut  og tolket tekster som kan belyse verdifundamentet for 

reformer, læreplaner og planrevisjoner. 

Jeg anvender orginaltekster som forskningsrapporter, læreplanverk, Opplæringsloven, 

rundskriv, Ot.proposisjoner, stortingsmeldinger, særlig St.meld.30(2003-2004), som 

jeg senere omtaler som St.meld.30. 

 Jeg anvender også noe sekundærlitteratur. På denne måten er jeg henvist til å stole på 

disse forfatternes faglige etterrettelighet, og samtidig må jeg ta høyde for at 

forfatteren har verdiforankringer som vil prege arbeidet hans/hennes. Disse kildene og 

dokumentene er belegget for min behandling av problemstillingene. På samme vis må 

denne avhandlingen leses. Jeg har laget meg bilder av noen sammenhenger i det 

materialet jeg har forholdt meg til, ut fra min bakgrunn og mine forkunnskaper. I tråd 
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med et konstruktivistisk syn på kunnskap og læring er det åpenbart at mine bilder 

nødvendigvis ikke er like andres, selv ikke ut fra lesing av samme litteratur.   

Det har  videre vært et viktig grunnlag for å velge litteratur at den har vært så 

oppdatert som mulig. Særlig har den ferske rapporten til Kari Bachmann og Peder 

Haug, Forskning om tilpasset opplæring fra våren 2006, vært et viktig grunnlag  og 

utgangspunkt for meg når problemstillingene skulle besvares, likeens rapporten, 

Resultat frå evalueringa til Peder Haug (2004), som var forskningsleder for 

evalueringen av L97. Jeg viser også spesielt til forskning av Solstad m.fl. (2003), 

Imsen (2003), Skogen m.fl (2003) som evaluerer ulike sider ved L97. Jeg regner alle 

de nevnte kildene som primærkilder. Ellers har jeg basert meg på Telhaug (2005), 

samt Telhaug/Mediås (2003) når det gjelder den ideologiske og historiske 

bakgrunnen.   

Jeg har prøvd å kartlegge forståelsen for tilpasset opplæring og praksis gjennom et 

spørreskjema for et lite antall lærere, men dette er mer for en stemningsrapport å 

regne. Spørsmålene og min behandling av svarene kommer fram under omtalen av 

praksiserfaringene. 

1.4. Oppgavens oppbygging  

Jeg deler hoveddelen av oppgaven inn i tre deler.  

DEL 1  

inneholder kun kapittel 2, der jeg ser på TPO, rent språklig, som uttrykk for ulike 

skolepolitiske definisjoner, og på hvordan begrepet anvendes ulikt, på ulike nivå - i 

ulike situasjoner.  

DEL 2 

I del to, som inneholder kapittel 3 og 4, bruker jeg tid på historien:  
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I kapittel 3 ser jeg  på hva slags idéstrømninger som har preget utdanningspolitikken, 

hovedsaklig fra 60 -tallet og fram til 90 –tallet.  

I kapittel 4 ser jeg på bakgrunnen, intensjoner, noen tiltak og noen kommentarer i  

forbindelse med Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L97. Når jeg 

behandler L97 mer inngående en de andre historiske planene, er det fordi denne 

læreplanen, som den første, er blitt evaluert etter omfattende forskning. Det er dermed 

ikke før nå vi har kunnet  sammenligne intensjoner og praksis så systematisk, og 

dermed har  vi først nå kunnet få kunnskap om hva som virker og hva som ikke virker 

når innholdet i skolen skal endres. Jeg trengte også mer inngående kjennskap til L97 

for å skjønne om L06 innebærer en videreføring av idéer, eller om den nye planen er 

et brudd med tidligere læreplantanker. 

DEL 3 

 I tredje del, som omfatter kapittel 5 og 6, anvender jeg historien som et bakteppe for 

å kunne se  på dagens situasjon, samt noen framtidsperspektiver med ny læreplan. 

Disse kapitlene danner en sammenheng da de begge handler om dagens situasjon, og  

dermed vil drøftingen i kapittel 5 om praksis ut fra hva intensjonene tilsier, 

videreføres i  praksiskapittelet, kapittel 6, men nå ut fra praksisbeskrivelser.  

 I kapittel 5 ser jeg noen trekk fra reformen Kunnskapsløftet og L06 i lys av trekk jeg 

fant i reformen og L97. På bakgrunn av denne sammenstillingen kan jeg drøfte om 

Kunnskapsløftet innebærer et systemskifte, som Clemet proklamerte, og om det i 

tilfelle innebærer en ny forståelse av TPO. Hva kan det innebære for meg som lærer 

framover? Jeg forsøker å holde meg til intensjonene og kommentarer til dem i denne 

drøftingsdelen.  

I kapittel 6 ser jeg på forskningen på -  og forskningsfunn om norsk skolehverdag, 

noe som  er godt dokumentert med evalueringen av L97. Rapportene jeg viser til, fra  

tidsrommet 2001-2004, ser jeg på som ferske i skoleforskningssammenheng. Vi har 

foreløpig lite praksis å vise til fra Kunnskapsløftet, men jeg refererer kort fra min 

egen erfaring med innføringen av L06. 
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I kapittel 7 avslutter jeg med å oppsummere hva jeg har funnet ut gjennom å studere 

begrepets ulike betydninger og anvendelse, samt om jeg har fått svar på mine 

underproblemstillinger, bla. om det har skiftet meningsinnhold med Kunnskapsløftet. 

I Etterordet fant jeg det nødvendig å si noe om endringer i Kunnskapsløftet/L06 etter 

regjeringsskiftet høsten 2005, forandringer som kan få følger for vår forståelse av 

tilpasset opplæring.  
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2. Tilpasset opplæring  som skolepolitiske 
definisjoner 

 

Innledning 

I dette kapittelet vil jeg se på hva tilpasset opplæring betyr, rent språklig, og hvordan 

innholdet i begrepet varierer etter hvilket nivå det brukes på. Noen ganger anvendes 

det som mål i seg selv, andre ganger som strategi for en politisk hensikt med 

utdanningens formål, f.eks. styrking av enhetsskolen. Det brukes likevel mest som et 

virkemiddel (mer konkret),  både på systemnivå- for å oppnå  f.eks. likeverd eller for å 

bedre læringsresultater, eller på klasseromsnivået, - for å oppnå et læringsresultat for 

alle. Da brukes det ofte som et metodisk grep, synonymt med differensiering av 

arbeidsoppgaver, eller det anvendes om en arbeidsmåte som innebærer at eleven i en 

grad styrer sitt eget arbeid. 

Jeg vil derfor se på beslektede begrep som integrering, inkludering, differensiering og 

individualisering for å klargjøre noen grenseoppganger, selv om de er innvevd i 

hverandre. 

I mange sammenhenger anvendes tilpasset opplæring nært knyttet til 

spesialundervisning eller undervisning av språklige minoriteter, derfor kommer jeg 

også noe inn på de temaene for å klargjøre anvendelsesområdene. 

Med denne bakgrunnen, samt med å trekke fram noen andres definisjoner av begrepet, 

prøver jeg tilslutt å komme fram til et innhold i TPO som jeg syns kan være en 

ledetråd for meg videre. 
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2.1 Tilpasset opplæring - som overordnet prinsipp 

2.1.1 TPO -  overordnet mål for utdanningen 

Som overordnet prinsipp sier det noe om hva som er grunnlaget for utdanning i 

grunnskolen og videregående skole, og dette finnes nedfelt i Grunnskoleloven, både 

mål som er samfunnsrettet, og mål som er individrettet. De overordede målene skal 

være retningsgivende for forskrifter, utforming av  sentrale læreplaner og lokale 

læreplaner, for fagplanenes mål, lærestoff og arbeidsmåter, samtidig som den er 

retningsgivende for det som skjer i  skolens hverdag (Gundem 1991:75). 

2.1.2 Tilpasset opplæring - ingen  juridisk rett.  

Retten til tilpasset opplæring i §1-2, er en almen rett, og er på den måten overordnet 

de individuelle rettene (Holmberg og Lyster 2001:26), retten til spesialundervisning i 

§5 og retten til særskild norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråkleg 

fagopplæring etter § 2-8 i Opplæringslova av 1998. Den er likevel ingen juridisk rett. 

Opplæringsloven er sist revidert i juni 2006. I lovens § 1-2 står det om formålet med 

opplæringa : 

”Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med 
å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og 
føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god 
allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige 
menneske i heim og samfunn.... 

            Opplæringa i grunnskolen og den vidaregåande opplæringa skal 
fremje menneskeleg likeverd og likestilling, åndsfridom og toleranse, 
økologisk forståing og internasjonalt medansvar. 

Opplæringa skal leggje eit grunnlag for vidare utdanning og for 
livslang læring og støtte opp under eit felles kunnskaps-, kultur- og 
verdigrunnlag og eit høgt kompetansenivå i folket. 

 Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte 
eleven, lærlingen og lærekandidaten. 
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 Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom 
lærarar og elevar, mellom lærlingar, lærekandidatar og bedrifter, 
mellom skole og heim, og mellom skole og arbeidsliv. Alle som er knytte 
til skolen eller til lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at elevar, 
lærlingar og lærekandidatar kjem til skade eller blir utsette for 
krenkjande ord eller handlingar.”(min understrekning) 

 

Den almene retten til tilpasset opplæring innebærer en ”rett” for alle til å opplæring 

med utgangspunkt i egne forutsetninger, og kan forstås som en slags garanti for en 

metodikk som tar utgangspunkt i individet. Andre rettigheter går på verdier og innhold 

skolen møter eleven med. Blant slike er: Tilhørighet til et felles verdisystem som 

fremmer likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, økologisk forståelse, som 

beskytter mot skader og krenkelser, og møte med et innhold som gir god 

almenkunnskap, samt åndelig og kroppslig utvikling. 

Mens retten til TPO nærmest er formulert som et påbud, ved bruken av ordet skal  i 

”Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte...” er de andre 

forpliktelsene i loven  formulert noe mildere: ”Skal leggjast vekt på..”skal leggje eit 

grunnlag for..” ..”skal støtte opp under”..”skal arbeide for å hindre.”  

I forskrifter og  læreplaner blir målene i loven  konkretisert og retningslinjer gitt for 

hvordan målene skal håndheves i praksis, som en instruks til skoler og lærere. Kongen 

i statsråd kan gi forskrifter for å fylle ut de overordede målene og prinsippene for 

opplæringa.  

Forskrifter er juridisk bindende for skole og departement- samtidig er de 

styringsredskap for myndighetene, - sammen med læreplanene og loven.  

Læreplanene  L 97 og  Kunnskapsløftet er  begge forskrifter med hjemmel i 

opplæringsloven og dermed forpliktende styringsdokumenter for opplæringa i 

grunnopplæringen (UFD:1). Den  er departementets syn på hvordan man skal oppfylle 

lovens formål, f.eks. om tilpasset opplæring. Skolene skal planlegge og gjennomføre  
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opplæringa innenfor rammen av læreplanene (KUF 1996, forordet). Før L97 var 

læreplanene rammeplaner (Telhaug, Mediås 2003). 

I gjeldende prinsipper  finner man hva som er førende prinsipper for målene, dvs 

grunntanken bak. I Kunnskapsløftet, under Clemet, finner vi dem i Læringsplakaten. 

De  virker  tilbake på målene, utfyller og forsterker dem. Noen punkter i 

Læringsplakaten sier:  

•"Skolen og lærebedriften skal gi alle elever og 
lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og 
talenter individuelt og i samarbeid med andre ..  

• stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige 
utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse 
og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse .. 

• fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter .. 

• legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes 
medansvar i skolen"   

2.2 TPO - anvendt på ulike organisatoriske nivå  

 
Peder Haug (2004:40) mener at hovedinnholdet i dette begrepet i dag er todelt. Den 

første delen gjelder lokal tilpasning som skal knytte elevane nærmere til lokal kultur 

og natur osv.  

En annen betydning av drive lokalt tilpasset læreplanarbeid, er selve prosessen der 

lærerne går igjennom planen for å gjøre den forståelig, konkret og målbar (mitt 

tillegg): Hva innebærer det for oss på denne skolen? Hvordan kan vi vite at fagmålet 

er nådd? 

Den andre delen  er individuell tilpasning. Utgangspunktet her er at elevene skal møte 

en skole som tar utgangspunkt i deres evner, interesser, bakgrunn osv. innenfor 

rammen av klassen de går i. Dette har også blitt kalt pedagogisk differensiering (Haug 
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2004:40). Det er dette som er den almene forståelsen for TPO. Det er dette foreldre 

forventer når de sender barna sine til skolen. 

Dette er en grei avklaring av anvendelsen, men ved nærmere gjennomgang viser det 

seg at tilpasset opplæring er et mer sammensatt begrep, har flere meningsinnhold og 

uttrykkes på ulike organisatoriske nivå. Eksempler på det beskriver jeg videre i dette 

kapittelet. 

2.2.1 Tilpasset opplæring på politisk/administrativt nivå 

Begrepene strategi og virkemiddel anvendes oftest om hverandre. I strategi ligger det 

mer en skjult taktikk for å oppnå et resultat, mens virkemiddel kan brukes som mer 

konkret og åpenlyst som et hjelpemiddel. 

Tilpasset opplæring  anvendt som politisk strategi  
Tilpasset opplæring har bred politisk oppslutning, men samtidig ser det ut til å brukt 

ut i fra strategiske politiske hensyn. Begrepet har vært fremhevet som sentralt i ulike 

regjeringer med ulikt ideologisk grunnlag (Bachmann& Haug 2006:19). 

Fellesskapsideologien som bakgrunn for TPO, viderefører  enhetsskolen med et 

ganske annet ideologisk innhold enn den mer liberale og individsentrerte 

orienteringen i Kunnskapsløftet.... L97  må sies å ha lykkes med tilpasset opplæring, 

sett i et idéologisk perspektiv, -i forhold til at det var ment som et virkemiddel for å 

ivareta enhetsskolen (ibid). 

Kompetansemål blir en sentral del av læreplanen Kunnskapsløftet, L06, og erstatter  

innholdsangivelsene i L97. Den enkelte skole og lærer får ansvaret for å  konkretisere 

kompetansemålene. Bachmann og Haug (2006:17)  mener at tilpasset opplæring blir 

en strategi for Kunnskapsløftet, når ansvaret skal overlates til skoleeier, skoleleder, 

lærere,  elever og foreldre med  påfølgende  ansvar for de læringsresultater skolen  

produserer. 
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 Tilpasset opplæring som politisk virkemiddel:  
  ”Einskapsskulen skal gjere sitt til at  elevane utviklar evna til å lære, vere og verke 

saman. Det gjer at skulen  er med på å jamne ut sosial ulikskap og skape samkjensle 

mellom  grupper…… Individuell tilpassing er nødvendig for at alle elevar skal få eit 

likeverdig tilbod … Skulen er ein felles arbeids- og møteplass. Der kjem elevane 

saman, lærer av og lever med ulikskap” (KUF, 1996: 56 ). Her forstås felles 

referanserammer og likeverd som et overordnet mål i loven og at prinsippet tilpasset 

opplæring  blir et nødvendig virkemiddel for å  inkludere mangfoldet av individer for 

å kunne realisere ideen om likeverd:   I den sammenheng kan tilpasset opplæring 

forstås som et virkemiddel for å danne likeverd, det vil si rom for mangfoldighet 

innenfor en inkluderende enhetsskole (Sivesind et al/ 2003 gjengitt av Bachmann& 

Haug2006:14).       

I L97 kan det være et virkemiddel for å skape rom for mangfoldet innenfor 

fellesskapet. I Kunnskapsløftet  kan det være et virkemiddel for å individualisere  og 

dermed oppnå bedre resultater. 

TPO som politisk styringsinstrument 
I oppsummeringen av evalueringen av L97, om skolen hadde blitt en mer 

inkluderende skole, sier Kjell Skogen m.fl (2003:22):  

”En mulig formulering som kan ha en samlende funksjon, og bidra til 
en felles forståelse av vår skoles politiske mandat, vil dermed kunne 
være tilpasset opplæring i en skole for alle. Denne enkle 
formuleringen tar opp i seg de demokratiske tradisjoner i norsk 
skolepolitikk, og har samtidig et dynamisk, fremtidsrettet og 
grensesprengende potensial som styringsinstrument”(min uthevning). 

2.2.2 Tilpasset opplæring på systemnivå. Skoleeier/ skolenivå  

For å lykkes med tilpasset opplæring i en skole for alle, er det nødvendig å vurdere 

utdanningsinstitusjonen som system og ikke bare konsentrere innsatsen om 

enkeltelevers vansker.  Kommuner og skoler må være villige til å satse på kompetanse 

og utvikle en felles holdning når det gjelder ledelsen funksjon, ressursbruk, 
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organisering, arbeidsmåter, valg av materiell. Hvordan de samlede ressurser på skolen 

brukes, er en viktig side ved rammeforutsetningene for tilpassing av opplæringen for 

alle. Kommunene kan styrke undervisningen på flere måter. De kan bla tildele 

delingstimer, timer til særskilt norsk- og morsmålsundervisning, til 

spesialundervisning i ordinære skoler, eller ved spesialpedagogiske kompetansesentra. 

Kommunen kan styrke undervisningen ved å redusere antallet elever pr. klasse, eller 

timene til spesialundervisning  kan bli brukt til å bedre undervisningstilpasningen til 

hele klassen. For å vite hva som er best, må det være et  kontinuerlig samarbeid 

mellom politikere, skoleledelse, lærere og foreldre.  

2.2.3 TPO på klasseromsnivå - i et  didaktisk perspektiv 

Didaktikk ble i antikken brukt om formidling i vid forstand, nå brukt om 

undervisningslære som omfatter både mål, innhold og metoder om hva og hvordan i 

undervisningen.  

På dette klasseromsnivået ses tilpasset opplæring i forhold til mål, innhold og 

arbeidsmåter i klasserommet. Det innebærer individualisering, differensiering av 

lærestoffet og arbeidsformene, at enkelte kunnskapsområder og ferdigheter 

prioriteres, at evalueringsformer- og mål varierer, at organisering, grupperinger og 

tidsbruk kan være fleksible. 

Det er tilpasning av undervisningen når lærere planlegger hvilket lærestoff som er 

aktuelt og hvordan lærestoffet skal presenteres for at alle elevene skal kunne delta i 

det faglige fellesskapet ut fra sine forutsetninger. Det er tilpasning å være to lærere i 

klassen for bedre å kunne hjelpe den enkelte, men det kan også være tilpasning å dele 

klasser, ta ut grupper osv.  

Denne didaktiske forståelsen for TPO skal jeg komme tilbake til i avsnittet om 

avgrensninger i forhold til beslektede begrep. 
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2.3 Avgrensning mot beslektede begrep 

TPO er nært knyttet til andre begrep. Jeg vil her si noe om innholdet i disse for å lage 

noen grenseoppganger - og sammenhenger.  

2.3.1 Integrering 

Dette begrepet bruker vi ofte om organisatoriske tiltak der vi skal oppnå fellesskap for 

noen som i utgangspunktet er utenfor. Integreringsbegrepet benyttes også for å 

betegne forholdet mellom den språklig og kulturelle majoriteten og minoritetene, men 

som bakgrunn for utvikling mot inkludering og etter hvert tilpasset opplæring, tenker 

vi integrering av elever med særskilte behov. 

 Norge har ligget i forkant i forhold til resten av verden m.h.t en høy grad av 

integrering av elever med spesielle behov. I Norge går 0,5 prosent av 

grunnskoleelevene i spesialskoler, mot 1,3 prosent i Sverige. Noen land har valgt et 

blandet system, der en del spesialskoler er opprettholdt, slik som i Danmark (1,5 

prosent av elevene) og Finland (3,7 prosent). Andre land underviser det store flertallet 

av elever med behov for spesialundervisning i spesialskoler, slik som Nederland, 

Belgia og Tyskland (St.mld.30:7 viser til Eurydice 2002). 

2.3.2 Inkludering 

Noe som gikk igjen under evalueringen av L97, var at inkludering ofte oppfattes som 

et spesialpedagogisk begrep, som et uttrykk for måter å organisere 

spesialundervisning på (Skogen m.fl.2003:9). En av grunnene til denne knytningen 

kan ligge i Salamanca-erklæringen, en erklæring fra UNESCO’s verdenskonferanse 

om spesialundervisning i 1994. Den handler i utgangspunktet om spesialpedagogiske 

tiltak, og kan ha skapt forståelsen for at inkludering mest gjelder elever som har 

behov for spesiell hjelp (Haug 2004:40). Men begrepet rekker mye videre enn det.  

Skogen m.fl. trekker fram to hovedretninger når det gjelder måter å forstå inkludering 

på. Den ene bygger videre på grunntanken om integrering av enkelte elever inn i et 
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fellesskap og er en fortsettelse av den forståelsen, som de kaller et kontinium (2003 

:7). 

Den andre retningen rommer en videre betydningen av begrepet og er en reaksjon mot 

det førstnevnte. De kaller dette for det radikale synet. Jeg omtaler det senere som det 

vide begrepet. Her forstås det som fellesskapets evne til inkludering. Det er altså  er et 

felleskapsanliggende og sier noe om relasjoner mellom fellesskapet og individet. Er 

det plass til alle i vår gruppe, på vår skole? Er alle godtatt som ulike? Dette videre 

synet blir i følge Skogen m fl., klarest hevdet av den amerikanske 

”inkluderingsbevegelsen” som oppstod i 1980 årene, som en reaksjon på at 

integreringen faktisk førte til at flere barn enn før ble kategorisert som barn med 

lærevansker. Innen integreringstenkningen skulle det spesialpedagogiske 

støttesystemet fortsatt eksistere, men mange mente at dette var en hindring for 

virkelig inkludering. Så lenge det fantes, ville lærere heller sende elever ut av klassen 

enn drive opplæring tilpasset mangfoldet (Skogen m.fl 2003: 7).  

Salamancaerklæringen (UNESCO 1994), sier det slik : those with special educational 

needs must have access to regular schools which should accommodate them within a 

childcentred pedagogy capable of meeting these needs....  Regular schools with this 

inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory 

attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and 

achieving education for all; ( fra forordet i Salamancaerklærigen 1994). 

Den tar utgangspunkt i individets behov, men sier samtidig at fellesskapet skal 

imøtekomme for å ta vare på - og la seg berike av mangfoldet. 

Inkludering er en motsetning til segregering og marginalisering, sier Håstein & 

Werner (2004) vist til av Bachmann og Haug(2006:71).  

I Inkluderingshåndboka, en oversettelse av Tony Booths og Mel Ainscows Index for 

Inclusion som Skogen m.fl. (2003:7) refererer til, blir tilpasset opplæring forstått som 

alt en skole gjør for å legge undervisningen til rette for mangfoldet av elever og for å 

fjerne hindringer for læring og deltaking for alle. 
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Tilhørighet til det sosiale og kulturelle fellesskapet forutsetter et godt klasse- og 

skolemiljø der alle elever deltar ut fra sine forutsetninger, der elevene lærer å leve 

sammen, lærer å ta ansvar for både seg selv og andre. Det er viktig at skolen har 

forståelse for at alle elever kan oppleve å bli ekskludert, og ikke noe bare elever med 

særskilte behov kan oppleve. 

Inkludering slik det er definert i den vide betydningen, handler om å gi skolen en 

organisering og et innhold som gjør den best mulig for alle. Derfor er også 

inkludering et begrep som ligger nært opp til tilpasset opplæring både i innhold og 

tilnærming (Bachmann& Haug 2006 :71). Men de er ikke identiske, påpeker Lise 

Vislie (2004a), for inkludering har mangfoldet i elevgruppen som sin utfordring og 

begrunnelse. 

Hvordan  er den norske forståelsen? 

Norge har underskrevet UNESCOs deklarasjon om inkludering i opplæringen fra 

1994 (OECD, 1999). Det er en viktig bakgrunn for at inkludering har blitt et formulert 

ideal for virksomheten i skolen. Inkludering erstatter integrering som begrep, og har 

fått et annet innhold (Bachmann& Haug 2006:71). 

Det ser ut til at norsk forståelse av inkludering ligger nærmere ”kontinium” 

forståelsen enn den videre forståelsen. Tilbud om spesialundervisningen har ikke vært 

mye diskutert i Norge, bortsett fra at det statlige SAMTAK- prosjektet skulle lede 

praksis over  til systemrettede tiltak (Skogen.m.fl 2003:7). De fant ingen klare 

definisjoner av begrepet når L97 skulle evalueres, men ut i fra intensjonene i planen  

fant de at inkludering måtte gjelde hele skolen som system – ikke bare særskilte 

elevgrupper.  

Før L97 ble rundt 20 % av elevene i  den norske inkluderende skolen vurdert til å ha 
behov for særskilt opplæring. Dette viser at skolen har hatt store vansker med å ta 
hånd om de naturlige variasjoner i evner, forutsetninger og bakgrunn hos elevene 

(Skaalvik 1998, vist til av Solli, 2004). Ogden (2000) bekreftet dette og mener at 

enhetsskolen har hatt en lav toleranse for individuelle variasjoner, og en tendens til å 

individualisere elevenes mestringsvansker. Det gjenstår mye før vi har lagt forholdene 
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til rette for elever med svake faglige og sosiale læringsforutsetninger, og dermed en 

inkluderende pedagogikk i praksis (Ogden 2000,vist til av Solli 2004 :9). 

2.3.3 Differensiering-Individualisering 

Tilpasset opplæring kan ikke ses uavhengig av en  differensiert og individualisert 

opplæring. Differensiering er å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs behov 

(Holmberg &Lyster 1998:166)  To differensieringsmåter er: 

Organisatorisk differensiering. En måte å tilpasse undervisningen på, er å dele 
elevene inn etter læreforutsetninger og plassere dem i  grupper, klasser eller skoler 
etter hvilke læreforutsetninger de har. Et eksempel var kursplandeling i den 9-årige 

ungdomsskolen. Organisatorisk differensiering kalles det også når elevene deles inn i 

mer eller mindre faste grupperinger når de skal arbeide, i klasse, gruppe eller i 

enetimer. Dette er løsninger på det organisatoriske planet og har innebåret at elevene 

har skilt lag sosialt.  

Pedagogisk differensiering har blitt brukt om all nivå-, tempo- og stofflig og metodisk 

differensiering som har skjedd innen klassens ramme.  

Man differensierer innholdet når oppgaver om samme tema er nivådifferensiert, 
f.eks. med røde og grønne oppgaver i matematikk, eller det er en 
breddedifferensiering om de arbeider med ulikt tilfang, ulike sider av samme 
stoffområdet. En stofflig differensiering kalles det når elevene arbeider med ulikt 
stoff, ut fra ulike interesser (Gundem 1991:289.290).  

Med metodisk differensiering tenker man på måten pedagogen planlegger og 
organiserer undervisningen og bruker ressursene. Pedagogen velger metoder, 
tilnærmingsmåter og strategier i forhold til det elevene forstår, og fordeler tid og 
andre ressurser etter behov.  

En definisjon som peker framover er Håstein og Werners: Pedagogisk differensiering 

er når den undervisning som enkelte elever eller grupper av elever får, er forskjellig 

fra den undervisning andre elever eller grupper får. Utgangspunkt for differensiering 

kan f.eks. være elevenes evner, interesser, forutsetninger og arbeidsevne (2003:53). 
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Begrepene differensiering og individualisering går også i hverandre. For å 

differensiere må man individualisere, og for å individualisere må man differensiere. 

Inkludering, differensiering, individualisering er innbakt i – virkemidler for - og 

samtidig forutsetninger for en tilpasset opplæring. 

2.3.4 TPO  som elevaktive arbeidsmåter 

Ulike arbeidsmåter der eleven i større eller mindre grad styrer sin egen 

arbeidsprosess, som tema- og prosjektarbeid, har til felles at målet er å fremme helhet 

og sammenheng i undervisningen, skape mening og relevans for elevene, og stimulere 

til variasjon i -og tilpasning av undervisningen. Tilpasset opplæring,  blir en  av flere 

dimensjoner innenfor en undervisning som karakteriseres som reformpedagogisk 

orientert, med elevsentrerte aktiviteter og undervisningsmetoder og fravær av 

lærerstyring og lærerdominans. 

2.4 TPO - organisatorisk differensiering 

Tilpasset opplæring blir ofte assosiert med spesialundervisning og undervisning av 

barn med minoritetsspråklig bakgrunn, altså knyttet til en organisatorisk modell. Jeg 

vil klargjøre begrepets relevans –også innen en slik ramme. Tilpasset opplæring 

gjelder alle tilrettelagte tilbud i skolen, både innenfor ordinær undervisning, 

spesialundervisning og undervisning av barn med minoritetsspråklig bakgrunn 

2.4.1 Spesialundervisning 

I alle sentrale utdanningspolitiske dokumenter de siste tiårene – inkludert St.meld. nr. 

30 (2003-2004) – er  som sagt tilpasset opplæring og inkludering for alle elever 

nedfelt som viktige prinsipper selv om tenkningen bak kan sies å ha røtter 

hovedsakelig i en spesialpedagogisk tradisjon, som er knyttet til individuelle behov og 

rettigheter i skolen.  
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Tilpasset opplæring kan gis i form av spesialundervisning. Tilpasset opplæring er 

summen av ordinær undervisning og spesial- undervisning, sier Marit Mjøs, ved 

Statped Vest, i et foredrag på en forskningskonferanse i Trondheim  (Mjøs 2006a) . 

Elever som ikke har, eller kan få tilfredstillende utbytte av det ordinære 

opplæringstilbudet, har i henhold til Opplæringslovens §5 rett til spesialundervisning. 

Rektor fatter enkeltvedtak etter anbefaling fra sakkyndig vurdering. Pedagogisk -

Psykologisk tjeneste vurderer opplæringsbehovet på bakgrunn av spesialpedagogisk 

kompetanse.  

Elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak, skal ha egen opplæringsplan, 

IOP, et krav i Opplæringsloven av 1998. Dette opplæringstilbud skal gi ham/henne et 

bedre utbytte i forhold til elevens forutsetninger enn det ordinære tilbudet kan gi. 

Kriteriet for om spesialundervisningen oppfyller elevens rett til tilpasset opplæring, er 

om undervisningens innhold og form, slik det går frem av IOP en, er egnet til nettopp 

det. 

Elever som har rett til spesialundervisning omtales som elever med særskilte behov. 

Her kan det også skilles mellom to ulike forståelsesmåter, der den ene har fokus på 

individet: 

Elever med ”særskilte behov” er elever som har lærevansker innen ett eller flere  

opplæringsområder med bakgrunn i en funksjonshemming eller av miljømessige 

årsaker (Ekeberg& Holmberg 2000:11).  

Den andre forståelsen har fokus på relasjoner og alminnelig-gjør behovet for spesiell 

tilrettelegging : Many children experience learning difficulties and thus have special 

educational needs at some time during their schooling.. (Salamancaerklæringen1994, 

innledningen, pkt 3). 

2.4.2 Spesialundervisning og spesialpedagogikk 

Jeg har behov for å avklare disse to begrepene fordi de også av lærere brukes om 

hverandre. 
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Spesialundervisning går på det rent praktisk-metodiske ved undervisningsopplegget. 

Det er en særskilt tilrettelagte undervisning for elever som kunnskapsmessig og 

sosialt har vansker med å makte den vanlige skoles krav. Begrepet overlapper ikke 

med spesialpedagogikk, selv om de er nært beslektede.  

Spesialpedagogikk er et eget fagområde, et tverrvitenskaplig fag som bl.a bygger på 

fagene psykologi, medisin, sosiologi og pedagogikk (Holmberg &Lyster 1998:17-19). 

Det overordnede målet er å bidra til livskvalitet, læring og personlig utvikling for 

funksjonshemmede barn, unge, voksne og eldre (Håstein &Werner gjengitt av  

Befring 2001:401). 

Spesialpedagogisk arbeidsmåter er diagnostiske, med  kartlegging og 

diagnostiserende undervisning. De er ofte individrettete pga behov for å utvikle 

kunnskap om type-  og grad av funksjonshemming eller lærevanske, men ser også på 

miljøbetingelser i det skolesystemet som omgir eleven, på hvordan 

opplæringsbehovene kan dekkes i det ordinære skolesystemet og innen ordinær 

undervisning (Holmberg &Lyster 1998). Behovet for å arbeide systemrettet og  se på 

miljøbetingelser i det skolesystemet som omgir eleven, kommer sannsynligvis til å bli 

sterkere med ny forståelse for tilpasset opplæring som følge av Kunnskapsløftets klare 

føringer om å redusere antall timer til spesialundervisningen. Spesialpedagoger og 

allmennpedagoger må samarbeide med - og lære av hverandre dersom de skal lykkes 

med tilpasset opplæring.  

2.4.3 TPO og undervisning av minoritetsspråklige barn 

Lav deltakelse og dårlig læringsbytte for minoritetsspråklige elever er en utfordring 

for en skole som har tilpasset opplæring som  overordnet prinsipp. 

Til nå har elever med flerspråklig bakgrunn- med behov, fått tilbud om egen NOA 

undervisning (norsk som annet språk). De har fått opplæring i egen gruppe i 

norsktimene i et tilrettelagt opplegg, med basis i egen norskplan. Fra høsten 2004 er 

ordlyden i § 2-8 i oppl.lova slik: "Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk 

og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk 
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til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett 

til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge.” 

 Fra høsten 2005 skulle alle ha felles plan i norsk. Joron Pihl har i boka Etnisk 

mangfold- Det sakkyndige blikket (2005) tatt opp temaet om  minoritetsspråklige 

elever som er overrepresenterte innen  spesialundervisningen.  Mange blir henvist av 

PPtjenesten til spesialundervisning pga manglende språkkunnskaper. Hun sier at 

språk- og kulturforskjell behandles dermed som et avvik som krever 

spesialpedagogisk behandling (UFD 2005:125 viser til Pihl), og at denne pedagogiske 

og etniske segregeringen er sterkt i strid med utdanningspolitiske målsettinger.  

 Departementet har laget en Strategiplan (2004–2009), ”Likeverdig utdanning i 

praksis” med tiltak for å  bedre læringen hos - og øke deltakelsen av språklige 

minoriteter i barnehage, skole og utdanning. Kjennetegnet på en slik skole, sier 

Clemet i innledningen, er at en flerkulturell skole er inkluderende og bygger på 

likeverd. Forskjellene i kulturell, språklig og religiøs bakgrunn skaper mangfold. Den 

flerkulturelle skolen inkluderer tiltak som imøtekommer minoritetselevenes behov for 

tilrettelegging i skolens ordinære virksomhet. Den  kjennetegnes ved et personale som 

ser på det kulturelle og språklige mangfoldet blant elever, foreldre og lærere som 

normaltilstand og bygger på dette i sin skoleutvikling. ”De voksne i skolen ivaretar 

elevenes rett til å være annerledes – deres forskjellighet – i fellesskapet.” 

(Strategiplanen 2003) 

 I en flerkulturell skole er det rom for alle og man benytter ikke begreper som vi og 

dem som kunstige barrierer mellom majoritets- og minoritetselever (ibid). 

2.5 Noen teoretiske definisjoner  

Her trekker jeg fram noen teoretikeres avklaring på - og innspill til hva som bør ligge 

i  begrepet. Jeg trekker til slutt fram en jeg syns rommer en forståelse som jeg deler.  
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2.5.1 En  holdning til opplæring 

Tilpasset opplæring er i seg selv ingen måte å undervise på, men en tilstand, en måte 

å forstå opplæring på, som inneholder kvaliteter som gjør at alle elever utvikler seg 

faglig og sosialt i fellesskap med andre( Håstein &Werner 2003:52). Det er mer en 

helhetlig forståelse for –og holdning til alles opplæringsmuligheter. Det bør slik være 

et inspirerende ideal for undervisningen. Det kommer ikke alltid an på hvor mye 

skolen gjør for å komme eleven i møte, men det avgjørende er om opplæringen er 

tilstrekkelig var, imøtekommende og fleksibel til at elevens rettigheter til tilpasset 

opplæring blir innfridd (Håstein &Werner 2003:47).  

Prinsippet innebærer ikke at alle elevene skal undervises innen rammen av vanlig 

undervisning, men at måten å se på opplæringen på må gjelde både vanlig - og 

spesialundervisning. Retten til tilpasset opplæring omfatter retten til å lære sammen 

med andre innenfor et inkluderende fellesskap. 

Denne bestemmelsen kan heller ikke forstås slik at alle elever har rett til et individuelt 

tilrettelagt undervisningsopplegg. Det er tale om  et prinsipp som skal ligge til grunn 

for all opplæring. Det innebærer at den enkelte skole og den enkelte lærer, innenfor 

rammen av klasseundervisning, så langt som mulig skal prøve å tilpasse opplæringen 

til den enkelte elev” (Tangen 2001: 95).  

Det innebærer at hele elevflokken må ses på som en mangfoldig gruppe, noe som må 

få følger for resultatsnormene på trinnene, for normene for hvordan elever på trinnet 

arbeider, ressursdisponering og samarbeid. I en inkluderende skole som virkelig 

prøver å tilpasse opplæringen for alle, kan det bli vanskelig å opprettholde skarpe 

skiller mellom almenpedagogikk, minoritetspedagogikk og spesialpedagogikk, 

mellom ulike fag, mellom klasser og trinn. 

2.5.2 Tilpasset opplæring - tilpasset deltakelse 

Håstein og Werner legger stor vekt på elevens mulighet til tilpasset deltakelse som en 

konsekvens av – og som forutsetning for tilpasset opplæring, og mener det skjer når 
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eleven er aktiv i sin egen dannelses- og læringsprosess ( Håstein&Werner 2003:34). 

Det vesentlige i opplæringen blir da muligheten for reell deltakelse, at eleven har 

mulighet til å foreta valg, sette sine egne mål, arbeide med oppgaver som svarer til 

evner og vekstmuligheter, samarbeide med andre, og delta i et trygt fellesskap der 

elevens erfaringer får betydning for andre og andres erfaringer får betydning for 

eleven. 

2.5.3  TPO- mål på kvalitet, læringsutbytte 

Håstein og Werner definerer videre tilpasset opplæring som vanlig undervisning eller 

spesialundervisning der en gjennom iakttakelse, planlegging, gjennomføring og 

løpende evaluering aktivt ser til at alle elever, med sine ulike ulikheter, får utfordring 

og muligheter som bidrar til opplevelsen av mestring og tilhørighet, faglig og sosialt. 

Med andre ord at eleven deltar på en måte som gir tilfredstillende utbytte ( Håstein 

&Werner 2003:53). 

Slik blir det skolens, men også elevens ansvar at det oppnås et tilfredstillende resultat. 

Tilpasset opplæring viser seg i hvor godt skolen legger til rette for -  og i hvor stor 

grad elevene tar  ansvar. Det kan bli et mål på kvalitet og noe som skiller de gode 

skolene fra de dårlige. Noe av det sentrale blir altså skolens tilrettelegging for 

elevenes deltakelse. 

Det forutsettes at god tilpasning fører til gode  resultater og svake  prestasjoner skal 

kunne relateres til lite tilpasning og dårlig undervisningskvalitet (Bachmann & Haug 

2006:59). Dermed kan TPO bli et mål på skolens kvalitet.  

2.5.4 Min forståelse 

Tilpasset opplæring innebærer ulike betydninger avhengig av hvilket nivå det 

anvendes på, og det er nyttig å ha det klart for seg når en skal prøve å forstå det. På 

klasseromsnivået/ individnivået er det viktig å ha klart for seg at TPO ikke betyr at 

alle har rett til et individuelt tilpasset undervisningsopplegg. Å tro at du som lærer 

skal ha et eget opplegg til hver av dine 25 elever, er utopi. Jeg tror det handler om 
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måten lærerne og skolen møter elevene på, med respekt, med tillit til at de er i stand 

til å bli selvregulerte, med faglige krav og med evne til å gi dem tro på at de kan lære.  

Denne forståelsen for TPO er i tråd med Håstein og Werners forståelse som jeg har 

beskrevet (2003:47) . For meg er det klargjørende at tilpasset opplæring er mer å 

forstå som en holdning som også innbefatter synet på elevens deltakelse. Holdningen 

omfatter både synet på undervisningen, på eleven og på læring. Læring, som er 

tilpasningens mål, innebærer at eleven deltar aktivt i sin egen dannelsesprosess og 

ikke er en passivt offer for formidling.  

Ved at skolen og lærerne legger til rette for elevens mulighet til tilpasset deltakelse, 

sørger de for at elevens rettigheter til tilpasset opplæring blir ivaretatt. Når eleven er 

med å planlegge egne læringsmål, vil han /hun være i stand til å overvåke sin egen 

læringsprosess. Slik kan elevdeltakelse både  være en forutsetning for - og en 

konsekvens av TPO.  
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3.  TPO-et tilbakeblikk.  

Om spesialundervisning,læreplaner og noen tendenser i tiden 

Innledning 
For å skjønne mer av TPO i dag, må jeg først se bakover i tid. Begrepet har som 

nevnt, vært nært knyttet til spesialundervisning, og jeg vil gi en kort oversikt over 

dens historie fra 1960 tallet. 

Utviklingen av tanken om at alle skal få tilpasset opplæring innen rammen av et 

sammensatt og mangfoldig fellesskap, har gått over år. Jeg vil se på noen 

idéstrømninger som begrepet har sprunget ut fra, og forsøke å få et inntrykk av hva 

slags holdninger til eleven, til læring og til utdanning som har preget skoletenkning og 

læreplaner mot slutten av 1900 tallet.  

Sosialdemokratiets verdier i utdanningspolitikken med samling om enhetskolen, har 

preget målene, og tanker fra reformpedagogiske retninger ser ut til å ha preget mye av 

organisering av innhold, synet på eleven og arbeidsmetoder opp til nå. På 80-90 tallet 

kom borgerlig-konservative verdier inn i utdanningspolitikken med en internasjonal 

tendens, ny- liberalisme og postmodernitet. Det oppstod en blanding av gammelt og 

nytt. Denne historikken fortsetter i kapittel 4, der noen trekk ved reformen og 

læreplanen av 97 blir temaet, som også kjennetegnes ved at den er en blanding av 

ulike retninger, både av sosialdemokratiske - og ny-liberalistiske verdier. 

3.1 Historien om spesialundervisningen fra 60 årene i korte 
trekk. Forløpere til TPO  

Ordet  alle i norsk skole har ikke alltid har betydd alle. En viktig forløper for TPO var 

bestemmelsen om hjelpeundervisning til elever med lærevansker som ble pålagt 

kommunene i folkeskoleloven i 1955  med statelig refusjon av utgiftene  (omtalt i 
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St.meld. nr. 23 (1997-98). Dette ble gjentatt i folkeskoleloven av 1959 og i loven av 

1969. 

 Debatten om organiseringa av spesialundervisninga skjøt for alvor fart i 1960-årene. 

Den vanlige skolen var ikke pålagt opplæringsansvar for de sterkest funksjonshemma, 

og det var lange ventelister for plass i spesialskolene. St.meld. nr. 42 (1965-66) Om 

utbygging av spesialskolene la opp til en omfattende utbygging. De konkrete 

utbyggingsplanene ble avvist av Stortinget i 1968 ( omtalt i St.meld.nr 23  1997-98). 

Det  ble rettet kritikk mot spesialiserte og segregerte skoletilbud til elever med behov 

for særskilt tilrettelagt opplæring. Integreringsideologien, med vekt på 

desentralisering og normalisering, fikk økende gjennomslag. Utredningen om 

lovregler for spesialundervisning m.m. (Blom-komiteens utredning utgitt i 1970) var 

et viktig brudd med den historiske tradisjonen som var bygget på et 

spesialskolesystem. Integrering av flest mulig barn med funksjonshemminger i den 

vanlige skolen ble lagt til grunn ved lovendringer, og vi fikk Grunnskoleloven 1975 – 

en felles opplæringslov for alle, med TPO i en egen paragraf,§7, og 

spesialundervisningen i §8. Spesialskoleloven ”Loven av 1951 ” ble opphevet.  

Parallelt med lovarbeidet la Normalplanutvalget fram forslag til ny læreplan som ble 

vedtatt av Stortinget i 1974, Mønsterplanen av 1974 (KUD 1974).  

Minstekravene fra tidligere planer var ikke lenger med i M74. Argumentet var at det 

ble inkonsekvent å ha minstekrav i en skole for alle ( Haug 1999:120). I stedet for 

minstekrav økte individualiseringa. Den grunnleggjande forståinga av 

spesialundervisning som ein individuellt orientert aktivitet, ...skal no verte koden også 

for den vanlige undervisninga. Diagnostisering, individorientering, større lokal 

fridom i utforminga av undervisningsmåtar og eit utvida undervisningsomgrep, skal 

no gjelde alle barn, ikkje berre dei med spesifikke behov ( Haug 1999: 130). I 

prinsippet skulle ikke vanlig undervisning og spesialundervisning ha forskjellig basis 

fra nå av. Dette er et svært sentralt grep, da  undervisning går over fra å være styrt av 

en kollektiv kode til å bli individuelt orientert (ibid), etter mønster fra 

spesialundervisningen. 



 43 

I 1992  ble de statlige spesialskolene lagt ned. Kommunene fikk ansvaret for å gi alle 

elever skoletilbud. I følge Stortingsmelding 23 (97-98 1.3.1)  fikk da ca. 99,5 % av 

alle med behov for  særskilt tilrettelagt opplæring, dekket dette innenfor vanlig skole 

og barnehage. Parallelt med nedbygging på statlig nivå har det foregått en 

nyetablering av spesialklasser, alternative skoler og forsterkede skoler. Mange 

foreldre til barn med særskilte vansker er ikke fornøyde, og mener at inkludering bare 

finnes i retorikken, og at skolene ikke har vært innstilt på gjennomgripende endringer 

av verken organisering eller metodikk. Dette er nok en kritikk som skolene bør ta inn 

over seg,  men vi kommer ikke bort fra at noen barn trenger mer stabilitet og 

tilrettelegging enn det som er mulig i den ordinære skolen i dag (Tøssebro 1997:10). 

For å oppsummere kort, har altså elever hatt rett til tilpasset opplæring med 

utgangspunkt i nærskolen fra og med Grunnskoleloven 1975 og M74. Den  

spesialpedagogiske, individuelle opplæringen, med  bl.a. individuelle 

opplæringsplaner (IOP) som tar utgangspunkt i elevens forutsetninger mht. stoff og 

arbeidsmetoder, synes å være modell for den almene opplæringen. I flere skoler får nå 

alle elever sin egen utviklingsplan, IUP. 

Kvalitetsutvalget, som jeg skal komme tilbake til, foreslo å fjerne rettigheten til 

spesialundervisning i NOU 2003:16, men i drøftingen med seg selv sier de likevel:  

På den annen side vil det være betenkelig å starte med å endre en 
sentral rettighet for de aller svakeste i skolesamfunnet. Den veien som 
det nå, riktignok i sakte tempo, er slått inn på, er å redusere 
spesialundervisningen for dem med minst behov og tilpasse deres tilbud 
innenfor skolens ordinære rammer. Ulempen med denne 
fremgangsmåten er at den vil øke presset for å få en diagnose. Det minst 
dramatiske vil være å fortsette denne utviklingen, men sett på bakgrunn 
av at resultatene av de spesialpedagogiske tiltakene i liten grad lar seg 
dokumentere, er det vanskelig å finne grunner for å fortsette dagens 
praksis. 

På denne måten oppsummerer de det som er situasjonen akkurat nå på mange skoler. 
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3.2 Ideologisk bakgrunn for tidlige læreplaner. 

Jeg vil trekke fram noen tendenser i tiden som jeg tror har hatt en betydning for noen 

læreplaner. Det er ikke ment som noen fullstendig beskrivelse eller analyse, men kun 

som en bakgrunn. Jeg forklarer bruken av reformpedagogikk, men ser at bl.a. Telhaug 

og Mediås (2003) bruker progressivisme og progressiv pedagogikk uten å definere 

begrepet. Jeg har brukt deres uttrykk når jeg viser til dem. 

3.2.1 Det sosialdemokratiske skoleprosjektet 

Et samfunn hvor alle har tilhørighet og hvor alle kan delta i fellesskapet med sine  

forutsetninger, er en ideologi som ligger i bunnen for alle demokratiske kulturer. 

Denne politiske inkluderingsideen har bred støtte i  den norske befolkningen, der 

opplæring for alle ses på som en selvfølgelig rettighet. Vi har for eksempel folkeskole, 

enhetsskole, grunnskole og en skole for alle; begreper som har en solid forankring i 

den norske folkesjela (Skogen m.fl 2003:3). Dette er samtidig kjennetegn på  det som 

har vært den sosialdemokratiske skoletenkningen (Telhaug 2005:108) , og som har 

lagt mye av  premissene for utdanningspolitikken i forrige hundreåret. Idealene var 

opplysningstidens, med  folkeopplysning, likhet, solidaritet og individets frihet som 

sentrale verdier.  Disse blir også kalt modernitetens idealer, kjennetegnet ved en  

optimistisk tro på framskrittet, vitenskapen, sannheten og utvikling mot en bedre 

verden. 

Integreringstanken og inkluderingsmålet har styrt sosialdemokratenes politikk mot en 

felles ungdomsskole i  50-60 åra, mot avvikling av kursplandeling - mot overgang til 

sammenholdte klasser til topps, mot avvikling av de segregerende  spesialskolene og 

mot integrering i - og styrkning av normalskolen, enhetsskolen. 

Klasseromsfellesskapet var rammen der man skulle fremme gjensidig respekt og 

utvikle evnen til samarbeid (Telhaug 2005:108). 

Sosialdemokratenes idealer, fellesskap, sosial utjevning, demokratisk dannelse og 

kunnskaper, fikk bred politisk oppslutning som utdanningens overordna mål særlig fra 
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1950 -70 tallet. Utdanning ble sett på som en investering som skulle gi avkastning 

både for individet, men også for samfunnet (Telhaug 2005:85-91). 

Når det gjelder målet om sosial utjevning, sier Telhaug at for Arbeiderpartistaten     

(begrep han har hentet fra Rune Slagstads Nasjonale strateger) var målet ikke å jevne 

ut andre forskjeller mellom elevene enn  de som hadde sin opprinnelse i sosiale 

ulikheter. Oppgaven var å akseptere de naturgitte forskjellene og å tilpasse 

undervisningen til dem Telhaug (2005:108). 

Det klassiske sosialdemokratiet var altså opptatt av likhet koblet til effektivitet, av at 

like muligheter skulle føre med seg en talentutnyttelse som skulle komme landets 

økonomi til gode. Likefullt ble kulturarvens betydning holdt frem som en bærebjelke i 

vårt utdanningssystem. Både solidaritetstanken og den tydelige individualismen ble 

forsøkt forent. Pedagogikken måtte ikke bare  diskutere  metoder og hjelpemidler uten 

at målene for utdannelse og dannelse ble diskutert (Myhre1992: 109). 

3.2.2 Reformpedagogikk 

Reformpedagogikk, også kalt for aktivitetspedagogikken, spesielt i USA ( men også 

av bl.a.Peder Haug 2004) pga elevaktiviteten. Noen kaller den progressivisme (bl.a. 

Telhaug/Mediås 2003). Kjente aktører innen reformpedagogikk var John Dewey, 

Georg Kerchensteiner, Maria Montessori, Celestin Freinet, Paulo Freire, Ellen Key, 

Alexander Neill. Reformpedagogikken var - og  er en betegnelse for teorier om 

oppdragelse (Hansen m.fl 2006). De utgjør en sammensatt bevegelse, men samles om 

motstanden mot  formidlingspedagogikken. De fleste slutter opp om følgende 

program: - Utnyttelse og ikke undertrykkelse av barnets naturlige ressurser, - 

interesse som hovedmotivasjon for å lære i stedet for plikt og tvang, -  allsidig 

utvikling i stedet for ensidig intellektualisme, - sans for individuelle forskjeller, - 

aktivitet som ledende metodisk prinsipp, -  emne- og helhetsundervisning i stedet for 

logisk-systematisk faginndeling, - læreren som veileder mer enn kunnskapsformidler 

og ”maktutøver”, en som søker å stimulere elevenes egenaktivitet i læringsprosessen 
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(Hansen m.fl. 2006). Reformpedagogikken hadde dermed brodd mot den 

kulturkonservative og fagsentrerte pedagogikk som dominerte datidens skolesystemer.  

John Deweys (1859-1952) erfaringspedagogikk innebar et pragmatisk, 

naturvitenskaplig syn på læring. Han mente at barn lærer ved erfaring, dvs gjennom 

praktisk handling og egenaktivitet, noe som oppnås gjennom lek eller målrettet 

aktivitet som eksperimentering, analysering, problemløsning, reorganisering og 

refleksjon. Aktiviteter som er usammenhengende og atspredte, er uten pedagogisk 

kvalitet. Handling alene skaper ingen erfaring (læring), mens derimot erfaring som 

forsøk innebærer en forandring av oss når vi skjønner betydningene av konsekvensene 

av handlingen (Dewey 1996:53). Hans syn fikk tidlig gjennomslag i den norske 

utdanningsdebatten og han ble en inspirator for kjente pedagoger som Anna Setne, 

reformpedagogikkens foregangskvinne i Norge og Helga Eng, Pedagogisk 

forskningsinstitutts første professor ved Universitetet i Oslo i 1938, og en av 

reformpedagogikkens pionérer (Hellsvig 2003).  

Normalplanene 1922 og 1925 var påvirket av en progressiv pedagogikk (Telhaug & 

Meidås 2003: 83). Men det var Normalplanen av 1939 (N39) som var det store 

gjennombruddet for den norske progressivismen (Telhaug &Mediås 2003:114). 

Elevene skulle få nye erfaringer gjennom at de skulle lære gjennom å gjøre, samt 

tilpasset opplæring : Målet med opplæringa er ikkje å hjelpe elevar med ulike evnar 

og givnader til å bli like dugande i skulearbeidet, men å gjeva elevane ei opplæring 

som er i best mogleg samhøve med evnene deira” ( Telhaug & Meidås 2003: 118) - en 

tidlig forløper til begrepet TPO som et overordnet prinsipp.  

Men samtidig innførte planen minstekrav som et uttrykk for et ønske om en viss 

standardisering av tilbudet. Enhetskolen skulle styrkes ved at alle barn skulle gå 

sammen og lære det samme gjennom hele skoleløpet. 

3.2.3 70 tallets nyradikalisme 

I 1960 og 70 åra inntrådte igjen en radikalisering i det politiske  landskapet; SV fikk 

11,2 % av stemmene ved valget i 1973(s.103-104 Myhre), AP fikk 42% av stemmene 
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ved valget i 1977. Fra 1971 til 1981 er det Arbeiderpartiet som sitter i regjering, 

bortsett fra ett år med Lars Korvald 1972-1973 som ledet en borgerlig 

samlingsregjering. 

Nyradikalismen, som denne perioden fra midten av 60-tallet til slutten av 70-tallet blir 

kalt, dyrket en individsentrert ideologi, en frigjøring fra autoriteter, en trang til 

selvrealisering og til å stole på egne krefter og idéer. Den opponerte mot 

velferdsstatens formynderrolle, standardisering, ekspertvelde, byråkrati, -systemer 

som var formaliserte og regelstyrte. Den vendte seg mot Gerhardsen-epokens 

begeistring for framskritt og utvikling, økonomisk vekst, produksjon, effektivitet, ja i 

det hele tatt nyttetenkning (Telhug& Mediås 2003:206-207). I stedet for ”harde 

verdier” viste de nyradikale til et mykere samfunn der trivsel og et godt miljø var 

basalt. 

Desentralisering 
I 1986  fikk kommunene nytt inntektssystem og i 1992 fikk vi en ny kommunelov 

som innebar mindre statlig detaljstyring og overgang til styring via rammevedtak. 

Kommunene skulle gis større frihet til å organisere sin virksomhet (Telhaug& Mediås 

2003:405). Utviklingen støttet opp om  prinsippet om likeverdighet gjennom mangfold 

og delegering av myndighet. 

Læreplaner i den nyradikale tid 
Den posisjonen som fikk gjennomslag i den norske reformpedagogiske forståelsen fra 

1970- 80 årene, består av tre elementer, vekten på dialogen, problemorienteringen og 

det deltakerstyrte prosjektarbeidet - innen den lokalorienterte skole (Dale 1996: 231). 

Den sveitsiske psykologen, Jean Piaget utviklet en konstruktivistiske teori, som går ut 

på at individet gjennom egenaktivitet utvikler sin evne til å tolke, forstå og resonnere, 

dvs konstruere sin egen forståelse og kunnskap. Dansken Knud Illeris satte 

prosjektarbeidsmetoden på dagsorden på slutten av 1970-tallet, inspirert av Piagets 

tanker om hvordan barn lærer (Østerud 2006b viser til  Piaget 1972  og Illeris 1974 
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og1981). Denne metoden fikk raskt innpass i norsk skole, og ble en obligatorisk 

arbeidsform i L97.  

Mønsterplanene av 1974 , 1985 og1987 er alle retningsgivende rammeplaner  som 

angir mer hovedemner enn detaljer, uten minstekrav, slik at de dermed åpner for alle 

elever- i tråd med integreringstanken og i tråd med til ønsket om lokal tilpasning som 

lå i tiden. Skolene skulle utvikle sin egen arbeidsplan, undervise i alternative 

undervisningstilbud, f.eks. livssynorientering og se helheten og sammenhengen i  og 

mellom fagene, f.eks. i  Orienteringsfag (Myhre 1992 :201). Formuleringen M 74, 

skolen skal hjelpe den enkelte til å realisere sine muligheter, var en oppfølger av 

intensjonene i  N39 , og ble en av forløperne til begrepet tilpasset opplæring, men det 

ble formulert først i M87 (Haug1999: 130 viser til M74:51): Tilpasset opplæring er et 

grunnleggende prinsipp for all undervisning skolen gir...  Elevene har derfor rett til 

opplæring  som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Elevene med særlige evner 

og anlegg må få hjelp til å utvikle disse, enten de går i teorietisk, praktisk, fysiske 

eller estetisk retning (KUD 87 : 26). 

Dette var tiden for de pedagogiske teorier, da ”magistrene” befolket de 

innflytelsesrike sakkyndige rådene, for pedagogisk –psykologisk innsikt , fokus på 

elevsentrering heller enn fagdidaktikk, fokus på form mer enn innhold (Telhaug & 

Mediås 2003) . 

I 1968  åpnet den første ”åpne skole” på Hvaler og i 1981 var det 450 åpne skoler i 

Norge. Prinsippet var  at klasserommet, klasseenheten og enlærersystemet må avløses 

av friere undervisningsformer og ”teamteaching”  der lærerne planlegger og 

gjennomfører undervisningen sammen. Undervisningen  går under betegnelsene: 

selvinstruert ,integrert dag, uformell undervisning. Lærerne var veiledere. 

Meningene var delte om hvor stor den pedagogiske gevinsten var (Myhre 1992: 173). 

Telhaug og Mediås (2003:211) refererer til Øystein Rottem som har sagt om denne 

perioden at under dekke av en kollektivistisk retorikk, utviklet det seg sterke 

individualistiske strømninger som de markedsliberalistiske kreftene visste å spille på 

da vinden dreide mot høyre i slutten av 70-årene. 
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3.2.4 80 tallet : Individualisme, postmodernitet, liberalisme 

Den opprinnelige liberalismen la vekt på å begrense den politiske makten og 

fremheve individets rettigheter (Nordberg 2006). 

I  1980 åra ble det en høyredreining i politikken. Kåre Willoch  overtok 

regjeringsmakta, som første Høyreregjering på 50 år i 1981. SV gikk sterkt tilbake til 

4,9% oppslutning i samme valg. 

Margaret Thatcher uttrykte det slik: “There is no society, only individuals”(Telhaug& 

Mediås:280).Hun vendte seg mot en sosialistisk skoletenkning som la vekt på 

elevenes selvbestemmelse, og tok til orde for en restaurativ skoletenkning, en  

tenkning  som hadde som ambisjon å gjenoppbygge skolen med basis i et felles 

nasjonalt pensum og hadde som mål å fremme en sunn nasjonal økonomi (Telhaug 

2005:31-32). 

Globaliseringen er i det store og hele  blitt lagt til grunn for den politikk som har blitt 

ført på den internasjonale arenaen gjennom de siste ti-årene (Telhaug/Mediås 

2003:288). Den nye liberalismens overordnede mål  var effektivitet og 

konkurransedyktighet gjennom fornyelse av det individuelle ansvaret (Telhaug& 

Mediås 2003:283).  Det er nære forbindelser mellom globalisering og 

individualisering, bekrefter Maktutredningen (NOU 2003:19). 

I løpet av 80-og 90-tallet fortsatte reaksjonen mot den optimistiske troen på 

framskrittet å vokse, mot vitenskapen, sannheten og utvikling av en bedre verden, alt 

som kjennetegnet modernismen. Denne reaksjonen blir også kalt postmodernismen, 

men det har vært uenighet om hvor nyskapende denne tankeretningen er. 
Representanter for denne retningen, Bordieu og Foucault, mente at modernismen 

hadde spilt fallitt i forsøket på utjevne sosiale forskjeller og fremme likeverd for alle. 

Tvert imot mente de at skolen reproduserte de sosiale skillene og brakte taperne til 

taushet, og at enhetstenkningen i skolen heller var totalitær og undertrykkende 

(Telhaug& Mediås 2003:277). 
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Med den nye liberalistiske og “postmoderne” tidsalderen er interessen for de 

pedagogiske teorier ute. Lærere finner forbilder på studiereiser og ikke gjennom 

teorier. Nå heter det seg at sosiale systemer ikke kan styres, men man kan oppfordre 

aktørene til å reflektere over systemer og egne roller. Som lærer kan man 

eksperimentere, reflektere og revidere. Man kan bruke belønningssystemer som lønn, 

straff og konkurranse for å oppnå resultater. Skolen har altså overtatt 

styringsprinssipper som var tiltenkt næringslivet (Telhaug 2005).  

I dette klimaet er det at Gudmund Hernes tar mål av seg til å fullføre det 

modernistiske prosjekt i arbeidet med skolereformene av 94 og 97 og Læreplanverket 

for den 10-årige grunnskolen, L97. 
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4. Reformen og læreplanen av 97. Bakgrunnen, 
intensjoner. Sentrale trekk  

4.1 Innledning 

Jeg vil vise i dette kapittelet noen ideer som dannet grunnlag for reformen 97, idéenes 

læreplan, og at den formelle læreplanen, L97, både viderefører verdier fra tidligere 

læreplaner, men at den også bryter linjen og på mange måter forbereder grunnen for 

Kunnskapsløftet.  

Vi har tradisjonelt hatt et dannelsesperspektiv som utgangspunkt for å definere mål og 

innhold i læreplanene, der møtet med innholdet og fagene har blitt sett på  som 

dannende i seg selv, kombinert med reformpedagogiske arbeidsformer i 

undervisningen (Afsar 2006:103).  

Jeg viser noen av ”tiltakene”, både formelle og uttalte, som f.eks. målstyring, men 

også uformelle, men likefullt avgjørende virkemidler, som å ”fjerne” pedagoger fra 

sentrale posisjoner i råd og utvalg. Læreplaner fikk  med L97 forskriftstatus, vekten 

blir lagt på mer presise fagplaner, skoleeier begynte å kontrollere via resultater og 

ikke bare rammefaktorer gjennom en ekstern vurdering.  

Planen hadde svært gode intensjoner om tilpasset opplæring, noe jeg finner både i 

sitater om TPO, men også der jeg ser TPO i sammenheng med inkludering, 

lokalorientering, individorientering, bred fagorientering og evalueringsmåte. Samtidig 

har planen flere innebygde motsetninger til TPO, med bl.a. stor vekt på fagkunnskap, 

samt at den fortsetter tilbudet om separate undervisningstilbud til elever fra språklige 

minoriteter og elever med særskilte behov. 

 Jeg konsentrerer meg om intensjonsplanet, om hva læreplanen har som mål å 

gjennomføre. Jeg kommenterer intensjonene og viser til slutt hvordan noen forskere 

oppfattet tilpasset opplæring i denne planen. Jeg kommer senere inn på noen 

evalueringer av hvordan den faktisk virket (den operasjonaliserte læreplanen), i 
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kapittel 5, der evalueringen dannet noe av grunnlaget for Kunnskapsløftet. 

Praksisbeskrivelsene kommer igjen i kapittel 6. 

4.2 Bakgrunnen for reformen  

Jeg vil vise at klimaet i skoledebatten på 90- tallet støttet opp om Hernes da han 

formulerte behovet for en ny læreplan som satte kunnskapen mer i sentrum, - med  en 

uttalt samfunnsnyttig hensikt.  

Mer kunnskap, mer struktur og standardisering 

Gudmund Hernes, leder for den første Maktutredningen på 70 tallet og for 

Utredningen om høyere utdanning, NOU:28 1988, hadde bakgrunnen og målene klare 

for ministergjerningen i Kirke - utdannings- og forskningsdepartementet 1990-95.  

Han var opptatt av” Norge, nasjonen, den norske befolkningen, norsk 

kunnskapsindustri, og det nasjonale utdanningsnivået og dets evne til å gjøre Norge 

økonomisk konkurransedyktig i en globalisert verden” (Telhaug& Mediås 2003:318). 

Hovedbekymringen hans var den norske utdanningens kvalitet. Slik blir 

resultatkvalitet en del av premissene for reformen (Haug 2004:18).  Allerede i 1986 

sier Hernes til Dagbladet: Vi må mer og mer leve av vettet vårt, av evnen til å utvikle 

nye ideer, til å arbeide med avansert teknologi....Av alle våre nasjonale ressurser, vil 

trenet forstand og evne til innovasjon bli mest avgjørende 

(Telhaug&Mediås2003:317).  

Hernes ville altså at skolen skulle legge mer vekt på kunnskaper, med presise 

fagplaner, med klarere strukturer og mer standardisering. Han ville ha ”en tjenelig” 

ordning med godkjenning av lærebøker, slik at de kunne sikres et høyt faglig nivå. 

Han ville også erstatte klassestyreren med faglærersystem på barnetrinnet, noe som 

ikke ble gjennomført.  

Han vendte seg mot M87 og intensjonen om at hver skole skulle utvikle sin egen 

læreplan med stor frihet for den enkelte lærer til å velge ut lærestoffet. Han kritiserte i 
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det hele sosialdemokratiets –og nyradikalismens elevsentrerte progressivisme. Da den 

generelle delen av planen, ført i pennen av Hernes selv, ble  utformet i 1992-1993, tok 

den progressive pedagogikkens forkjempere klart avstand fra høringsutkastet fordi 

planen tok alt for lite hensyn både til den lokale friheten, til barnas ressurser, og de 

mente at læreren ble en privatpraktiserende formidler igjen (Telhaug 2005:153). 

Den ny-liberalistiske politikken  på 80 og 90 tallet var opptatt av økonomisk vekst. 

Utdanning ble som følge av det, et instrument for en politikk som skulle fremme en 

sund og konkurransedyktig nasjonal økonomi. Det ble mindre plass for barnets 

egenverdi, og for forståelse for sosial, ideologisk og demokratisk kompetanse 

(Telhaug& Mediås 2003:294). Hadde progressivismen talt om skolens ansvar for hele 

barnet, så engasjerte den nye politikken seg mest i elevenes intellektuelle utvikling  og 

i skolens akademiske oppgave ( Telhaug & Mediås (ibid). 

Flere politiske partier brukte nå  ord som” kvalitet” og ”nivå” i  partiprogrammene 

sine;  Høyre: ”Kunnskapspolitikk”,  KRF: ”Kunnskap og kvalitet”, AP: ” Mer 

kunnskap til flere”(Telhaug& Mediås 2003:321). 

4.3 Reformen. Noen tiltak og virkemidler 

Måten denne læreplanen ble til på, er ulik de foregående. Pedagogenes rolle i 

prosessen blir svekket gjennom nedleggelse og omorganisering av tidligere 

innflytelsesrike organer. Statens styring av skolen endrer seg og blir løsere i formen, 

men likevel strammere i grepet.  

4.3.1 Sentral styring  og kontroll 

Selv om Hernes snakket om deregulering, så beholdt staten stor grad av 

detaljregulering gjennom mål i loven og i læreplanen, instrukser og regulativer 

(Telhaug & Mediås 2003:388 :17 ). Planen fikk status som forskrift og  ble dermed 

juridisk forpliktende for skolene og et styringsredskap for departementet/regjeringen. 
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Hernes  innførte Målstyring som et overordnet styringsprinsipp i 1990-91 med 

St.meld nr 27 ( vist til av Telhaug 2005:36). Målstyring ble et alternativ til den 

tidligere regelstyringen, der staten kontrollerte gjennom rammefaktorer, som f.eks 

budsjetter og bemanning. Med målstyring skjer styringen ved hjelp av sentralt 

bestemte mål som videreføres lokalt i planlegging og gjennomføring, og med frihet 

for de lokale instanser til å velge midlene. Resultatene som oppnås må kunne måles 

og evalueres opp mot de oppsatte målene (ibid:17). Det er også en hjelp til hver enkelt 

skole når den skal vurdere om den arbeider mot felles mål, og om den følger 

strategiene for måloppnåelse. Gro Harlem Brundtland bekreftet at regjeringa la opp til 

en større grad av mål-resultat styring (NOU 1995:18 s 24). 

 Implementering av Reform 97  begynte allerede i 1994 med vekttallsgivende kurs i 

samarbeid med høgskoler. Temaene var læreplanarbeid, skolevurdering og 

kollegabasert veiledning. I løpet av 90 årene ble mange av lærerne med på at skolene 

måtte ha en ekstern evaluering, et nasjonalt skolevurderinssystem, ved siden av den 

interne, skolebaserte - som til nå hadde vært den eneste evalueringsmåten. Den 

eksterne evalueringen av elevprestasjoner ble ikke realisert i Hernes’ periode. 

Pedagogenes innflytelse svekket 
Hernes avviklet flere sakkyndige råd (St.meld 37 1990-91) og svekket dermed 

læreorganisasjonenes –og den  pedagogisk/vitenskaplige ekspertisens innflytelse over 

læreplanutvikling. De hadde utarbeidet forslag til alle norske læreplaner inntil L97  

(Telhaug& Mediås 2003:378). Hernes la ned det statlige skoledirektørembetet, som 

bestod av skolefolk og som dermed var nært knyttet til skolene og 

lærerorganisasjonene. Han opprettet regionale utdanningskontor som skulle bemannes 

med nye utdanningsgrupper med mer politisk erfaring (ibid:400). De ble mer enn 

skoledirektørene “løpegutter” for departementet (Telhaug& Mediås:402).  

Kunnskapsfokuset fikk også følger for læreutdanningsreformen  av 1998. Hille Valla 

utvalget uttalte: Reformen i grunnskolen og videregående opplæring legger betydelig 

vekt på å formidle et felles nasjonalt kunnskaps - og kulturstoff. Læreren må være 
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kjent med dette kunnskapstilfanget.(Telhaug 2005:145). Dermed ble den teoretiske 

delen av pedagogikkfaget redusert og fagdidaktikken forsterket. 

4.4  L97 og tilpasset opplæring. En drøfting av sentrale trekk 

Jeg vil her trekke fram sitater fra L97 som viser at intensjonene favner vidt –og ofte 

står de i motsetning til hverandre. L97 er en plan som, intensjonelt, legger til rette for 

tilpasset opplæring. Likevel har den innebygde motsetninger på flere områder. Den 

blir en både - og plan. 

Jeg kunne ikke bare basere meg på uttalelser som hadde med tilpasset opplæringen i 

ordlyden, da ble grunnlaget for lite for å kunne si noe om dette var en plan som la til 

rette for TPO. Jeg kom selv etter hvert fram til noen operasjonaliseringer som har 

relasjon til begrepet. Jeg ser planen opp mot verdier jeg syns er forutsetninger for – og 

som  rommer tilpasning av opplæringen. TPO innebærer ideelt sett for meg:  

1. At alle er inkludert i et fellesskap. 

 2. At alle blir sett på som individer, og at opplæringen tar utgangspunkt i hver enkelt, 

men at undervisningen ikke er totalt individualisert. Fellesskapet må være rammen og 

arenaen for læring.  

3.At skolen og lærerne får stor grad av lokal frihet når de skal utarbeide planene for 

undervisningen, mener jeg er en forutsetning for TPO.  

4. En bredt sammensatt fagplan som kan møte mangfoldet av forutsetninger og 

interesser i elevgruppen, ser jeg også som en premiss for TPO.  

5. Elevsentrerte arbeidsmåter der elevens engasjement og indre motivasjon for læring 

er styrende. Her kan de selv være medansvarlige for sin egen TPO.  

6. At evalueringen er variert og står i forhold til målet for fagområdet. Dersom 

opplæringa skal fremme en allsidig utvikling, så må skolen vise at den verdsetter 

allsidighet gjennom allsidige vurderingsformer, både av prosess og resultat, både 
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relatert til individet, til gruppen, men også til normer på nasjonalt og internasjonalt 

nivå.  

Jeg ser også tilslutt hva noen forskere mener er innholdet i TPO på et 

politisk/administrativt plan, som et virkemiddel. Uthevingene i sitatene er mine. 

Noen sentrale trekk i L97 
Planen består av 3 deler, Den generelle del, Brua og Fagplan- delen. 

Planen består av Den generelle delen som inneholder de overordnede målene, både 

for grunnskolen, den videregående opplæringa og voksenopplæringa. Brua som 

knytter den generelle delen sammen med fagplandelen med prinsipper og 

retningslinjer for opplæring i grunnskolen. Fagplan- delen for grunnskolen inneholder 

mål og retningslinjer i hvert enkelt fag, samtidig som den gir de rom for lokal og 

individuell tilpasning. Den er lagt til rette for tverrfaglig undervisning. 

Tilpasset opplæring som gjennomgående prinsipp blir ført videre fra M87.      

Begrepet inkludering i en læreplan er nytt i L97 og  skulle være retningslinje for noe 

som gjaldt hele skolefellesskapet (Skogen.m.fl 2003:8) og som skulle være rettesnor 

for skolens virksomhet (Bachmann & Haug 2006: 73). 

Grunnskolen ble utvidet til 1-10. De som ikke benyttet tilbudet ble fulgt opp i et eget 

program. Utdanningssystemet ble samordnet med felles mål og prinsipper for 

grunnskolen, videregående skoler og voksenopplæringen. 

L97 anga en klar prosent fordeling av hvor stor del av hvert klassetrinn som skulle 

bestå av sentralt fastsatt lærestoff og hvor stor del skulle være lokalt lærestoff, ca 

halvparten lokalt stoff  i 1.klasse, mens den på 10.trinn var skrumpet inn til ca en 

tredel av den totale stoffmengden (KUF 1996:68). 

Temaorganisert undervisning skulle utgjøre minst 60% av den samlede tiden på 

småskoletrinnet, minst 30 % til tema- og prosjektarbeid på mellomtrinnet. Det var 

også mulig å starte med tilvalgsfag innen ”Skolens og elevens valg” (KUF 1996:83). 
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Fagplanene var ”kokebokaktige,” med detaljerte, omfattende beskrivelser av mål og 

arbeidsmåter og tenikker for å sikre en felles standard, et felles faglig nivå over hele 

landet: ” I opplæringa skal elevane…bli kjent med ..søke informasjon om .. drøfte.. 

arbeide med skaffe seg innsikt i...arbeide med..   skal kunne (KUF 1996).  

4.4.1 Både individsentrert –og standardisert 

Individuell tilpassing er nødvendig for at alle elevar skal få eit likeverdig tilbod” 

(L97: 58). . Planen legger vekt på at alle elever skal få utfordringer som de kan 

strekke seg etter. Dette betyr at man må være åpen for ” ulik behandling og 

fordjuping og for variasjon i art, vanskegrad, mengde, tempo og progresjon”. 

Elevene skal være aktive, og lære ved å gjøre, utforske og prøve ut i aktivt arbeid 

fram mot ny kunnskap og erkjenning (KUF 1996: 75). Innebygd i forståinga av 

likeverd ligg føresetnaden om fellesskap mellom menneske. 

Grunnskulen har den same oppbygginga og strukturen alle stader i landet. Det vil seie at 

alle elevar i utgangspunktet følgjer det same skuleløpet og møter dei same 

faga....Einskapsskulen omfattar og eit felles innhald, dei kunnskapane, tradisjonane og 

verdiane som almendanninga byggjer på (KUF 1996:57). 

L97 er i stor grad individ/elevorientert. Den har både innslag av en elevsentrert, 

progressiv pedagogikk med pålegg om tema- og prosjektarbeid, og tilkjennegir et 

konstruktivistisk syn på læring i den forstand at den legger vekt på  beherskelse av  de 

metodene som gjør  eleven i stand til å tilegne seg et innhold, dvs ”å lære å lære” og 

konstruere sin egen læring (Illeris 2000:26). Eleven skal være aktiv deltakar, skal 

sanse, observere, sortere, gjere forsøk og feltarbeid (KUF 1996:20) ..Læring gjennom 

aktiv deltaking og skapande virksomhet (KUF 1996:316).  

Med forankring i Jean Piagets konstruktivistiske teori som nettopp går ut på at 

individet konstruerer sin egen læring gjennom egenaktivitet, utvikler evnen til å tolke, 

forstå og resonnere, ble  prosjektarbeidsmetoden gjort til en obligatorisk arbeidsform 

i L97( Svein Østerud 2006 viser til Piaget 1972).  
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Jeg ser dette som et uttrykk for at intensjonen i planen er å gjøre elevene 

medansvarlige for egen læring. 

Samtidig er planen en standardisert pensumplan med krav om hva eleven skal ha gått 

igjennom for å gjøre utdanningsløpet likt over hele landet. Dette blir mer et uttrykk 

for et instrumentelt læringssyn, der skolens viktigste oppgave blir sett på som  

formidling av den etablerte kunnskaps- og kulturarven i stedet for å prioritere å 

utvikle elevenes handlingskompetanse (Gunnesdal 2006), og er dermed ikke så godt 

forenelig med prinsippet om TPO. Handlingskompetanse innebærer å ha informasjon 

om en sak, kritisk evne til reflektere over den og kunne ta standpunk, evne til 

deltakelse og vilje til å handle. 

 L97 tilkjennegir to ulike syn på læring. Men med sin store vektlegging på tema- og 

prosjektarbeid, må intensjonen være  å fremme helhet og sammenheng i 

undervisningen, skape mening og relevans for elevene, stimulere til variasjon og 

tilpasning av undervisningen. Denne oppgaven virker mer betydningsfull da den er 

understreket flere ganger enn formidlingsoppgaven. Elevenes innflytelse på sin 

læringssituasjon er et viktig kjennetegn på tilpasset opplæring. 

4.4.2 Både inkluderende- og segregerende 

”Einskapsskulen skal femne alle grupper. Skulen er ein felles arbeids-og 

møteplass..elevane lærer av og lever med ulikskap. Det gjer at skulen er med på å 

jamne ut sosial ulikskap og skape samkjensle mellom grupper”(KUF 1996 :56) 

Den inkluderende skolen  er en videreføring av enhetsskolen eller skolen for alle. L97 

sin intensjon favner alle,  den legger vekt på det brede og almendannende  som 

grunnlag for fellesinnholdet. 

Forståelsen for inkludering  i L97 synes å være i overensstemmelse med det 

internasjonale synet, med sin betoning av at alle i utgangspunktet hører til på skolen, i 

klassen (KUF 1996: 58). Det oppfordres til ulik behandling, ulik fordypning, 
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variasjon i vanskegrad, menge og tempo for å imøtekomme mangfoldet  av elever. 

Planen har en inkluderende intensjon. 

Men planen har også, som de andre planene, en innebygget segregerende funksjon. 

Spesialundervisning er et tilbud ved siden av den ordinære undervisningen etter § 5-1, 

samtidig som minoritetsspråklige elever har rett til særskilt språkopplæring etter § 2-8 i 

Opplæringslova, noe som innebærer at mange får undervisning etter egen NOA plan.  

4.4.3 Både prosess- og resultatevaluering 

Gjennom ulike former for vurdering skal læringa til elevane og opplæringa i skulen  

sjåast i forhold til mål,innhald og prinsipp i læreplanen.. Jamleg individuell 

vurdering utan karakterar er ein del av den daglege opplæringa...I ei slik vurdering 

skal ein leggje vekt på individuelle føresetnader, arbeidsprosessar og arbeidsresultat 

med utgangspunkt i måla i læreplanen”(KUF1996:79).  

Den er både opptatt av å evaluere prosessen, som en individrelatert evaluering, der  

krav og forventninger svarer til det den enkelte elev kan makte. Men den evaluerer 

også resultatmål på grunnlag av felles normer, og her kan det oppstå et misforhold 

mellom undervisningen og vurderingen til den enkelte. Det er en grunnleggende 

motsetningen mellom kravet om en opplæring som er tilpasset når avsluttende 

vurdering ikke er det (Skogen 2003:11). 

4.4.4 Både lokal tilpasning –og standardisering 

..”Ei opplæring som er best mogleg tilpassa dei  lokale forholda og alderen og 

førestnadene til eleven….…Ein skule som gir rom for lokal tilpassing av 

arbeidsmåtar,organisering av opplæringa …Ein skule som legg til rette for  samordna 

og heilskapleg innsats for lærings-og oppvekstmiljøet. (KUF 1996:4) 

Den førte tradisjonen videre fra tidligere læreplaner bl.a. når det gjaldt ønske om lokal 

tilpasning, samtidig har den sentralt utformete krav om en standard for 

kunnskapstilegnelsen. Visjonen og anvisningene om lokal tilpasning i planen gir rom 
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for valg av områder til fordypning og til en viss grad stofftilfang (f.eks. valgfag), og 

den legger derfor tilrette for tilpasset opplæring for den enkelte. Omfattende - og 

detaljerte fagkrav legger derimot ikke forholdene til rette for lokale tilpasninger.  

4.4.5 Smal og teoretisk-  med intensjon om å være bred 

..Læreplanen for faga legg vekt på praktiske aktivitetar, oppgåver og røynsler og på 

samanhengen mellom teori og praksis... Opplæringa skal danne grunnlaget for ei 

allsidig utvikling og utfordre og stimulere både praktiske og teoretiske interesser og 

evner hos elevane. Ho skal medvirke til at elevane utviklar ein allsidig kompetanse” 

(KUF 1996:66)  

...Opplæringa må gi elevane høve til å utfalde sine eigne skapande evner og vere 

med å gi dei estetisk fostring (KUF 1996:65). 

Planen ønsket nok å framstå som bred. Teori delen i alle fag ble utvidet, også i de 

praktisk-estetiske fagene. På denne måten ble disse fagenes betydning og status også 

hevet i forhold til tidligere planer. Kunst- og håndverkfaget fikk både nytt navn og 

nytt idègrunnlag i forhold til formingsfaget i M87. Elevenes skapende arbeid, 

identitetsutvikling og forståelse for kulturarven stod sentralt i faget. Med 

oppvurdering og verdsetting av de praktisk-estetiske fagene, ville planen legge til rette 

for mestringsopplevelser hos flere og i større grad legge til rette for tilpasset 

opplæring for alle. Men fagplanene var detaljerte, lærestoffet teoretisk og krevende, 

noe som førte til kollisjon med tilpasningsintensjonen. 

4.4.6 TPO som politisk virkemiddel i L97 

Individuell tilpassing er nødvendig for at alle elevar skal få eit likeverdig tilbod. Det 
krev at alle sidene ved opplæringa – lærestoff, arbeidsmåtar, organisering og 
læremiddel blir lagde til rette med tanke på dei ulike føresetnadane elevane har 
(KUF, 1996: 58). 

Tilpasset opplæring blir et virkemiddel for å nå idealet om en likeverdig skole  ut i fra 

kriterier om mangfold, det vil si at tilpasningen skulle gi rom for individenes 
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mangfold innenfor en inkluderende enhetsskole. Begrepet om tilpasning blir en slags 

motvekt til den sterke fellesskaps- og likhetsdeologien (Bachmann & Haug 2005:14 

viser til Sivesind et al. 2003). Individualisering skulle ikke gå på bekostning av 

deltakelse i fellesskapet. Tilpasset opplæring ble ikke presentert som et mål i seg selv, 

men som et nødvendig virkemiddel for å skape en likeverdig utdanning(Bachmann & 

Haug 2005:17) 

4.5  Kort oppsummering 

I Reform 97 ble skolen en viderefører av mål som kultur- og identitetsbærer, med vekt 

på sosial utjevning og likeverd, men også  med økt vekt på skolen som  nasjonal 

økonomisk investering, - et nytteperspektiv for utdanningen. 

Men den synes også å innebære et brudd med tidligere planer.Der den progressive 

pedagogikken i tidligere planer synes å ta utgangspunkt i barnet når didaktiske 

prinsipper skulle omsettes i praksis, tok den restaurative pedagogikken fra 1980 og 

1990 –årene utgangspunkt i samfunnets behov (Telhaug& Mediås 2003:293). 

Allerede her kan man se konturene av et systemskifte i betydningen verdiskifte (mitt 

uttrykk). 

L97 hadde gode intensjoner om å tilpasse opplæringen, men innebygd i den ideelle og den 

formelle læreplanen lå ønsket om å øke vekten på den teoretiske kunnskapsdelen av 

opplæringen, verdier som kan virke mot hverandre. 
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5. TILPASSET OPPLÆRING i Kunnskapsløftet og 
L06 

Bakgrunnen, reformen og en drøfting av konsekvenser for TPO  

5.1 Innledning 

I dette kapittelet ser jeg nærmere på bakgrunnen, for at vi fikk en ny reform (ideenes 

læreplan), Kunnskapsløftet. Jeg vil vise noen av tiltakene i reformen som peker i 

retning av at skolen skal ses på som en bedrift etter mønstre i næringslivet og på 

elever og foreldre som brukere. Jeg ser nærmere på den nye formelle læreplanen, L06,  

og hvordan denne skiller seg fra L97.  

Presentasjonen av denne læreplanen blir annerledes enn L97, der jeg kunne lese 

intensjonene mye ut i fra sitater i planen. I denne læreplanen står kun fagmålene med 

noen honnørord om fagenes samfunnsmessige og individuelle betydning, i tillegg til 

den generelle del, som er den samme som i L97, samt Læringsplakaten, som består av 

elleve prinsipper for skolen. Jeg konsentrerer meg mer om tiltakene i reformarbeidet, 

ideene i St.meld 30 (2003-2004), samt om noen hovedtrekk jeg leser ut av planen, 

med andre ord, slik reformen nedfeller seg i den. Jeg kommer inn på noen 

evalueringer av L97 som en del av grunnlaget for utvikling av reformen 

Kunnskapsløftet. 

Jeg vil vise at Kunnskapsløftet er en videreføring av L97 mht. kunnskapsorienteringen 

og teoretiseringen av skolen. Begrunnelsen for denne videreføringen av 

”kunnskapsskolen”, tar utgangspunkt i samfunnets behov for kunnskap og økonomisk 

vekst. Belegget er nasjonale og internasjonale forskningsrapporter som dokumenterer 

forbedringspotensialet i norsk skole.  

Jeg prøver å se planen  i forhold til de operasjonaliseringene jeg anvendte under 

behandlingen av L97 og bruker blant annet disse når jeg drøfter hvorvidt 
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Kunnskapsløftet/L06 innebærer  en videreføring eller et brudd med tidligere planer, 

og da særlig L97. 

Ordet frihet anvendes mye: lokal frihet, frihet til ansvar, frihet til å velge, frihet til å 

konkurrere. I motsatt fall er ordet fellesskap lite brukt. Her skiller den nye planen seg  

vesentlig fra tidligere planer. TPO ser ut til å ha en annen hensikt enn i L97. Det ser 

mer ut til å være individets tilpasning – ikke til et fellesskap for å få en likeverdig 

opplæring (L97), men til nasjonale læringsmål og grunnleggende teoretiske 

ferdigheter slik at hver enkelt kan få utnyttet potensialet sitt så langt som mulig. 

Friheten har sine begrensninger. Skolen og lærerne er frie til å velge organisering, 

arbeidsmåter og presentasjon av fagene så lenge resultatene stemmer med 

kompetansekravene, sluttmålene i fagene, og så lenge vi tilpasser opplæringa til hver 

elev. Hvordan de skal gjøre det, er det ingen anvisninger om, annet enn å møte 

mangfoldet med samarbeid, kreativitet og et mangfold av løsninger og arbeidsmåter 

(St.meld.30:86).  

Likefullt åpnes det opp for mange muligheter til å forstå TPO på en ny måte, med 

videre rammer til å organisere undervisningen med større fleksibilitet mht disponering 

av timer og ressurser, noe som kan styrke autonomiteten til hver skole og hver lærer.   

5.2 Bakgrunn for reformen Kunnskapsløftet 

Kristin Clemet ble første siviløkonom som skulle være ansvarlig for 

utdanningspolitikken i Norge, som utdannings – og forskningsminister i Bondevik 2 

regjering i 2001. Hun var tidligere personlig sekretær for K.Willoch, samt arbeids –og 

administrasjonsminister i Syse regjeringen.  

Hun overtok begrepet ”Tilpasset opplæring for alle” og gjorde det til sitt overordnede 

prinsipp i Kunnskapsløftet. Det  skulle være basis for å gi kunnskapsarbeidet i skolen 

et løft. 
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Hun bygger mye av sin utdanningspolitikk på Kvalitetsutvalgets innstillinger, på ulike 

forskningsrapporter som evaluerte Reform 97 og på internasjonal forskning, særlig på 

OECDs Pisa undersøkelser ( PISA 2000 og 2003), som ble en viktig 

premissleverandør for utvikling av norsk skolepolitikk de seinere årene (Haagensen 

2006:8). 

Etter de nedslående resultatene fra Pisa undersøkelsen i 2000, satte Trond Giske i 

gang et utredningsarbeid ved å etablere Kvalitetsutvalget i oktober 2001. I desember, 

etter regjeringsskiftet, ble utvalgets mandat og sammensetning endret. Hun lot en 

siviløkonom lede sekretariatet i stedet for en magister i pedagogikk, og ellers ble 

ingen almenpedagogiske teoretikere igjen i utvalget (Telhaug 2005:65). 

Kvalitetsutvalget kom med to innstillinger, den første i 2002, Førsteklasses fra første 

klasse, NOU 2002:10, og den endelige innstillingen i 2003, I første rekke, NOU 

2003:16. De sier selv om sin oppgave : Utvalget har grepet fatt i den høyeste av alle 

ambisjoner; nemlig ambisjonen om å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs 

forutsetninger. Utvalget foreslår å forsterke lovparagrafen om tilpasset opplæring. 

Alle elever og lærlinger skal ha rett til å få utbytte av opplæringen ut fra egne 

forutsetninger. Rapporter om læringsresultater og læringsutbytte tyder på at ikke alle 

får realisert sine evner og anlegg. Noen elevgrupper synes å komme dårligere ut enn 

andre. Dette stemmer ikke med intensjonene i målene og lovparagrafene (NOU 

2003:16 s. 12). Løsningen deres er å forsterke målsettingen om tilpasset opplæring, 

noe som innebærer en skjerpet oppmerksomhet på den lærende og den lærendes 

motivasjon og opplæringsbehov. 

Innstillingene fra Kvalitetsutvalget fikk stor betydning som grunnlag for Clemets 

Stortingsmelding nr 30, Kultur for læring (2003-2004). Denne meldingen ble 

behandlet i Stortinget 17. juni 2004, og fikk i all hovedsak tilslutning fra  hele 

Stortinget.. 

I utformingen av reformen kunne Clemet også trekke inn resultater fra evaluering av 

Reform 97. Evalueringen var gjennomført i perioden 1998–2003 som et 
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forskningsprogram under Norges forskningsråd. Peder Haug laget en sluttrapport i 

2004 basert på  26 forskningsprosjekter (Haug 2004) .  

På bakgrunn av ovenstående forskningsmateriale kunne Clemet oppsummere 

tilstanden i norsk skole som nedslående, til tross for at  undersøkelsene fra 

Evalueringen av L97 også viste at brukerne var fornøyd (UFD 2003:2): 

Vi har en inkluderende skole der elever med spesielle behov i all 
hovedsak er integrert i den ordinære skolen, der de aller fleste elever 
trives godt og et flertall av foreldrene er fornøyd med både lærerne og 
skolen. Norske elever er tryggere og opplever mindre mobbing enn 
elever i de aller fleste andre land, de har bedre kunnskap om og mer 
positive holdninger til demokrati og demokratiske verdier. Alt dette er 
kvaliteter som er grunnleggende for et velfungerende demokratisk 
kunnskapssamfunn.  

Men Clemet stolte mer på forskningen, og deres konklusjoner viste at det ikke var 

grunnlag for å være så fornøyd: 

Norge- dårligste prestasjoner i Norden 

Totalbildet ut i fra resultatene fra PISA og PIRLS og evalueringen av Reform 97, 

viser at vi i Norge har store forskjeller mellom sterke og svake elever og store 

forskjeller fra klasse til klasse. 20 prosent av de norske 10-åringene hadde ikke 

utviklet elementære leseferdigheter -  mot 4 prosent i Sverige. Hele 17 prosent av de 

norske elevene som deltok i PISA, ser ut til å ha så store leseproblemer at OECD 

konkluderer med at det kan hindre dem i deres videre utdanning. Til tross for at Norge 

lå på toppen i bruk av ressurser per elev, lå  vi blant 31 land  som nr. 17 i matematikk 

og nr. 13 i lesing og naturfag. Forskjellen i gjennomsnittet mellom land er i stor grad 

knyttet til evnen til å løfte de svake elevene.  

Konklusjonen i evalueringen av Reform 97 bekrefter at skolen ikke har lykkes med å 

tilpasse opplæringen til den enkelte elev.“Opplæringen er for lite tilrettelagt i forhold 

til forskjeller blant elevene, og dette resulterer i systematiske ulikheter” (St.meld 30 

:14-15 ). I forordet til St.meld 30 gir Kristin Clemet bud om et systemskifte. 
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Norge på bunnen mht delegering av myndighet til skolene. 

OECD`s årlige publikasjon ”Education at a Glance” presenterte i 1998 en oversikt 

over ”lokal decisionmaking in lower secondary education” (ungdomstrinnet).Norge 

var, sammen med Tyrkia, det landet der skolene fikk ta færrest beslutninger. I noen 

land, bl.a. Nederland, Sverige, New Zealand og Ungarn, ble mer enn 60% av alle 

beslutninger tatt ved den enkelte skolen. I Norge ble 9 % av liknende beslutninger tatt 

ved den enkelte skole (Telhaug& Mediås 2003:409).  

Skolene burde stå fritt til f.eks. å konvertere det en lærerstilling koster om til 

kompetanseutvikling, vedlikehold av bygg, råvarer til skolekjøkkenet eller PC-er til 

de ansatte, mente Clemet (St.meld 30 :3). Andre eksempler på  hindringer for en god 

bruk av ressurser, mente hun, var fag- og timefordeling, krav til metoder, lærernes 

arbeidstidsavtaler og klassestørrelse. Her viste en europeisk undersøkelse at små 

klasser ikke gir elevene økt utbytte av undervisningen. Det  eksisterer ingen 

sammenheng mellom tallet på elever i klassen og deres  faglige utbytte, sier Ludger 

 Wössmann ved IFO-instituttet i Tyskland (Wössmann 2005).  

5.3 Noen tiltak i reformen Kunnskapsløftet. 

.Tiltakene i reformen er omfattende og peker i samme retning. Skolen skal ses på som 

en bedrift når det gjelder ledelsesfilosofi, ansvarliggjøring, belønningssystem og 

resultat- og kvalitetskontroll. 

Konkurranse og belønningssystem 

Reformen setter igang en historisk satsing på kompetanseutvikling for ledere, lærere 

og instruktører.Faste kompetanseberetninger innføres fra 2003. I den første 

beretningen, Kompetanseberetningen for Norge, var temaene livslang læring og 

læring i arbeidslivet. Inntrykket var at skoler i noe mindre grad enn andre 

virksomheter er lærende organisasjoner. Noen skoler har bedre resultat enn andre og 

kjennetegnes ved at rektorer og lærere ved slike lærende skoler ser på undervisning 

og læring som den primære hensikten med skolen. De har høye forventninger til 
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elevenes faglige fremgang uavhengig av deres sosiale bakgrunn. Sosiale spilleregler 

håndheves konsekvent og de belønner positiv atferd. (UFD 2004 og 2005). Slike 

foregangsskoler, bonus/demonstrasjonsskoler, får  fra år 2002  500000 kroner ekstra 

for å assistere andre skoler i deres kvalitetsutvikling. 

85%  av norske kommuner innførte et lønnsystem i 2002 der de fikk muligheter for å 

lønne lærere ulikt. Først  var lønnstillegget relatert til arbeidsmengden, senere til 

”dyktighet” , noe som er opp til arbeidsgiver/ rektor å vurdere. Hele 

forhandlingsansvaret for lærerlønn og arbeidsbetingelser ble overlatt til kommunene i 

2003. Arbeidsgiver har rett til å disponere noe mer av lærernes årsverk (St. meld. 

30:17) Disse tiltakene var mot lærerorganisasjonenes vilje (Telhaug 2005:61). 

Nasjonale prøver innført i 2004. Resultater legges ut på nettet (Skoleportalen) 

(Telhaug 2005:61) og brukerundersøkelser gjennomføres årlig. Skoler med bra 

resultater får økt sin status, skoler med dårlige resultater får en lav status i 

folkeoponionen. For at denne informasjonen skal legge grunnen for et bedre 

læringsmiljø og bedre TPO, må resultatene følges opp. 

Det lokale handlingsrommet utvides 

 Vi må desentralisere ansvar, bedre kvalitetskontrollen og gi økt innflytelse til 

brukerne” sier Clemet i Skolen vet best. I 2003 blir opplæringsloven endret  nettopp 

for å utvide det lokale handlingsrommet (Telhaug 2005:67).  

Kommunen ansetter rektor og bestemmer kompetansen  (Telhaug, Mediås 2003:411). 

Rektor må, fra 2003, ikke lenger ha formell pedagogisk kompetanse, men erfaring fra 

utdanningsvirksomhet. Tidligere krav om samme kompetanse som til en 

undervisningstilling, med tre års praksis, falt bort. Eieren vil kunne akseptere 

realkompetanse eller kortere erfaring, hvis den er særlig relevant, eller legge vekt på 

at søkeren har andre egenskaper som gjør vedkommende særlig egnet til stillingen 

(OT.prop.nr 67 2002-2003:22) . Rektor kan også være rektor på flere skoler. Clemet 

mener at rektor er en leder på linje med en bedriftsleder, en arbeidsgiverrepresentant 

med stor makt. Han /hun er en del av det kommunale lederskikt- med ansvar for 
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skolen. Skolelederfunksjonen styrkes videre ved økte rektorlønninger og 

utviklingsprogrammer for skoleledere. (OT.prop.nr 67, 2002-2003- 

lovendringsforslagene vedtatt). 

Fra 2003 får kommunene lokal frihet bl.a.  til å være fleksible i disponeringen av 

timetallet, som nå ikke lenger er oppgitt for årstrinn, men for 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 

(Rundskriv F-12-2006). Skoleeier kan i tillegg disponere opptil 25% av det nasjonalt 

fastsatte timetallet i det enkelte fag både i grunnskolen og videregående skoler ved 

enkeltvedtak. 

Etter endring av Opplæringslova i 2003 fikk kommunene/skolene også frihet til å 

bestemme gruppestørrelsen og sammensetningen av elevene etter behov. ”Gruppene 

må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg,”. Det 

skal ikke være faste grupperinger etter faglig nivå, men åpner for en slik 

differensiering ” Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter faglig nivå, kjønn eller 

etnisk tilhør...”(Fra Ot.prp.nr 67 :8). Ordet klasse forsvant og klassestyrer ble erstattet 

av  kontaktlærer.  

Friskolelova ble endret samtidig ut i fra  hensynet til at foreldre lettere kunne velge 

skole. Valgfrihet begrunnes med at det er en menneskerett (Telhaug 2005). 

Dette er en del av tiltakene som knytter skolevirksomheten nærmere næringslivets 

spilleregler. De danner bakgrunnen for læreplanen, L06.  

5.4 Sentrale trekk i L06- slik reformen nedfelles i den 

Jeg forholder meg til rundskriv F-13-04 og St melding30, og til prinsippene i 

Læringsplakaten slik den var skoleåret 2005-2006, før den nye statsråd Djupedals 

endringer. Som jeg tidligere har påpekt, består storparten av L06 av kompetansemål, 

samt en kort introduksjon av fagenes samfunnsmessige og individuelle betydning som 

kompetanse - og dannelsesgrunnlag. I noen grad trekker jeg slutninger som baserer 
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seg på mine tolkninger av en profil jeg mener å se i L06, ellers viser jeg til forskere og 

teoretikere som har tolket læreplanen. 

Planen består av 3 deler: Læreplanens generelle del , Læringsplakaten og Læreplaner 

for fagene. 

Den generelle del  angir overordnede mål for opplæringen og er dermed overordnet 

fagplanene i L06.  Den er den samme som i  L97. Et samlet Storting sluttet opp om 

videreføringen av denne delen inn i L06, dog med ulike begrunnelser. Noen mente 

delen hadde et moderne kompetansebegrep som svarte til internasjonal forståelse for  

kunnskap som passet den nye planen. Andre mente at  den hadde et godt elevsyn og at 

den anga rike mål for hva hver enkelt skulle tilegne seg i løpet av utdanningen, og at 

den sikret en oppfostring som fortsatt skulle basere seg på de grunnleggende kristne 

og humanistiske verdier og føre kulturarven videre (Telhaug 2005: 152 -153). Alle 

fant noe i den delen som uttrykte deres ideer om utdanning. Ingen var lenger 

bekymret for formidlingsperspektivet og manglende forståelse for barnet som ressurs 

- slik som nevnt, den samme planen ble kritisert for i 1992-93 (ibid).  

Læringsplakaten inneholder 11 grunnleggende forpliktelser for skolens/ bedriftens 

opplæringsvirksomhet som skal knyttes opp mot vurdering og  rapportering (St.meld 30 

:9). Denne delen er endret under regjeringen Stoltenberg. Jeg kommer tilbake til 

endringen i sluttordet.  

Læreplaner for fag  angir formål, hovedområder, grunnleggende ferdigheter, 

kompetansemål og bestemmelser for sluttvurdering i faget. Læreplaner for fagene er  

gjennomgående for grunnskole og videregående opplæring. 

Teorifag styrkes 
Årstimetallet økes på småskoletrinnet og økningen skal brukes i matematikk, lesing, 

skriving og fysisk aktivitet. Fra skoleåret 2002-2003 til skoleåret 2005-2006 har 

timetallet  for 1.-4. trinn økt totalt med 12 uketimer. Det legges opp til ytterligere 

timetallsutvidelser i de kommende år (Rundskriv F-13-04:5).  
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Alle skolene skal ha faglige ressurspersoner i norsk, matematikk og engelsk. Lese- og 

skriveopplæring vektlegges fra første årstrinn. 

 Grunnleggende teoretiske ferdigheter er i fokus og  integreres i all fag på det enkelte 

fags premisser (Rundskriv F-13/04). Ferdighetene er: Å kunne uttrykke seg muntlig, å 

kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale 

verktøy. De er forutsetninger for videre utvikling og læring (UFD 2005 b:3). 

Kvalitetsutvalget foreslo også at sosiale ferdigheter var  blant de grunnleggende, noe 

som ikke ble tatt med i St.meld 30 (Telhaug 2005:88).  

Mindre detaljert regulering, men styring gjennom resultater 
Avgjørelser som gjelder organisering av opplæringen, metoder og arbeidsmåter, valg 

av lærematriell, skal overlates til lærestedene. Mens L97 hadde klare standardiserte 

anvisninger om innhold og arbeidsmåter for hvert trinn, har Kunnskapsløftet kun 

bestemt konkrete kompetansemål, en sluttvurdering, for 2.trinn 4.trinn, 7.trinn og 

10.trinn. Målene sier hva eleven skal mestre, skal kunne  gjøre (Rundskriv F-13-

04:4). 

L06 gir ingen eksempler på hvordan man kan virkeliggjøre målene. Den er en 1-10 plan og det 

blir vanskelig å finne konkrete eksempler som passer for alle trinn. Den må bli teoretisk og 

svært generell. Dermed fungerer nok ikke planen som en klar retningslinje når skolen skal 

legge sin lokale plan. Et eksempel på det er hentet fra musikkplanen der den grunnleggende 

ferdigheten, regning, skal inn: 

” Å kunne regne i musikk innebærer å bli kjent med musikkens grunnelementer og ulike 

musikalske mønstre, variasjoner og former og å kunne beregne tid og rom i musikalske og 

kroppslige uttrykk. Gjennom gjenkjennelse og anvendelse av musikkens grunnelementer 

utvikles forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalske 

uttrykk ” (UFD 2005a :121). 

Dette blir det opp til skolen å finne ut av, så lenge resultatene holder mål.. 

Kvalitetsutvalget konkluderte med at det var resultatkvaliteten som ville bli det mest  
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sentrale kvalitetskriteriet i den nye læreplanen: “Resultatkvaliteten er det overordnede 

kriterium i og med at skolens  viktigste formål er at elevene lærer” (NOU 2002:10). 

5.5 TPO og Kunnskapsløftet/ l06 - en kursendring?      
         

Jeg forsøker å lese ut av planen og av andre nevnte dokumenter, betingelsene for 

tilpasset opplæring, om hvordan Kunnskapsløftet og L06 forholder seg til 

operasjonaliseringene jeg kom fram til undere behandlingen av L97 - som en del av 

sammenligningen. Det blir likevel ikke en plan mot plan sammenligning av grunner 

jeg har nevnt. Jeg trekker verdiene inn når jeg drøfter hva som er en videreføring og 

hva som er et brudd med tidligere læreplaner, og da særlig i forhold til L97. 

Kunnskapsløftet er en del av et systemskifte i betydningen individualisering, 

liberalisering, som et resultat av en tendens i samfunnet, slik jeg ser det. Noen av 

tendensene jeg ser fra Hernes-epoken videreføres i den nye planen, slik som 

kunnskapsorienteringen med hans begrunnelse i det samfunnsnyttige. 

Målstyringsprinsippet, læreplan som forskrift,  samt hovedstrukturen i selve 

planverket føres også videre. 

5.5.1 Videreføring   

En tradisjonell, “smal” fagplan-med vekt på teoretiske ferdigheter 
Vekting av teorifag i forhold til praktisk-estetiske fag er ikke er vesentlig ulik den i 

L97 (Rundskriv F-12-2006 sammenlignet med KUF 1996 :82). Timetallet øker i 

teorifagene, men også i  kroppsøving. Det er tradisjonelle teorifag som skal ha en 

egen faglig ressurslærer. Den teoretiske ferdighetsopplæringen skal starte fra 1.klasse 

med lesing, skriving og regning. De fem grunnleggende, teoretiske ferdighetene skal 

være en del av alle fag og testes med nasjonale prøver. Alle lærerne skal rette 

oppmerksomheten mot disse ferdighetene, uansett om de underviser i  kunst- og 

håndverksfag eller i naturfag, men de skal integreres på fagets premisser. 
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Som i L97 snakkes det også her i fagplandelen varmt om de estetiske fagene, at kunst 

og kultur har en stor egenverdi og derfor skal ha en sentral plass i skolen (St.meld 30 

:43) og at f.eks. faget Kunst og håndverk kan bidra til personlig utvikling som er en 

forutsetning for målrettet kreativ idéutvikling, visuell kommunikasjon og produksjon. 

Slik kunnskap vil kunne styrke muligheten for deltakelse i demokratiske 

beslutningsprosesser i et samfunn der informasjon i økende grad kommuniseres 

visuelt (UFD 2005 b:91). Dette kunnskapssynet favner videre enn et som kun legger 

vekt på teoretiske ferdigheter og ville gjøre planen bedre tilpasset til mangfoldet i 

elevgruppen. Den viser at intensjonelt ser planen på praktisk-estetiske fag som 

essensielle for både personlighetsutviklingen og samfunnsutviklingen.  

Men sett i forhold til den praktiske vektleggingen av de teoretiske ferdighetene som 

jeg nevnte, later det likevel til at de estetiske fagene mer får en rolle som støttefag,  

fag som skal øke motivasjonen generelt: I estetiske fag er ofte elevenes følelse av 

mestring stor (St.meld 30:44). Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag.... 

gir den enkelte mulighet til å oppleve gleden ved å skape og mestre (UFD 2005 b:91).    

 St. meld 30 viser til at tilbudet “den kulturelle skolesekken” skal virkeliggjøre den 

estetiske dimensjonen i opplæringen ( St.meld 30:43). Slike tilbud  gir fine opplevelser, 

men  opplevelse kan ikke erstatte skolens ansvar for estetisk oppdragelse. 

 Ferdighetene i praktisk-estetiske fag  skal ikke måles etter noen standard. De ser mer ut til å 

ha en dannelses- og motiveringsfunksjon og  kan dermed få mindre betydning enn teorifag – 

også i elevenes øyne. En slik fokus på teorifag, grunnleggende teoretiske ferdigheter og  

klare kompetansemål fører trekk fra ”kunnskapsskolen” videre og vil ikke være med 

på å bedre mulighetene for tilpasset opplæring.  

Inkludering 
”Det er ein nær slektskap mellom inkluderingsomgrepet og aktivitetspedagogikken. På 

svært mange område kan aktivitetspedagogikken forståast som eit grunnlag for å kunne 

drive inkluderande skule” (Haug 2004:39). Som jeg viser til senere, ser 

reformpedagogikken ut til å ha fått dårligere kår under Kunnskapsløftet, og samtidig med 
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at fokuseringen på teoretiske ferdigheter intensiveres, er det tvilsomt om 

inkluderingsprosessen går lettere ut fra Haugs forståelse.  

Likevel fortsetter Kunnskapsløftet/L06 inkluderingsprinsippet fra L97, pluss at den går 

lenger. Det ble  innført en norskplan for alle i 2005, samt at målsettingen er å redusere på 

omfanget av spesialundervisningen. Det blir understreket at vi må være flinkere til å møte 

forskjellene og mangfoldet i elevgruppen, at ikke alle kan nyttiggjøre seg tilbudet i skolen, 

og at det da er skoleeier som har ansvaret for å opprette et annet opplegg. 

5.5.2  Kursendring 

Det har med Kunnskapsløftet også skjedd noen fundamentale brudd i forhold til den 

tidligere retningen i  utdanningspolitikken, fra å bygge virksomheten i skolen rundt 

fellesskapet mellom elevene, til å være mest opptatt av det individuelle, fra å være 

opptatt av den pedagogiske  prosessen til en langt større interesse for resultatene av 

disse prosessene. Dette bekrefter Bachmann og Haug (2006:12).  

Resultatvurdering  
Kompetansemålene angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. 

De er gjort målbare, det vil si at elevens prestasjoner  skal kunne vurderes mot klare 

normer for det som er vanlig for prestasjoner for elever på samme trinn. Kun ett sted i 

L06 foreslås mappevurdering- under ”Formål og retningslinjer for programfag til valg 

på ungdomstrinnet” (UFD 2005b:122) Det kan være naturlig å benytte mapper slik at 

elevene får ivareta helheten i sitt arbeid med faget. Denne dokumentasjonen av 

prosess, erfaringer, kunnskap og refleksjon vil danne grunnlag for vurdering av den 

enkelte elevs læringsutbytte. 

Evalueringsmåtene er nokså ensidig rettet mot normer (sluttmålene) og resultater, og 

flere elever vil kunne oppleve seg selv som skoletapere. 
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Individet i sentrum 
Av 6 punkter i læringsplakaten som omhandler eleven, handler 5  om individets 

muligheter, og ett om fellesskapet ( se pkt 2.1.2). Lærere og elever skal kunne gjøre 

egne valg ut i fra personlige interesser, noe som også understreker at kollektive 

prosesser tones ned til fordel for de individuelle resultater. Verken 

undervisningsprosesser eller fellesskapet er omtalt. Clemet sier i  trontaledebatten 

2001: ”Vi har vært på full fart vekk fra enhetsskolen lenge allerede. I hvert fall hvis 

du med det tenker på en skole som gjør alle flinke. .....Dessuten er enhetsskolen et 

gammelt og forslitt begrep. . Det rimer liksom ikke helt med en kultur som vil fremme 

mangfold og individualisme”(Gjengitt i Telhaug 2005:71).  

 Når Clemet ikke fulgte Kvalitetsutvalgets råd om å fjerne den lovfestede retten til 

spesialundervisning, føyer det seg inn i  individualismens tankebaner (Telhaug 

2005:168). Den sterke satsingen på tilpasset opplæring føyer seg inn i samme 

tankebaner. Satsingen på friskoler og styrking av den lokale råderetten over skolens 

organisering er også  uttrykk for styrkning av individenes rettigheter til å ta valg. 

Med et slik individfokus  virker det som  en ”glemmer” at fellesskapsrammen er 

avgjørende både for dannelsen og læringen. På en annen side  kan det også bedre 

selve inkluderingsprosessen, da en mulig konsekvens av individfokuset kan være at 

individuelle forskjeller blir mer åpenbare og mer aksepterte. Økt individualisering kan 

føre til mer ulikhet i organiseringen av opplæringen, mer rom for mangfold og mindre 

fokus på likhet. Man kan se for seg at alle holder på med ulike opplegg, alle går ut og 

inn av klasserommet og tilhører ulike nivågrupper i ulike fag. Alle er annerledes.  

Elevaktiviteten 
Noen sosialdemokratiske/ reformpedagogiske tanker om elevmedvirkning, 

demokratisk oppdragelse og deltakelse, kritisk tenkning er også å finne i 

Læringsplakaten. ”å stimulere lærelyst..nysgjerrighet...evne til kritisk tenkning..til 

personlige utvikling og identitet...elevmedvirkning...... utvikle egne 

læringsstrategier..evner, talenter.”(UFD 2005a:29). Reformpedagogikkens elevsyn 

kan gjenfinnes i planen, og  i en grad er dette en videreføring av tidligere planer.  



 75 

Men Kunnskapsløftet er ikke er en reformpedagogisk reform i den forstand at den 

skal ivareta barnets personlighetsutvikling gjennom lek og frie aktiviteter, 

helhetsundervisning og prosjektarbeid. Retorikken kan  minne om  

reformpedagogikkens når det  snakkes om  frihet, fleksibilitet, endring, mangfold  i 

stedet for motsetningene: visshet, kontroll, orden, stabilitet og likhet. Og det snakkes 

om selvstendighet, ansvar for egen læring, kreativitet, samarbeidsevne og sosial 

utvikling. Disse egenskapene og læringsmålene har ikke preget verken Clemets eller 

hennes departements innspill i skoledebatten.  

Samtidig vil ikke denne planen legge noen føringer når det gjelder arbeidsmåtene. De 

snakker om  kreativitet og tillit til skolen og lærerne, derfor kan reformpedagogikkens 

arbeidsmåter fungere side om side med kateterundervisningen. Man kan ikke si at en 

undervisningsmåte er bedre enn en annen. Lærere må velge den måten som passer 

både på elevmaterialet og på formålet med undervisningen og læringsmålene. 

Kunnskapsløftet oppfordrer til variasjoner og mangfold i  arbeidsmåter og løsninger, 

og kan på denne måten stimulere til leting etter ”flere veier til Rom” og dermed kunne 

imøtekomme mangfoldet i elevgruppen bedre.  

Deregulering og  desentralisering   
lokal frihet og lokalt ansvar  

Skolen har klart fått en større selvråderett enn tidligere, der kommunene har overført 

en lang rekke av oppgaver til skolene. Eksempler på dette er at skolen disponerer 

friere økonomien sin selv, lønns - og driftsbudsjetter kan ses under ett. Praktiske 

organiseringer som gruppestørrelse og fordeling av arbeidsoppgaver blant lærere  

bestemmer skolen selv, de ansetter personalet selv, og de står fritt i å sette i gang 

fornyelsesarbeid og kompetanseheving (Telhaug& Mediås 2003:410). Dette er bra, så 

lenge kommunen og skoleledelsen og lærerne er enig om å prioritere hensynet til 

elevenes muligheter for optimalt å kunne få utnytte sine evner og anlegg i et 

inkluderende fellesskap, og at det avgjørende for å få til dette er lærernes kompetanse. 

Men bare få måneder før den endelige innføringen av L06,  hadde kun 2 av 10 lærere 
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fått kompetansehevingskurs, til tross for at de slutter opp om Kunnskapsløftet 

(Eliassen 2006).  

5.5.3 TPO som virkemiddel i Kunnskapsløftet/L06 

Det som blir sagt direkte om TPO er (mine uthevninger): 

”Tilpasset opplæring” innebærer større mangfold i de løsninger og arbeidsmåter 

som velges slik at disse er tilpasset situasjonen for den enkelte elev, lærer og 

skole...øke det lokale handlingsrommet”...”Tilpasset opplæring innebærer at alle 

sider av læringsmiljøet ivaretar variasjoner mellom elevenes forutsetninger og 

behov” (St.meld.30:86). Fra læreplanen: 

Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå, de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal 

gi tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig grad av 

måloppnåelse, jfr. opplæringsloven § 1-2. Dersom en elev åpenbart ikke har utbytte 

av eller er i stand til å arbeide med mål i en eller flere læreplaner for fag, gjelder de 

ordinære unntaksreglene i opplæringsloven. (Utd.og forsk.dep 2005b:1). 

Tilpasning av undervisningen har stått sentralt i norsk skolepolitisk og pedagogisk 

tenkning siden mellomkrigsårene (Telhaug 2005:165). Det virker som TPO i L06 har 

blitt tillagt en enda større betydning som virkemiddel for å oppnå målene. Det 

understrekes at elevene skal stimuleres i høyest mulig grad og  det oppfordres til å 

finne et enda større mangfold av løsninger og at alle sider av læringsmiljøet ivaretar 

prinsippet. Begrepet defineres ikke klarere, men det understrekes at skolen må møte 

elevene med et mangfold av løsninger, altså en oppfordring til å tenke nytt. 

I Kunnskapsløftet ser den sterke vekten på tilpasset opplæring  mer ut til å være et 

uttrykk for en individualisering og nærmest som et alternativ til den 

sosialdemokratiske  enhetsskolen, slik også Bachmann og Haug tolker det 

(2006:16):”Det enkelte individs basiskompetanse  foreslås slik å erstatte L97s vekt på 

en mer helhetlig allmenndannelse med  fokus på fellesskapets referanserammer” 
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I Kunnskapsløftet/L06 synes altså TPO  å være et politisk uttrykk for en individ- og en 

resultatorientering i tråd med  liberalistiske tankebaner. TPO blir et virkemiddel for å 

heve det faglig nivået i norske skoler. 

På det didaktiske planet ser det ut til å være et pedagogiske differensieringstiltak: 

“For å gi et likeverdig tilbud, må skolen gi en variert og differensiert opplæring. Det 

er dette som ligger i opplæringsloven bestemmelser om at opplæringen skal tilpasses 

elevenes og lærlingenes forutsetninger” (Stortingmeld.30:85). 

Didaktisk tenkning har gått over til å bli ”output” - styrt i stedet for som til nå, - være 

”input” - styrt (Afsar m.fl 2006:102 ). Dannelsen, en utvikling av elevens identitet, 

som møtet med innholdet, fagene og fellesskapet skulle stimulere (”input”), kan se ut 

til å være avløst av individets dannelse gjennom utvikling av sin egen 

basiskompetanse og bedring av prestasjoner (output”). 

5.6 Kursendring - En drøfting av mulige utfordringer  

Her drøfter jeg noen mulige konsekvenser av kursendringen, noen utfordringer for 

lærerne, hele tiden med tanke på tilpasset opplæring. 

 Trekk fra en restaurativ pedagogikk  
Telhaug (1992) brukte begrepet  restaurativ pedagogikk om en blanding av 

nyliberalisme og ny-konservatisme som oppstod i engelsk skolepolitikk på 80-tallet. 

Denne tenkningen var både opptatt av valgfrihet og svekket sentral styring og 

samtidig kunne den legge vekt på nasjonalisme og autoritet- med trang til å samordne 

og styre via klare mål og teknisk-kognitive kompetansekrav (Telhaug 1992:13-20). 

Denne pedagogikken var svært opptatt av kvalifisering og kompetanse for arbeidslivet 

og var mer opptatt av produktet av undervisningen enn av prosessen. Mål ble oftest 

beskrevet ved hjelp av begreper som nivå, kvalitet, kompetanse, produkt og 

effektivitet, og man var lite opptatt av forhold som kritisk holdning og selvstendighet. 

Den sprang ut av en utviklings-optimisme som bygget på at teknikk og vitenskap er 

positive krefter. Den restaurative pedagogikken var opptatt av kvalitetssikring 
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gjennom ulike former for vurdering, og konkurranse og belønning ble omtalt med 

entusiasme(ibid:21).  

Mange trekk ved denne reformen faller sammen med en restaurativ pedagogikk som 

Telhaug beskriver den. Den er basert på en “back to basics”- ideologi med klarere 

faglig målstyring og nasjonale kontroll- og vurderingsinstrumenter, noe også L97 ble 

kritisert for av reformpedagogene. 

Reformen Kunnskapsløftet dreier seg mye om effektivisering av læringsarbeidet p.g.a. 

internasjonaliseringen av norsk økonomi som betinger en bedre tilpassing mellom 

skolens innhold og næringslivets behov (Telhaug 2005:169). Økt fokus på teori og 

faglige resultater, på delegering av myndighet og ansvar til kommunene og skolene  er  

tiltak for å styrke det faglige nivået i skolen som igjen er nøkkelen til økonomisk 

framgang for Norge, alt i et samfunnsnyttig perspektiv (Telhaug 2005:168-169).  

Hva betyr så denne, eventuelle tilbakevendingen til en type “kunnskapskole” for 

TPO? Med økt fokus på kognitive ferdigheter, kunnskapsfag, prestasjonsvurderinger 

og konkurranse om resultater er det også en større gruppe elever som vil føle seg som 

tapere til tross for tilpasset opplæring. Det virker som det kan være en innebygd 

motsetning i at man både skal øke fokus på prestasjoner, samtidig som man skal 

utvide mangfoldet og gi flere tilpasset opplæring innenfor fellesskapets ramme. 

Fokus på læring  
Svein Østerud (Gunnesdal 2006) mener at planen avslører et instrumentalistisk syn på 

kunnskap, der kunnskap og læring kvantiseres og måles som om de er en tekniske 

størrelser, en kunnskap det er opp til  departementet å definere om er relevant eller 

ikke. Evnen til å sette kunnskapen i en sammenheng, reflektere over den og omsette 

den i samfunnet rundt, er ikke mye vektlagt. Han mener at heller ikke de fem 

basisferdighetene er uttømmende for å møte de komplekse utfordringene i dagens 

kunnskapssamfunn, som Clemet sier i St.meld 30. For å kunne fungere optimalt i et 

slikt samfunn, trengs evne til å resonnere analytisk og til å samarbeide, evne til å 

planlegge eget liv og til å føle empati, og ikke minst evnen til kreativitet (ibid). Slike 
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ferdigheter, som OECD omtaler som nøkkelkompetanse (Afsar 2006:107), nevnes noe 

under presentasjonen av fagene i fagplanen, men igjen - de virker mindre 

betydningsfulle siden de kommer i relieff mot  det som er målbart og det som skolene 

skal konkurrere om.  

På en annen side sier Kvalitetsutvalget at  å forsterke målsettingen om tilpasset 

opplæring innebærer en skjerpet oppmerksomhet på den lærende og den lærendes 

motivasjon og opplæringsbehov (NOU 2003:16 s. 12). Når TPO ut i fra denne 

forståelsen, anvendes som et virkemiddel til å heve den almene basiskompetansen og  

det faglig nivået i norske skoler, flyttes fokus over til barns læring og barns 

motivasjon. I denne sammenhengen er back to basic tydelig nødvendig. PISA prøvene 

tar nettopp utgangspunkt i læringsstrategier, bevisstheten omkring dem, og evne til 

kritisk tenkning (St.meld 30:33). Slike grunnleggende ferdigheter er satt på 

dagsordenen i alle land som har vært med i undersøkelsen. Den nye planen har tatt 

kompetansebegrepet til seg og kombinert det med en rekke ferdighetsmål (Afsar 

2006:107).  Med konsentrasjon om læringsstrategier kan vi bedre læringseffekten for 

alle, og særlig heve kompetansen for svake “lærende”. 

Britt Ulstrup Engelsen (2006) mener at L06 preges av et konstruktivistisk syn på 

læring, der læring ses på som en prosess hvor den lærende selv konstruerer kunnskap i 

møtet med utfordrende læringssituasjoner. Hun kaller det oppdagende læring som har 

røtter i Deweys aktivitetspedagogikk, men som er overtatt av en vitenskapssentrert 

læreplantenkning som framhever verdien av at elever selv oppdager og anvender den 

vitenskaplig tenkemåte og metode (Engelsen2006:212). Eksempel fra 

Læringsplakaten som understøtter dette synet, er målet om å stimulere elevenes og 

lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk 

tenkning, samt at i  naturfagplanen er overskriften på noen kompetansemål nettopp 

“forskerspiren”. I Stortingsmelding 30, heter det : For å skape en læringskontekst der 

elevene kan bidra til å skape egne utfordringer, kreves en lærerolle og en opplæring 

som fremmer deltakelse, aktivitet og samspill (ST.meld 30:16). 
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Læreren 
Mange uttalelser i forbindelse med reformen uttrykker en tillit til læreren, noe som 

kan tolkes som en vilje til å gjenreise lærerens autonomitet. ” Lærere som er 

kompetente, engasjerte og ambisiøse på elevenes vegne, er skolens viktigste ressurs” 

(St.meld 30:24). Kunnskapsløftet og L06 kan på denne måten gi  en ny giv og en ny 

status til gode lærere og gode skoler som bedrer læringsmiljøet og hever læringsnivået 

i klassene sine. 

 Ellen Steina er  rektor ved friskolen” Nyskolen i Oslo”, en skole med selvinitiert 

læring og ivaretakelse av elevens nysgjerrighet, motivasjon og lærelyst som 

pedagogiske mål. Hun sier i en samtale 12.02.07, at Kunnskapsløftet for dem er en 

gave. Nå får de aksept for å arbeide tverrfaglig, med basiskunnskapen som den 

sentrale ferdigheten som knyttes til ulike naturlige aktiviteter eller  problemstillinger. 

De føler at de har fått større frihet til å velge metoder, og det passer dem bra. Hun 

opplever  at fokuset på tydelige, konkrete læringsmål er fordelaktig både for lærere og 

elever. Det er lettere å gå videre for sterke elever, samt at det er mer oversiktlig i 

forhold til å dele opp mål i kortere etapper for elever som strever faglig. På spørsmål 

om ikke de nasjonale prøvene binder opp mye av undervisningstiden, svarer hun at de 

avholder prøvene, men lar dem ikke få styre innhold og undervisningsmåter. Det er 

bare prøver, på linje med andre prøver som de også har. 

Noen lærere ser det altså som en mulighet til å drive en helhetlig undervisning, mens 

andre lærere blir tynget av det store ansvaret det er å ikke lenger ha er læreplan med 

masse anvisninger om mål for faget, om litteratur, om progresjon og metoder slik L97 

gav dem. For dem innebærer friheten kun at en stor arbeids-og ansvarsbyrde blir lagt 

på deres skuldre. Læreren står uten tvil foran større utfordringer når han/hun skal 

utforme den lokale læreplanen og gjennomføre undervisningen enn tidligere. Han/hun 

har fått større ansvar for - , men også større mulighet til å prege innholdet i 

undervisningen, bare resultatmålene blir nådd. Dette kan føre til et mangfold av måter 

å tilpasse på, til diskusjoner om egnede arbeidsmåter og om hva læring er. 
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Mangfold,lokal frihet - og ansvar 
Godt lokalt læreplanarbeid er grunnleggende for tilpasset opplæring. L06 forutsetter 

at lærerne har solid kompetanse for utvikling av slike planer. Under evalueringen av 

L97 kom det fram at lærernes egne års- og halvårsplaner ble utformet gjennom en 

kombinasjon mellom en bestemt lærebok og læreplanen (Bachmann&Haug2006:103). 

Dette  kan tyde på at en løsere og mindre innholdsbeskrivende læreplan, som L06, i 

enda større grad kan åpne for at lærebøkene, eller godt innarbeidete praksisformer, 

blir styrende i utformingen av de lokale planene. 

Med en ”løs” læreplan vil variasjonene fra klasserom til klasserom og fra skole til 

skole øke, og den nasjonale styringen av skolen, tuftet på et felles kunnskapsgrunnlag, 

vil minke. Dette kan få konsekvenser for kvaliteten i undervisningen, noe Gunn Imsen 

også ser som en mulig konsekvens (2003:27). Imsen sier at man må gjerne ha 

mangfold i skolen, men synes det er vanskelig å akseptere et mangfold som innebærer 

at noen skoler har dårligere kvalitet enn andre (Jakobsen 2003), for ulikhetene i 

skolen er store nok som de er. Den politiske oppgaven bør nå være å skape en jevnere 

kvalitet i skolen, ikke å skape større forskjeller mellom skoler. Et markedsliberalistisk 

”frislipp” av både faglig innhold og pedagogisk profilering vil med all sannsynlighet 

føre til større ulikheter i resultatkvalitet, sa hun videre på en konferanse ved 

Høgskolen i Oslo den 13. mars 2003 (Jakobsen 2003). 

Bachmann og Haug  peker også på at Kunnskapsløftet faktisk vil kunne resultere i en 

kunnskapskløft, dersom tilpasset opplæring utelukkende relateres til individualisering,  

isolert fra felles nasjonale kompetansekrav og mål (Bachmann &Haug 2006:40). De 

ser, i likhet med Telhaug, at den lokale friheten er en ansvarsoverdragelse til 

skoleeier, skoleleder, lærere, elever og foreldre, og antyder at dette er en strategi : Nå 

står de  ansvarlige for læringsresultatene som skolen produserer (ibid:18). Ansvaret 

kan bli mer tyngende enn frihetsfølelsen klarer å holde oppe. 

Dessuten kan den lokale friheten åpne for mulighet for en kommune til å spare 

penger. Nrk gjorde en undersøkelse blant rektorer i februar 2006. Resultatet ble 

offentliggjort 28.02.06 på PI nyheter: Rektorer i  500 skoler i grunnskolen medgir at 
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de  pga økonomiske årsaker, har opprettet større klasseenheter enn det de syns er 

pedagogisk forsvarlig. De har forsøkt å imøtekomme kravet om å prioritere norsk, 

matte, engelsk, og for å kunne lage mindre grupper i disse fagene for å drive bedre 

tilpasset opplæring, har de samlet elevene i store grupper i andre deler av fagene. 

Rektorene mente at større klasseenheter gjør det vanskelig å gjennomføre god 

tilpasset opplæring. 

Skogen m.fl (2003:9) fant at det for kommuner er et vesentlig anliggende er å 

redusere timene til enkeltvedtak, men dette ser i hovedsak ut til å være økonomisk 

begrunnet.  

Hensynet til lokal handlefrihet for skoleeier gjør at sentrale myndigheter ikke lenger 

blir ansvarlige dersom kommunene bruker sparing som et motiv for å disponere 

midlene sine. Ansvaret for det faglige nivået i norsk skole er heretter plassert på hver 

kommune, hver skole og til syvende og sist –på hver lærer.  

Telhaug (2005:88) sier dette klart: .. deregulering av skolens organisering.. har 

ganske tydelig hatt til formål å erstatte det nasjonale fellesskapet og den nasjonale 

likheten med et system som fører mer ansvar over på de enkelte skoler, skoleledere, 

lærere og elever. 

Clemet bebudet et systemskifte i måten skolen skulle styres på. Hun har holdt ord. 

5.7 Oppsummering  

Kvaliteten av opplæringen skal bedres ved offentlig innsyn, større lokal frihet, økt 

konkurranse ved økt vektlegging på teoretiske og målbare kunnskaper og ferdigheter 

gjennom en individualisering av opplæringen. Når det gjelder styring av skolen med 

klarere kompetansemål, økt lokal handlefrihet og plassering av ansvar på kommune, 

skole og lærere, så har det blitt et systemskifte i forhold til tidligere planer. 

Metodefriheten har vi bare fått tilbake fra M87. Men det ser ut til at verdiene som vi 

skal tufte opplæringen på også har endret seg med Kunnskapsløftet, selv om 

utviklingen har gått over år.  
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Maktutredningen 2003 beskriver individualisering som en sentral tendens i samtiden. 

Den innebærer at gruppetilhørighet går i oppløsning og stabile kollektiver mister 

betydning. Enkeltpersoner kan i større grad regissere seg selv og velge livsløp og 

karriere. Det er nære forbindelser mellom globalisering og individualisering (NOU 

2003 :19 s 13). Det er altså ikke lenger bare Høyres politikk, for  St.melding 30 hadde 

bred støtte fra alle partier på de fleste av synspunktene (Telhaug 2005). Det er heller 

ikke bare norsk utdanningspolitikk. Vi er en del av en verden som akkurat nå 

verdsetter individualisme, konkurranse og resultater.  

 Men denne planen, som alle andre læreplaner, er også satt sammen av flere grunnsyn, 

og alle kan finne noe av sitt.  

Ved siden av et systemskifte i måten skolen styres på, ser det ut til å ha foregått en 

kursendring i betydningen verdiskifte. Det ser ut til at av de fire målene for utdanning 

i reformen og L06,  er hovedvekten lagt på nyttehensynet, noe Hernes’ reform også la 

vekt på, - men uten å miste de andre målene av syne. Målene om nasjonal forankring, 

om sosial integrering og om demokratisk dannelse virker mindre betydningsfulle som 

normerende ramme rundt sosialisering og læring i Kunnskapsløftet/L06 (Afsar m.fl 

2006:105 viser til Kjeldstadli 2006). De har fått mindre omtale enn i reformen og 

læreplanen av 97. Bachmann og Haug (2005:18)  sier det slik: Interessen for 

individuell tilpasning har med dette blitt en del av ei ny ideologisk orientering i norsk 

utdanningspolitikk. 

 Et interessant perspektiv er dermed hvordan lærerne i praksis balanserer på linen 

mellom tilpasning innenfor fellesskapets rammer og tilpasning som individualisering. 
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6. Tilpasset opplæring i praksis 

6.1 Innledning 

I dette kapittelet vil jeg forsøke å belyse begrepet, samt drøfte det noe i lys av et 

utvalg av norsk klasseromsforskning. Jeg gir en oversikt over hva som preger norske 

klasserom og holdninger i dag, den operasjonelle læreplanen, slik det kommer fram 

gjennom ulike forskningsrapporter. Bachmann og Haug oppsummerer med at det står 

dårlig til med TPO i praksis, at vi fortsetter segregeringen, mens Gunn Imsen mener 

lærere har lykkes i å finne en fin balanse mellom fellesskap og tilpasning, men at 

observasjonene også viste at den tilpassede opplæringen ligger ”midt i laget”. De har 

to ulike utgangspunkt for sin forståelse og ulike målestokker. Jeg har sett på noen 

forskeres ulike forståelsesrammer for begrepet. 

Forskning har funnet sammenheng mellom faktorer som påvirker læring, men bare 

ca.10% av dem kan bestemmes ut i fra skolesammenhenger (Imsen 2003:4). De 

skolerelaterte faktorene som korrelerer høyt med læringsresultat, er motivasjon og 

forventning om å lykkes. Det er skolens klare utfordring å utvikle en felles 

læringskultur med høye forventinger om resultater og om et godt sosialt miljø- der 

elever  blir tett oppfulgt. 

Jeg har tatt med en stemningsrapport fra min egen skole under innføringen av L06, 

der lærere sier hva de legger i begrepet og hva de mener det innebærer for deres 

praksis. 

Mange lærere og noen forskere tolker TPO som bl.a. elevaktive arbeidsmåter og 

hevder en reformpedagogisk forståelse for læring, men praksisforskning viser at vi 

fremdeles underviser ved kateteret med læreplanen og læreboka i hendene. Jeg drøfter 

noe om hva som kan være grunnen til forskjellen mellom liv og lære. Er der mangelen 

på et klart læringsbegrep? I vår forståelse av TPO? I reformpedagogikken? Ligger det 

i læreplaners vesen? 
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Jeg viser også her til forskning av Solstad m.fl. (2003), Imsen (2003), Skogen m.fl ,og 

særlig støtter jeg meg på Bachmann og Haug igjen (2006).  

6.2 Forskning på tilpasset opplæring 

Når nye utdanningsreformer iverksettes, støtter politikerne seg på forskningsrapporter. 

Jeg vil her vise at forskere har ulike utgangspunkt mht. forståelsesrammer og 

pedagogiske orienteringer når de skal se på tilpasset opplæring i praksis.  

6.2.1 Forskeres ulike utgangspunkt 

Kristin Clemet skrev i en kronikk i Dagbladet våren 2003: “ Forskingen er ofte 

ideologisk…Forskere med ulik ideologi kommer frem til ulike resultater basert på de 

samme dataene”. Hun fikk likevel anerkjennelse for nettopp å bruke 

forskningsrapporter for å skaffe seg kunnskaper om skolen før hun mente noe 

(Telhaug 2005:47). Peder Haug sier det slik om årsaken til ulike forskningsresultater:  

Dei same fenomena kan også opptre og oppfattast forskjellig, avhengig 
av utgangspunkt, tilnærming og analysegrunnlag og av kven som er 
aktør. Dette er ein sentral del av det vitskaps-teoretiske grunnlaget i 
konstruktivismen, og som står sterkare og sterkare i forskingsfeltet. Den 
legg vekt på at kunnskap er sosialt og kulturelt konstruert, og at ulike 
personar kan konstruere kunnskap om det same med forskjellig innhald 
og resultat. Ein konsekvens av dette er at same sak og hending kan bli 
oppfatta, forstått og vurdert forskjellig frå person til person. Empirien 
og analysane som prosjekta presenterer, kan stå i strid med kvarandre  
(Haug 2004:14).  

På bakgrunn av denne forståelsen kan aldri forskning få et enhetlig syn på hva som er 

uttrykk for f.eks. god tilpasset opplæring, og for vurdering av hva som er 

betydningsfulle faktorer i en gitt sammenheng. Det er viktig å hele tiden huske på at 

forskernes egne ståsteder faktisk påvirker deres måte å trekke konklusjonene på. 

Jan Tøssebro mener at noen ganger kan til og med forskningen virke overkritisk fordi 

forskere har tatt idealene i den politiske retorikken mer alvorlig enn den var tenkt. 

Ofte er denne forskningen bestilt av styringsverket og slik oppdragsforsking kan være 
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motivert ut i fra et behov for å korrigere kursen og ikke ut i fra ønsket om en generell 

kritsk gransking av helheten, inkludert målene. Men dermed blir eventuelle 

kritikkverdige forhold en del av en institusjonalisert selvkritikk og en del av det 

moderne styringssystem. Forskerrollen blir å påpeke mangler ved realisering av 

målene, men bidrar gjennom dette til å revitalisere de samme målene (Tøssebro 1999 

:270). 

Når Bachmann og Haug ser på forskningen som ble gjort for å evaluere L97, 

konstaterer de også at mye av forskningen ofte bruker de politiske intensjonene som 

grunnlag for undersøkelsene. Det interessante er at forskningen er svært lojal mot de 

politiske tilnærmingene til tilpasset opplæring, uten å knytte forståelse og definisjoner 

av begrepet til uavhengige kritiske analyser av det politiske innholdet og formålet 

med begrepet (2006:19).   

 Dermed kan det hende at forskningen ikke fanger opp den tilpasningen som faktisk 

skjer i skolehverdagen, for det kan ikke tas for gitt at skoler og klasserom endrer 

praksisen sin i tråd med reformenes mål. “Hvordan praksis reflekterer og tilnærmer 

seg  begrepet, er derimot ikke i samme grad anvendt som utgangspunkt for  

forskningen på tilpasset opplæring ( Bachmann, Haug 2006:40). 

 Spørsmålet om utbredelse og  holdninger til tilpasset opplæring er derfor helt 

avhengig av forskernes definisjon av begrepet. Problemet  med mye av den 

gjennomgåtte forskningslitteraturen er at konsekvensene av forskningens egne 

definisjoner og tilnærminger ikke drøftes (Bachmann & Haug 2006 : 28). 

Når f.eks. Gunn Imsen undersøker læringsmiljøet, definerer hun ikke TPO nærmere, 

men hun nevner det som en av flere kategorier i læringsmiljøet, på linje med 

elevaktivitet, ledelse, foreldremedvirkning (Imsen 2003:3). Progressive 

undervisningsformer ble definert som det som inkluderer tilpasset opplæring, 

organisering i grupper, elevsamarbeid, elevmedvirkning i valg av innhold og 

arbeidsmåter, fokus på større emner og ikke detaljerte fakta, bruk av nærmiljøet som 

kontekst samt prosessorientert i motsetning til produktorientert evaluering (ibid:13).  
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Når Skogen med flere skal undersøke hvordan skolen tilpasser undervisningen sier de 

at for å kunne være aktive deltakere i det faglige fellesskapet må elevene møte 

utfordringer som er tilpasset deres forutsetninger. De må med andre ord ha tilpasset 

opplæring. Vi har valgt ut underområdene pedagogisk og organisatorisk 

differensiering, læring, samarbeid og elevmedvirkning for å vise noen sentrale sider 

ved tilpasset opplæring i kommunen (Skogen m.fl 2003:11). TPO  forstås her som et 

overordnet begrep som innebærer bl.a. differensiering, læring, samarbeid, 

elevaktivitet. 

Bachmann og Haug (2006:) mener at Solstad, Rønning  og Karlsen bygger i sin 

evaluering av Reform 97 på oppfatningen av at tilpasset opplæring kan knyttes til - og 

fremmes best gjennom elevaktive eller frie  arbeidsmåter og lokalt lærestoff. De tar 

dermed utgangspunkt i bestemte læringspsykologiske  teorier som Dewey og 

Vygotsky, Piaget. Andre forskere har tilsvarende forankring i visse læringssyn uten å 

tilkjennegi dette, f.eks. Markussen m fl. som snakker om lærere som  bygger stillas og 

opererer innenfor elevenes nære utviklingssone (Bachmann &Haug 2006:78 viser til 

Markussen et al. 2003: 177). Adressen til Bruner og Vygotsky er likevel klar.  

6.2.2 Forskeres praksisrefleksjoner.  Noen kategorier 

Noen undersøkelser som Bachmann og Haug har gått igjennom, har et nokså ensidig 

fokus på individuell tilpasning, isolert fra alle de andre hensynene undervisningen 

også skal forholde seg til som f.eks. lærestoff, demokrati og medbestemmelse. Noen 

definerer TPO som en metodikk eller en undervisningsmetode og lager dermed en 

innsnevring i forståelsen av begrepet.  De fleste tilnærmingene, inkludert  Bachmann 

og Haugs egen definisjon, understreker en videre forståelse, der definisjonene tar 

utgangspunkt i politiske visjoner og ideer, der TPO blir et virkemiddel for dannelse, 

for likeverd, for fellesskapet eller for inkludering. Uansett definisjoner, så får de 

konsekvenser for forskningens resultater. 
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TPO i snever betydning  
Som nevnt definerer Gunn Imsen tilpasset opplæring som en del av en progressiv 

pedagogikk, forstått som en  frigjøring fra lærebøkene, kreativitet  fra lærerens side, 

tilpasning til elevenes interesser og behov, og tilrettelegging av elevaktive 

arbeidsformer (Imsen, 2003: 65). 

Solstad, Rønning  og Karlsen knytter altså sine oppfatninger bl.a.  til elevaktive eller 

frie  arbeidsmåter og lokalt lærestoff, men også til en ideologisk betydning (som jeg 

nevner senere)  

Andre forskere som Anne-Lise Arnesen og Unn Solli knytter også begrepet tilpasset 

opplæring til en generell elevsentrering (Bachmann og Haug viser til Anne-Lise 

Arnesen og Unn Solli 2003: 38). 

Skogen med flere definerer det som nevnt som et overordnet begrep som innebærer 

bl.a. differensiering, læring, samarbeid, elevaktivitet (Skogen m.fl 2003:11). 

TPO i en ideologisk betydning 
Det meste av forskningen knytter som sagt begrepet til en politisk og ideologisk 

forståelse. Erling Lars Dale og Jan Inge Wærness gjør også det når de knytter sin 

definisjon til opplæringsloven, og ser det som et krav om å innrette opplæringen etter 

den enkeltes læreforutsetninger og evner når det gjelder oppnåelse av kompetanse 

gjennom elevens eget læringsarbeid i et arbeidsfellesskap innenfor forordninger 

knyttet til enhetsskolen. (Dale & Wærness, 2003: 31 gjengitt i Bachmann& Haug 

2006:22 ) De behandler verken differensiering eller tilpasset opplæring som 

overordnede verdier i seg selv for opplæringen, men som virkemiddel for elevenes 

dannelse, utviklet i en opplæring tilpasset deres ulike forutsetninger og evner. 

Solstad, Rønning og Karlsen (2003) forstår også tilpasset opplæring som et viktig  

prinsipp  og et virkemiddel for å nå idealet om en likeverdig skole for alle. En 

likeverdig skole skal nås ved å skape læring og utvikling som er tilpasset den enkelte 

elev og elevgruppe og det enkelte lokalsamfunn, som imøtekommer forskjelligheten 

innenfor fellesskapet (Bachmann /Haug 2006:26 viser til Solstad m.fl.).  
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Marit Strømstad,Kari Nes og Kjell Skogen 2004) knytter begrepet tilpasset opplæring 

til prinsippet om inkludering ( vist til av Bachmann/Haug 2006 :25).  De plasserer 

tilpasset opplæring som et kjernebegrep i en inkluderende skole - et virkemiddel for  

tilrettelegging for mangfoldet. 

Bachmann og Haug (2006) ser at en definisjon av dannelse kan være  en 

sosialiseringsprosess som fører til at man forstår, behersker og kan delta i de vanlige 

kulturformene i tenkemåter, handling og kunnskaper innenfor et variert felt. Dette 

åndsvitenskaplige dannelsesidealet kan sammenliknes med tilpasset opplæring. De 

mener at det er nære relasjoner mellom blant annet tilpasset opplæring og de helt 

basale  pedagogiske grunnlagsspørsmål der barnet innføres i et fellesskap, slik som 

enhetsskolen fungerer. Med L06 er ikke elevenes kompetanse lengre  knyttet til 

innholdet og utviklingen av en fellesskapsidentitet, men mer til utvikling av elevenes 

individuelle selvregulerte krefter. Med deres ord er dannelsen gått fra ha et materielt 

dannelsesfokus over til et fokus på elevenes formaldannelse (Bachmann&Haug 

2006:32). Dannelse kan også beskrives som beherskelse av de metodene som gjør  

eleven i stand til å tilegne seg det innhold som han eller hun møter i senere  

livssituasjoner dvs ”å lære å lære”(ibid).  

Som du spør - får du svar 
Så når forskere forstår TPO som praktiserte elevaktive arbeidsformer, blir 

konklusjonen at TPO er mangelfull i dagens skole fordi få praktiserer denne formen, 

helt til Peder Haug kommer og  nyanserer dette bildet etter en praksisundersøkelse 

nylig:  vi har funnet mer tilpasset opplæring enn det som har blitt dokumentert 

tidligere. Han forklarer det med at undervisningsmåter, som kateterundervisning, som 

man har antatt ikke samsvarer med kravene til tilpasset undervisning, likevel kan 

fungere slik” (Mauren2007). Lærere kan føre en dialog med en hel klasse, vinkle 

temaet og komme med eksempler slik at alle kan henge med, der elevene er aktive, 

preger kunnskapstilfanget og tar til seg lærdom etter evne. Dersom en slik forståelse 

ligger til grunn for forskingen, så står det bedre til med TPO i den norske skolen.  
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Slike begrensninger i forskningen er viktig å ha i minne når vi blir presentert for 

tilstandsrapporter.  

6.3 Hvordan står det til i klasserommene? 

- De operasjonaliserte planene   

Etter evalueringen av L97 foreligger det fyldig dokumentasjon på den norske 

skolepraksisen. Den er naturligvis ikke entydig, men ser ut til å peke på noen 

tendenser i samme retning.  Jeg viser hovedsaklig til Solstad m.fl. (2003), Imsen 

(2003), Skogen m.fl. og Bachmann og Haug (2006). Gjennom denne omfattende 

kartleggingen av enhetsskolen avsannes myten om likheten i norske klasserom:  Det 

er påvist store forskjeller i skolekultur mellom skolene. Det betyr at forestillingen om 

den norske grunnskolen som en uniformert enhetsskole ikke har noe tilsvar i 

virkeligheten (Imsen 2003:26). Noen kjennetegn ved skole-Norge i dag ser likevel ut 

til å være:  

Et lavt faglig trykk 
Bachman og Haug (2006:50) viser til ulike forskere som Klette (2003),Dale & 

Wærness (2003, 2005), Nordahl (2005), Kjærnsli et al.(2004) og  Lie et al.,(2001) 

som alle har kommet fram til at trykket og fokuset på læring generelt er for lavt i 

norske klasserom, både når det gjelder tydelig progresjon, faglig fordypning, 

sammenheng og krav til elevene.  

Resultater fra PISA - undersøkelsene både fra 2000 og 2003 bekrefter en opplæring 

som ikke setter høye nok faglige krav, kombinert med uro og sløsing med tid. Lavt 

faglig trykk, kombinert med sterk individualisering, kan gjøre det vanskeligere å 

trekke med de lite motiverte elevene, som kanskje også har lav kulturell kapital, sier 

Bachmann og Haug (ibid).  

Nordahl er den norske forskeren som kanskje går lengst i å forklare sammenhenger 

mellom undervisning og læringsresultater. Undervisningen fenger ikke, den er 
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forutsigbar og lite variert. Den er preget av lærerstyring, kontroll og mye bruk av 

læreboken. Han legger ansvaret i stor grad på den enkelte skoles læringsmiljø 

(Bachmann og Haug 2006:56 viser til Nordahl, 2005 /2000). 

Imsen har kommet til en helt annen konklusjon om hva som preger skolen i dag 

(Imsen 2003:18) :“Bildet av norske klasserom som slappe varmestuer hvor man bare 

leker, trives og koser seg, støttes verken av lærernes vurderinger, elevenes svar eller 

av våre observasjoner. Det er likevel grunn til merke seg at det fins et potensial for 

forbedring.” Hun finner mye god planlegging, orden og klarhet med hensyn til 

arbeids- oppgaver i sin undersøkelse. Hun korrigerer dermed  det dårlige inntrykket 

PISA- undersøkelsen har gitt av den norske skolen (ibid:27). Udisiplinert oppførsel er 

sjelden og  elevengasjementet er gjennomgående bra selv om det  avtar noe med 

økende klassetrinn, sier hun.  

En annen studie gjort innenfor evalueringen av Reform 97  konkluderer med at 19 % 

av de norskspråklige og 55 % av de minoritetsspråklige har hatt et dårlig eller meget 

dårlig læringsutbytte (Bachmann & Haug 2006:83 viser til Øzerk 2003). På 

ungdomsskole- og videregående nivå er det er nesten dobbelt så mange 

minoritetsspråklige som majoritetsspråklige elever i det svakeste prestasjonssjiktet 

(UFD b 2003:4). Ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn er underrepresentert i 

norsk høyere utdanning, til tross for at  undersøkelser viser at minoritetselever er 

positivt innstilt til skolen, og at både foreldrene og elevene selv har høye 

utdanningsambisjoner (ibid). 

Forskning viser at godt tilrettelagte tiltak for minoritetsspråklige barn i barnehage har 

positiv innvirkning på barnas skolestart. Det flerkulturelle perspektivet er i liten grad 

ivaretatt i læreplaner og lærebøker (ibid). 

6.3.1 Skolerelaterte faktorer med innvirkning på læringsresultatet 

 Mange faktorer som er avgjørende for barns læring som evner og foreldres 

utdannelse, ligger utenfor skolens domene, og  nettopp disse korrelerer høyt med 

elevenes prestasjoner i Imsens undersøkelse.  
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Deltakelsesraten i høyere utdanning for personer med høyt utdannede foreldre er 40 

prosent mot 8 prosent for personer med foreldre med grunnskoleutdanning St.meld 16 

(2006-2007:13). OECD rapport fra 97 (ni land) konkluderer dessuten med at foreldre 

som er engasjert, interessert og støttende i barnets opplæring, fremmer barnets 

skoleprestasjoner (Glaser 2000 : 39). Engasjement for samarbeid er positivt både for 

elev, foreldre og lærere og er noe skolen må være pådriver for å utvikle. 

Imsen undersøkte ulike faktorer på skolenivå og klassenivå, og fant at faktorer som 

hadde sammenheng med faglig utbytte var motivasjon, trivsel og –læreboka. 

Motivasjon 
Imsen fant at de to motivasjonsfaktorene selvoppfatning og mestringsforventning, 

korrelerte høyt med elevenes prestasjoner. Dette forteller, at det er like relevant å 

vurdere motivasjon og hvordan den stimuleres, som å vurdere prestasjoner alene. 

Motivasjon er noe som skapes i skolen, og den kan  derfor betraktes som et 

elevutbytte, sier Imsen (2003:28). God undervisning skaper god motivasjon og gode 

prestasjoner, som igjen forsterker motivasjonen.  

Ny forskning tyder på at elever som tror at intelligensen kan utvikle seg, opplever 

nettopp det. Forskerere fra Columbia University og Stanford University, Carol Dweck 

m.fl, fulgte 91  12-åringer  som hadde svake karakterer i matematikk, for å se hva 

motivasjonen og troen på å kunne bli bedre - hadde å si for matteresultatene. Alle 

elevene hadde i utgangspunktet like karakterer. De ble delt inn i to grupper som fikk 

samme undervisning. Men den ene gruppa fikk lære teorien om at hjernen har evne til 

å utvikle seg og bli mer intelligent. Denne gruppa fikk vesentlig bedre karakterer enn 

medelevene i den andre gruppa. Der fortsatte resultatene derimot å synke (Spilde 

2007).  

Trivsel  
Trivselen var like god på tvers av elevenes evner og sosial bakgrunn, noe som er i tråd 

med målsettingen for den norske grunnskolen (Imsen 2003:28). Bachmann og Haug 

bekrefter at trivselen er god i norsk skole, men finner at elevene som får 
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spesialundervisning trives noe dårligere enn andre elever. Elevene med sosiale 

vansker trives dårligst. På den andre sida ga vel 90 % av foreldrene til barn som fikk 

spesialundervisning på alle klassetrinn i 1997, uttrykk for at barna deres trives godt eller 

svært godt på skolen (Fra Stortingsmelding 23 1997-98: 4.4.2). Majoriteten av elevene 

er fornøyde med den undervisningen de får, men rundt 20–30 % trives ikke godt med 

undervisningstilbudet.  

Så viser brukerundersøkelsen at elevene som får spesialundervisning i grupper eller 

som enetimer trives bedre enn de som får undervisningen i vanlig klasse. 
Brukerundersøkelsen slår videre fast at de sosiale relasjonene i skolen fremstår som 
viktigere enn de faglige (Bachmann& Haug 2006:79). 

Skoler der elevene skårer lavt på mobbing, høyt på tilhørighet og respekt, har også 

jevnt over bedre faglig nivå (Skogen m.fl. 2003:16). Nesten alle elevene (92%) oppgir 

at lærerne har snakket med dem om mobbing. Det er likevel alvorlig når 15% av de 

foresatte sier at deres barn blir mobbet (ibid:17). Flere av minoritetselevene gruer seg 

ofte til å gå på skolen, noe som kan skyldes at de er mer utsatt for mobbing enn andre. 

Hvis en elev blir mobbet, går det ut over tilhørigheten i det sosiale fellesskapet så vel 

som det faglige.  

Læreplanen og læreboka – viktige planleggingsverktøy  
Imsen fant også at læreplanen ble brukt aktivt, og var lærernes viktigste 

planleggingsredskap ved siden av lærebøkene.  

Hun fant at lærebøkene har direkte betydning for elevenes faglige utbytte i de 

undersøkte fagene norsk og matematikk. Internasjonal forskning tyder på at så mye 

som 70 til 90% av undervisningen i sentrale fag kan være lærebokstyrt. Forskningen 

tyder videre på at det er de mest strukturerte fagene som er mest lærebokstyrt. Det har 

vært sagt at læreboka er den egentlige læreplanen fordi det er denne læreren følger 

(Turmo 1999, viser til Imsen 1997). 

Læreboka kan også begrense helhetsundervisning som prosjekt arbeid, særlig i 

aldersblandede grupper og i fådelte skoler,  siden lærebøkene er fagdelte og 
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klassetrinnsspesifikke (Solstad m.fl 2003:9). De kan også ha bidratt til en mer 

fragmentert kunnskapsstruktur.  

Imsen fant også at faktorer som man skulle tro hadde sammenheng med faglig utbytte, 

viste seg i å ikke ha det: 

Ledelsen-og lærende skoler 
Hvorvidt skolens ledelse var utviklingsorientert eller ikke, hadde ingen virkning på 

læringsutbyttet (ibid:27). Men generell forskning om lærende organisasjoner tyder på 

at sterk og opplyst faglig ledelse danner gode kollektive kulturer mellom tilsatte, 

elever og foreldre ved de enkelte skolene. Det er skoler preget av en samarbeidsånd, 

og ledelse og lærere er enige hvilken retning utviklingen bør gå. De holder bedre oppe 

et faglig nivå, og skaper et faglig miljø med høy pedagogisk bevissthet som fører til 

tett oppfølging fra lærernes side. Det viser seg at skoler med kollektiv samarbeidsånd 

utvikler seg raskere og mer positivt enn andre (Bachmann & Haug 2006:53 viser til 

Skalde & Skaret, 2005).  

TPO som reformpedagogisk grep 
Det mest overraskende, sier Imsen (2003), var at en progressivt profilert 

undervisning, med høy grad av elevaktivitet, ikke uten videre så ut til ha å noen 

virkning av betydning for elevenes kunnskaper, verken i positiv eller negativ retning. 

I  undersøkelsen som hun gjennomførte, viste det seg at lærere er i overveldende grad 

dominert av den  progressive pedagogikken (2003:11). Kvinnelige lærere er mer 

progressive enn de mannlige, det er mer progressiv orientering ved barneskolene og 

de kombinerte skolene enn ved ungdomsskolene og yngre lærere er mer progressive 

enn eldre. Men selv om lærernes ideologier er klart progressive, betyr ikke det at de 

gjennomfører en progressiv pedagogikk i praksis. Et vanlig mønster, slik både Imsen 

(2003) og Solstad m.fl ( 2003) observerte det, er felles gjennomgåelse fra tavla, 

kombinert med individuelt arbeid hvor læreren går rundt og hjelper. Gruppearbeid er 

mindre utbredt enn ventet. Reell elevmedvirkning når innhold og arbeidsformer skal 

velges, er sjelden.  
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Solstad m.fl (2003) beskriver at lærere som veiledere, inntar en nokså passiv og 

tilbaketrukket lærerrolle der de bare griper inn hvis elevene ber om det, eller hvis 

han/hun ser at eleven har store problemer med arbeidet. En god del lærere uttrykker 

usikkerhet i forhold til denne rollen og mener at bortkastet tid er en følge av at 

elevene famler i prosessen, og  de stiller dermed spørsmål ved læringsutbyttet. De har 

en tendens til å tenke at læringen sikres bedre gjennom mer tradisjonell undervisning 

som skaper progresjon og utvikling i faget (Solstad m.fl  2003:8). 

 Lærerne ser likevel på prosjektarbeid og temaarbeid som elevstyrte aktiviteter og som 

viktige forutsetningene for tilpasset opplæring, da de utnytter elevenes interesse, 

engasjement, motivasjon og skaper muligheter for kreativ utfoldelse. Sviktende 

metodisk kompetanse hos lærerne og for lite opplæring i slike arbeidsmåter for 

elevene, synes å være årsaker til dette misforholdet mellom intensjoner i L97 og 

praksis i skolen (Solstad m.fl.:1).  

Ein del lærarar praktiserer ikkje aktivitetspedagogikken, sier Peder Haug og 

oppsummerer erfaringene fra evalueringen L97 slik: Ein vinnar vil vere den 

formidlingsorienterte skuletradisjonen slik han har vore etablert gjennom lang tid, og 

det gjeld særleg ungdomssteget. Dei reformspesifikke tiltaka er taparen i reforma 

(Haug 2004:57).  

6.3.2 Holdningen til TPO 

Over halvparten av lærerne var enige i uttalelsen: ”Det gir mest effektiv skolefaglig 

læring for alle hvis enkeltelever og grupper får undervisning utenfor klassen” (Skogen 

m.fl 2003:13). Det kan tolkes som det er en relativt svak tilslutning til prinsippet om 

tilpasset opplæring innenfor klasseenheten. Men det kan også bety at det å ha timer 

ute av klassen sees på som en normal del av undervisningstilpasningen, og at det 

derfor ikke innebærer utskilling i negativ forstand.  

Hele 45% av lærerne mener at funksjonshemmede ikke bør være klasselærerens 

faglige ansvar (ibid).  
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TPO er pedagogisk differensiering 
Tilpasset opplæring blir for det meste utført som variasjon i individuell hjelp til 

enkeltelever fra lærene, mer enn ved differensiering av  innhold og vanskegrad i 

oppgaver eller i måten elevene er organisert på i klassen (Bachmann & Haug 

2006:96) Undervisningstilpasningen har siden 70-tallet i hovedsak skjedd i form av 

pedagogisk differensiering i klassen (Skogen m .fl 2003:12). På mange barneskoler 

betyr denne differensieringen at de har forskjellige former for arbeidsplaner, 

planbøker, mappevurdering og elevsamtaler. Når det gjelder differensiering av 

innhold, så de heller ikke så mye av det. 

 Lærerne mener de tilpasser opplæringen - elevene mener det ikke  
 Ca 95% av lærerne, er helt eller delvis er enige i utsagnet om at opplæringen i klassen 

er tilpasset elevenes varierende forutsetninger - i svært høy grad.  Et flertall av 

elevene mener imidlertid at de får enten for lette eller for vanskelige oppgaver i 

timene.  

At lærere og elever opplever graden av TPO ulikt, kan tolkes slik i følge Gunn Imsen: 

Når lærerne lager uke - eller arbeidsprogrammer, med ulike ekstraoppgaver og hvor 

elevene går fram i sitt eget tempo, opplever elevene dette som lik behandling, mens de 

i realiteten ikke utfører de samme oppgavene. Det hele foregår på en dagligdags og 

diskret måte som ikke oppleves som forskjellsbehandling. Slik sett kan en si at lærerne 

har lykkes i å finne en fin balanse mellom fellesskap og tilpasning. Samtidig kan en 

ikke komme bort ifra at observasjonene viste at den tilpassede opplæringen ligger 

”midt i laget”, men med store variasjoner fra klasse til klasse (Imsen 2003:16).  

TPO- organisatorisk differensiering 
Mønsteret som går igjen i grunnskolen er at om lag halvparten eller mer av 

spesialundervisningen er gitt utenfor klasserommet, resten innenfor klassen  

(Bachmann &Haug 2006:74). Den vanligste modellen ser ut til å være at elever med 

enkeltvedtak fikk sitt ekstratilbud vekselvis ute og inne av klassen, ofte etter en ad –

hoc - vurdering (Skogen m.fl.). Flere skoler oppgir tolærersystem som den vanligste 
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organiseringsformen når elever har fått ressurser til spesialundervisning (Skogen m.fl 

2003:13). 

Lærere i norsk som andrespråk (NOA) har i utgangspunktet timer med elevene sine i 

små grupper parallelt med klassens norsktimer, men elevene har en time mindre i 

NOA enn klassen ellers har i norsk (KD b 2007). 

Forskerne Markussen m fl. fant i en studie på videregående trinn, at lærere som går 

tett inn på sine elever, går i dialog med dem, stiller åpne spørsmål, bygger stillas og 

opererer innenfor elevenes nære utviklingssone, følger dem nøye opp og har en høy 

grad av pedagogisk bevissthet, har gode resultater uavhengig av organisering 

(Bachmann& Haug2006:78 viser til Markussen et al. 2003: 177). Disse skolene hadde 

valgt en pedagogisk grunnidé som de brukte som utgangspunkt for all undervisning, 

uansett organisering, og den ble systematisk fulgt opp av alle.  

Peder Haug konkluderer med at det er kvaliteten på opplæringen, om lærerne er 

engasjerte og motiverende, som avgjør om de får med seg alle, ikke hvordan de 

organiserer undervisningen (Egedius 2007). 

Spesialundervisning og utbytte 
Forskningen på effekter av spesialundervisningens er problematisk. Det er lite norsk 

forskning som kan gi en omfattende innsikt i saken. I den internasjonale litteraturen 

blir spørsmålet diskutert ganske inngående, og med nokså forskjellige konklusjoner . 

Det generelle inntrykket fra disse studiene er at den segregerende organiseringen av 

spesialundervisningen ikke har hatt den ønskete effekten.  

Grunnen til den positive effekten av å være i vanlig klasse, kan være at den totale 

samlingen av prestasjoner i en klasse har en stor betydning for alle. Alle elever taper 

på å gå i prestasjonssvake klasser. Hvis en skoleklasse åpnes for få elever med behov 

for tilrettelegging, blir utviklingen positiv for alle (Bachmann&Haug 2006:76 viser til 

Grøgaard et al, 2004). Men, nesten all forskning som studerer virkningen av 

organisering av spesialundervisning konkluderer med at noen av elevene har best 
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utbytte av å være utenfor vanlig klasse og få sin undervisning i mindre grupper eller 

som enetimer (Bachmann & Haug 2006). 

Et stort flertall av elevene ser positivt på at noen har timer utenfor klassen. Samtidig 

er et flertall av lærerne enige om å redusere bruken av timer utenfor klassen (Skogen 

m.fl 2003:12). 

6.4 Praktisering etter Kunnskapsløftet/L06. Egne 
skoleerfaringer  

Jeg vil vise at lærernes oppgaver har endret seg etter innføring av 

Kunnskapsløftet/L06. Dette er en liten rapport fra felten, -i påvente av mer 

vitenskaplige evalueringer av Kunnskapsløftet/L06. 

 På min skole, en barneskole i Oslo, med ca 150 elever og 17 lærere, hadde vi 

forberedt innføringen av Kunnskapsløftet i et par år før den endelige  i 2006/2007.     

5 av 9 kontaktlærere hadde skoleåret 05-06, ansvaret for flere enn 18 elever, 4 hadde 

over 20, noe som er i overkant av hva Djupedal sier er ønskelig: Vi ønsker å 

organisere undervisningen i grupper på 15  elever. Dette vil resultere i læring, sosialt 

og faglig (Soria Moria erklæringen,kap.10). 

 Her er noen tiltak som skolen mente ville legge til rette for den tilpassede 

opplæringen, TPO. Alle innebar en kraftig styrkning  av individuelle tiltak. Vi skulle 

enda bedre enn før kjenne hver enkelt elevs faglige status for å sette inn riktig hjelp. 

Skolemiljø 
Vi deltar i Dan Olweus’ program mot mobbing og antisosial atferd og Redd Barnas 

”Ingen utenfor”. Det avholdes regelmessig klassemøter på alle trinn, og lærerne har 

faste møter der tiltak rundt klasser, enkeltelever og grupper diskuteres. Vi legger stor 

vekt på at alle barna er felles ansvar. Likevel viser Brukerundersøkelsen høsten 2006  

at 95% av elever og foreldre var fornøyd med skolens arbeid på dette området, noe 

som er lavere enn gjennomsnittet for Oslo (Årsmelding 2006). 
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Individuell utviklingsplan, IUP 
Kontaktlærerne skriver en IUP for alle elevene hvert halvår, med langsiktige, men 

rimelige mål i forhold til tidsperspektivet. Foreløpig lages IUP i norsk, matte og 

sosiale ferdigheter på småskoletrinnet, i tillegg i engelsk på  mellomtrinnet. Planene 

brukes i forbindelse med utviklingssamtaler. 

Ekstern vurdering 
Selv om det skulle være midlertidig stopp i de nasjonale prøvene for inneværende 

skoleår (06-07), vil det likevel nasjonalt bli avholdt leseprøver for 2.trinn. Oslo 

kommune opprettholder og innfører nye prøver for å sikre kontinuitet, godt 

læringsutbytte og bedre tilpasset opplæring (Oslomodellen). I en lærende organisasjon 

vil dokumentasjon av læringsutbytte og læringsmiljø være avgjørende for tilpasset 

opplæring (Strategi 2007-10). Resultatrapporteringen skjer i Kvalitetsportalen Oslo. 

I matematikk er Osloprøven (kartleggingsprøven) for 3. trinn videreført, samt en 

diagnostisk, nasjonal prøve på 5. trinn som er gjort obligatorisk. Det innføres nye 

Osloprøver i naturfag og IKT for 5. trinn våren 2007.  De statlige kartleggingsprøvene 

videreføres i lesing på 2. trinn (to ganger i året), pluss en gang for 5. trinn og 7. 

årstrinn. Prøvene er gjort obligatoriske  for disse trinnene i Oslo. De nasjonale 

prøvene gjeninnføres i norsk og engelsk på 5.trinn fra høsten 2007 (Rundskriv nr 6 

2006).  

Konkrete resultatmål lages for hvert år, samt for fireårsperioder (nå fram til 2010) 

som må inneholde bl.a. andel elever som fullfører og består /kartleggingsresultater. I 

tillegg til sentrale styringsparametere kan skolen velge lokale styringsparametere. 

Disse må eventuelt følges opp av en lokal måling (Strategi 2007-10). I løpet av 

skoleåret 07-08 skal foreldre ha skriftlig vurdering to ganger i året (Oslo Kommune). 

Målark 
Alle elever skal ha en vurdering flere ganger i året av hvordan de ligger an i forhold 

til mer detaljerte ”målark” i norsk, matte og engelsk. All framgang skal 

dokumenteres, og lærerne lager prøver som passer de ulike nivåene, samt tar ut en og 
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en elev til samtaler og kartlegging. Målarkene justeres kontinuerlig. Alle er gått 

igjennom siste året for å se om de fyller kravene i den nye læreplanen, og målene er 

justert for alle trinn. Mye tid går med til diskusjoner som: Hva betyr det konkret at 

eleven har nådd målet: “Jeg har blitt kjent med de 223 høyfrekvente ordene”? Kan 

eleven lese noen av dem som ordbilder? Halvparten? Eller betyr det at  lærer har 

gjennomgått dem? Er da eleven kjent med dem? Målene skal være målbare! Vi 

diskuterer og reviderer. 

Mappevurdering 
Alle elever skal mappevurderes, det vil si  at de skal ha to mapper med et utvalg av 

dokumentasjoner over hva de har gjort og hva de nå kan. Den ene er en skrytemappe 

med de beste arbeidene. Utvalget gjøres sammen med lærer og det knyttes refleksjon 

til arbeids- og utvelgelsesprosessene og er en tidkrevende prosess der lærer sitter med 

en og en elev om gangen. 

LUS 
Vi har innført et leseutviklingsskjema, LUS, som redskap for å måle elevenes 

leseferdigheter for å bedre kunne bedømme elevenes utvikling. Men LUS er mer en et 

kartleggingsverktøy. Opplegget rommer et læringssyn som tilsier at elevene hele tiden 

konstruerer ny forståelse for hva lesing er, de “lodder nye dyp”. Lærerne har fått en 

ny forståelse for hva leseprosessen består av, at leseferdighet ikke er begrenset til 

teknisk avkoding, men at det er leseforståelsen som er sentral. Og leseforståelsen 

utvikler seg hele tiden til nye “trinn”, videre opp i voksenlivet. Lærerne har blitt 

kurset, fått kunnskaper om leseprosessen, om hva som kjennetegner hvert 

utviklingstrinn, kunnskaper som gir oss en felles plattform når vi skal diskutere om 

elevene har nådd målet i målarket. Alle elevene skal vurderes etter utviklingsskjemaet 

4 ganger i året. Etter andre kartlegging i november 2006, hadde 40% av elevene 

allerede nådd det lesenivået som forutsettes på slutten av trinnet, altså sju måneder før 

”tiden”. 
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Classfronter 
Vi har blitt kurset i Classfronter for å kunne føre- og formidle resultater, og for å få 

mer informasjon  og veiledning  i bl.a. LUS vurdering. Rektor formidler viktige 

beskjeder gjennom classfronter. Etter hvert skal fronter brukes til 

innleveringer, prøver og mappevurdering. 

Ulike arbeidsplaner, ulike nivågrupper 
Vi prøver å individualisere undervisningen mer med å lage flere forskjellige 

lekseplaner, forskjellige arbeidsprogram og prøver. Vi finner ulike lærebøker, ulike 

dataprogram for ulike nivåer. I enkelte klasser deles elevene opp i nivågrupper i noen 

av norsk- og mattetimene. Kontaktlærerne skal også lage IOPer en gang i året og 

halvårsplaner to ganger - og følge opp disse.  

Fleksibel skolestart 
Som en del av tilpasset opplæring skal vi ta imot skolestartere 3 ganger i året og 

organisere en del av undervisningen som ”stasjonsundervisning” i  aldersblandede 

grupper. 

Kurs i Kunnskapsløftet 
Store ressurser både kommunalt og statlig, er satt av til etterutdanning og 

lederutvikling. Det forventes betydelig effekt av denne satsningen (Strategi 2007). Alle 

lærerne har fått tilbud om kurs i forbindelse de nye læreplanene, og det skal helst 

refereres til resten av personalet som ikke har fått samme kurs.  

Lokalt læreplanarbeid  
Vi lager lokale læreplaner ut i fra kompetansemålene som er fastlagt i den nasjonale 

planen for 2. og 4. og 7.trinn. Fra disse utleder vi mål på 1,-3,- 5,- og 6.trinn etter å ha 

diskutert hva som er rimelig felles progresjon for trinnet. Om fellesmålene blir lagt for 

høyt, vil flere mislykkes. Vi spør: Hva innebærer det konkret for oss at f.eks. 

kompetansemålet etter 2.årstrinn lyder: ”Eleven skal kunne stille spørsmål, samtale og 

filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen, bruke sansene til å 
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utforske verden i det nære miljøet og beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra 

naturen” (fra L06).  Slike diffuse mål skal omsettes til praktiske læringssituasjoner og 

gjøres konkrete og målbare. Hva skal være kriteriet være når elevene grupperes i 

nivågrupper? Da må  vi  først utvikle kriterier som beskriver kjennetegn på elevenes 

kompetanse på ulike nivåer, ”vurderingskriterier”. De skal være til hjelp for å 

identifisere og forstå hva som for eksempel er henholdsvis høy og lavere 

måloppnåelse i faget. Prosjektet, Vurdering for læring, VFL, en samordning av 

Osloskolens arbeid med elevvurdering, skal gjøre oss bedre i elevvurdering, noe som 

etter Kunnskapsløftet/L06 er avgjørende når elevenes faglige kompetanse skal 

utvikles (Djupedal 2007).  

Utviklingssamtaler 
Kontaktlærere skal minst ha to utviklingssamtaler i året med foreldrene der IUP, ev. 

IOP, i tillegg til målark og mapper skal legges fram. De fungerer som skriftlig 

evaluering for halvåret, der lærerne skal merke av om eleven har nådd målet, ikke 

nådd målet, eller er på vei til å nå det. Byrådet i Oslo har bestemt at alle barneskoler i 

løpet av inneværende skoleår skal utarbeide redskaper for skriftlig tilbakemelding 

(Oslo kommune 2007). Til skolestart høsten 2007 skal alle skoler ha utviklet modeller 

for skriftlig vurdering på barnetrinnet. De skal deles ut til foreldre. Kontrakter skal 

lages om nye mål og underskrives av foreldre og elever. Samtalene loggføres. Når det 

gjelder samarbeidet med skolen, er foreldrene på skolen betydelig mer fornøyde enn 

gjennomsnittet for Oslo (Brukerundersøkelsen 2006). 

Hva legger vi i TPO?- en stemningsrapport 
I følge Brukerundersøkelsen ligger vi langt under gjennomsnittet for Oslo på spørsmål 

om hvorvidt elevene synes de får vanskelig nok oppgaver. Dette er vår store 

utfordring.  

Lærerne følger opp så godt de kan, og det er stor enighet om tiltakene jeg har nevnt. 

Likevel er det mange som er ekstra slitne etter at flere nye rutiner er innført på relativt  
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kort tid. Det som vi dermed ikke har fått tid til, men som muligens kunne ha gjort 

arbeidsdagen – om ikke enklere, så i hvert fall mer meningsfylt, var å få tak i 

innholdet i TPO. Hva legger vi i det? Er det uttrykk for en felles holdning? Hva gjør 

vi når vi tilpasser? 

Jeg ba alle 16 lærerne (en var i permisjon) om å svare på 4 spørsmål om dette. Jeg ba 

dem om ikke tenke på hva som er “riktig”, men hva de umiddelbart tenker om temaet 

og om hva de faktisk gjør for å tilpasse undervisningen. Spørsmålene var:  

1. Hva legger du i begrepet tilpasset opplæring?  2.Hva gjør du (konkret)når du driver 

med tilpasset opplæring?  3. Er det annerledes å drive med tilpasset opplæring etter 

innføringen av Kunnskapsløftet enn under L97?  Eventuelt ja,  hva er annerledes? 4. 

Hva er (eventuelt) hindringene for at du skal lykkes med å tilpasse opplæringen? 

8 av 16 lærere har svart på hva de legger i TPO og hva de i praksis gjør - uten å bli 

bedt om å tenke på ulike forståelsesnivå. Jeg har forsøkt i ettertid å se om de har 

gruppert seg innenfor noen forståelsesområder. Noen svar kan høre inn under flere 

kategorier. I de tilfellene har jeg valgt kategori ut i fra jeg det jeg oppfattet som 

hovedfokus i svaret.  

Svarene i spørsmål 1 grupperer jeg i to kategorier, en ”vid” og en ”innsnevret” 

forståelse. I den vide forståelsen er TPO blitt forstått på idéplanet, som virkemiddel 

eller som en generell forståelse for individet. I en  ”innsnevring” av begrepet blir  

TPO anvendt som et didaktisk grep, som innebærer individualisering, med 

tilrettelegging av fellesstoffet mht mengde, fravalg/tilvalg av oppgaver i arbeids - og 

lekseplaner, ulike krav til prestasjoner, at noen får mer hjelp enn andre og variasjon av 

arbeidsmåter. Dette omtales generelt som en pedagogisk differensiering eller metodisk 

differensiering. 

 De fleste svarene her gikk på tilrettelegging av oppgaver, med ulik mengde, ulike 

krav til utførelse og innhold og ikke på differensiering av stoffet i betydningen at 

samme tema presenteres på ulike nivå.  

1. Hva legger du i begrepet tilpasset opplæring? 
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6 av 8 lærere forstår TPO  i en innsnevret betydning, som pedagogisk/ metodisk 

differensiering. Mens 2 av lærerne forstår TPO  på to plan, både i den ovenstående 

betydningen , men også  på idéplanet, som et virkemiddel for læring og som en 

forståelse for ulike forutsetninger hos eleven. 

2. Hva gjør du (konkret) når du driver med tilpasset opplæring? 

      6 av lærerne avpasser mengde og tilpasser oppgaver til hver elev 

      (pedagogisk/metodisk differensiering).  

En av lærerne gjør dette, samtidig som han/hun har delt elevene inn i nivågrupper i 

enkelte timer i norsk og matematikk som ”stasjonsundervisning” (organisatorisk 

differensiering). 

2 lærere legger vekt på planleggingsfasen, der man på forhånd tenker på 

presentasjon av stoff og forklaringer på ulike nivå. En av dem legger vekt på 

metodikken i faget, at temaet konkretiseres, at før - forståelsen vekkes og at 

erfaringer fra virkeligheten trekkes inn (metodikken i faget differensieres).   

3.  Er det annerledes å drive med tilpasset opplæring etter innføringen av 

     Kunnskapsløftet enn under L97? Eventuelt ja, hva er annerledes? 

6 av lærerne mente ja, at de merker et større krav om dokumentasjon og større krav 

til individualisering. De må gjennomføre flere tester for å ha oversikt over hver 

enkelt elevs ståsted til en hver tid. 2 av lærerne hadde ikke endret måten å 

undervise på  etter at Kunnskapsløftet ble innført. Den ene sier at skolen begynte 

tidlig å forberede innføringen og at han/hun har undervist slik et par år allerede. 

4.  Hva er (eventuelt) hindringene for at du skal lykkes med å tilpasse opplæringen? 

 Alle 8 lærerne sier at hindringer for at de skal lykkes med TPO ligger på skole og 

kommunenivå.  7 understreker at det trengs flere lærere og flere rom. En av dem 

framhever i tillegg at det kreves at lærer har kompetanse i organisering 

(skole/individnivå). En lærer mener det er viktig at ledelsen er en pedagogisk ledelse 

(skolenivå). Denne læreren mener at  hindringen også kan ligge i at vi ikke kjenner 
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elevens nivå godt nok, eller at lærene ikke har god nok kunnskap om hva læring er 

(individnivå). 

Oppsummering av 6.4 
Det ser ut til at TPO på min skole ut i fra svarene på  spørsmålene jeg har stilt, 

overveiende forstås og praktiseres som pedagogisk/metodisk differensiering i klassen. 

Dette stemmer med resultatet av undersøkelsen til Skogen m.fl (2003) der han sier at 

han ikke så mye til differensiering av stoffet, men mer en undervisningstilpasning i 

skolen slik den i hovedsak har vært siden 70-tallet, som en pedagogisk differensiering 

i klassen (Skogen m.fl 2003:12). 

Nesten alle mente at det var annerledes å drive TPO etter innføringen av 

Kunnskapsløftet i form av krav til dokumentasjon. De to lærerne som mente de ikke 

hadde merket forskjell mellom L97 og Kunnskapsløftet/L06, hadde i stor grad 

allerede innført de nye arbeidsrutinene som planen innebærer (hyppige individuelle 

samtaler, mer kartlegging, individuelle avtaler om læringsmål).  

Alle pekte på ressursmangel som det som hindret dem i å drive vellykket TPO. 

Bare en nevnte at læreren må vite hva læring er, og en annen at lærere måtte ha 

kompetanse i forhold til organisering. Nettopp denne diskusjonen om hva som best 

fremmer læring, har uteblitt foreløpig. Vi har heller ingen felles pedagogisk forståelse 

for hvorfor vi gjør det vi gjør, bortsett fra at alle setter fellesskapet høyt.  

6.5 Drøfting av TPO i forhold til praksisfunn 

Jeg vil drøfte noen mulige årsaker til hovedfunnet,  mangelen på endring av praksis, 

dvs mangelen på god tilpasning, til tross for intensjoner om inkludering, tilpasset 

opplæring og  mer læring i både L97 og Kunnskapsløftet/L06. Ligger forklaringen i 

lærernes forståelse av TPO, synet på læring, reformpedagogikken eller læreplaners 

vesen? 



 106 

Når jeg kommenterer lærere og deres arbeidssituasjon, er det ut i fra mine erfaringer. 

Jeg mener ikke å si noe om alle lærere, for her er det ulikheter i praksis og 

holdninger, og bildet av lærerstanden kan lett bli feil.  

Jeg kommer ikke til noen konklusjon, men lar spørsmålene antyde noen nye 

problemstillinger, samtidig vise hvor sammensatt skolens virkelighet er. 

6.5.1 Liv og lære, intensjoner og praksis 

Når lærernes pedagogiske ideologier er influert av reformpedagogikkens synspunkter 

på  at barn lærer ved selv å være aktive (Imsen 2003:27), mens praksisen er fremdeles 

en blanding av tradisjonell kateterundervisning med elementer fra progressiv 

pedagogikk, så  høres det ut som om lærerne er lite bevisste på hva de egentlig holder 

på med. Undersøkelser viser likevel at lærerne drives av interessen for barn og læring. 
Imsen finner en massiv vekt på den indre motivasjonen for lærerne (Imsen 2003:12).   

Når lærerne på den måten tilpasser opplæring i mindre grad enn det de gir uttrykk for 

i teorien, er det kanskje fordi  det er et ressursmessig kostbart prinsipp å gjennomføre 

i praksis, sier Imsen (ibid). Dette stemmer også med det alle lærerne på min skole sa 

var hindringen for  bedre tilpasset opplæring. Den store utbredelsen av individuell 

veiledning til enkeltelever ser ut til å være den ”beste” måten å utnytte 

lærerkapasiteten på. Å skulle tilpasse stoffet til ulike nivåer og legge til rette for ulike 

arbeidsmåter, krever mer tid til planlegging av undervisning, tilgang til rom og en 

praktisk utnyttelse av voksenressurser. Når jeg er alene med klassen, uten tilgang til 

grupperom, samt at jeg gjerne vil ha kontroll over framdriften i elevarbeidene, hva er 

løsningen da? Jo, fellesundervisning med etterfølgende oppgaveløsning individuelt. 

Undersøkelser viser som nevnt, at lærere ser på denne undervisningsformen som mest 

effektiv. Vi har kontroll på at essensen, strukturen og begrepene i faget kommer fram, 

samt at det gir en felles referanseramme som i sin tur er nødvendig når elevene skal 

løse oppgaver sammen. Slike vurderinger og beslutninger springer ut av et bestemt 

læringssyn, bevisst eller ikke, uten at jeg skal forfølge det temaet videre her. 

En annen forklaring er at lærerne  kan være slitne av å skulle oppfylle ulike 
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intensjoner og forventninger i stadig nye læreplaner, som innebærer omfattende 

endringer i skolehverdagen. I L97 ble det for mange intensjoner som etter hvert kom 

på kollisjonskurs med hverandre, og dermed fortsatte lærere å undervise etter egne 

planer.  

Det er for tidlig å si noe om endring av praksis etter innføringen av 

Kunnskapsløftet/L06, men den er gradvis blitt innført over et par år, og vi kan allerede 

merke en klimaendring. Det nye etter Kunnskapsløftet/L06 er at lærere (ikke bare 

elevene) blir målt etter nasjonale og internasjonale standarder, noe som sannsynligvis 

gjør at de bruker mer tid på de målbare ferdighetene enn de ellers ville. Lærerne lar 

seg styre av at prøvene blir lagt ut på ”Skoleportalen”. De har blitt mer fokuserte på 

målinger, sammenligninger, prosentvis forbedring, statistikker og kurver som 

visualiserer framgang eller tilbakegang. Det har sneket seg inn et element av 

konkurranse, ikke bare skoler imellom, men også mellom klasser innen samme skole. 

Vi diskuterer markedsføring av skolen, - er vi gode til å formidle hva vi driver med? 

Vi begynner å tenke som en bedrift som lever av å selge en vare, i stedet for å 

diskutere temaer som læring, og diskutere rimelige læringsmål  ut i fra det 

elevgrunnlaget vi har. 

Kan det være at vi sliter oss ut for å imøtekomme  kravet om TPO,  oppfattet nettopp 

som total individualisering? Lærere prøver for tiden å være alle steder på en gang, å 

se hver enkelt elev og gi riktig støtte der det er behov. Til nå har vi snakket om 

tilpasset opplæring som et tilbud i klassen, og  om særskilt tilrettelagt opplæring i 

spesialundervisningen. Læreren i den ordinære undervisningen har tatt utgangspunkt 

et middelnivå i klassen og ikke i hver enkelt elev, slik spesialundervisningen har gjort. 

Nå har denne individualiserte og diagnostiserende tilnærmingen blitt normen også for 

ordinær undervisning: Læreren må kartlegge mer for å avdekke og identifisere 

elevens utviklingsnivå, læreforutsetninger og læringsstrategier for å sette opp rimelige 

mål, og for å kunne veilede eleven underveis til målet, med andre ord for å kunne 

tilpasse opplæringen. 

 Når undervisningstiden er slutt, sitter lærerne på skolens arbeidsrom lenger utover 
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ettermiddagene enn før. De lager flere prøver, mer undervisningsmateriell, flere 

utgaver av arbeids - og lekseplaner, fører logger og resultater inn på skjema, refererer 

og  dokumenterer mer enn før. Samtidig skal de vise til  læringsresultater. Ledelsen gir 

lønnsopprykk til dem som gir noe ekstra. Man føler seg fort mislykket når man ikke 

kan vise til fremgang, selv om læreren, ut i fra elevgrunnlaget, gjør en god jobb. 

Som en lærer svarte på spørsmålet om hva som eventuelt er hindringene for at 

han/hun skulle lykkes med å tilpasse opplæringen: ”Jeg har ikke nok timer, hoder og 

hender ol. Det er svært vanskelig for en lærer med flere fag, og 7-8 elever med 

spesielle behov- å tilfredstille kravet om tilpasset undervisning. Kanskje er mitt bilde 

av ”det perfekte” for vanskelig, men det er slik jeg ønsker at elevene skal ha det!” 

TPO kan ikke innebære en total individualisering på alle plan - til samme tid, men for 

å kunne veilede hver elev i de grunnleggende ferdighetene, må vi mer bort fra 

kateteret. Det betyr ikke at en undervisningsmåte er bedre enn en annen, men at de må 

brukes til hvert sitt formål, avhengig av læringsmålene. Det innebærer at elevene må 

styre sitt eget arbeid i større grad. Det innebærer varierte undervisningsmåter og 

arbeidsmåter.  

Hernes skyldte på den progressive orienteringen blant pedagoger når det på 90 -tallet 

ble klart at kunnskapene i norsk skole ikke var på linje med de andre nordiske 

landenes. Imsen (2003) bekrefter riktignok at denne pedagogiske praksisen ikke 

hadde utslag på læringsresultatet, verken i positiv eller negativ retning. Dessuten fant 

hun at elevene blir overlatt mye til seg selv når det er gruppearbeid, det blir mye 

”sosing” med tiden og arbeidet blir ikke godt nok strukturert. Hun konkluderte med at 

den progressive pedagogikken ennå ikke har funnet sin form i norsk skole (Jakobsen 

2003). Men slik jeg forstår Peder Haug, så  antyder han at det heller kan være en 

misforståelse av aktivitetspedagogikken som må ta en del av ansvaret for at 

resultatene læringsmessig ikke er tilfredstillende (Haug2004 :57).  

 Det er interessant å spørre seg hvorfor det ikke er samsvar mellom liv og lære i norsk 

skole. Hva legger lærerne i sin reformpedagogiske forståelse?  Har vi misforstått 

idéene? Eller er det en mangel ved denne retningen som gjør at vi har kunnet slappe 
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av på læringstrykket og ensidig fokusert på eleven? Kjenner vi det reformpedagogiske 

synet  på læring? Diskuteres elevmedvirkning når vi skal legge planer? Diskuteres 

læringssyn på personalrommene? Er lærere nok opptatt av det? Og er det en diskusjon 

ledelsen framelsker og går i spissen for? Har Kunnskapsløftet kurset lærere og ledere i 

det? Jeg mener dette er tilfellet i liten grad. 

For at vi ikke skal brekke nakken på TPO tror jeg at må vi tenke annerledes på 

elevens rolle - og dermed vår egen rolle, samt på fagets rolle og på forståelsen av 

opplæringsprosessen. Elevens reelle medvirkning  må blir langt mer sentral. Som 

Håstein og Werner (2003:54) sier det: Elevene kan selv tillempe og tolke 

utfordringene slik at de tilpasses deres kapasitet, arbeidsstil, behov og interesser. Det 

er ikke alltid nødvendig at læreren differensierer for eleven. Vi må legge inn i 

begrepet tilpasset opplæring Håstein og Werners betingelse: tilpasset deltakelse for 

elevene. 

Elevens medvirkning, organisert i tema-, prosjekt- og gruppearbeid  er for mange 

nettopp svaret på tilpasset deltakelse. Vi setter elevene til å samarbeide, lar dem sitte 

i grupper, for mange har en grunnfestet tro på at læring er et sosialt fenomen. Men vi 

er kanskje ikke gode nok på å bedømme om det foregår læring i dette fellesskapet. Vi 

er ikke gode nok i den aktive pådriverrollen som veilederen må ta på seg. Dette blir, 

som nevnt, underbygget i rapporten til Solstad m.fl.  

Det kan se ut til at mange lærere har sett på elevaktive arbeidsmåter som mål i seg 

selv og ikke har vært nok oppmerksomme på læringsutbyttet. Barndommens verden 

har hatt en egenverdi, og tilpasningen av undervisningen til elevenes verden har vært 

en grunnleggende premiss (Telhaug& Mediås 2003: 293). 

 En konsekvens av denne reformpedagogiske tenkningen var en tendens til å ikke 

tillegge faget noen særlig betydning, sier også Erling Lars Dale (1996:231). John 

Dewey selv påpekte at det svakeste punktet ved de progressive skoler nettopp har 

vært neglisjeringen av å velge og ordne det intellektuelle lærestoffet (ibid). For 

Dewey, som jeg tidligere har nevnt, var  kunnskap knyttet til egenaktivitet, personlig 

situasjonserfaring og refleksjon, og ikke til ferdigsydd fagstoff som ble formidlet som 
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fragmenterte og isolerte kunnskapsdeler. Han kritiserte den tradisjonelle 

kunnskapsskolen for dette statiske, stivfrosne kunnskapsidealet og mente det var 

skadelig for pedagogisk utvikling. Han mente at kunnskapen i skolefagene må være 

rammen for lærerens undervisning, mens han/hun må  selvfølgelig rette 

oppmerksomheten mot elevene under selve gjennomføringen. Læreren må slik ha god 

kunnskap om elevenes behov og evner (Dale 1996:237). Dewey karakteriserte det 

velordnede fagområdet som fundamentalt (Dale 1996:235). Dette var selve 

betingelsen for at læreren hele tiden kunne ha et langsiktig overblikk for å sikre 

kontinuiteten i elevenes erfaringer utover de sitasjonsbestemte erfaringsaktivitetene, 

prosjektene som elevene deltok i.  Det er dette reformpedagogikken fra 70 tallet har 

oversett, sier Dale (1996 :236)  

Dette kan bety at lærere har misforstått Dewey og oversett betoningen hans av læreren 

som den sentrale fagpersonen og lederen, som med faglig oversikt sørger for 

kontinuitet, og som hele tiden vet hvor elevene er, og hvor de er på vei. Det er denne 

aktive pådriverrollen læreren må ta tilbake, ikke som formidleren i den gamle 

formidlingspedagogikken, men som fagperson i en aktiv veilederrolle. Vi må ikke 

forkaste reformpedagogikkens syn på elevens aktivitet som grunnlag for læring. Et 

slikt syn på læring passer inn i det konstruktivistiske synet, en idè og filosofisk 

tradisjon som jeg har nevnt i forbindelse med læringssyn i L97 og L06, der den 

grunnleggende ideen er at mennesket skaper/konstruerer seg selv gjennom språk og 

tekning (Illeris 2000). I tillegg så skapes vi gjennom møtet med andre. 

Lærere må befatte seg med spørsmålet om hvordan læring foregår og må kunne hente 

impulser både fra kognitive læringsteorier og sosiale læringsteorier for å  kunne se 

læringssituasjoner fra ulike vinkler. Det viktigste er å være bevisst på hva en gjør og 

hvorfor, ikke hvilken teori en anvender. 

6.5.2  Læreplaners vesen 

Når det er så stort sprik mellom liv og lære, mellom intensjon og virkelighet så kan 

forklaringen også ligge innebygget i læreplaners vesen. Evalueringen av L97 viste at 
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det ikke går noen rett linje fra en nasjonal læreplan til praksis i klasserommene, sier 

Imsen (Jakobsen 2003). Det ligger slik i læreplanens natur at den er grunnlag for 

høyst ulike praktiseringer, og at elevenes læringserfaringer må bli forskjellige fra det 

som opprinnelig var intensjonen i selve læreplandokumentet, uansett hvor stram den 

formelle læreplanen er. 

Reformers intensjoner og målsettinger er ofte vage. De er store i ord, distanserte, 

opphøyete og “uoppnåelige”. De kan ofte være motsetningsfylte og uforenelige, som 

jeg forsøkte å vise med f.eks L97. Når de betraktes i en viss isolasjon...har de slik en 

varig overlevelseskraft, sier Sven Erik Liedmann (1997,vist til av Vislie 2006:127). 

På denne måten må lærere tolke læreplanene, se hva de opplever er intensjonen og 

hva de har mulighet for å ta i bruk og hva som passer til allerede igangsatte tiltak. 

Skolen og lærerne tilpasser seg den nye planen, men de tilpasser også 

reformen/planen til seg. Larry Cuban(1993)  som Afsar m.fl (2006:92)viser til, slår 

dette fast: Skolen og lærerne endrer reformene like mye som reformene endrer skolen 

og lærerne. Til tross for at L97 fikk status som forskrift, og tiltross for at det var en 

stram plan med mange detaljer og anvisninger, ledet den ikke til store forandringer 

(Afsar m.fl 2006:98 viser til Bachmann mfl. 2004). 

Peder Haug peker også på selve tradisjonen i skolen som ser ut til å ha en enorm kraft 

til å holde seg oppe, uansett reformer. Samtidig kan noe av forklaringen være en 

generell motstand mot endring (Haug 2004:57). 

 Statsviteren Johan P Olsen og organisasjonsforskeren Nils Brunsson (Brunsson og 

Olsen1990), har gjort studier som tyder på at reformer bare utgjør en begrenset del av 

forandringene i en organisasjon og at endringer kommer først og fremst innenifra 

(Brunsson og Olsen1990 vist til avAfsar m.fl 2006:94). Det er også viktig å ha dette i 

tankene når en ser på at praksis i skolen ikke har endret seg i takt med læreplanenes 

intensjoner. Det kan være dette lokale initiativet Kunnskapsløftet/L06 nå  åpner for.  

Typisk for norske læreplaner er at de er utarbeidet på initiativ fra sentrale 

myndigheter og fungerer som statlige styringsinstrumenter i form av krav til 
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kompetanse, minstekrav( N39), rammer (M74 og M87) eller pålegg om gjennomgåtte 

tema (L97) eller kompetansekrav som i L06 (Engelsen 2006). 

John.I Goodlad (1975), som jeg nevnte innledningsvis, belyser læreplanen som en 

prosess med et uttall av utvelgelses- og tolkningsmuligheter hele veien, noe som 

forklarer hvorfor praksis må bli ulik: 

Bak ideenes læreplan skjuler det seg ofte en maktkamp mellom ulike politiske og 

religiøse interesser og ulike pedagogiske grunnsyn. Den formelle læreplan blir ofte et 

kompromiss, som preger ulike deler av teksten i læreplanen, ulike politiske - og 

pedagogisk grunnsyn skal forenes, etc. Den oppfattede læreplan styres av verdisyn 

hos den enkelte lærer som skal bruke planen, samt personalgruppas samlede 

pedagogiske ståsted og av ulike grader av lojalitet i forhold til planens innhold. Planen 

skal tilpasses ulike tiltak som allerede er iverksatte. Den operasjonelle læreplanen 

styres av det som faktisk blir gjennomført i arbeid med barna. Den er avhengig av 

ulike rammefaktorer, av pedagogiske forutsetninger og kunnskaper og ferdigheter hos 

personalet, av barnas medvirkning og av deres kunnskaper og ferdigheter. Den erfarte 

læreplanen styres av barnas utbytte, hva de faktisk skjønte og lærte, personalets 

refleksjoner, pedagogisk dokumentasjon i form av tekster, tester etc ( Ideenes 

læreplan 2007). 

Når man ser læreplaner i dette perspektivet, som en  lang og sammensatt prosess, er 

det åpenbart at praksis må bli svært forskjellig i de ulike klasserom. Fordi endringer 

og tilpasning til nye planer går langsomt, blir kontinuitet i planene viktig hvis en vil 

styre skolen i en bestemt retning (Skogen.m.fl 2003:19).   

6.6 Oppsummering  

For å sette det på spissen med Nordahls ord, kan praksis i norsk skole oppsummeres 

slik: Undervisningen fenger ikke, den er forutsigbar og lite variert. Den er preget av 

lærerstyring, kontroll og mye bruk av læreboken. Haug sier det slik: Evalueringa viser 

at skulen er rik på aktivitet, men med læringa er det magrare (Haug 2004:55).  
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Et  hovedfunn er altså mangelfull læring og mangelen på endring av 

undervisningsmåtene. Clemet har rett når hun sier i innledningen til St.meld 30 at vi 

ikke har lykkes med å realisere idealet om en opplæring som er tilpasset hver enkelt 

elev (:7).  

Et annet hovedfunn er at det ikke ser ut til å bety så mye for læringsutbyttet hvilken 

organiseringsmåte vi velger i undervisningen, verken pedagogisk eller organisatorisk. 

Elevaktive arbeidsformer ser ut til å ha noen klare fortrinn, undervisning i gruppe er 

bedre for noen, men undervisning i klassen ser ut til å være bedre for de fleste. Det 

som har betydning, er lærerens interesse for - og tette oppfølging  av elevene, at de 

forventer at elevene skal lykkes, at de stimulerer elevenes motivasjon for å lære. Med 

andre ord må altså vellykket, tilpasset opplæring kjennetegne undervisningen til den 

gode læreren som med sitt tette bånd til elevene motiverer slik at læringen fører til ny 

læring.  

Imsen trekker nettopp fram motivasjonen som den faktoren som har høyest samsvar 

med læringsutbyttet. Motivasjon ligger i  selvoppfatning og mestringsforventning. De 

som er motivert for å lære, lærer. De som tror på egen læringsevne, presterer mer. Det 

er her lærere og foreldre må sette inn ”trykket”. Som Bachmann og Haug 

oppsummerte med, har skoler og lærere med en pedagogisk grunnidé og høy 

pedagogisk bevissthet, gode resultater uavhengig av organisering (Bachmann& 

Haug2006:78). 

Forståelsen i forhold til inkludering synes å være av sosial karakter. Tilpasset 

opplæring praktiseres stort sett på samme måten som på 70- tallet, og mange forbinder 

begrepet fremdeles med spesialundervisning. Lærere sier også at det de har gjort 

under L97, gjorde de også under M87. Men de er positive, både til L97-og til 

Kunnskapsløftet/L06 og tror selv at de tilpasser opplæringen bedre enn elevene syns 

de gjør det. Lærerne tilkjennegir en ”snever” tolkning av begrepet TPO, og praktiserer 

mer en generell tilrettelegging av differensierte oppgaver, lekser, tempo og individuell 

hjelp ut ifra en felles plan som de har laget (Håstein &Werner 2003:53). De er med 

andre ord, ikke så opptatt av å differensiere stoffet, at det presenteres på ulikt nivå, 
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eller at elevene selv finner fram til kilder med stoffet tilgjengelig for dem, at elever 

skal kunne velge arbeidsmåte og presentasjonsmåte, eller at elevene er med på å legge 

sine egne planer og setter opp egne mål.  

Både den  tradisjonelle spesialpedagogiske praksisen, og tradisjonene fra den vanlige 

skolen ser ut til å bli reprodusert (Bachmann& Haug og viser til Grøgaard et al. 

(2004:74). Men det vil alltid være elever som trenger spesialundervisning, så tilpasset 

opplæring må innbefatte begge sporene. Det må legges vekt på å klargjøre og forstå 

den enkelte elevs særskilte behov og læreforutsetninger, men det må også arbeides 

inkluderingsrettet, der det legges særlig vekt på å styrke skolens kapasitet for å 

romme variasjoner og tilby berikende fellesskap for elever med ulik læringsatferd, 

sier Marit Mjøs (2006 ). Målet må være redusert bruk av spesialundervisning, 

samtidig som kvaliteten i den spesialundervisningen som er, blir styrket. 

Verken læreplaner, læremidler eller lærernes kompetanse synes å være tilpasset 

skolens flerkulturelle populasjon. Undervisningen tar ikke nok  hensyn til elevenes 

kulturelle og språklige forutsetninger (Bachmann &Haug 2006:84). Her ligger mye av 

ansvaret utenfor skolen. Forskning viser at barn med minoritetsspråklig bakgrunn er 

underrepresentert i barnehagene, og de som går i barnehage, har i tillegg tilbrakt 

kortere tid der før de begynner på skolen enn majoritetsspråklige barn. Forskning 

viser at godt tilrettelagte tiltak for minoritetsspråklige barn i barnehage har positiv 

innvirkning på barnas skolestart (UFD 2003 b:4). 

Endringer kommer neppe som resultat av en læreplan, men som en kontinuerlig 

utvikling gjennom mange på hverandre følgende planer som skisserer en utvikling i 

samme retning (Skogen.m.fl 2003:18) Den nye tendensen som L97 innførte og som 

L06 viderefører i sterk grad, er fokus på kunnskapstilegning og kompetanse. Sammen 

kan L97 og Kunnskapsløftet/L06 påvirke praksis over tid når det gjelder fokus på 

læring som inkluderer aktiv deltaking, med mer fokus på faginnhold og 

basiskompetanse.  

Når forskere knytter tilpasset opplæring til mer konkrete sider ved  begrepet, f.eks. til 

bestemte organiseringsformer, arbeidsformer eller metoder, snevrer de altså inn 
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begrepet og står i fare for å snevre inn virkeligheten og ikke se hva tilpasning kan 

være. Andre forskere legger politiske perspektiver til grunn når de skal måle omfanget 

av tilpasset opplæring i praksis, men hva måler de egentlig da?  

 

  

 

 

 



 116 

7. Avslutning 

Problemstillingen min, hva er tilpasset opplæring og hva betyr det for meg som lærer 

er vid.  Den ble ikke snevrere da jeg konkretiserte spørsmålene mine: Hva betyr det 

som idé? Som styringsinstrument i lover og læreplaner? Som pedagogisk verktøy? 

Som utgangspunkt for forskning? Det har vært en utfordring å behandle det store 

kunnskapstilfanget som møtet med  så mange implikasjoner innbefatter, og mange 

viktige temaer har fått en overflatisk behandling. Oppgaven har blitt en oversikt over 

bruken av et begrep mer enn en fordypning i ett av temaene som TPO berører. Jeg har 

likevel fått et overblikk over kompleksiteten som jeg var ute etter, noe som er et viktig 

grunnlag når jeg som lærer først skal tolke læreplaner for dernest å gjennomføre en 

tilpasset opplæring på en bevisst og reflektert måte.  

Jeg har lett meg fram gjennom språklige tilnærminger til -  og definisjoner av TPO,  

gjennom læreplaner og forskning på praksis for å finne et innhold i begrepet. Jeg har 

gått gjennom historie for å se på framveksten av begrepet og fenomenet tilpasset 

opplæring. Jeg har spurt lærere om hva de oppfatter med TPO og hva de gjør når de 

tilpasser- alt for å finne at  TPO blir anvendt i svært ulike betydninger, har svært ulike 

funksjoner alt etter hvilket nivå det anvendes på. TPO er like sammensatt som resten 

av skolens virkelighet, det finnes ingen enhetlig forståelse for hva det innebærer, eller 

en god løsning for å lykkes med det. Søkingen og arbeidet med oppgaven ført til 

mange nye problemstillinger. 

Oppgaven handler om ulike sider ved læreplaner i vid forstand, fra idebrytninger, til 

formell læreplan og til praksis. Når jeg ser TPO som et virkemiddel i et slikt vidt 

læreplanperspektiv, så blir det foreløpige fraværet av den store effekten av TPO mer 

forståelig. Sentrale læreplaners evne til å endre læreres praksis er begrenset. Det er 

lærernes forståelse av læreplaner, samt rammer for gjennomføringen som styrer 

praksis like mye som selve læreplandokumentet. Det samme må gjelde for tilpasset 

opplæring. Lærerne må drøfte begrepet og finne ut sammen hva det skal innebære på 

deres skole, slik de gjør i sitt lokale læreplanarbeid. 
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Når det gjelder spørsmålene jeg stilte innledningsvis har jeg drøftet meg fram til 

klargjøring av tendenser, men ingen bastante konklusjoner. 

Hva betyr TPO og har det –som prinsipp, en styrende funksjon? 
Tilpasset opplæring  kan forveksles med et mantra, i læreplaners forsøk på endring av 

skolens praksis. Det ser ikke ut til å inneha den magiske kraften. Noen ganger 

anvendes det som mål i seg selv, andre ganger som strategi for en politisk hensikt 

med utdanningens formål, f.eks. styrking av enhetsskolen. Det brukes likevel mest 

som et virkemiddel (mer konkret),  både på systemnivå - for å oppnå  f.eks. likeverd 

eller for å bedre læringsresultater, eller på klasseromsnivå, - for å oppnå et 

læringsresultat for alle. Da brukes det ofte som et metodisk grep, synonymt med 

differensiering av arbeidsoppgaver, eller det anvendes om en arbeidsmåte som 

innebærer at eleven i en grad styrer sitt eget arbeid. På dette nivået ser det fremdeles 

ut til å bety metodisk/pedagogisk differensiering. 

Men selve operasjonaliseringen av TPO mangler. Som styrende prinsipp i 

Kunnskapsløftet rettleder det meg ikke klarere enn i tidligere planer.  

Har  begrepet  fått et annet innhold i den nye læreplanen, L06, i forhold til 
tidligere læreplaner?  
Innholdet, som politisk virkemiddel, ser ut til å ha endret seg: TPO i Kunnskapsløftet 

ser ut til å ha en annen hensikt enn i reformen/L97. Det er individets tilpasning –ikke 

til et fellesskap for å få en likeverdig opplæring (L97), men til nasjonale læringsmål, 

kompetansemål og grunnleggende ferdigheter slik at hver enkelt kan få utnyttet 

potensialet sitt så langt som mulig. Det ser altså ut til å være, på et politisk plan, et 

liberalistisk uttrykk for en individ- og en resultatorientering, og et virkemiddel for å 

heve det faglig nivået i norske skoler gjennom vektlegging av grunnleggende -, 

teoretisk kunnskap  og konkurranse. Etter å ha forsket på tekstene som omhandler 

begrepet, ser jeg at det i det meste dreier seg om individets muligheter til å oppnå 

større læringsutbytte.  
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Det innebærer en skjerping av oppmerksomheten på den lærende og den lærendes 

motivasjon og opplæringsbehov (NOU 2003:16 s. 12), noe som føre til mange 

spennende diskusjoner og ulike praksiserfaringer framover. 

Større lokal handlefrihet og større lokalt ansvar er uttrykk for et systemskifte, i 

betydningen endring av styring av skolen. Samtidig har jeg antydet at verdiene og 

holdningene bak intensjonene også kan ha vært en del av systemskiftet. Nasjonale 

mål, uttrykt som kompetansemål, er klarere, og mer målbare i Kunnskapsløftet enn i 

L97. Blant de fire nasjonale målene for utdanning som det til nå har vært tverrpolitisk 

samling om, ser det ut til å blitt en vektforskyvning, fra utdanning som nasjonsbygger, 

sosial utjevner og demokratisk dannelse til mest å dreie seg om utdanning som 

økonomisk investering. 

Hva har tilpasset opplæring betydd i tidligere læreplaner? Hva slags ideer har 
ligget bak? 
TPO ser i praksis ut til å ha vært knyttet i stor grad opp mot elever med lærevansker 

eller særskilte behov. Fra N39 har planen understreket at opplæringen skulle ta 

utgangspunkt i elevenes evner og behov, og fra M87 ble tilpasset opplæring opphøyet 

til et prinsipp som skulle gjelde alle. 

 Reformpedagogikkens forståelse for barnet og arbeidsmåter ser ut til å ha preget 

læreplantenking og intensjoner fra N39.  

Hva legger lærere i begrepet? 
Lærere har ment - og mener i dag, at bla. elevaktive arbeidsmåter, som tema- og 

prosjektarbeid, er en måte å drive tilpasset opplæring på. Ellers tenker de fleste at de 

tilpasser opplæringen når de differensierer arbeidsoppgaver, tempoet og krav til 

utførelse, individualiserer  arbeidsmåter, framdrift og tilbakemeldinger (Skogen 

2003:12) 

Forskerne, de som dokumenterer praksisen i skolen, har de en felles forståelse av 
tilpasset opplæring ? 
Forskerne har ulike forståelsesrammer for TPO, og er heller ikke klare mht. å definere 
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sine ulike utgangspunkt når de undersøker praksis i skolene. Det blir problematisk å 

legge de politiske perspektiver til grunn for videre forskning på tilpasset opplæring i  

praksis. En  konsekvens, uansett snever eller vid tolkning av tilpasset opplæring, er at 

det finnes ingen enkle løsninger for å fremme tilpasset opplæring  verken i utdanning 

og undervisning, eller som forskningsspørsmål (Bachmann og Haug 2006:101). 

Hva kan TPO bety for meg og andre lærere videre? 
Endringer skjer ikke som følge av politiske intensjoner, men som følge av skolenes 

forståelser av reformen ut i fra eksisterende praksis, så dersom tilpasset opplæring 

skal få betydning, må det skje ut i fra de muligheter skolene ser for å utvikle en 

tilpasset opplæring. 

Med total metodefrihet er vi tilbake i M87- skolen, og dette kan føles befriende for 

lærere. Men, kombinert med klare kompetansekrav, er det en sjanse for at lærere ikke 

tilpasser arbeidsmåtene ved å variere i tilstrekkelig grad. Med grunnlag i forskernes 

oppsummeringer om at de heller ikke var særlig gode veiledere i tema- og 

prosjektsammenhenger, kan de tidkrevende arbeidsmåtene lett forsvinne, noe som vil 

være et tilbakeskritt for et moderne læringssyn som ser på kunnskapen som dannes 

når eleven er aktiv og selvregulert. 

Jeg tror at Kunnskapsløftet tvinger fram en diskusjon om - og ny forståelse av TPO. 

Med Kunnskapsløftet er det kommet klarere forventninger om å øke læringstrykket og 

ha høye forventninger til elevenes evne til å prestere. Ledelse og lærere må derfor 

finne fram til en felles holdning til hvordan vi skal møte mangfoldet i elevgruppen ut i 

fra de ressursene vi har. Hva betyr tilpasset opplæring for oss ? Vi må gjøre det 

begrepet til vår eiendom, akkurat som vi må gjøre læreplaner til vår  eiendom. Vi bør 

diskutere hva læring er, som et mål for tilpasset opplæring. Vi trenger ikke å forfekte 

et enhetlig eller et felles læringssyn for å være en god skole eller gode lærere, men vi 

trenger bevissthet om hva vi gjør og hvorfor. Spørsmålet må være: Hvordan kan hele 

skolen være ansvarlig og legge til rette for tilpasning  som en holdning til alle elevers 

totale muligheter?  Tilpasset opplæring vil da  handle om måten vi møter elevene på, 

at vi behandler dem med respekt og med tillit til at de er villige og i stand til å møte de 
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faglige kravene som vi stiller. Elevene må bli selvregulerte og reflekterte i møtet både 

med kunnskap og fellesskap. Spørsmålet om tilpasset opplæring må  med andre ord 

handle om hvordan vi skal legge til rette for tilpasset deltakelse for alle elever, et 

begrep som Haastein og Werner(2003) introduserer, og dermed kunne gjøre elevene 

medansvarlige for sitt eget læringsutbytte og selv være med på å  tilpasse sin egen 

opplæring. 

Tilpasset opplæring i denne betydningen må gjelde både innenfor den ordinære 

undervisningen og i spesialundervisningen i et ikke-stigmatiserende miljø. 

Utfordringen er å få til en riktig balanse og naturlig sammenheng mellom ordinær 

undervisning og spesialundervisning og undervisning av de språklige minoritetene. 

Det er møtet med mangfoldet Kunnskapsløftet utfordrer oss på, samtidig som vi 

finner få anvisninger på hvordan. Kanskje vi må stole på vår sunde fornuft ?  

Vi vet jo at lærere som er bevisste, engasjerte og motiverende, får med seg elevene, 

uavhengig av organisering, uavhengig av læreplaner. 
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Etterord 

Stoltenberg regjeringen 2 har videreført Kunnskapsløftet som reform og læreplan, 

men ser ut til å ha tonet ned fokuset på individet og resultatorienteringen med ønske 

om å  restituere fellesskapet som ramme for opplæringen. Kunnskapsløftet/L06 

framstår dermed som  ”mildere”. Denne regjeringen har et bredere kompetanse - og 

læringsbegrep. Nødvendigheten av indre motivasjon og elevmedvirkning, bevissthet 

om egne læringsprosesser, samt større innflytelse på egen læring understrekes 

(Utdanningsdir. 2006 b). Statsråd Djupedal mener blant annet at sosial- og kulturell 

kompetanse hører til blant de grunnleggende ferdighetene våre og har tatt dem med i 

et avsnitt om sosial og kulturell kompetanse i det nye kapitlet ”Prinsipper for 

opplæringen”. Dette kapittelet  erstatter Læringsplakaten og  inneholder -i tillegg til  

den, 7 korte punkter som utdyper enkelte målformuleringer i den generelle delen. 

Disse har følgende overskrifter: -Sosial og kulturell kompetanse -Motivasjon for 

læring og læringsstrategier -- Elevmedvirkning - Tilpasset opplæring og likeverdige 

muligheter - Lærerens og instruktørers kompetanse og rolle - Samarbeid med 

hjemmet - Samarbeid med lokalsamfunnet  

Regjeringen gir også  en fyldigere anvisning for hva TPO er, der begrepet blir omtalt 

over to sider i Stortingsmelding 16 (2006-2007). TPO blir her plassert i fellesskapets 

ramme, mens læringsutbyttet er sentralt fremdeles. 

Her sies det bla. at tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon i bruk av 

arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering av og 

intensitet i opplæringen. Tilpasset opplæring innebærer ikke at all opplæring 

individualiseres, men at det tas tilstrekkelig hensyn til den enkelte elevs 

forutsetninger, erfaringer og bakgrunn når opplæringen planlegges og 

gjennomføres....skal medvirke til at alle kan utnytte sitt potensial og nå så langt som 

mulig innenfor fellesskapet... det berører hele skolen som organisasjon ..sikte på å 

fremme den enkeltes og fellesskapets læring.... Opplæringen må ikke bare tilpasses 

fag og lærestoff, men også elevenes alder og utviklingsnivå. Opplæringstilbudet skal 

tilpasses for å nå felles kompetansemål....bidra til økt læringsutbytte for alle elever og 
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lærlinger. ... skal rette seg mot så vel skolefaglig som sosial- og personlig utvikling 

(Stortingsmelding:16 2006-2007:76-77). 

Djupedal tar også til orde for mer spesialundervisning i skolen. Mer 

spesialundervisning betyr mer tid med elevene, sa han etter et besøk i Finland i juni 

2006 (Nilssen 2006). Elever som har problemer i starten, må med en gang få hjelp til 

å utvikle ferdighetene, sier han videre. 

Denne meldingen ser ut til å modifisere og nyansere holdingene til kompetanse, samt 

at den konkretiserer mer  hva læring og tilpasset opplæring  er i Kunnskapsløftet/L06. 

Den holder samtidig fram fellesskapets kompetansmål. Både solidaritetstanken og den 

tydelige individualismen blir igjen forsøkt forent, i pakt med den sosialdemokratiske 

tradisjonen.  
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