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SAMMENDRAG 

Tilpasset opplæring er i dag et bærende prinsipp og et av de viktigste 

utdanningspolitiske og pedagogiske begrep brukt i skolen. Tilpasset opplæring krever 

at alle elever får opplæring som samsvarer med egne evner og forutsetninger. Det 

betyr at både ordinær undervisning og spesialundervisning inngår i prinsippet tilpasset 

opplæring. En elev kan da ha behov for spesialpedagogiske tiltak ved en skole, men 

ikke ha det samme behovet på en annen. Det vil si at den evnen hver enkelt skole har 

for å tilrettelegge for tilpasset opplæring, vil være avgjørende for behovet for 

spesialundervisning og kvaliteten på ordinær undervisning. 

 Politiske styringsdokumenter gir ingen praktisk operasjonalisering av begrepet, men 

omtaler tilpasset opplæring i generelle termer. Det et er stor avstand mellom 

intensjonene om tilpasset opplæring i lov og lærerplaner på den ene siden, og praksis i 

skolen på den andre. Gapet mellom idealer og realiteter gjør at jeg er interessert i å se 

nærmere på om det eksisterer noen tiltak hvor nettopp opplæringen i skolen kan heve 

kvaliteten og sikre alle elevers rettigheter og behov. 

Det at det kan være vanskelig å omsette tilpasset opplæring for alle elever i praktisk 

handling, har vekket en pedagogisk nysgjerrighet og interesse hos meg med hensyn til 

å se om aldersblanding kan bidra til økt tilpasset opplæring. På grunnlag av dette har 

jeg utarbeidet følgende problemstilling: 

”Hvilke sentrale kriterier kan benyttes når tilpasset opplæring skal realiseres i 

skolen?”        

”Hvordan fungerer aldersblandede grupper som et ledd i tilpasset opplæring?         

- belyst gjennom en skole på Østlandet.” 

Med utgangspunkt i problemstillingen, har jeg valgt Håstein og Werners(2003) 

kriterier som sentrale for min studie. Gjennom disse har jeg belyst hvordan 

aldersblandede grupper fungerer som ledd i tilpasset opplæring. Fokus har vært rettet 
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mot undersøkelsesskolens pedagogiske tilrettelegging og organiseringsform. Dette er 

gjort ved å intervjue lærere og ledelsen ved skolen, foreldre og elever. Selve 

prinsippet tilpassetopplæring er belyst gjennom historikk, lov, planer og henvisning til 

tidligere forskning. Verdien av aldersblanding som pedagogisk organiseringsform er 

redegjort ved å vise til Vygotskijs kommunikasjonsteori og teori om selvoppfatning.  

Ut fra tema og problemstilling for oppgaven er det naturlig for meg å velge en 

kvalitativ forskningsmetode. Kvalitativ forskningsmetode bygger på fenomenologisk 

og hermeneutisk vitenskapsteori. Jeg har valgt en hermeneutisk innfallsvinkel og det 

kvalitative forskningsintervju som metode, hvor formålet er å få innsikt og forståelse 

av intervjupersonens egne opplevelser, meninger og perspektiver(Kvale 2001, 

Malterud 1996).  

Utviklingsarbeid knyttet til en bedre tilpasset opplæring er en viktig oppgave for 

skoleeiere og skolen som helhet. Funn i mitt forskningsprosjekt viser at begrepet er 

lite definert og praksisanvendende. Det er opp til skolene selv å definere innhold og 

finne løsninger i arbeidet med tilpasset opplæring. Min studie viser at utarbeidelse og 

bruk av kriterier er en måte å kvalitetssikre skolens tilrettelegging av tilpasset 

opplæring. Gapet mellom idealer og realiteter i skolen kan reduseres ved at kriteriene 

for tilpasset opplæring brukes som en indikator for skolens virksomhet. De kan være 

med på å konkretisere og realisere tilpasset opplæring i klasserommet. Studien viser at 

på den ene side kan mye tyde på at de fleste elever profiterer på at kvaliteten på vanlig 

undervisning forbedres, og at aldersblandede grupper er en organiseringsform som 

fungerer som en fruktbar tilnærming. På den andre siden viser studien at aldersblandet 

organisering krever en tydelig styring og ledelse fra lærernes side som 

undersøkelsesskolen bør vektlegge i sterkere grad. Aldersblanding som 

organiseringsform kombinert med elevsamtaler og individuell tilrettelegging, er et 

mulig skritt på veien for å gjøre tilpasset opplæring realiserbart. 
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1. Innledning 

Tilpasset opplæring er i dag et bærende prinsipp og et av de viktigste 

utdanningspolitiske og pedagogiske begrep brukt i skolen. I dette prinsippet ligger det 

en intensjon om at skolen skal være et sted for alle elever. Det handler om hvordan 

den obligatoriske skolen kan skape likeverd og likestilling gjennom sin virksomhet. 

Tilpasset opplæring innebærer inkludering av alle elever i et sosialt, faglig og 

kulturelt fellesskap. Ideologien er et skolehistorisk produkt, og bærer i seg en 

forestilling om at det finnes en opplæring som vil kunne favne og fungere godt for 

alle uavhengig av evner og behov 

Prinsippet legger ikke føringer på spesifikke undervisningsmetoder eller en bestemt 

organiseringsform. Det er ingen teori som kan presenteres, men mer et ideologisk 

begrep og prinsipp knyttet til en skolehistorisk utvikling, til gjeldende 

styringsdokumenter og planer. Det teoretiske grunnlaget innebærer tilrettelegging av 

læringsvilkårene for hver enkelt elev og er nært relatert til kompetanseutvikling i 

skolen. Gjennom innføring av tilpasset opplæring, har skolen fått utvidete oppgaver. 

Utfordringene setter krav til kunnskap om hvert enkelt barn, til fleksible og varierte 

arbeidsmåter for innhold i opplæringen (Haug 2004).  

Alle elever har krav på opplæring som samsvarer med egne evner og forutsetninger. 

Tilpasset opplæring krever at alle elever får være aktivt deltagende, både faglig og 

sosialt, og at alle elever opplever å bli hørt og sett.  Slik opplæring omfatter den 

undervisning som er nedfelt i Opplæringsloven § 2-1 (2006), og opplæring for elever 

med særskilte behov, nedfelt i Opplæringsloven § 5-1(2006). Det betyr at både 

ordinær undervisning og spesialundervisning inngår i prinsippet tilpasset opplæring.  

Til tross for at elevene har en sentral rettighet er det vanskelig å få realisert en 

pedagogisk praksis som ikke segregerer, men inkluderer og er individuelt tilpasset. I 

følge forskningsresultater fremlagt i rapport 62 av Bachmann og Haug (2006), er det 

stor avstand mellom intensjonene om tilpasset opplæring i lov og læreplaner på den 
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ene siden, og praksis i skolen på den andre. Hva handler dette manglende samsvaret 

om? Er det spenningsforholdet mellom allmenne pedagogiske forhold og behovet for 

individuelle tilnærminger som gjør tilpasset opplæring så vanskelig å få til i praksis? 

Det kan handle om manglende kompetanse i skolen slik at de politiske målsettingene 

er vanskelige å gjennomføre i praksis. Det kan vise nødvendigheten av å gi lærerne 

kunnskap om hva tilpasset opplæring innebærer. Det kan være at begrepet tilpasset 

opplæring er for vagt til å forplikte i praksis og slik bare blir en rettighet i lovs form 

og ikke i den enkelte elevs hverdag. En kan heller ikke se bort i fra at det kan henge 

sammen med mangel på ressurser og mulighet til reell individuell tilpasning (Haug 

2006).  

Skolen skal sørge for at elevene følger både læreplanens lærestoff og progresjon, og 

samtidig sørge for at opplæringen bygger på elevens egen kompetanse. Kan 

utfordringene med å ivareta lærerplanens intensjoner og fellesskapets interesser føre 

til at individet blir oversett? Eller kan det være at ensidig fokus på individuelle behov 

fører til løsninger som segregerer og stigmatiserer elever? Det er en klar spenning 

mellom disse to aspektene i begrepet tilpasset opplæring, som også må ses i lys av 

forholdet mellom likhet og likeverd. Likeverdighet krever ulikhet og individuell 

tilrettelegging. Det innebærer at et likt tilbud til alle elever ikke er sammenfallende 

med et likeverdig tilbud (Nordahl 2004). 

Gapet mellom idealer og realiteter gjør at jeg er interessert i å se nærmere på om det 

eksisterer noen tiltak hvor nettopp opplæringen i skolen kan heve kvaliteten og sikre 

alle elevers rettigheter og behov.  

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

Politiske styringsdokumenter gir ingen praktisk operasjonalisering av begrepet, men 

omtaler tilpasset opplæring i generelle termer. Styringsdokumenter gir først og fremst 

en ”prinsipiell erklæring om at opplæringen må tilpasses”(Bachmann og Haug 
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2006:20), og overlater til praksisfeltet selv å ta ansvar for og beslutninger om hva 

begrepet innebærer. Like mye som styrende instanser har overlatt til skolen å definere 

innholdet av tilpasset opplæring, har skolen blitt kritisert for mangel på en felles 

forståelse av tilpasset opplæring innad i sin egen virksomhet. En konsekvens av dette 

er at fortokningen og praktiseringen av tilpasset opplæring er blitt overlatt til den 

enkelte lærer. En felles forståelse kan være med på å gi et felles utgangspunkt for 

hvordan man kan legge til rette for tilpasset opplæring. 

L 97 og Kunnskapsløftet (2006) åpnet for at skoler skal kunne utarbeide og søke om å 

drive forsøk innenfor sin virksomhet for å tilnærme seg en tilpasset opplæring. 

Forskjellige organisatoriske løsninger ble prøvd ut for å få til undervisning tilpasset 

den enkelte elevs forutsetninger. Dette gjør det interessant å fokusere på hvilke 

organisatoriske og pedagogiske valg skolen foretar for å fremme tilpasset opplæring. 

Hvordan gjør skolen dette i praksis, og finnes det noen tiltak som fremmer tilpasset 

opplæring bedre en andre? 

I tradisjonell undervisning i skolen har det faglige nivået ofte vært konsentrert om et 

gjennomsnitt i elevgruppen. Faglig svake eller faglig sterke elever har på hver sine 

måter opplevd ikke å få opplæring i forhold til sine muligheter og evner. Man har 

vurdert faglige prestasjoner hos eleven, uten at elevens egne opplevelser, erfaringer 

og tanker om opplæringen i særlig grad har vært gjenstand for oppmerksomhet. Like 

mye har det vært tradisjon for å opprettholde aldershomogene klasser, ut fra en tanke 

om at elever skal få et tilnærmet likt undervisningstilbud.  

Evaluering av forsøk gjort ved en barneskole i Østfold (Lie og Solli 1996), viser at 

grupper der elever har ulik alder gir bedre utnyttelse av ressurser og større mulighet 

for å utnytte elevenes faglige og sosiale ferdigheter. I følge evalueringen opplever 

lærere å få større mulighet til å hjelpe de som trenger det mest, fordi en del av elevene 

selv hjelper hverandre. Aldersblanding ser ut til å føre til mer varierte 

undervisningsmetoder, fordi man må ta høyde for at elevene nettopp er forskjellige. 

Selve organiseringen av undervisningen ved aldersblanding krever større grad av 
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fleksibilitet og oppleves av disse lærerne å gi bedre faglig utbytte enn 

aldershomogene klasser. Undersøkelsen viser også at aldersblanding gir et tryggere 

miljø for elevene, ved at yngre og eldre elever har et nærer forhold til hverandre. 

Dette skapte økt trivsel og et bedre utgangspunkt for å forhindre konflikter blant 

elevene (Klevås 2006). Det er derfor svært interessant å se nærmere på om 

aldersblanding som fenomen skaper større reel tilpasset opplæring i skolen. Er det slik 

at aldersblanding fremmer opplæring med utgangspunkt i elevenes evner og 

forutsetninger?  

1.2 Problemstilling  

Gjennom egen lærerpraksis og senere som rådgiver i Pedagogisk Psykologisk 

Tjeneste, har jeg selv erfart at det kan være vanskelig å omsette tilpasset opplæring 

for alle elever i praktisk handling. Jeg har vært i kontakt med en skole på Østlandet og 

sett deres bruk av aldersblanding som et pedagogisk og organisatorisk tiltak med mål 

om få til reel tilpasset opplæring. Dette har vekket en pedagogisk nysgjerrighet og 

interesse hos meg med hensyn til å se om aldersblanding kan bidra til økt tilpasset 

opplæring. På grunnlag av dette har jeg utarbeidet følgende problemstilling: 

”Hvilke sentrale kriterier kan benyttes når tilpasset opplæring skal realiseres i 

skolen?”        

”Hvordan fungerer aldersblandede grupper som et ledd i tilpasset opplæring?         

- belyst gjennom en skole på Østlandet.” 

Bachmann og Haug (2006) mener tilpasset opplæring er ”… en opplæring som med 

tilpassede, eksemplariske undervisningsopplegg strekker seg etter å innføre alle i en 

felles, men differensiert opplæring, som gir alle mulighet for å oppnå lik allmenn 

utdannelse” (Bachmann og Haug 2006:24). Flere definisjoner og perspektiver på 

tilpasset opplæring drøftes i kapittel 3, hvor de ulike definisjonene viser ulike 
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aspekter av tilpasset opplæring, samtidig som de sammen dekker det perspektivet jeg 

bygger forståelsen i min oppgave på. 

Håstein og Werner(2003) har utarbeidet forslag på 6 ulike kriterier for vurdering  ved 

gjennomføring av tilpasset opplæring i skolen. Jeg har valgt å benytte disse kriteriene 

for lettere å få tak på hva tilpasset opplæring betyr og innebærer. Dette er ikke minst 

viktig for å prøve å operasjonalisere begrepet. Kvalitetskriteriene som skal bidra til 

tilpasset opplæring knyttes til følgende verdier: 

1. Inkluderende fellesskap 

2. Variasjon og valg av kompetanse og erfaring 

3. Utgangspunkt i elevenes kompetanse og erfaring 

4. Relevans for elevens nåtid og framtid 

5. Verdsetting av elevene 

6. Sammenheng innenfor de ulike delene av opplæringen                                               

(Håstein og Werner 2003:220).  

Disse kriteriene utdypes i kapittel 3. Lie og Solli(1996) viser til at aldersblandede 

grupper er et oppvekstideal, og en organisering av elever som bedre utnytter skolens 

handlingsrom og ressurser. Jeg forstår aldersblanding som grupper med elever av ulik 

alder som sammen er aktive i utvikling av både faglige, sosiale og kulturelle 

ferdigheter. Elevene utnytter hverandres kompetanse. Gruppen av elever er sammen 

over lengre periode, og fungerer som en klasse innenfor skolens pedagogiske 

organisering. Andre sentrale begreper for oppgaven defineres underveis i en naturlig 

kontekst. Jeg vil variere mellom å benytte begrepene elever og barn, for å oppnå 

språklig variasjon og ikke som et uttrykk for ulikt meningsinnhold.Både skoleledelsen 

og et utvalg elever, lærere, og foreldre er brukt som informanter i min kvalitative 

undersøkelse. Dette utdypes nærmere i metode kapittelet. Oppgaven vil konsentreres 

seg om den pedagogiske tilretteleggingen for gjennomføring av prinsippet.  
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2. Et historisk tilbakeblikk – på vei mot tilpasset 
opplæring 

Skolens primære oppgave har opp gjennom tidene vært faglig kunnskap. 

Industrialisering, demokratisering og vekst i økonomien har skapt endringer i 

samfunnet av både kulturell og sosial art. I et forsøk på å forstå skolen av i dag er det 

nyttig å se skolen i et historisk perspektiv. Tradisjoner og pedagogisk innhold i skolen 

har endret seg i takt med samfunnet. Et tilbakeblikk på ulike lover og planer som har 

avløst hverandre opp gjennom årene, kan være med på å klargjøre noen av tankene 

bak ideologien rundt enhetsskolen og begrepet tilpasset opplæring.   

2.1 Reformpedagogikken og utvikling i lovverk og planer 

John Dewey er en representant for reformpedagogikken som utviklet seg tidlig på 

1900-tallet. I 1913 kom han med sitt hovedverk hvor han la vekt på at mennesket var 

tenkende og skapende med evne til å tilpasse seg sine omgivelser. I sine arbeider 

fremstiller Dewey en modell som graderer erfaring i fem nivåer. Eleven må erfare 

gjennom problemopplevelse, deretter identifisere problemet ved å ta i bruk erfaringer 

slik at også andre kan forstå det. Så kan eleven utforske, for deretter å utarbeide svar 

på grunnlag av både gode og dårlige erfaringer. Videre kan eleven i følge Dewey, 

aktivt prøve ut sine tanker for å lære gjennom erfaring. Gjennom denne modellen 

viser Dewey hvordan tanken går over til å bli elevens erfaring og danner grunnlag for 

refleksjon rundt det erfarte. Deweys arbeider skulle komme til å prege tiden både før 

og etter den andre verdenskrig, og har fått sin rennesanse, særlig med tanke på 

forståelsen av begrepet tilpasset opplæring. (Bjørnsrud 2000: Myhre 2000).  

I 1936 fikk vi i Norge Folkeskoleloven for lands- og byskolene. Den innførte 7-årig 

obligatorisk skoleforløp for alle elever og realiserte enhetsskoletanken, som er nært 

knyttet sammen med målet om lik rett til utdanning (Bjørnsrud 2000). 

Omgangsskolen ble avskaffet, og vi fikk obligatorisk skole for alle barn i Norge. 
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Skoleloven av 1936 ga derimot ikke svake elever noen lovfestet rett til ekstra hjelp, 

og skolen var kun pliktig til å gi særskilt opplæring når det var ” løyvt penger til det ” 

(JF. §7, Skolelovene av 1936, Rørvik 1998: 116). I 1939 kom Normalplanen (N39) 

som presiserte at skolene skulle tilpasse undervisningen til den enkelte elevs evner og 

sosiale tilhørighet. Samtidig anbefaler planen at skolen ikke nødvendigvis skulle 

organiserer elevene i klasser, fordi det nettopp ikke ga den forventete effekten(Myhre 

1992). 

Forbedringer og innovasjon i etablerte systemer tar tid, og intensjoner og målsetninger 

nedfelt i lover og planer er ikke ensbetydende med at det er slik i praksis. 

Normalplanen av 1939 er faktisk like aktuell for dagens skole, med vektlegging på at 

undervisningen skal passe elever med ulike forutsetninger og gi opplæring som 

samsvar med ”evnene og givnadene deira”(JF:N39:11 i Rørvik 1998:116). 

Normalplanen av 1939 signaliserte en respekt for enkeltindividets særtrekk og 

egenart. Slik sett kan man si at Folkeskolelovene for lands- og byskolene av 1936 og 

Normalplanen av 1939 er begynnelsen på enhetsskolen som et bærende element i den 

norske skolen, og tilpasset opplæring som en bærende tanke (Engelsen 2003). 

Lov om spesialskoler som kom i 1951.  Staten etablerte spesialskoler og bygget ut et 

omfattende spesialskolevesen. Resultatet var en åpning for segregering av en del barn 

i skolepliktig alder. I 1959 fikk vi ny folkeskolelov. Ungdomsskolen skulle være en 

organisasjon med felles arena for alle elever uavhengig av interesser, bakgrunn, evner 

og motivasjon. Ny grunnskolelov av 1969 innførte 9-årige grunnskole som skulle ha 

sammenholdte klasser på ungdomstrinnet. Differensieringen skulle være av metodisk 

pedagogisk karakter og foregå innenfor klassens rammer(Haug 2004, Rørvik 1998).  

Mønsterplanen av 1974 hadde en klar målsetting om en opplæring med fokus på 

elevenes evner og forutsetninger, og et ønske om at elevene skulle møtes ”innenfor et 

organisatorisk felleskap der dyktige og mindre dyktige elever kunne arbeide sammen, 
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ikke minst til fordel for de mindre flinke”(Tellhaug1997:71). M74 har slik sett et 

sosialpolitisk ønske. Planen innførte begrepet ” tilpassa undervisning”(Haug 2004:6).  

I 1975 ble spesialskoleloven og Grunnskoleloven av 1969 slått sammen til en felles 

lov, og med det ble lov om spesialskoler opphevet. Skolepolitisk var man svært 

opptatt av begrepene normalisering og integrering og man ønsket ikke lenger den 

segregeringen som organisering av spesialskoler hadde bidratt med. I 1987 kom ny 

Mønsterplan som understreket at hver elev skulle få tilpasset opplæring innenfor 

skolens rammer og mål. Enhetsskoletanken kom tydeligere frem som et bærende 

element, ved at elevene skulle få tilpasset opplæring i trygge og kjente omgivelser 

gjennom klare og tydelige definerte kunnskapsmål(Tellhaug 1997).  

I 1997 fikk vi ny lærerplan. Grunnskolen skulle nå gå fra å være 9-årig til å bli 10-årig 

med skolesart fra 6-års alder. M87 hadde allerede fokusert på tilpasset opplæring, 

men L97 kom med en enda tydeligere presisering: 

” Alle elevane, også dei med særlege vanskar eller særlege evner på 
ulike område, må få møte utfordringer som svarer til føresetnadene 
deira. Individuell tilpassning er nødvendig for at alle elevar skal få eit 
liverdig tilbod. Det krev at alle sidene ved opplæringa, lærestoff, 
arbeidsmåtar, organisering og læremiddel, blir lagde til rette med tanke 
på dei ulike føresetnadne elevane har” (L97:58).                                                                          

L97 la vekt på prinsippene rundt tilpasset opplæring gjennom hele lærerplanen. 

Grunnskolen skulle være inkluderende med rom for alle, og de individuelle 

forskjellene var en kilde til sosialt mangfold. Det skulle utarbeides individuelle 

lærerplaner for elever med særskilte behov. Planene skulle ta utgangspunkt i klassens 

lærerstoff og arbeidsmåter. Prosjektarbeid skulle være en obligatorisk arbeidsmåte i 

skolen og ta utgangspunkt i elevenes kompetanse.  

Kunnskapsløftet som kom i 2006, står for en politisk ideologisk forflytting av fokus 

på prosess og fellesskapet til resultat og individuelle behov. Dette har vært med på å 

få skolene til å flytte fokus fra den pedagogiske prosessen til å ha større interesse for 
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resultater. Tilpasset opplæring står som et eget punkt i Læringsplakaten i L 06 

(Kunnskapsløftet 06:31), og er: 

”… et av de få omtalte områder som omhandler undervisningens 
prosesser fremfor undervisningens resultater”(Bachmann og Haug 
2006: 24).  

Bachmann og Haug viser at tilpasset opplæring alene ikke nødvendigvis gir ønsket 

effekt dersom det i tillegg ikke legges vekt på læringsutbytte. Skoler med fokus på 

faglig læring lykkes bedre med å få til en tilpasset opplæring. Resultater fra PISA 

2003 konkluderer med at for få skoler prioriterer verdien av å lære, og at den faglige 

læringen er generelt for lav i den norske skole. Dersom det er slik at det ikke er viktig 

å lære, vil heller ikke tilpasset opplæring ha noen vekst arena (Bachmann og Haug 

2006). 

Ut fra et annet perspektiv knytter begrepet tilpasset opplæring seg til forståelsen om 

en ”inkluderende skole tilrettelagt for mangfoldet” (Bachmann og Haug 2006:25). Da 

er vi tilbake til tanken om enhetsskolen, hvor skolen er en plass for alle uavhengig av 

behov og forutsetninger. Tilpasset opplæring må balansere mellom de erfaringene 

eleven har, og det lærestoffet skolen skal hjelpe eleven å strekke seg mot.. 

Arbeidsformer, metoder, progresjon og andre didaktiske hensyn vil da være bestemt 

ut fra den enkelte elevs forutsetninger, og vil variere fra skole til skole, fra lærer til 

lærer og for hver enkelt elev i den norske skolen.  

L06 står for en forskyvning fra kollektive undervisningsprosesser over til fokus på det 

enkelte individs læring og kompetansemål (Haug 2006). Det er en mulighet for at 

fokus på individet kan dempe betydningen av verdier som fellesskapet står for. Det 

kan gi oss en skole med individualister hvor enkeltindividets behov er sterkere enn 

tilhørighet og inkludering i fellesskapet. Det er derfor nødvendig å ivareta 

balansegangen mellom individets behov for tilpasset opplæring og behovet for å 

fremme fellesskapsverdier og inkluderende klassemiljøer. 
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3. Teoretisk grunnlag 

3.1 Tilpasset opplæring i et overordnet perspektiv 

I styringsdokumenter som L 97, St. meld 30 (Kultur for læring 2003-2004), 

Kunnskapsløftet(2006) og Strategi for Kompetanseutvikling 2005-2008 

(Utdanningsdirektoratet 2007) legges det til grunn at tilpasset opplæring må være en 

langsiktig og målrettet innsats i skolen.  

Utviklingsarbeid knyttet til en bedre tilpasset opplæring er en viktig oppgave for 

skoleeiere og skolen som helhet. Dette fremmer behov for forskning som kan si noe 

om hvordan opplæringen kan organiseres og gjennomføres for å få til en reel tilpasset 

opplæring i skolen. Utdanningsdirektoratet, Departementet og andre politiske 

styringsorganer har et ansvar for å formidle, veilede og føre tilsyn i forhold til skolen, 

slik at forskningsresultatene når frem og påvirker skolens virksomhet. Dette setter 

krav til samarbeid slik at forståelsen av tilpasset opplæring har en ensbetydende 

innhold hos så vel departement, skoleeiere, på lærerutdannings nivå som hos den 

enkelte lærer. Det må være en profesjonell kompetanse og felles faglig identitet på 

nasjonalt plan for å realisere tilpasset opplæring i skolens virksomhet. Sett ut i fra et 

overordnet perspektiv vil ikke tilpasset opplæring ha gjennomslagskraft hvis det ikke 

er en felles forståelse hos de involverte. Bachmann og Haug (2006) viser til at 

manglende kompetanse og kunnskap om tilpasset opplæring i seg selv vil være en 

hemsko for gjennomføring For at et bærende prinsipp som tilpasset opplæring skal 

føre til reell individuell tilpasning i skolen, er det følgelig nødvendig med en 

klargjøring av både prinsippets innhold og av konkrete tiltak som kan iverksettes for å 

nå målet om tilpasset opplæring. 
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3.2 Perspektiver på tilpasset opplæring 

3.2.1 Dilemma forbundet med differansiert opplæring i praksis 

. I følge Håstein og Werner(2003) er tilpasset opplæring: 

”… den opplæring som gir elevene tilfredsstillende utbytte i forhold til de mål 

som er satt i lærerplanene” (Håstein og Werner 2003:30)  

I denne definisjonen knyttes tilpasset opplæring til elevenes kunnskaper og 

ferdigheter i forhold til målene i planen. Kunnskapsløftet 2006 fokuserer sterkt på at 

hver enkelt elev skal bli sett, hørt og få oppleve glede ved å lære ut fra sine egne 

forutsetninger. Det betyr at det også må utarbeides læringsmål som tar utgangspunkt i 

elevenes egen kompetanse. En elev kan oppleve å være på et høyt ferdighetsnivå ut 

fra egne evner, men målt opp mot læreplanen oppleve lav grad av måloppnåelse. 

Dilemmaet for skolen blir å gi differensiert opplæring i praksis, og så til slutt likevel 

måtte vurdere alle elever opp mot felles ferdighetsnivå og mål. Tilpasset opplæring 

som et bærende prinsipp burde føre til at også evaluering og vurdering blir 

differensierte.  Det setter krav til at det både på nasjonalt og lokalt plan utarbeides 

materiell, oppgaver og evalueringsverktøy med ulik vanskegrad 

I følge Nordahl(2004) er det vanskelig for skolen å gi opplæring innenfor rammer 

som er lagt i lærerplaner, lovverk og lærebøker. Dette vil kreve at skolen på den ene 

siden drøfter mål, innhold og organisering og ser eventuelle behov for endringer i sin 

organisering og innhold, og på den andre siden vurderer ulike tilnærmingsmåter 

innenfor spesialundervisnningen.  Utfordringen for skolen vil være å se alternative 

løsninger med rom for ulik vanskegrad og differensiering, og likevel klare å møte 

kravene i læreplan. Skolen må på den måten bevege seg utover sin egen praksis, og se 

at utfordringen ikke alltid er knyttet til at eleven eier problemet alene.  

3.2.2 Tilpasset opplæring – en tosidig prosess 
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Ekeberg og Holmberg operer med følgende definisjon: 

”Tilpasset opplæring er tosidig, og innebærer både elevens læring og 
lærerens tilrettelegging. Når disse to sidene er i samsvar, er 
opplæringen tilpasset” (Ekeberg og Holmberg 2004:20) 

I Kunnskapsløftet 2006 forsterkes den enkelte elevs rett til tilrettelegging ut i fra egne 

interesser og evner (Bachmann og Haug 2006). Begrepet Tilpasset opplæring 

refererer til differensiert tilpasning. Det vil si en opplæring som er mer 

individorientert, og som tar utgangspunkt i behovene og forutsetningene til den 

enkelte elev. Med fokus på enkeltindividets læring får skolene og lærerne selv ansvar 

for å utforme og konkretisere hva de skal arbeide med og for å utarbeide individuelle 

lærerplaner. Slik blir skolene ansvarliggjort i forhold til hvilket utbytte og 

læringsresultat elevene får. Dette gir rom for ulike løsninger og differensierings- 

muligheter. Basiskompetansen som skal sette enkelt eleven i stand til å ta ansvar for 

eget liv og læring, og blir i lys av dette et grunnlag for å utarbeide pedagogisk 

tilrettelegging(Ekeberg og Holmberg 2004).  

Mye kan tyde på at skolen har en tendens til å tenke at elevene skal tilpasse seg deres 

rammer og tilbud, og ikke nødvendigvis at læreren skal tilpasse seg elevene og 

klassens behov. Det snakkes om elever med tilpasningsvansker, men sjelden om 

skoler og lærere med slike vansker. Det kan være at lærerne ser for ensidig på 

tilpasning som en enveis og ikke som en toveis prosess, og blir slik nært forbundet 

med lærerens evne til å legge til rette for ordinær og spesialundervisning. Mangfoldet 

av elever i skolen gjør at det er realistisk å forholde seg til at noen elever alltid vil 

trenge spesialundervisning grunnet sine særskilte behov. Det kreves en ”sakkyndig 

uttalelse” fra pedagogisk- psykologisk tjeneste for enkelt elever med slike særskilte 

behov, og er da grunnlag for elevens rett til spesialundervisning. Thomas Nordal 

hevder i sin artikkel ”Realisering av tilpasset opplæring - utfordringer og 

muligheter”(2004:23), at det er sammenheng mellom kvaliteten på den ordinære 

opplæringen og enkelt elevers behov for spesialundervisning. Spørsmålet han stiller 

seg, er hvorvidt elevene får best hjelp ved at skolen forbedrer kvaliteten på vanlig 
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undervisning, eller om elevene får best opplæring ved å motta spesialundervisning. 

Behovet for spesialundervisning henger da sammen med forhold ved den enkelte elev 

og forhold ved opplæringstilbudet skolen har. En elev kan ha behov for 

spesialpedagogiske tiltak ved en skole, men ikke ha det samme behovet på en annen. 

Det vil si at den evnen hver enkelt skole har for å tilrettelegge for tilpasset opplæring, 

vil være avgjørende for behovet for spesialundervisning  

Like mye som skolens egen praksis retter søkelyset på den enkelte elev, må den 

likefullt rette søkelyset på egen praksis. Tilpasset opplæring kan synliggjøre større 

individuelle behov, og fremtvinge et økt antall spesialundervisningstiltak dersom 

skolen ikke har praksis med å ivareta mangfoldet. Slik kan reel tilpasset opplæring på 

den ene siden fremtvinge økt antall enkelt vedtak, som igjen i følge Nordahl(2004) 

kan komme til å skille elevene ut av klasserommet og fellesskapet. På den andre siden 

kan fokus på at alle er ulike gi rom for annerledeshet, slik at ordinær- og 

spesialundervisningen kommer i et mer naturlig og tettere samspill. Forskjellene 

mellom elevene og deres ulike opplæringsbehov, er en pedagogisk utfordring og et 

differensieringsspørsmål i skolepolitikken og for skolens virksomhet(Haug 2006, St. 

meld. 23, St.meld. 30, Rørvik 1998).  

3.2.3 Eleven i fokus  

Tilpasset opplæring kan også defineres slik: 

”Tilpasset opplæring er tilrettelegging for læring der eleven, ut i fra 
evner og forutsetninger, søker utfordringer og utvikler seg faglig, 
sosialt, fysisk og personlig. Tilpasset opplæring bygger på kunnskap om 
og forståelse av elevens læreforutsetninger og personlighet. Læringen 
foregår i området mellom det eleven kan og det eleven står for tur til å 
kunne (Lindâck og Strandkleiv 2004: b) 

Tilpasset opplæring er et sammensatt og komplisert fenomen, men er nært forbundet 

med motivasjon, vanskegrad og læring. Motivasjon er en kraft som gir energi til å 

utføre noe enten faglig eller sosialt, og kan være god indikasjon på om tilpasset 



 

Ingen utenfor- alle innenfor 

Inger-Lise Dysthe Næss 

16

opplæring er tilstede eller ikke. Motivasjonen kan være både på det indre og ytre plan, 

men er avhengig av at elevene opplever mestring av både faglig og sosial karakter. En 

annen viktig komponent er vanskegraden i innholdet av opplæringen En tredje viktig 

komponent er nødvendigheten av at elevene er i en aktiv prosess hvor læring 

skjer(Strandkleiv 2004:a).  

Læringsplakaten som erstatter ”Broene” i L97, understreker også elevens eget ansvar 

for læring og utvikling. Dette ansvarliggjør også skolene for å legge til rette 

opplæringen slik at elevene har mulighet for deltagelse og innflytelse. Er det da slik at 

elevaktive arbeidsformer og mindre lærestyrt undervisning gir bedre tilpasset 

opplæring? Bachmann og Haug (2006) viser til at det ikke er noen klare indikasjoner 

på at en bestemt metode gir bedre tilpasset opplæring enn en annen. Derimot ser det 

ut til at et systematisk og strukturert opplegg, med tydelige forventninger og krav til 

eleven og med jevnlige tilbakemeldinger fra lærer til elev, gir bedre tilpasset 

opplæring.  

Skolen benytter fortsatt i stor grad kateterundervisning kombinert med individuelt 

elevarbeid. Barneskolen er likevel bedre enn øvrige skoleslag på å variere 

arbeidsformer, temaorganisert undervisning og systematisk opplæring. Det brukes lite 

tid til avrunding og oppsummering, som igjen viser seg å ha størst innflytelse på 

elevens forståelse av å gjøre for å lære. Det viser seg at dette kombinert med lærere 

som har fokus på struktur, mål og innhold i sterkere grad er avgjørende for realisering 

av tilpasset opplæring enn frie elevaktive opplegg (Bachmann og Haug 2006).  

3.3 Kompetanse og utviklingsarbeid i skolen 

Kunnskapsløftet 2006 fokuserer i sterkere grad enn tidligere planer på skolens 

kompetanse. Det er mulig at det betyr at sentrale styringsorganer endelig ser verdien 

av å styrke kompetanse og utviklingsarbeid for implementering av tilpasset opplæring 

i praksis. Bachmann og Haug (2006) mener at skolens personale må få mulighet til å 
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oppdatere sine faglige og pedagogiske kunnskaper for at tilpasset opplæring skal bli 

skolens praksis. I forskningsrapport nr.62 (Bachmann og Haug 2006) kommer det 

tydelig fram at dersom skolene og lærerne selv ikke ser muligheter i sin egen praksis, 

gir politiske intensjoner ikke nødvendige endringer.  

Forandring av praksis er vanskelig, fordi ulike interesser og behov skaper barrierer. 

Slike barrierer kan ha mange årsaksforklaringer og uttrykksformer(Skogen 2002)  En 

måte å møte denne utfordringen på, er nettopp å gi innsikt og trygghet ved å øke 

lærerens refleksjon og kompetanse i forhold til tilpasset opplæring. Intensjonene i 

lærerplanen har da en større sjanse for å komme til uttrykk i lokale planer, 

innholdsvalg og metoder ved den enkelte skole. Dette vil igjen komme elevene til 

gode. 

Skoler med kultur for tett samarbeid og evne til å drøfte konkrete spørsmål omkring 

undervisning, evne til å mestre forandringer og til å utnytte mulighetene, lykkes bedre 

med tilpasset opplæring. Dette er med på å gi en høy pedagogisk bevissthet og fører 

ofte til tettere oppfølging av elevene fra lærers side. Der samarbeidet mellom lærere 

og ledelse fungerer godt, er det høyere grad av tilfredshet blant lærere, elever og 

foreldre. Det viser seg også at dette påvirker lærernes evne til å stimulere elevene til 

faglig, sosial og personlig utvikling, samt fremme gjennomføring av tilpasset 

opplæring (Bachmann og Haug 2006, Nordahl 2004).  

3.4 Skolen med rom nok for alle 

I den offentlige skole er den pedagogiske praksis avhengig av lærerers pedagogiske 

grunnsyn. En tilnærming av tilpasset opplæring i skolen vil være avhengig av at 

lærere klarer å utnytte erfaringer fra egen praksis, ha oversikt og evne til fleksibilitet i 

undervisningssituasjonen, og mestre å aktivisere elevene slik at de oppnår konstruktiv 

læring. Lærerplanverket for den 10-årige skolen (Kunnskapsløftet 2006) gir tydelige 

signaler om at grunnskolen skal være en skole for alle, og undervisningen skal 
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tilpasses den enkelte elevs utviklingsnivå. Skolen skal ”gi rom nok for alle til å bryne 

seg og beveges, og den må vise særlig omtanke og omsorg når noen kjører seg fast 

eller strever stridt og kan miste motet” (Kunnskapsløftet 2006:10).  

Det er en rekke grunnleggende behov læringsmiljøet må ivareta for å kunne si at 

elevene får tilpasset opplæring. Ved siden av de grunnleggende behovene barnet har, 

må tilpasningen ta utgangspunkt i interesser og faglige forutsetninger hos barnet. 

Skolen er med på å utvikle barnets personlighet og legge til rette for opplevelse av 

mestring. Den pedagogiske virksomheten skal ivareta sin omsorgsoppgave overfor 

elevene med en helhetlig tilnærming (Skaalvik og Skaalvik1996).  I hvilken grad 

elevene trives, henger i sterk grad sammen med hvordan de inkluderes i skolens 

sosiale miljø (Bjørnsrud 2000). Et inkluderende sosialt miljø skaper på sin side trivsel 

og grobunn for et trygt læringsmiljø, et læringsmiljø som ivaretar elevenes selvbilde 

og motivasjon. Et stimulerende læringsmiljø ivaretar viktige behov hos elevene og 

gjør at de kan oppleve anerkjennelse og mestring. Det primære for all læring er å tro 

på egne muligheter, være motivert og trygg (Ekeberg og Holmberg 2004).  

Like mye som vi trenger teorier og perspektiver for å kunne legge til rette for best 

mulig læring, er det nødvendig med innsikt. Opplæringen i skolen må bygge på 

forskning og kunnskap om barns utvikling og fungering, og kunnskap om hvordan 

metodikk og hjelpetiltak virker på dem de er ment å hjelpe. Skolen må vurdere om 

praksis er preget av bevisst bruk av teori og perspektiver innen pedagogikken, eller 

om det primært er mer ubevisste vaner og rutiner som styrer. I hvilken grad elevene 

opplever at opplæringen er inkluderende, gir mestringsopplevelse og skaper 

kompetanseutvikling, er avhengig av arbeidsmetoder, organiseringsformer og 

evalueringsformer. Elevene lærer også gjennom hvordan de blir sett på av andre, 

gjennom den betydningen de opplever å ha i samhandling med andre og gjennom hva 

de opplever å mestre(Skogen 2002).  

Skolen er arena for faglige og sosiale sammenlikninger, og har betydning for elevens 

verdsetting av seg selv og for deres selvoppfatning. Den styrer deres handlinger og 
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deres opplevelse av ulike situasjoner, og har stor betydning for hvordan de takler livet 

i sin alminnelighet. Skolen skal gi faglig kunnskap, men like sentralt er det at skolen 

skal gi elevene mulighet til å lære noe om seg selv og om seg selv i forhold til andre. 

(Skaalvik og Skaalvik 1988). 

3.5 Kriterier for tilpasset opplæring  

I 1995 utarbeidet Utdanningskontoret i Skien et prosjekt, hvor det ble utviklet et sett 

med kriterier for hvordan gjenkjenne og observere tilpasset opplæring.  Kriteriene 

presentres i boka ”Men de er jo så forskjellige” av Håstein og Werner (2004). 

Kriteriene for tilpasset opplæring gir en mulighet for å orientere seg i valg og mål for 

aktiviteter tilknyttet undervisningen i skolen. 

3.5.1 Tilpasset opplæring er tilknyttet inkluderende fellesskap 

En inkluderende skole betyr at:  

”mangfold og ulikhet hos elevene skal føre til et mangfold av 
utfordringer for innholdet i grunnskolen”(Bjørnsrud 2000:48). 

Inkludering betyr at eleven opplever å ha tilknytning og ansvar innenfor fellesskapet 

med reel mulighet for deltagelse uavhengig av funksjonsnivå. I et inkluderende 

fellesskap vil det være naturlig at elevene opplever å ha venner i sin gruppe og på 

skolen for øvrig. Samtidig vil en inkluderende skole være avhengig av at elevene 

opplever at de har behov for og nytte av det innholdet som skolen formidler. Ulike 

arbeidsmåter som lek, tema og prosjekt er sentrale og medfører at lærerollen får mer 

karakter av å være en veileder og ikke bare en kunnskapsformidler.  

Under emnet ”Prinsipper for opplæringen” i Kunnskapsløftet (2006:31) poengteres 

det at skolen skal skape et inkluderende sosialt felleskap i faglig trygge omgivelser. 

En måte å gjøre dette på er å sørge for at hverdagen blir så oversiktlig og forutsigbar 

for elevene som overhode mulig. Gjennom halvårsplaner, individuelle arbeidsplaner, 
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læringsmål og elevsamtaler kan skolen være med på å gi elever innsikt i forventninger 

og krav.  

Teori om menneskelige behov er også opptatt av at mennesker er sosiale vesener og 

har behov for tilhørighet og kjærlighet. Elever som opplever at de er sosialt isolert, vil 

være opptatt av sine sosiale problemer og ikke makte å konsentrere seg om det faglige 

arbeidet i skolen (Maslow1971) Opplæringen skal: 

”… bidra til utvikling av sosial tilhørighet og mestring av ulike roller i 
samfunns- og arbeidslivet og i fritiden” (Kunnskapsløftet 2006:33).  

Slik sett må skolen ikke bare fokusere på faglige ferdigheter, men også legge til rette 

for utviking av sosial kompetanse. Ulike sosiale arrangementer vil kunne sørge for at 

det eksisterer felleskap på flere nivåer mellom elever i forskjellige grupperinger. 

Inkludering krever toleranse og aksept for at vi mennesker er forskjellige og har ulike 

uttrykksformer. Det må være plass for elevenes impulser, tanker, følelser slik at de 

våger å være selv. Lærerplanen tilkjennegir at skolen skal legge vekt på at alle 

mennesker har lik verdi: 

”Oppfostring skal bygge på det syn at mennesker er likeverdige og 
menneskeverdet er ukrenkelig. Den skal befeste troen på at alle er 
unike: enhver kan komme videre i sin egen vokster, og individuell 
egenart gjør samfunnet rikt og mangfoldig” (Kunnskapsløftet, 2006:4). 

Det å være inkludert og høre til er følgelig et vesentlig ledd i den tilpassede 

opplæringen.      

3.5.2 Tilpasset oplæring gjennom variasjon og valg 

Eleven bør ha mulighet til å velge mellom å løse ulike oppgaver individuelt eller i 

samarbeid med andre. De bør også ha anledning til å søke hjelp hos andre medelever. 

Et læringsmiljø som tar hensyn til at barn har ulike utviklingsnivå og behov når det 

gjelder læring, vil lettere forstå verdien av å tilrettelegge slik at oppgaver kan løses på 

ulike måter. Opplever elevene konstruktiv tilbakemelding vil det være en større 



  

Ingen utenfor- alle innenfor 

Inger-Lise Dysthe Næss 

 

21

åpning for dem til å vise både sterke og svake sider, og være en arena for kontakt og 

tilhørighet (Grue 2002, Håstein og Werner 2004). For å kunne tilpasse 

undervisningen er det nødvendig å differensiere, både i tempo, organisering, 

kvantitativt og metodisk.  

”Differensiering betyr da at den undervisningen som enkelte elever 
eller grupper av elever får, er forskjellig fra den undervisning andre 
elever eller grupper av elever får” (Skaalvik og Fossen 1995:47). 

Pedagogisk differensiering skjer innfor en bestemt elevgruppe, hvor undervisningen 

tilpasses den enkelte elevs forutsetninger. Elever i samme klasse arbeider etter ulike 

tilnærmingsmåter, arbeidsmengde, forventninger. Nivådifferensiert tilnærming krever 

nettopp lærestoff av ulik vanskegrad  og tempo tilpasset den enkelte elevs 

forutsetninger.  

Organisatorisk differensiering er når enkelte elever eller grupper skilles ut fra klassen 

over en lengre periode ved at de får opplæring som er annerledes enn det de øvrige i 

elevgruppa arbeider med. Ved bruk av organisatorisk differensiering er det viktig å ta 

hensyn til individuelle variasjoner for å imøtekomme behovet for trygghet og 

tilhørighet. Noen elever kan oppleve større forutsigbarhet og trygghet ved å være i 

mindre grupper, andre vil oppleve det uttrygt å skulle bli tatt ut i smågrupper fordi 

klassetilhørigheten et så sterk. Det betyr i praksis at det som er riktig for en elev ikke 

nødvendigvis er det for en annen.  

I det siste har det vært mer vanlig å bruke begrepene kvantitativ – og kvalitativ 

differensiering, Når opplæringen har en kvantitativ innfallsvinkel, forholder man seg 

til behovet elever har i forhold til mengde eller tid for å tilegne seg fagstoff. Er det 

slik at differensieringen er av mer kvalitativ art, har det sammenheng med at eleven 

har behov for en helt annen form for undervisning. Poenget med all differensiering er 

å se at variasjon og valg er viktig for læring. Konkret innebærer det at et barn som kan 

lese og et barn som ennå ikke har knekt lesekoden må få vidt forskjellige opplegg i 

samme time. Barn er forskjellig når det gjelder interesser, evner, anlegg, modenhet og 
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motivasjon, og differensiering er en måte å imøtekomme dette på. Dette prinsippet er 

grunnleggende for tilpasset opplæring. 

3.5.3 Tilpasset opplæring for å bygge opp elevens kompetanse og 
erfaring 

I følge Skaalvik og Skaalvik(1996) kan kriteriene for mestring være både relative og 

absolutte. På bakgrunn av dette forstår jeg begrepet mestring som en følelse av å 

lykkes med en utfordring som har krevd energi og innsats. Jeg forstår det som en 

opplevelse elever kan få av å klare noe som de tidligere ikke har prestert, ved å ta i 

bruk tidligere erfaringer for å få ny lærdom. Faglige mestringsopplevelser er mulig 

når utfordringene ikke er for vanskelige eller for lette, men tilpasses den enkelte elevs 

forutsetninger. Sosiale mestringsopplevelser er knyttet til mellom-menneskelig 

samhandling hvor elever opplever tilhørighet, respekt for den enkelt elevs egenart og 

evne til deltagelse(Damsgaard 2003). 

Klefbeck og Ogden (2003)viser til at elever som opplever mestring får økt motivasjon 

og oppnår bedre utvikling. Da blir det viktig å legge til rette for at elever opplever 

opplæringen interessant og meningsfylt. Dette kan skolen gjøre ved trekke eleven 

med på planleggingen av sin egen arbeidsplan, selve gjennomføring og evaluering.  

Mangel på mestring skaper mangel på motivasjon som kan skape grobunn for 

konflikter og atferdsvansker. På den måten kan atferden som elever viser være et 

barometer og signal om eventuell mangel på tilpasset opplæring (Damsgaard 2003, 

Ogden 2002).  

Elever som strever, vil trenge hjelp og veiledning til å komme gjennom det de ikke 

mestrer ved at lærere og andre fremhever det de lykkes med. Et eksempel er 

prosessorientert skriving, hvor eleven ved hjelp av tankekart skriver en tekst over et 

selvvalgt tema, eller velger sin egen innfallsvinkel til et felles tema. Eleven leser 

teksten for en lærer eller gruppe medelever, som skal stille konstruktive og veiledende 

spørsmål slik at den enkelte elev har et videre utgangspunkt for å omarbeide den 
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opprinnelige teksten til å bli bedre. Dette er en prosess som går over flere nivåer og 

vil ha variasjon i forhold til aldersgruppe på elevene. Poenget med en slik prosess er 

at tilbakemeldingene er konkrete og knyttet til egen prestasjon og utvikling. Her 

utnytter elevene egne erfaringer, samarbeider og er aktivt deltagende i egen 

opplæring. Det å trekke elevene aktivt inn i læringsprosessen og bruke elevenes 

kompetanse er derfor med på å legge til rette for tilpasset opplæring. Tilsvarende vil 

konkret tilbakemelding til den enkelte elev gi økt mulighet for mestring og til å skape 

positive læringserfaringer. Dette er i høyeste grad knyttet til tilpasset opplæring.  

3.5.4 Relevans for nåtid og fremtid ved bruk av tilpasset opplæring 

Samfunnet er i stadig forandring, og synet på hva som er allmennkunnskap har endret 

seg med samfunnsendringene. I dag må elever lære hvor de kan finne informasjon, 

utvikle evne til å skille mellom vesentlig og uvesentlig informasjon, samt lære å 

vurdere kvaliteten av all informasjon som er tilgjenglig. Fokus for opplæringen kan 

ikke bare være å lese, skrive og regne. De må utvikle evne til å ta ansvar, opparbeide 

selvstendighet og evne til samarbeid. Skolen må legge vekt på ferdigheter som elever 

vil trenge i et senere arbeidsliv. I skolens tilpassede opplæring må man derfor legge 

vekt på å utvikle en allsidig kompetanse. Dette innebærer å bruke ulike elevers evner 

og anlegg og bygge videre på elevers sterke sider. Økende bevissthet om hensikten 

med det de lærer, danner grunnlag for opplevelse av økt sammenheng, noe som er 

sentralt for mange elevers motivasjon for å lære.  

3.5.5 Tilpasset opplæring og verdsetting av eleven  

Elevene må oppleve tillit, jevnbyrdighet og at andre lytter når de har noe å fortelle. 

Ved å legge vekt på positive sider hos hverandre, kan tilbakemeldinger fra både 

lærere og elever være med på å styrke følelsen av å være verdsatt. Tilpasset opplæring 

dreier seg ikke om det eleven ikke kan, men om det eleven med god hjelp og 

veiledning kan strekke seg imot (Strandkleiv 2003:aa). Det er viktig at skolen 
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signaliserer forventninger til egenutvikling og på den måten kan være med på å ”… 

legge til rette slik at elevene skal kunne bidra til fellesskapet og også kunne oppleve 

gleden ved å mestre og nå sine mål” (Kunnskapsløftet 2006: 33).  

Motivasjon for skolearbeid hos elevene vil være svært avhengig av hvilken 

oppfatning elevene selv har av hva de kan mestre, og hvordan de oppfatter 

forventningene fra omgivelsene. Skolens valg av faglige tilnærminger har betydning 

for elevens faglige utbytte. Desto større mulighetene for å lykkes er til stede, jo mer 

bygger opplæring opp om en positiv selvoppfatning (Mead1971). Kontinuerlig 

veiledning hvor lærer følger opp underveis, både med oppmuntring og forklaringer vil 

kunne minske muligheten for uheldig sosial sammenlikning. Like viktig er det at 

elevene forstår tilbakemeldingene de får. Gjennom faste avtalte elevsamtaler, kan 

elevene ha god nytte av å få konkretisert hva som er bra, og hva de kan gjøre for å bli 

bedre. Konstruktive tilbakemeldinger er også avhengig av at det ikke går for lang tid 

mellom introduksjon av oppgaver til eleven opplever mestring. Skolen bør også ha 

rutiner for å invitere elever til selv å vurdere eget arbeid og innsats, både individuelt 

og i felleskap. En slik tilnærming kan bidra til at elevene opplever seg verdsatt og tatt 

alvorlig. Dette er en vesentlig motivasjon for egen læring og et sentralt grunnlag for å 

gi reell tilpasset opplæring (Grue 2002).  

3.5.6 Tilpasset opplæring og sammenheng innenfor de ulike 
delene av opplæringen 

I læringsplakaten i Kunnskapsløftet (2006:32) står det at skolen skal ”legge til rette 

for samarbeid med hjemmet og sikre foreldre/foresattes medansvar i skole”. Det 

krever at skolen tar ansvar og initiativ til å skape gode læringsvilkår for den enkelte 

elev i samarbeid med foreldrene. Det skal fremme målopplevelse, og danne grunnlag 

for ulike arbeidsmåter og vurderingsformer. I dette ligger det en unik mulighet for 

både skolen og hjemmet til å legge forholdene til rette slik at eleven opplever 

sammenheng mellom de ulike delene av opplæringen, både faglig og sosialt. Det er 
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viktig at det elever holder på med hjemme og i fritiden, også kan gjenspeile aktiviteter 

i skolen, og omvendt. 

Det er sammenheng mellom skoleprestasjoner og selvoppfatning.. I 

skolesammenheng knytter kulturpresset seg til en holdning om at skolen er viktig. 

Kulturpresset er forankret til prestasjoner og resultater, ikke så mye til øvrige 

skoleaktiviteter. I forhold til psykologisk sentralitet viser det seg at elever mister 

motivasjon for skolearbeid jo sterkere kulturpresset er. Dette vil bli redegjort for 

nærmere i kap. 3.7. i teori om Selvoppfatning. Skolen kan med stor fordel dempe 

kulturpresset ved å fokusere på at læring er nyttig for egen utvikling og ikke har en 

instrumentell verdi. Hvis elever ikke opplever å bli akseptert, og at det de gjør ikke er 

bra nok, kan dette slå negativt ut for selvoppfatningen i forhold til skoleprestasjoner. 

Det samme forholdet viser seg dersom miljøet i klasser er preget av konkurranse. Den 

enkelte elev har behov for både bli sett og hørt ved at skolen i sterkere grad legger 

vekt på egenaktivitet, innsats og egen utvikling hos elevene. Høyt press fra foreldre 

kan være uheldig fordi det kan gi elevene en følelse av ikke å leve opp til 

forventinger. Dette gjør sterkest utslag hos de svake elevene. Derimot er forventinger 

en styrke når de er knyttet til stimulering og ikke press og er et sentralt aspekt 

innenfor tilpasset opplæring. (Skaalvik og Skaalvik 1988). 

Skolen trenger knagger og holdepunkter for å kvalitetssikre sin virksomhet. I den 

forbindelse kan Håstein og Werners kriterier være sentral når tilpasset opplæring skal 

realiseres i skolen. De kan være med på å gi skolen indikasjoner på om praksis legger 

til rette for reel tilpasset opplæring  

3.6 Aldersblanding 

I følge Klevås (2006) viser forskning at aldersblandede grupper fremmer økt 

samarbeidsevne og økt refleksjon over egen læring. Gjennom aldersblanding som 

organiseringsform reduseres tavleundervisningen og svake elever får mer hjelp av 
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lærer. Dette fordi elever i større grad hjelper hverandre samtidig som fleksibiliteten 

gir rom for flere gruppeløsninger. Det å lære bort til andre viser seg også å ha god 

læringseffekt.  

 

3.6.1 Læring gjennom bedre samhandling  

I forbindelse med aldersblanding er det interessant å ta for seg elevers betydning for 

hverandre i et læringsfelleskap. I sin pedagogiske form er skolen fortrinnsvis opptatt 

av læring, hukommelse, tenkning og problemløsning, og har tradisjon for å tenke 

elevens læring rundt kognitiv modning. Vygotskij knytter læring til barnets erfaringer 

i samhandling med andre, og mener at menneskelig handling styres av det sosiale 

språket. Enten kunnskapen og ferdighetene er av teoretisk, sosial eller emosjonell 

karakter, legger Vygotskij også vekt på at elever må være aktive når de skal lære.  

”Alt vi har lært og kan, har vi i følge Vygotskij først lært sammen med 
andre”(Klevås 2006:14).  

Læring har å gjøre med relasjoner mellom mennesker, gjennom deltaking og samspill 

og språk og kommunikasjon. Skal vi utvikle språk, kunne skrive, telle, tegne, utvikle 

logisk hukommelse, selektiv oppmerksomhet og begrepsdanning mener Vygotskij vi 

må være i et læringsfellesskap. I denne forbindelse vil aldersblanding være et 

interessant i forhold til det sosiale aspektet ved læring. Vygotskij sier at: 

”Utviklingen av tenkningen bestemmes av språket, det vil si av 
tenkningens redskaper og av barnets sosiokulturelle erfaring” 
(Vygotskij 2001: 95).  

Barnet etterlikner andres atferd i lek og læring, og utvikler sin kompetanse i 

samhandling med andre barn eller voksne. Når gruppa har stor variasjon, er 

muligheten for å finne noen som er lik dem selv (for å styrke selvoppfatningen) større, 

enn om gruppa er mer homogen. Slik sett kan aldersblandede grupper være 

avgjørende for om en elev opplever å lykkes eller ikke (Evenshaug og Hallen 1993). 
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Vygotskij (2001) snakker om den nærmeste utviklingssone, og legger i dette ”spennet 

mellom det barnet kan mestre på egenhånd og det barnet kan mestre ved hjelp av 

andre” (Klevås 2006:15). Aldersblanding tilsier en naturlig spredning med deltagelse 

på alle nivåer hvor elever har mulighet for å oppleve at ulikheter aksepters gjennom at 

de får vist seg gjennom sine forskjellige væremåter. Eldre barn drar nytte av samspill 

med yngre barn i forhold til utvikling av egenskaper som sympati, medfølelse, omsorg 

og lederegenskaper. Yngre barn lærer av eldre nettopp gjennom instruksjon, imitasjon 

og observasjon.  De er modeller for hverandre og slik har samspill med kamerater en 

sentral plass i barns utvikling og sosialisering. Dokumentasjonen om at barn lærer av 

hverandre og fungerer som lærere for hverandre kan understreke betydningen av 

aldersblandede grupper (Damsgaard 2003, Klevås 2006).  

3.7 Selvoppfatning 

Begrepet selvoppfatning er et samlebegrep. Forskning og litteratur bruker begrepet i 

ulike betydninger og med ulike aspekter. Selvoppfatningen kan beskrives som et 

resultat av erfaringer en person gjør i sosiale sammenhenger og av hvordan personen 

tolker disse. Selvoppfatningen er en kognitiv prosess, og henger sammen med den 

oppfatningen vi har av egen kompetanse, og det vi tenker om å mestre i ulike 

sammenhenger. Vi kan ha oppfatninger om hva andre måtte mene om oss, såkalt 

sosiale meg og vi kan ha selvoppfatninger på grunnlag av egenvurdering, såkalt den 

egentlige meg (Imsen 1993:115). I prinsippet har en person en oppfatning av seg selv 

på alle områder hvor vedkommende har gjort erfaringer.  

Jeg har valgt å la definisjonen til Skaalvik og Skaalvik (1996) være grunnlag for min 

forståelse av begrepet og et grunnlag for videre redegjøring og teoretisk presentasjon i 

oppgaven: 

”Med selvoppfatning mener vi enhver oppfatning, vurdering, 
forventning, tro eller viten som en person har om seg selv” (Skaalvik og 
Skaalvik 1996:15).  
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Samspillet mellom eleven og læringsmiljø henger sammen med elevens 

selvoppfatning i skolerelaterte situasjoner.  Elever sammenlikner seg med sine egne 

tidligere prestasjoner, eller de sammenlikner egne prestasjoner opp mot andres. Da 

fortar elevene et relativt kriterium for mestring. Dersom mestringsnivået er bestemt 

på forhånd uavhengig av resultatene i gruppa, og prestasjonene vurderes i forhold til 

det oppsatte kriteriet, snakker vi om absolutte kriterier for mestring. I en 

undervisningssituasjon hvor alle jobber med det samme, og hvor resultatene er godt 

synlige, er det få som vil oppleve å lykkes. Det samme vil gjelde hvis alle elevene i en 

klasse arbeider med de samme oppgavene og har samme mål. Det er derfor en 

forutsetning for at elevene skal oppleve mestring at opplæringen er differensiert og 

tilpasset individuelle mål(Ekeberg og Holmberg 2004, Skaalvik og Skaalvik 1996).  

3.7.1 Selvvurderingstradisjon og forventningstradisjon 

Innenfor teori om selvoppfatning har det utviklet seg to forskningstradisjoner. Dette 

er selvvurderingstradisjonen og forventningstradisjonen. Begge tradisjonene legger 

vekt på betydningen av mestringserfaringer, og har konsentrert sin forskning om 

selvoppfatning knyttet til prestasjoner. Tradisjonene har utviklet seg som to grener fra 

ett og samme tre, og har mye felles. Likevel er det noen hovedtrekk som skiller dem 

vesentlig fra hverandre. Selvvurderingstradisjonen har vært opptatt av generelle 

selvvurderinger og emosjonelle forhold knyttet til selvvurdering. Begrepet 

selvvurdering brukes om den delen av selvoppfatningen som omhandler ”elevens 

vurderinger ev egen dyktighet og egne prestasjoner” (Skaalvik og Skaalvik 1996:26). 

Forventningstradisjonen legger vekt på det kognitive området, og har fokusering på 

elevens forventninger til det å klare oppgaver eller mer spesifikke oppgaver. Begrepet 

forventning betraktes som elevenes forventninger av å mestre konkrete oppgaver, for 

eksempel ulike matematikkoppgaver. 

Jeg ønsker videre i min oppgave å ta for meg hvordan aldersblanding, som et av 

mange tiltak, legger til rette for opplevelsen av tilpasset opplæring hos elevene. Jeg 



  

Ingen utenfor- alle innenfor 

Inger-Lise Dysthe Næss 

 

29

finner det derfor mest interessant å benytte selvvurderingstradisjonen på 

aldersblanding i forhold til andres vurderinger, ulike sosiale sammenhenger, 

selvattribuering og psykologisk sentralitet. Selvvurderingstradisjonen er opptatt av 

den generelle verdsettingen vi har av oss selv. Det å være trygg og å ha tro på seg 

selv, resulterer i at vi verdsetter og aksepterer oss selv i sterkere grad.  Samtidig 

legger den vekt på ytre kilder til selvvurdering. Det vil si erfaringer som gjøres i 

sosiale sammenhenger der den enkeltes selvoppfatning på ulike arenaer er et resultat 

av interaksjon og erfaringer med miljøet. Mange av de erfaringene vi gjør oss, er av 

en slik karakter at vi må vurdere dem i en sosial setting for at vi skal kunne bedømme 

om vi lykkes eller mislykkes(Skaalvik og Skaalvik 1996).   

3.7.2 Andres vurderinger 

I en skolesituasjon blir elevene jevnlig vurdert både av lærere og medelever. Vi 

reflekterer over vurderinger vi mottar i interaksjon med andre, og danner et bilde av 

oss selv med andres øyne. Dette kalles for reflekterende vurderinger og er ”en viktig 

kilde til informasjon om oss selv” (Skaalvik og Skaalvik 1996:36).  

Innenfor selvvurderingstradisjonene har det utviklet seg en teoretisk retning som 

legger stor vekt på nettopp betydningen av andres vurderinger. Symbolsk 

interaksjonisme har en læresetning som sier at ” vår oppfatning av oss selv dannes 

indirekte, gjennom persepsjon av andres oppfatning av oss”(Skaalvik og Skaalvik 

1996:36). Det betyr at vi har en evne til å få innsikt om oss selv gjennom å betrakte 

andres oppfatning av oss selv. Denne prosessen er også kalt for speilingsteori, fordi 

andre er et speil vi betrakter oss selv gjennom.  

”Spelet är altså en illustration av den situation i vilken en organiserad 
peronlighet uppstår” (Mead 1976:123).  

I speilingsprosessen vil ikke alle personer har like stor innflytelse og betydning for 

vår vurdering av oss selv. Et barn utvikler og bygger på normer fra foreldre, lærer og 

venner, men etter hvert som det blir eldre, vil friheten til å velge hvem som er 
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signifikante andre bli større. Barnet er derimot født inn i en familie, bor i et nabolag 

og går på skole tilhørende der det bor. Dette vil være med på å legge noen 

begrensninger for valgfriheten til å velge hvem det vil interagere med, særlig i tidlige 

barneår.  

 Etter hvert som barn utvikler seg, utvikles også evnen til å forutsi andres reaksjoner 

på deres atferd. De trenger ikke konkrete reaksjoner fra andre for å vurdere seg selv ut 

fra deres synspunkter, fordi de utvikler evnen til å se seg selv utenfra gjennom 

gjentatte erfaringer med imitasjon, lek og spill. I en symbolsk prosess later barn som 

om de er en annen person. Det vil si at de overtar normer og verdier fra andre for å 

bruke disse som grunnlag for vurdering av seg selv. Dette kaller Mead for 

generaliserende andre. Du skriver om barn og bruker begrepet vi, jeg foreslår å 

fortsette å omtale barn og snakke om de  

Symbolsk interaksjonisme forklarer selvoppfatningen gjennom tanken om rolletaking 

og generaliserende andre. Den sier noe om hvordan vi benytter normer, verdier og 

holdninger som basis for utvikling av selvoppfatningen. Selvoppfatningen er gjennom 

dette perspektivet, et resultat av de erfaringer barnet registrerer fra det samspillet som 

er mellom miljøet og seg selv. Dette kaller Mead rolletaking: 

Det organiserade samhälle eller den sociala grupp som ger individen 
hans jags enhet kallas ” den generaliserade andre” (Mead 1976:120).  

3.7.3 Sosial sammenligninger 

Vi kan ha individuelle erfaringer, som er den enkeltes innerste opplevelse av 

situasjoner.  I skolesammenheng vil en elev ha forventninger til seg selv i et fag eller 

en aktivitet. Disse forventningene til seg selv bygger på reaksjoner fra foreldre, lærer 

eller opplevelser forbundet med hvordan eleven oppfatter undervisningen.  Dette er 

erfaringer knyttet til egenskaper som er særegne for eleven og en del av elevens 

atfred. De kollektive erfaringer bygger på generelle og dominerende holdninger til 

bestemte grupper i samfunnet (Skaalvik og Skaalvik 1988). Det kan være synspunkter 
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og rådende holdninger som knytter seg til å ha en sosial forankring, og gir en følelse 

av at noe er konstant og uforanderlig f. eks kjønn, alder, religion. Store grupper får et 

felles erfaringsgrunnlag, som er helt uavhengig av hver enkelt persons individuelle 

atferd eller egenskaper. Gjennom sin utvikling vil et barn ta opp i seg rådende 

holdninger til bestemte roller eller grupper, noe som blir et viktig grunnlag for barnets 

oppfatning av seg selv. De erfaringer et barn gjør av kollektive erfaringer, er et viktig 

grunnlag for utviking av identitet. Det å ha en identitet vil si å kjenne seg selv og vite 

hva en står for (Imsen1993, Mead, 1976). 

3.7.4 Selvattribusjon 

Selvattribusjon er hvordan vi forklarer årsaken til egen atferd. Den virker inn på både 

selvvurdering og forventning til mestring. Det er psykologiske mekanismer som er 

slik at vi hele tiden prøver å finne gode årsaksforklaringer på det vi gjør. Når en elev 

benytter internal attribusjon blir resultatene av det han eller hun gjør tilskrevet egne 

evner eller innsats, men når resultatene tilskrives noe utenfor en selv, for eksempel 

flaks eller oppgavens vanskegrad, snakker vi om eksternal attribusjon (Skaalvik og 

Skaalvik 1996).  

Den faglige vanskegraden oppleves som internal når elever har mulighet til 

medansvar i valg av oppgaver. Når oppgaven oppleves som at lærer har kontroll på 

vanskegraden, vil det være snakk om eksternal attribusjon. Eleven vil ha større 

utholdenhet og strategi når attribusjonen er internal, Selv om eleven gjør det svakt 

pga. en dårlig innsats, vil internal attribusjon være med på å opprettholde troen på at 

han eller hun kan gjøre det bedre ved en senere anledning. Derimot er det en 

forutsetning et eleven erfarer at innsatsen nytter for at eleven skal kunne opprettholde 

internal attribusjon. Det blir vanskelig for en elev å fortsette å tro at dårlige resultater 

over tid kun skyldes mangel på innsats. En elev som aldri trenger å anstrenge seg for å 

oppnå gode resultater, vil heller ikke legge vekt på at innsatsen er grunn til 

resultatene. Dersom skolen ønsker at eleven skal attribuere sine resultater til innsats, 
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er det nødvendig med tilpasset opplæring. Gjennom tilpasset opplæring vil elever som 

strever kunne oppleve å lykkes når de gjør sitt beste. Det samme gjelder for flinke 

elever, de må oppleve at det å anstrenge seg gir resultater, og at de lykkes med 

oppgavene. Teorien tilsier at det er en forutsetning at eleven opplever at innstas nytter 

for å kunne opprettholde internal attribusjon, samtidig som kontrollerbare 

attribusjsonsmønstre gir forventninger om at gode prestasjoner kan gjentas,og dårlige 

prestasjoner kan forbedres(Skaalvik og Skaalvik 1996).   

I følge Skaalvik og Skaalvik (1996) viser forskning at vi mennesker har tendens til 

attribuere gode resultater som stabile internale faktorer og dårlige resultater til ikke 

kontrollerbare eksternale faktorer. Vi har behov for å beskytte selvildet vårt, og 

benytter selvbeskyttende strategier. Det vil være bedre for selvbildet vårt å forklare 

dårlige resultater med at ”Jeg gjorde det dårlig, men det skyldes en dårlig lærer” enn 

med at ”Jeg får det ikke til, fordi jeg ikke husker”. Det er bedre for selvoppfatningen 

å forklare dårlige resultater som eksternalt og ikke kontrollerbart, enn som egenskap 

ved oss selv.  Det oppstår en motsatt tendens hvis selvoppfatningen er lav. Da kan 

negative resultater resultere i at en elev attribuerer til egenskaper ved seg selv, og 

positive resultater at det skyldes f. eks flaks, altså eksternale og ikke kontrollerbare 

faktorer. Beskyttelsesfaktor vil her være å redusere forventningene til seg selv ved 

senere anledning. 

En annen faktor som i skolesammenheng er med på å styre elevens attribusjon, er 

kvaliteten på veiledning fra lærere. Mead (1976)legger stor vekt på språket fordi det 

er knyttet til bevisstheten vår, og følgelig er en viktig faktor for selvoppfatningen. 

Dersom eleven får høre fra læreren at et resultat er bra, og at han eller hun har jobbet 

godt, vil dette være en grunn til at eleven attribuerer mot innsats.. Slike 

tilbakemeldinger vil føre til at gode prestasjoner attribuerer til høy innsats slik at 

eleven vil fortsette å yte høy innsats. Dårlige prestasjoner vil derimot attribueres til 

lav innsats og elever vil kunne oppleve at det er mulighet for å gjøre det bedre bare 

innsatsen opprettholdes. En kommentar fra læreren som knyttes til evner hos eleven, 

hvor læreren poengterer at oppgaven er for vanskelig, vil gi signaler om at innsats 



  

Ingen utenfor- alle innenfor 

Inger-Lise Dysthe Næss 

 

33

ikke nytter. Faglig dyktige elever som ikke får utfordringer, kan også bli demotivert 

fordi innsats ikke nytter. Dersom skolen ikke evner å gi tilpasset opplæring for alle 

typer elever, vil det resultere i at elevene attribuerer resultater til egne evner og ikke 

til egen innsats (Imsen, 1993, Skaalvik og Skaalvik 1996).   

3.7.5 Psykologisk sentralitet 

Selvoppfatningen får størst påvirkninger fra miljø som den enkelte verdsetter høyt og 

som kommer i sentrum for oppmerksomheten. Psykologisk sentralitet er begrepet som 

benyttes om erfaringer som er særlige viktig for en person. Det slik at vi blir påvirket 

av det miljøet vi er en del av, og det som da har høy verdi i elevens miljø, vil tendere 

til å bli psykologisk sentralt for eleven. Det betyr at en elev ikke nødvendigvis 

opplever alle fag som viktige for sin egen oppfatning av dyktighet, men erfaringer fra 

fag eleven opplever som viktige, vil ha størst innvirkning på elevens selvoppfatning. 

Det betyr at de akademiske fagene kan ha høy verdi for selvoppfatningen for en elev, 

mens det for en annen elev kan være de praktiske fagene. Derimot viser Skaalvik og 

Skaalvik (1996) til forskning som viser at de teoretiske skolefagene har høyere verdi 

enn de praktiske fagene, noe som gjør at en elev kan utvikle lav selvoppfatning til 

tross for gode resultater innenfor de praktisk estetiske fagene. Likevel er det slik at 

selvoppfatningen påvirkes sterkest av det vi selv opplever som viktigst (Imsen 1993, 

Skogen 2002). 

3.7.6 Selvoppfatning og aldersblanding 

I en skoleklasse foregår sosial sammenligning både mellom elever i gruppa og elev 

mot elev. Selvoppfatningen påvirkes både av andres vurderinger og sosiale 

sammenlikninger. Gruppesammenligning forteller eleven hvor han eller hun befinner 

seg i det faglige hierarkiet, mens individuell sammenlikning viser hvordan eleven 

presterer i forhold til en annen bestemt elev. Det er forsterkende for selvoppfatningen 

når eleven opplever positiv vurdering fra omgivelsene og samtidig selv registrerer at 
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hun eller han gjør det bedre enn andre. Det vil likevel ha størst betydning for elevers 

faglige selvoppfatning hvordan de hevder seg i forhold til andre i sin sosiale 

sammenlikningsgruppe. Spredning i både alder og faglig nivå vil gi større mulighet 

for at flere vil kunne hevder seg i forhold til andre i sin sosiale sammenliknings-

gruppe. Det sier likevel mindre om hvor faglig flink eleven faktisk er Samtidig viser 

forskning at det er:  

” … stor sannsynlighet for at en middels flink elev som går i en flink 
klasse, vil komme til å vurdere seg selv som svakere enn den samme 
eleven ville ha gjort om han hadde gått i en svak klasse. Den 
akademiske selvvurderingen ville ha litt lavere i det første tilfelle enn 
den ville ha blitt i det andre tilfellet. Denne effekten på akademisk 
selvvurdering ved å gå i en flink eller svak klasse, kaller Marsh 
(1987)”Big-Fish-Little-pond-effect”(Skaalvik og Skaalvik 1996:43).   

Det er bedre å være en flink elev i en svak klasse enn en svak elev i en sterk klasse. 

Aldersblandet gruppe vil ikke fremstå som så faglig sterk som det 

aldershomogenegrupper kan gjøre, på grunn av den naturlige faglige spredningen en 

aldersblandet gruppe gir. I seg selv vil en aldersblandet gruppe gi større mulighet for 

flere å oppleve seg som faglig sterke, og vil da ha en ”Big-Fish-Little-pond-effect 

(Skaalvik og Skaalvik 1996).   
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4. Vitenskapsteoretisk plassering og valg av 
forskningsmetode. 

Ut i fra tema og problemstilling for oppgaven er det naturlig for meg å velge en 

kvalitativ forskningsmetode. Jeg er som forsker opptatt av å forstå virkeligheten slik 

den oppfattes av informantene, få tak i deres perspektiv Kvalitativ forskningsmetode 

bygger på fenomenologisk og hermeneutisk vitenskapsteori. Det er innenfor denne 

forskningstradisjonen vi finner intervjuformen. Jeg har valgt en hermeneutisk 

innfallsvinkel og det kvalitative forskningsintervju som metode, hvor formålet er å få 

innsikt og forståelse ut i fra intervjupersonens egne opplevelser, meninger og 

perspektiver(Kvale 2001, Malterud 1996).  

4.1 Hermeneutikk 

Hermeneutikk er en fortolkende vitenskap. Det handler om å fortolke istedenfor å 

være opptatt av å gi en forklaring av et materiale. Dette henger sammen med at de 

fenomener som fortolkes i liten grad er av en slik karakter at de lar seg forklare 

objektivt i en slags årsaks- og virkningslinje. Hermeneutikk er en analysemetode som 

setter mening fremfor forklaring, og legger vekt på forståelse av sammenheng, 

mening og intensjon (Wormnæs 2005). 

Innenfor hermeneutisk metode er det tre ulike forhold som fortolkeren må være seg 

bevisst. Det første er å være oppmerksom på at egen forforståelse kan fordreie 

materialet, ved at egne interesser, ønsker, erfaring og oppfatninger kan forårsake 

misforståelser og feiltolkninger. Forskeren vil uansett være med på å prege resultatet, 

men det er vesentlig å være seg bevisst sine egne forutsetninger og 

påvirkningsformer. Den andre retningslinjen omtales som den såkalte hermeneutiske 

spiral. Delene kan bare forstås ved å se de i sammenheng med helheten, og helheten 

gir best mening ved å forstå delene. Den tredje retningslinjen er at 
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fortolkningsresultatet ikke er et endelig resultat. I praksis trekker man ofte en 

konklusjon eller beskriver et resultat, men dette fortolkningsresultatet er det ikke 

nødvendigvis en absolutt entydig konklusjon (Dalen 2004, Wormnæs1987). 

4.2 Kvalitativ metodetilnærming 

4.2.1 Det kvalitative forskningsintervju 

Jeg ønsker å få tak i beskrivelsen av livsverden til informantene. Gjennom kvalitativt 

forskningsintervju vil jeg være tolkeren som lytter og forsøker å oppfatte den 

meningen som kommer til uttrykk. Kvalitativ undersøkelse som intervju gir rom for 

fleksibilitet og gir meg mulighet til å unngå eventuelle misforståelser Det kvalitative 

intervjuet er som regel tematisert og kan ha ulik grad av strukturering. Jeg har valgt 

en halvstrukturert form (Dalen, 2004). Mitt kvalitative materiale består av intervju 

med elever, gruppeintervju av lærere, samtale med ledelsen og intervju av foreldre. 

Jeg har også fått tilgang til dokumenter som beskriver skolens plattform, planer og 

prinsipper for organisering av elvene ved skolen (Atkinson og Hammerslay 1992, 

Befring 2001, Wormnæs 2005). 

4.2.2 Kvales stadier av det kvalitative intervjuet 

Kvale (2001) deler det kvalitative forskningsintervjuet i syv stadier. De er ment å 

være en hjelp for forskeren gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig rapport. Kvale 

understreker at dette er en forenklet og lineær fremstilling. Jeg vil knytte de syv 

stadiene opp mot mitt eget arbeid. 

1. Tematisering betyr å forta en analyse av det temaet som skal undersøkes I 

teorikapittelet for oppgaven er spørsmålene hva og hvorfor i forhold til valgte 

tema forsøkt besvart.  

2. Planlegging med å innhente kunnskap i forhold til tema. Dette er forsøkt 
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forklart i metodedelen, både i forhold til det kvalitative forskningsintervjuet 

som metode, gjennom presentasjon av utvalg av informanter og ved å innta et 

barneperspektiv i forhold til tilpasset opplæring, samt de ulike etiske 

hensynene forbundet med dette. 

3.  Intervjuing. Intervjuguiden er utarbeidet med utgangspunkt i Håstein og 

Werners (2004) kriterier for tilpasset opplæring, og er strukturert i forhold til 

disse. Jeg redegjør for hele prosessen rundt intervjuene i presentasjonen av 

utvalget av informanter. 

4. Transkribering. Muntlig tale skal skrives ned til en tekst og klargjøres for 

analyse. Formålet er å skrive ned eksakt det som blir sagt, uten å legge noen 

form for tolkning i arbeidet. Det ligger spørsmål både til reliabilitet og 

validitets ved selve gjennomføringen av transkriberingen. Ved selv å 

gjennomføre intervjuene og selv forta transkriberingen, er formålet et størst 

mulig pålitelig  og gyldig analysemateriale. 

5. Analysering. Jeg har brukt sitater for å belyse de ulike temaene, som er knyttet 

til Håstein og Werners kriterier for tilpasset opplæring. Strukturen er bestemt 

av problemstillingen og guidens struktur. Jeg knytter funn opp mot teorier som 

er valgt for å belyse ulike sider ved tilpasset opplæring og de ulike kriteriene. 

6. Verifisering handler om er å undersøke intervjufunnenes generaliserbarhet. 

Ved å vurdere reliabiliteten undersøker jeg i hvilken grad resultatene er 

pålitelige, mens validiteten sier noe om i hvilken grad intervjustudien 

undersøker det den er ment å skulle undersøke. Dette omtaler jeg senere i dette 

kapittelet.  

7. Rapportering. Selve masteroppgaven er i mitt forskningsprosjekt å anse som  

rapporteringen. Jeg formidler metodebruk, undersøkelsesfunn, tar hensyn til 

undersøkelsens etiske sider og presenterer dette i et lesbart produkt (Kvale 
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2001). 

 

4.2.3 Barneintervju som forskningsmetode 

Mitt utvalg av informanter består som allerede skissert, av lærere og ledelse ved 

skolen, foreldre og elever. Skolen vil kunne gi informasjon om den pedagogiske og 

didaktiske tilretteleggingen. Foreldrene vil kunne si noe om hvordan de opplever 

tilretteleggingen i forhold til sitt barn, mens elevene vil kunne gi uttrykk for sin 

subjektive oppfatning og opplevelse av hvordan de har det i forhold til den 

opplæringen de er en del av. I følge Tiller(1991:7) er barn selv den beste kilden om 

barn, ”fordi barn kan gi opplysninger som vi ikke kan få på annen måte”. 

Et spørsmål som melder seg er om det vil være annerledes å intervjue barna enn de 

voksne? Å ha barn som en del av informantgruppen innebærer ikke krav om særegne 

metodologiske regler sammenlignet med det å intervjue voksne. Det gir likevel noen 

spesielle utfordringer (Dalen 2004). Utfordringene er knyttet til at det ligger en 

ulikhet i posisjon mellom meg som voksenintervjuer og barnet som informant. Jeg er 

”den sterke part” som kan definere og styre intervjuet, og må derfor bestrebe meg på 

at møtet mellom meg selv som voksen og barn danner et grunnlag for likeverd. Det er 

viktig at jeg er klar over hvordan barn uttrykker seg for å kunne skape en god 

samhandling En kommunikasjon som går litt i stå, kan lett skape usikkerhet og gjøre 

at barnet ikke gir uttrykk for sine egentlige opplevelser. En annen utfordring er å sette 

barnet og barnets verden i sentrum. Et barneperspektiv betyr ikke bare å ha et 

perspektiv på barn, men like mye å inneha et perspektiv fra et barns synsvinkel.  

Som forsker kan jeg få verdifull informasjon om barns livsverden, ved å ta hensyn til 

de generelle retningslinjer for kvalitative intervju og de spesielle hensyn som gjelder i 

samtaler med barn. Det innebærer at intervjueren lytter, viser interesse, uten å 

tilkjennegi at noe innhold blir satt mer pris på enn noe annet, at det ikke finnes noen 
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svar som er bedre enn andre, og at ingen svar er gale. Jeg må som intervjuer ha en 

anerkjennende holdning, og legge til rette for et godt samspill med vekt på åpenhet. 

Det må være lov for barnet å ta pauser og tenke seg godt om. Det kan oppleves som 

en utfordring, men er ikke desto mer viktig, at jeg som intervjuer gir barn tid og ikke 

dynger dem ned med spørsmål. Barn har viktig kunnskap som de kan formidle til oss 

voksne, og barn liker å bli intervjuet når de opplever å bli tatt på alvor (Solberg 1991).  

4.2.4 Utvalg 

I følge Dalen er det viktig at ”forskeren har både innsikt og en viss kulturkompetanse 

i forhold til det fenomenet som skal utforskes” (Dalen 2004:52). Jeg må som forsker 

se nyanser og variasjoner innenfor det området jeg skal studere nærmere, og være 

bevisst på hvordan jeg bør gå frem for å finne et egnet utvalg som kan belyse den 

problemstillingen jeg har valgt.  Jeg har derfor valgt informanter etter det Dalen kaller 

”kriterieutvelging” (Dalen 2004:52). 

• Stedsbegrensning: En barneskole på Østlandet som har aldersblanding som 

organiseringsform 

• Bakgrunn og aldersbegrensning: Informantene skal ha erfaring med 

aldersblanding som organiseringsform i minst 4 år, det måtte derfor bli elever 

fra mellomtrinnet 

• Antall informanter: 12 elever, 8 lærere + ledelsen og 5 foreldre 

• Informert samtykke fra foresatte, elever og lærere/ledelse 

Stedsbegrensning 

Jeg fortok en stedsbegrensning for min studie, ved at jeg oppsøkte en bestemt skole 

på Østlandet som gjennom planer og aldersblandet organisering fokuserer sterkt på 

tilpasset opplæring. Skolens organisering og planer var hovedgrunnen for valg av 

skole, men samtidig var skolen det beste alternativet for meg rent geografisk, siden 

jeg selv bor på Østlandet. En tredje faktor var at jeg kjente skolens ledelse og lærere 

og hadde god kjennskap til skolen som virksomhet, i og med at jeg har hatt mye med 
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skolen å gjøre i andre sammenhenger. Det var med på å gi meg en lav terskel for 

innpass, samtidig som det ble lett å skape trygge samarbeidssituasjoner og en positiv 

holdning til undersøkelsen. Utfordringene i forbindelse med dette vil jeg belyse 

nærmere under emnene validitet og reliabilitet.  

Bakgrunn og aldersbegrensning 

Det ble naturlig å velge ut informanter fra mellomtrinnet. Jeg ser det slik at elevene 

her har høstet flere typer erfaringer innenfor virksomheten enn yngre elever. Jeg 

opplever det også som en fordel i forhold til kognitiv modning og språklige 

ferdigheter. Foreldrene har på lik linje med elevene forholdt seg til skolens 

organiseringsform over en lenger periode, og vil kunne ha et bredt erfaringsgrunnlag 

å vise til. I forhold til dette sa det seg selv at det er lærere fra mellomtrinnet som 

representerer en del av mitt utvalg. 

Informanter 

Da jeg tok kontakt med ledelsen ved skolen for mitt prosjekt, var de meget positiv 

innstilt. Over telefon avtalte jeg tid for intervju. Intervjuet fikk karakter av en samtale 

og varte i to og en halv time på rektors kontor. Ledelsen var utover dette også 

behjelpelig med å skaffe informanter og bidra med hjelp for gjennomføring av 

studien. Jeg valgte å gjøre bruk av tre målgrupper i undersøkelsen. 

Lærerinformantene 

Jeg etablerte kontakt med lærerteamet for mellomtrinnet ved skolen og presenterte 

problemstillingen for min undersøkelse. De opplevde dette svært interessant, og 

mente de ville ha nytte av en slik undersøkelse. De var villige til å benytte 

skoleutviklingstiden for å være med på intervju. Teamleder organiserte tid og avtalte 

med lærerne på mellomtrinnet. Jeg foretok et gruppeintervju av lærerne, hvor alle fikk 

mulighet til å komme med ytringer, kommentarer, innspill og opplevelser. I intervjuet 

fokuserte jeg på forskningsspørsmålene og fulgte samme struktur som intervjuguiden 

til elevene. Jeg fikk detaljert og oppklarende informasjon om konkret opplegg og 
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struktur for organisering, samt en forklaring på hvorfor de har valgt å gjøre det på den 

måten de har.  

For at alle elevene i utgangspunktet skulle kunne være potensielle informanter, fikk 

jeg i samarbeid med lærerkollegiet anledning til å komme på et foreldremøte for å gi 

opplysninger om studien. En forutsetning for at elevene kunne få delta i mitt 

forskningsprosjekt, var at foreldrene ga sitt samtykke. Et foreldremøte ville være 

første skritt på veien. Jeg ønsket også å kunne intervjue noen foreldre, og jeg mente at 

ved en slik informasjon ville det bli lettere å innhente mulige foreldre som 

informanter. Vi ble enige om at jeg skulle komme på et foreldremøte for å informere 

om prosjektet, og samtidig opplyse om at jeg kom til å være en del ved skolen. 

Foreldremøtet ble gjennomført tidlig på høsten 2006.  

Foreldreinformanter 

Utvalget av foreldreinformanter ble først foretatt på nyåret 2007, og gikk gjennom 

ledelsen ved skolen. Utvelgelsen ble gjort ved loddtrekning blant de foreldrene som 

hadde gitt samtykke til at sine barn kunne være informanter. Ledelsen tok personlig 

kontakt med fem foreldre som ble trukket ut med spørsmål om de kunne tenke seg å 

delta i undersøkelsen. Dette ble gjort for at foreldrene jeg spurte skulle kunne stå fritt 

til å velge å delta eller ikke. Jeg antok at det ville oppleves som mindre press om 

deltagelse når noen som ikke er direkte berørt av undersøkelsen henvender seg, i dette 

tilfellet ledelsen ved skolen.  De som sa seg villige, ble bedt om å ringe meg for å ta 

kontakt for nærmere avtale. Dette ble gjort nettopp for at foreldrene selv måtte være 

aktive for å kunne delta, og på den måten sikre frivillighet. Noen av intervjuene ble 

gjennomført på skolen og noen hjemme hos foreldreinformantene. I forkant av alle 

intervjuene ble foreldrene informert muntlig tilsvarende innhold i brev vedlegg nr. 1. 

Jeg opplyste om behovet for mp3- spiller. Intervjuene varte fra 30 minutter til en time.  

Elevinformanter 

Teamleder på mellomtrinnet ble min kontaktperson. Vedkommende hjalp til med å 

organisere det slik at jeg kunne komme for å presentere meg for elevene på de to 
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basegruppene som mellomtrinnet består av. I ring sammen med elevene, fortalte jeg 

om emnet og innholdet i undersøkelsen, om tilpasset opplæring og aldersblandede 

grupper.. Alle elevene unntatt 7. trinn har alltid gått i aldersblandet gruppe så lenge de 

har vært elever ved skolen. Elevene ble bedt om å fortelle hjemme om mitt besøk, og 

fikk i etterkant av samtalen utlevert et brev med informasjon om prosjektet med 

forespørsel fra meg om å la elevene være informanter. Se vedlegg 1.  Elevene skulle 

levere slippen i retur til skolen med underskrift av foreldrene om samtykke. Det var 

inngangsbilletten til å få være med på utvalget.   

Totalt fikk jeg respons og samtykke fra 78 % av elevgruppen på mellomtrinnet. 

Informantene ble delt i to grupper: en for elever innenfor ordinær undervisning og en 

gruppe for elever § 5.1. Jeg valgte like mange elevinformanter i hver gruppe. 

Informantene representerte alle aldersgruppene på mellomtrinnet, for på den måten å 

sikre best mulig representasjon av gruppen som helhet. Alle informantene ble spurt av 

teamleder om de kunne tenke seg å være med. I forkant av hvert intervju redegjorde 

jeg grundig for om undersøkelsen og la vekt på at de kunne velge å trekke seg når de 

evt. følte behov for det. Jeg ga informasjon om at det kunne hende de ville kjenne 

igjen sine egne uttalelser i presentasjonen, men at jeg ville sørge for anonymisering. 

Jeg forklarte behovet for å ta opp samtalene på en mp3-spiller, ingen av elevene 

reagerte nevneverdig på det.  

Jeg har i presentasjon av data valgt å se lærere og ledelsen som en felles kilde, og vil i 

empiri referere samlet til dem som skolen. Min undersøkelse har et utvalg med elever 

fra ordinær undervisning og et utvalg med elever som får spesialundervisning ut fra § 

5.1. Jeg vil ikke skille mellom gruppene i fremstillingen, da de ikke formidler 

spesifikke forskjeller. Jeg deler ikke informantene inn etter alder eller skiller mellom 

jenter og gutter. Foreldreinformantene vil bli referert til som en felles gruppe. 

4.3 Prøveintervjuer 
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Jeg gjennomførte to prøveintervjuer med barn fra mellomtrinnet på samme skole. Jeg 

opplyste om at jeg skulle intervjue dem for å øve meg på å intervjue barn. De ble bedt 

om å si i fra hvis de var usikre på hva jeg mente, hvis de opplevde at noen av 

spørsmålene var rare eller for omfattende. Erfaringene jeg gjorde meg i selve 

gjennomføringen av prøveintervjuene var nyttige i forhold til å utarbeide en mer 

presis guide. Jeg opplevde også at jeg som intervjuer ble tryggere og mer avslappet, 

fordi jeg var forberedt på hva som kunne komme til å dukke opp i selve 

intervjusituasjonen. 

4.4 Validitet og reliabilitet 

4.4.1 Reliabilitet 

I all forskning møter vi krav om reliabilitet og validitet. Reliabilitet er knyttet til 

begrepet pålitelighet og innebærer at den forskning som gjøres, ideelt sett skal kunne 

etterprøves nøyaktig av andre. Innenfor kvalitativ forskningsmetode vil dette være 

vanskelig, nettopp fordi forskeren selv har en sentral rolle ved innsamling av analyse 

og at data ikke er absolutte. Krav til reliabilitet i slik forskning innebærer at forskeren 

gir nøyaktige beskrivelser av forskningsprosessen, slik at det i prinsippet kan la seg 

gjøre å foreta et tilsvarende forskningsarbeid. Innenfor kvalitativforskning blir det da 

et spørsmål om det totale bildet innehar konsistens og sammenheng, og ikke om 

gjentatte målinger gir tilsvarende resultat(Dalen 2004).  

I min undersøkelse er elevinformantene mellom ti og tolv år. Vil de kunne gi meg en 

reliabel informasjon i forhold til tema? Jeg opplevde barna i min studie som 

reflekterte og med innsikt i egen læring. De ga uttrykk for sider ved skolen de både 

satte pris på og områder de ikke var like fornøyd med. Enkelte barn ga til kjenne 

situasjoner de ikke taklet like godt da de var yngre, men som de opplevde å mestre nå. 

Informantene fortalte utfyllende og detaljert om hvordan de opplevde ulike sider ved 

opplæringen og det sosiale miljøet ved skolen. Jeg opplevde at de var trygge i 
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situasjonen, at de ga troverdige svar, og at de åpnet seg for meg med sine tanker og 

meninger. Etter gjennomføring av intervjuene var jeg imponert over informantenes 

evne til å formidle sin opplevelse av skolehverdagen.  Jeg opplevde tilsvarende 

engasjement og åpenhet fra både foreldre og skolen, og mener at intervjuene er 

pålitelige. Beskrivelsen av fremgangsmåten er også med på å gjøre undersøkelsen 

reliabel. 

4.4.2 Validitet 

Validitet er spørsmål om i hvilken grad intervjustudien ”undersøker det den er ment å 

skulle undersøke”(Kvale 2001:47) Utfordringer i forhold til validitet kan være 

situasjoner eller opplevelser som informantene ikke ønsker å snakke om. Dette kan 

skyldes mange forhold. Det kan for eksempel være at informanten ikke husker, at man 

generelt har tendens til å huske positive hendelser og fortrenge negative, samt at man 

husker best det som ligger nærmest i tid (Kvale 2001). Jeg fikk ingen indikasjoner på 

at informantene følte seg truet eller hadde problemer med å svare, noe som kan ha 

sammenheng med at de visste på forhånd hva intervjuet handlet om, og at de stod helt 

fritt til å velge om de ville la seg intervjue eller ikke. Jeg var samtidig veldig bevisst 

på å stille ikke-ledende spørsmål, samt at jeg i min holdning signaliserte at deres 

opplevelser var viktig for meg.  

Validiteten refererer til relevansen i et kvalitativt forskningsprosjekt og handler om å 

kunne kontrollere at tolkningen ikke er skjev eller gir en selektiv forståelse. Like mye 

dreier det seg om å stille spørsmål for å validere funn (Kvale 2001). Det betyr å 

kontrollere, og i praksis vil det si at jeg som forsker må ha et kritisk syn på mine 

tolkninger og forklare nærmere mitt perspektiv på det som undersøkes. Videre betyr 

det at jeg unngår å skille ut og motvirke en skjev tolkning. For å ha for flere kilder å 

støtte meg på er elever, lærere og ledelsen ved skolen, samt foreldre mine 

informanter. Det gjør ikke nødvendigvis data mer riktige eller sanne, men gir kanskje 

i større grad et mer helhetlig og nyansert bilde av den virkeligheten jeg undersøker. 
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Dette ble da også gjort for at det skal foreligge ”valide, rike og fyldige beskrivelser 

fra informantene”(Dalen 2004:108). Gyldigheten av funnene er avhengig av at jeg 

som forsker har spurt meg selv hva og hvorfor de forteller det de gjør. I dettet bildet 

kan jeg se alle kildene i sammenheng. Sammenfallende resultater vil kunne forsterke 

funnenes validitet, mens sprikende funn vil kunne fortelle meg at virkeligheten er mer 

nyansert enn som så. Jeg tar høyde for at barn opplever verden veldig annerledes enn 

voksne uten at det betyr at det jeg får frem ikke er valid. Et fenomen kan ha en ulik 

fremstilling fra voksen til barn, og kan likevel være valid. Det betyr at jeg i dette 

perspektivet må sette meg uten for min egen forforståelse og lese funnene slik de 

kommer frem. Alle informantgruppene har hver for seg en betydning for min studie, 

ved at de kan belyse sine opplevelser og tanker fra sitt perspektiv. Fordelen er at 

informantene til sammen gir meg et helhetlig bilde av skolehverdagen.. 

En annen utfordringen jeg møter som forsker, er at jeg er så kjent med feltet som 

beskrives at jeg som forsker ikke ser særtrekk eller spesielle kjennetegn, going 

native(Dalen 2004:110). Ved at jeg selv ikke lenger jobber i skolen, og heller ikke har 

hatt tidligere tilknytning til denne skolen, mener jeg å inneha nødvendig distanse. 

Derimot ser jeg at det som en fordel å ha ”kulturkompetanse”, for nettopp å ha 

forståelse og innsikt i det feltet som skal forskes.  
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5. Analyse og funn i datamaterialet 

I presentasjonen vil jeg benytte sitater fra informantene, som jeg mener illustrerer 

funnene godt. Jeg vil presentere analyse og funn av datamaterialet gjennom 7 

kategorier. Innenfor hver kategori vil jeg  ta for meg det informantene sier. Dette har 

jeg gjort for å la informantens stemme komme frem i størst mulig grad. Deretter vil 

jeg foreta en drøfting av teori og tolkning under hver kategori. I forhold til at 

intervjuet av lærerer er et gruppeintervju, har jeg vært nødt til å gjøre justeringer i 

informantenes uttalelser. Det samme gjelder intervjuet med ledelsen ved skolen. Dette 

er gjort for at svarene skal være mer leselige og forstålige, selve innholdet er ikke 

endret 

I følge Bachmann og Haug (2006) har de fleste forsøk og forskningsarbeider et 

ensidig fokus på i hvilken grad skolen gjennomfører og legger til rette for tilpasset 

opplæring, eller hvordan lærere mener tilnærmingen fungerer i sin 

undervisningspraksis. Jeg er opptatt av i tillegg til å hente frem skolens og foreldrenes 

synspunkter, også å hente frem opplevelsen som elevene har av en slik praksis. 

Elevene kan gi meg opplysninger som ikke foreldrene eller skolen kan gi, og vil være 

med på å danne et bredere bilde av tilpasset opplæring og aldersblanding.  

5.1 Presentasjon av undersøkelsesskolen 

Skolen er opptatt av at læring ikke er naturlig knyttet til alder, og har valgt avvik fra 

aldersbestemt gruppeinndeling. Mellomtrinnet, dvs 5., 6. og 7. trinn, ved skolen er 

inndelt i fire basisgrupper med 12-14 elever i hver gruppe. Basisgruppene er så satt 

sammen til to store grupper, kalt base. Ved sammensettingen av basen, er det tatt 

individuelle og sosiale hensyn, samt hensyn til aldersspredning fra 10 – 13 år og 

kjønnfordeling. Basene er i hvert sitt felles arbeidsrom, hvor elevene har arbeidsplass 

og sakene sine.  
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Elevene starter skoledagen med samling i sin basegruppe. Det er da to kontaktlærere 

som er ansvarlig for hver sin basegruppe. Deretter fordeler elevene seg på sine 

respektive faggrupper, og forflytter seg til ulike rom hvor deres faggruppe holder til. 

Elevene og kontaktlærere samles i basegrupper før de avslutter skoledagen.  

Skolen har valgt avvik fra de forskjellige klassetrinn i fagplanen, og har utarbeidet 

utviklingstrapper og målark innenfor fagene norsk, matematikk, engelsk, IKT og 

sosiale ferdigheter. Skolene legger vekt på at elevene skal nå kunnskaps- og 

ferdighetsmålene i sitt eget tempo. Hver elev skal ha individuelle elevsamtaler med 

sin kontaktlærer, minimum en gang per måned. Det skal utarbeides arbeidsplaner(AP) 

som inneholder læringsmål og er tilpasset hver enkelt elev. AP omfatter alt av 

arbeidsoppgaver, opplegg og læringsmål som eleven skal forholde seg til i løpet av en 

tidsbestemt periode. For noen elever vil perioden være på opp til 3 uker, for andre 

elever vil AP`n kunne strekke seg over en uke. Elevene får utdelt delvis utfylte 

arbeidsplaner, og skal være med å fylle ut hele arbeidsplanen i samarbeid med 

kontaktlærer og faglærer. Skolen har et eget spesialpedagogisk team, som er ansvarlig 

for å hjelpe kontaktlærer eller faglærer med tilrettelegging, tiltak og opplegg for 

elever innenfor § 5.1. som alle får  sin opplæring i ordinære aldersblandende grupper.  

Skolen har utarbeidet temahjul som går over 3 år, og skal sikre at elevene lærer om de 

temaene som lærerplanen stiler krav til. Skolen setter av spesielle perioder i året hvor 

det legges opp til tverrfaglig opplegg og prosjekter. I disse periodene opphører 

faggruppene, men aldersblandingen fortsetter. 

5.2 Tilpasset opplæring 

5.2.1  “Vi lærer på ulike måter…” 

Alle informantene gir uttrykk for å ha en forståelse av innholdet i begrepet tilpasset 

opplæring. I mitt materiale viser informantene i skolen ikke til en felles definisjon, 
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men har individuelle tilnærminger. Alle informantene i skolen mener at det er viktig å 

ta utgangspunkt i elevens behov og arbeidsmåter, men mener samtidig de ikke kan 

utelukke gruppetilhørigheten, hensynet til en helhetlig opplæring og det som også 

gjelder de andre elevene. Noen av informantene trekker i sterkere grad frem elevens 

egenart som utgangspunkt for opplæringen.  

” … jeg tenker tilpasset opplæring slik at du har en basiskunnskap, en 
referanse i livet, som er veldig forskjellig fra hvert enkelt barn. Det er 
noe med det at man kan ikke undervise høyere enn det barnet har 
referanser til. Du må ha en basiskunnskap for å kunne gå videre- og da 
nytter det ikke å undervise et sted hvor barnet ikke har noen referanser 
å knytte stoffet til. Derfor nytter det ikke å undervise 7.trinn stoff for en 
unge som ikke er der enda…”  

Av informantene i skolen er det en som spesielt fremhever at tilretteleggingen må 

sørge for å ivareta den sosiale tilhørigheten. Informanten kommer inn på at 

tilhørigheten til en gruppe vil være en vurdering i forhold til å gi tilpasset opplæring: 

”En svak 7.trins elev må kanskje ned på et 6 trinns kanskje et 5. trinns 
nivå i noen temaer - det kommer helt an på hvor han står hen. Å så må 
eleven jobbe med de oppgavene. … Den sosiale biten vil være å vurdere 
hvor eleven kan være på gruppe, for ikke bli stående alene, noen elever 
kan få andre elever ”med seg”. Det er ikke bare en faglig 
tilrettelegging, men også sosialt”.  

Skolen fokuserer på elevens etablerte kunnskap og troen på læringstiler som fruktbar 

tilnærming. En av informantene fremhever forståelsen av begrepet med en praktisk 

innfallsvinkel. 

”Jeg tror det er viktig hvordan du lærer noe for første gang- på din 
egen måte. Som lærer må jeg skape globale tilnærminger… gi rom for 
flere innfallsvinkler - noen lærer best gjennom kroppen, noen lærer 
analytisk… vi lærer på ulike måter. Tilpasset opplæring er å ta hensyn 
til det”. 

En annen av informantene i skolen har en klar oppfatning om at elevens 

ferdighetsnivå må være uavhengig av alder, og reflekterer samtidig over hvilket 
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ansvar skolen har for å legge vekt på det eleven kan og for å skape gode opplevelser 

for læring som: 

”Tilpasset opplæring er for meg undervisning tilpasset på alle nivåer. 
Det er for meg helt feil at elever som går i 2. trinn skal ha nådd en 
kompetanse relatert til hvor gammel du er… og vi er ofte opptatt av hva 
eleven ikke kan. Skolen er årsaken til at perspektivet på hva man kan 
lett blir snudd til hva vi ikke klarer Som lærer må jeg da få til et møte 
med forventninger, krav og måter for hvordan eleven kan vise at han 
kan. Gi ungen forståelse av mestring, gi motivasjon for livslang 
læring”. 

En av skolens informanter mener å se betydningen av at elevene er like mye klar over 

sine svake som sterke sider, og at de selv skal være med på planlegging av egen 

opplæring.: 

 ”Tilpasset opplæring er å ha forståelse, vurdere læringsstiler og 
arbeidsplaner til den enkelte elev. Like mye som vi skal fokusere på hva 
vi kan, er vi for redde for å løfte opp hva vi strever med. Tilpasset 
opplæring er å ta eleven med på hvordan vi kan løse det”. 

Samtlige av foreldreinformantene gir uttrykk for at undervisningen må ta 

utgangspunkt i elevenes evner. Følgende sitat representerer den felles 

oppfatningen av tilpasset opplæring som kommer frem i materialet: 

”Skolen legger undervisningen i forhold til det nivået elevene er på ”.  

Noen av foreldrene mener at tilpasset opplæring kan medvirke til at elevene 
ikke henter ut sitt potensial for læring, men kan gjøre de til ”underytere”. 
Følgende sitat illustrerer dette. 

”Det er jo mulig at undervisningen blir nesten for tilpasset, at det 
faktisk blir litt ”laid back”.  

I denne kategorien er ikke elevinformantene representert, da deres egne opplevelser 

av tilpasset opplæring presenteres gjennom de enkelte kriteriene for tilpasset 

opplæring. 

5.2.2 Drøfting av funn – tilpasset opplæring 
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Funnene bekrefter forskning til Bachmann og Haug (2006) om at tilpasset opplæring 

som innovasjon, trenger en felles referanseramme som er forskningsbasert og 

formalisert. Verken skolens informanter eller foreldrene hadde en felles overordnet 

forståelse å vise til. Utsagnene er basert på forståelse ut i fra individuelle 

referanserammer og erfaring, og ansvaret for tilpasset opplæring legges til den enkelte 

skole og enkelte lærer. Kvalitetssikring på et nasjonalt plan blir vanskelig når hver 

skole kan utarbeide sin egen oppfatning om hva tilpasset opplæring innebærer.  

I intervjuene med skolen opplevde jeg at det var en kultur for drøftinger og 

utvekslinger av synspunkter og erfaringer. I teorikapittelet viser jeg til forskning 

(Bachmann og Haug 2006) som sier at skoler som har nærhet mellom lærere og 

ledelse har en større evne til fleksibilitet og gjennomføring av tilpasset opplæring.  

Resultatene fra intervjuene viser et stort mangfold av tanker omkring forståelsen av 

begrepet. Ingen av informantene trekker derimot spesifikt frem spesialundervisningen 

eller ordinær undervisning, men gir en generell beskrivelse for alle elever. Skolen 

nevner derimot at det tas hensyn til ferdighetsnivået og ikke alder, og tilkjennegir 

derav behovet for å ivareta elever som er ”avhengig av en tilpasning” (Frost 2005:41). 

Et lite bevisst skille mellom ordinær undervisning og spesialundervisning kan hindre 

nødvendig kartlegging og kvalitetssikring av elever med lærevansker.  

Slik jeg ser det, har skolen og foreldrene, i hovedtrekk en forståelse av tilpasset 

opplæring som er sammenfallende med intensjoner i nedfelte lov og planer. Derimot 

mener jeg skolen ville ha hatt fordeler av å ha en felles definisjon de kunne slutte opp 

om. Utsagn fra foreldreinformant om bekymring i forhold til for lave forventinger og 

krav, kunne med fordel ha vært oppklart dersom skolen hadde hatt en mer konkret og 

innholdsrelatert forståelse å vise til.  

5.3 Inkluderende fellesskap- et kriterium for tilpasset 
opplæring 
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Skolen har utarbeidet en pedagogisk plattform hvor overordnet prinsipper er skissert 

gjennom visjon, verdigrunnlag, mål og tiltak for opplæring. I verdigrunnlaget legger 

skolen vekt på at alle barn i utgangspunktet er positive og unike. Alle barn har krav på 

å bli møtt med respekt. Sentrale mål er i den forbindelse er at alle elevene hver dag 

skal oppleve å lykkes. Det skal ikke forekomme mobbing. Dette signaliserer et ønske 

om inkludering av alle elevene fra skolens side. 

5.3.1 ”Jeg liker å være her, jeg!” 

Skolen legger vekt på delaktighet og på at elevene har innvirkning på sin egen 

skolehverdag. Skolen ser på differensiering og arbeidsplaner som viktige redskap for 

inkludering, og trivsel som uttrykk for inkluderende fellesskap. En av informantene 

sier følgende: 

”Elevene har mulighet til å velge hvem de skal jobbe sammen med… 
Jeg tror elevene opplever å bli sett og hørt både av medelever og 
lærere. Jeg blir veldig godt kjent med elevene, for å kunne tilpasse noe 
må jeg gå ganske tett inn på eleven. Vi må differensiere, slik at alle 
elevene kan oppleve å mestre... kunne vise de andre elevene at de kan 
Jeg tror elevene vil trives når vi møter elevene med toleranse og 
akseptering for at de er forskjellige”.  

En annen av skolens informanter uttrykker at de gjennom elevsamtaler lettere kan 

motivere til individuell faglig og sosial utvikling ved å tilpasse for hver elev. 

Informanten sier videre at det er lettere få tak i de som gjemmer seg unna, og at 

skolen lettere klarer å trekke alle med. Skolen opplever at elevene tørr å stå frem og 

våger å vise seg.Skolen poengterer at ikke alle kan være like flinke i alle fag, men 

forsøker å bygge opp om at alle er flinke i noe. En av informantene uttrykker: 

”Vi legger vekt på at alle er sterke i noe - alle er sterke i et eller annet 
fag- så, da får vi bare si at innefor akkurat dette faget her så trenger 
du.. .å være på denne delen av trappa. Vi jobber jo med det samme 
emnet, men det er klart vanskeligere læringsmål jo høyere opp på 
trappen du kommer”. 



 

Ingen utenfor- alle innenfor 

Inger-Lise Dysthe Næss 

52

En forelder uttrykker at inkludering er forankret i det arbeidet skolen legger ned for å 

mobilisere mot mobbing og skape generell trivsel: 

”Jeg tror mitt barn trives veldig bra. De jobber mye med at elevene skal 
trives. De jobbes mye med klassemiljø, situasjoner generelt både ute og 
inne.  Ingen utenfor - alle innenfor - er vel et motto de har. Alle lærerne 
er veldig bevisst på å inkludere alle elevene. Det er jo et problem i 
mange sammenhenger, men det at de jobber så aktivt både i forhold til 
mobbing og generell trivsel gjør at de ser og er oppmerksomme i 
forhold til elevene”.   

Gjennomgående knytter foreldrene inkludering til mestring, trivsel og det å ha venner. 

Følgende sitat illustrerer dette: 

”Jeg tenker at det er viktig å ivareta mestring – føle at du som elev får 
til noe - du er inkludert. Barnet mitt har særlig en god venn, og det er 
med på å skape trivsel. Det er alltid spennende som foreldre å se … 
henger barnet ditt med – blir det godtatt. Det blir viktig at barnet 
hevder seg på andre måter… der barnet har evner og synes er moro.”  

Alle elevene i undersøkelsen gir i løpet av intervjuet gir uttrykk for at de trives ved 

skolen og med lærerne. Trivsel er knyttet opp mot det å ha venner og blir høyt 

verdsatt av elevene. Følgende sitat viser dette: 

”Veldig bra. Liker å være her, jeg. Har jo mange gode venner, da … 
også liker jeg lærerne”. 

En elev beskriver hvordan det er å ikke trives, og betydningen av sosial tilhørighet:  

”Noen ganger trives jeg - noen ganger trives jeg ikke. Blir plaga noen 
ganger, fordi jeg ikke får være med på leiken. Blir så sint inni meg… 
kan snakke med lærerne … Men ingen andre. Da snakker lærer med 
den personen, men det hjelper ikke alltid. Jeg trives når jeg får være 
med på leiken”. 

5.3.2 ”På basegruppa lærer vi å være sammen”  

Skolen mener aldersblanding skaper inkludering, fordi det i samfunnet for øvrig er 

naturlig å være flere aldersgrupper sammen. Det legges vekt på at elevene henter mer 

ut av samspill med yngre og eldre elever, og det er særlig positivt innenfor de 
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praktisk-estetiske fagene. Det gir elevene sosiale utfordringer, utveksling av kunnskap 

og erfaring hvor ulikheter aksepteres og utnyttes. Skolen opplever å ha en generelt 

lavt konfliktnivå, men er usikre på om det skyldes organiseringsformen eller andre 

faktorer. En av skolens informanter formidler følgende: 

”I samfunnet ellers er vi aldersblandet, i arbeid, som student, i familien 
– det er bare på skolen vi deles inn i alder. ..”  

En annen forklarer en av grunnene til at skolen har valgt aldersblanding slik: 

”En av grunnene til at vi har valgt aldersblanding her, er at nettopp 
den som er svak ikke alltid skal være den svakeste. Hvis du har gått i 
den samme aldershomogene gruppa gjennom 7 år, så vil du 
sannsynligvis være det svakeste leddet i alle syv årene. Men når det 
komme noen yngre inn, vil det sannsynligvis alltid være noen som er 
svakere enn deg. Et eksempel er når en svak 2. trinns elev kan hjelpe en 
1. trinns elev som ikke kan noen bokstaver- så vil det styrke den svake 2. 
trinns elev ved å få følelsen av at jeg kan noe som den elevene ikke kan.. 
En av grunnene til aldersblanding - rollene vil skifte på – du vil ikke 
være det svakeste leddet hele tiden.   

. En av skolens informanter formidler at de som er 7. trinn har vært aldersblandet hele 

tiden, og markeringsbehovet kommer nok for 7. trinn, men likevel redusert i forhold 

til tidligere.Skolen mener skille mellom elever innenfor ordinær undervisning og 

elever med særskilte behov reduseres. Skolen mener å se høyere grad av inkludering 

for alle: 

”En annen sak er at de som trenger veldig oppfølging føler ikke den 
stigmatiseringen de kan føle i det gamle systemet, hvor elevene ble tatt 
ut i spesialgruppe… nå hører du til en basegruppe hvor alle ha 
forskjellige behov og alle lærer på forskjellig vis.. det er bare tema som 
er det samme”. 

Videre sier skolen at det virker som om at elevene er lite opptatt av alder og trinn. 

Skolen har en oppfatning om at elevene har behov for å markere sine særegenheter, 

og uttrykker at behovet for å tilhøre i bestemte aldersgrupper er redusert i forhold til 

tidligere, da de hadde aldershomogenegrupper. Aldersblandingen skaper en god sosial 

ramme fordi flere aldersgrupper gir rom for sosiale utfordringer. Særlig i gymmen og 
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drama og i de andre praktiske fagene mener informanten at det er artig å se at 

aldersblandingen har veldig bra resultat. Elevene tør og våger å hente ut sider av seg 

selv, de bruker hverandre for det de er gode for, fordi det ikke blir så farlig og synlig 

når flere aldersgrupper er samlet. Informanten forteller om en elev som var veldig sint 

og hadde mye aggresjon når han var på småtrinnet, men som på mellomtrinnet har 

dempet seg veldig. Vedkommende uttrykker at det kan være flere grunner til det, men 

opplever at eleven ikke tar ikke ut den samme aggresjonen i aldersblandet gruppe.  

Mange av foreldreinformantene ser fordeler ved aldersblanding og legger vekt på at 

elevene utveksler kunnskap og erfaringer. De opplever at det ikke blir så synlig hvor 

eleven står faglig, men tror fordelene er større for de yngste enn de eldste elevene. 

Foreldrene signaliserer at differensieringen reduserer skillet mellom ordinær 

undervisning og spesialundervisning. Følgende sitat beskriver dette:  

”Det blir lettere å gjemme seg bort i mengden, ser ikke så godt hvor du 
står og kan få repetert ting flere ganger. De yngre har også de eldre å 
dra seg i mot… det er greit å være annerledes. Greiere nå enn før - da 
var det spesialklasser og mer segregering… nå er de flinke til 
inkludering. Jeg tror elevene lærere mer i forhold til det å gå i 
aldersblandet gruppe… håper det… ser at i alle fall i forhold til det å 
begynne på skolen… så innordener de seg fortere. Om det ganger deg 
like mye når du er eldst… det vet jeg ikke. Når mitt barn var eldst i sin 
gruppe… tok hun jo seg veldig av de som var yngre. Det blir litt sånn 
mer sosialt, det tror jeg”. 

Noen foreldre er skeptiske fordi de opplever at organiseringen krever mye tid i 

hverdagen, og mener at det går på bekostning av det faglige. En informant uttrykker: 

”Det må jo bli noe rot også, skjer så mye forskjellig i et klasserom. Tror 
ikke det noen som sier: ”… slik er det og hør på meg”. Mye tid går med 
til organisering – så skal eleven hit og så skal en annen dit… tida går 
bort… istedenfor å jobbe med fag”.. 

Noen foreldre er også skeptiske til aldersblanding fordi de mener de eldste elevene 

taper i forhold til å få nok faglige utfordringer. En berører utfordringen som ligger i at 
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skolen skal ta hensyn til elevens mestringsnivå men vurdere ut i fra et ferdighetsnivå i 

lærerplan.  En annen av informantene sier det på følgende måte:  

”Jeg vet ikke om aldersblanding er mer inkluderende… når du er eldst 
tror jeg faktisk du taper litt faglig. Blir for mye repetisjon, og er usikker 
på om det holder når de kommer på ungdomsskolen. Aldersblanding 
gjør at de fokuserer mer på den enkelte elevs mestringsnivå enn hva 
ungdomsskolen gjør. Er bekymret for overgangen”. 

Nesten alle elevinformantene uttrykker at de liker å være på basegruppe. Det er 

verdifullt sosialt, gjennom aldersblandingen og basegruppene har de fått venner de 

ellers ikke ville ha hatt. Elevene poengterer også samarbeid på tvers av alder som 

positivt, men hovedbudskapet hos elevene er at de blir kjent med hverandre på tvers 

av alder. De etablerer vennskap. Utsagnet nedenfor representerer et synspunkt som 

mange av elevene uttrykker:  

”Jeg trives bra på basegruppa. Blir jo kjent med flere enn bare de fra 
trinnet mitt. Jeg liker at det er slik. Når de fra 5. trinn begynte inne hos 
oss - begynte jeg å leke med en der. Hadde ikke lekt med den eleven hvis 
eleven ikke hadde kommet til oss. Hvis det bare hadde vært 6. trinn 
hadde jeg ikke jobbet med 5. eller 7. trinn. Blir bedre kjent med dem nå 
da”.  

En av elevinformantene opplever derimot at de eldre elevene er bråkete, og mener 

aldershomogene grupper ville redusert noe av problemet. Eleven mener de blir for 

mange i gruppen, og opplever dette negativt: 

 ”Jeg liker aldersblanding sånn passe egentlig. Er mye uro.. Jeg er jo 
sammen med en god venn av meg i 6. trinn. Hadde vel vært sammen 
med dem, men tror kontakten hadde vært mindre hvis vi hadde vært i 
klasser… er jo blitt kjent med dem nå på grunn av basegruppa, men 
gutta i 7 klasse bråker for mye… mye uro. Det plager meg ikke, men 
irriterer meg. Vi er kanskje også litt mange. Når vi jobber med AP og 
sitter på egen arbeidsplass, er det stille, men det er litt mange der”. 

En annen elev uttrykker at stadig nye medelever påvirker etablering og styrking av 

vennskap negativt. Følgende sitat forteller dette: 
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”Kunne godt ha tenkt meg å ha hatt 7. trinn for seg selv… lettere å ha 
blitt kjent med hverandre da”.  

En annen elev liker basegruppe, men det er ikke helt uproblematisk bestandig: 

”Jeg går på Måne og liker meg kjempegodt der. Hvordan det ville være 
bare å være 6.trinn… så vet jeg ikke hvordan det er. … men nå har 
7.trinn akkurat vært på leierskole, og så kommer vi andre og lurer på 
hva de snakker om… så sier de ingenting. De gidder ikke å svare… det 
er litt sånt gærent da…”. 

5.3.3 Drøfting av funn- inkludering 

Skolen vektlegger elevenes ulikheter, og fokuserer på at alle har sterke sider. Foreldre 

bekrefter at skolen ivaretar elevens egenart, og relaterer inkludering til at barnet 

opplever å bidra i fellesskapet. Skolen vektlegger elevenes mangfold og ulikheter, og 

det er i følge Bjørnsrud (2000) det inkludering handler om. Foreldrenes oppfatning av 

at det å kunne hevde seg innenfor et område sammenfaller med forståelsen om at 

andres vurderinger er viktige for selvoppfatningen. Dette bilde forsterkes ved at 

elevene fastslår at de trives, noe som kan bekrefte skolens evne til å ha rom for alle. 

Mye kan tyde på at lærene blir tilretteleggere når elevene kan velge om de vil arbeide 

hver for seg eller i grupper, noe som i seg selv vil være et resultat av tilpasset 

opplæring. Skolen har en tydelig kultur for at alle er flinke i noe og vektlegger at 

mennesker er forskjellige og har ulike uttrykksformer, materialet i utsagnene fra 

elevene  indikerer at de blir en del av læringsfellesskapet.  

Materialet viser at skolen, foreldre og elever innehar felles oppfatning om at 

aldersblanding gir en forsterket sosialisering(Bjørnsrud 2000) Utsagnet om at 7. trinn 

ikke vil dele opplevelser med yngre elev, viser et behov for egen identitet. Elevene 

har kanskje behov for å markere seg som eldre og som et resultat av dette kan de i 

noen sammenhenger oppleves som ekskluderende. Der det ikke er noen sosiale 

referanser som kan gi innpass, kan den ekskluderte oppleve frustrasjon. På den måten 

må skolen på den ene siden møte behovet hos elevene for å være eldst, ved at de får 

slippe til med sitt markerings behov. Aldersblandingen kan slik stå i fare for å 
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redusere kollektive erfaringer. På den andre siden må skolen bygge opp om de 

individuelle erfaringer ved å formidle den enkelte elev  at det å være eldst er noe de 

selv vil komme til å oppleve. 

Alle elevinformantene referer til venner og deres betydning for trivsel. Symbolsk 

interaksjon kan kobles til et av elevutsagnene, hvor trivsel omtales som avhengig av 

samspillet mellom miljø og individ.  Elevene poengterer at aldersblanding er årsaken 

til at de kjenner eldre og yngre elever. Det kan tyde å at spredning i alder og 

mangfoldet i elev gruppa gir elevene varierte erfaringer i samhandling med hverandre. 

Elevinformantene uttrykker at de mestrer mye på egenhånd, men har også stor nytte 

av å kunne få hjelp av medelever. Slik viser den nærmeste utviklingssone at 

aldersblanding gir elever opplevelse av å lykkes. 

Både en av foreldreinformantene og en av elevinformantene kommer inn på uro i 

forbindelse med læringsarbeidet. Dette berører et dilemma som skolen får når frie 

elevaktive arbeidsformer og organisering påvirker arbeidsmiljøet negativt. Bachmann 

og Haug(2206) berører dette problemet og refererer til PISA- undersøkelsen som 

konkluderer med at den norske skole sliter nettopp med mye uro. Det er mulig å stille 

seg spørsmål om bytte av aktiviteter og organisering av selvstendig arbeid med 

arbeidsplan, går på bekostning av tydelig klasseledelse. Kan det være at fokus på 

elevsentrerte aktiviteter og undervisningsmetoder stjeler fokus fra lærerstyring? 

Tilpasset opplæring fremmer behovet for en veiledende lærer, hvor man 

imøtekommer forskjellene innenfor fellesskapet. Det vil likevel være behov for en 

lærerdominans, men som kanskje kan drukne noe i behovet for å i møtekomme den 

enkelte elev. 

Skolen organiserer faggrupper i basisfagene norsk, matematikk og engelsk. 

Faggruppene har en nivåinndeling, men elevene kan skifte faggruppe underveis i 

løpet av året etter behov. Elevene forteller om bytter mellom faggrupper, og fremmer 

et spørsmål om det kan gjøre det vanskelig å opprettholde en nær og tett relasjon 

mellom lærer og elev. Fleksibiliteten på faglig nivå, kan gå på bekostning av å ha et 
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definert arbeidsfelleskap med stabile relasjoner elevene imellom med en tydelig og 

forutsigbar klasseledelse. Det at noen foreldre mener det kan bli mye repetisjon og 

ikke utfordrende nok for de eldste, kan fremme behov for å være oppmerksom på at 

bytte av faggrupper ikke reduserer det å ha noe å strekke seg etter. 

5.4 Variasjon og valg - kriterium for tilpasset opplæring  

Skolen mener arbeidsplaner er et godt redskap for å legge til rette for tilpasset 

opplæring og er nødvendig for at elevene kan vise initiativ, opparbeide motivasjon og 

ta ansvar for egen læring. Elevsamtalen gjør at elevene kan delta i planlegging av 

egen opplæring.  

5.4.1 ”Når det er noe jeg ikke forstår- er det greit å si I fra om det” 

Skolen mener elevene er trygge på hverandre og tørr å vise både sterke og svake 

sider. Følgende utsagn uttrykker dette:   

”Arbeidsplanen opplever jeg at er et hovedredskap for å kunne gi 
tilpasset opplæring. Hvis vi lærerne ikke har lagt mulighetene åpne nok 
for variasjon eller tilpasning da - så faller mye ”i fisk”. Vi har vel alle 
hatt svakheter vi har prøvd å holde skjult - her er elevene flinke til å si 
at de trenger jeg hjelp til det og det. Dette kan jeg ikke- jeg trenger 
hjelp. De prøver ikke å dekke til…” 

Informanten fra skolen opplyser at de justerer og tilpasser alle arbeidsplaner, og sier 

videre at når en elev sier at en tekst kan være alt for vanskelig, så tilrettelegger de. 

Informanten opplever at elevene er åpne til å velge og til å løse oppgaver selv. 

Vedkommende opplyser videre at når de spør elevene om hvordan de kan jobbe med 

denne oppgaven, kommer elevene ofte med forslag selv. Aktiv bruk av arbeidsplan 

fra skolens side, styrer mye av tilretteleggingen og gir mye mer motiverte elever. 

Skolen har oppfatning om at elevsamtalen er en setting hvor elevenes allsidige evner 

og forutsetninger er i fokus. En av skolens informanter utrykker det slik 
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”Jeg blir veldig godt kjent med elevene, for å kunne tilpasse må jeg gå 
ganske tett inn på eleven. Elevsamtalen er et ”must”…” 

 

Ved å legge vekt på elevens eget ståsted mener skolen den skaper et trygt 

læringsmiljø. En informant sier det på denne måten:   

”… en elev som hadde skrevet rene avhandlingen innenfor 
religionshistorie. I elevsamtalen kom jeg med forslag om at dette kunne 
være et flott manus til et skuespill om Goliat. Eleven protesterte først 
med å si at: ”Du vet hvordan jeg hater å spille for andre”. ”Ja”, sa jeg, 
men du trenger ikke det. ”Hva om du får med deg et par andre elever - 
så tar jeg opp på film - så kan du vise det hjemme og legge det i mappen 
din”… Tanken er jo også å vippe elevene litt videre. De må også ta 
utfordringer som de kanskje ikke liker… Det er viktig å ta utgangspunkt 
i det eleven kan for kanskje utfordre seg selv videre. 

Foreldrene opplever at det er fint at elevene kan velge arbeidsmåter og 

arbeidsoppgaver, men uttrykker bekymring i forhold til at formen for opplæring ikke 

samsvarer med senere opplæring, og at det kan komme til å skape unødvendige 

vansker for eleven. Følgende sitat viser dette: 

”Jeg synes det er fint at elevene kan samarbeide, hjelpe hverandre og få 
velge ulike oppgaver. Det bekymrer meg – at lærerne er for opptatte av 
at barnet skal ha det så ålreit at de glemmer det faglige… Det er greit 
her, men hva med ungdomsskolen. Hvordan tilrettelegger de der i 
forhold til eleven” 

Elevene opplever å kunne velge mellom å løse ulike oppgaver samtidig som de får 

oppgaver som kan løses på ulike måter. Elevene opplever at det er differensiering av 

oppgaver og at de har frihet til å søke hjelp hos både lærer og andre medelever: 

”Vi kan ofte velge om vi vil samarbeide eller gjøre oppgaver alene. Jeg 
synes samarbeid er fint… samarbeider med ganske mange forskjellige… 
når vi får oppgaver kan vi gå to – tre elever sammen.. noen ganger kan 
vi velge helt selv hvordan vi vil gjøre det andre ganger bestemmer 
lærer. Vi får forskjellige oppgaveark, og noen ganger kan jeg velge… 
jeg har laget en film… noen ganger står det at jeg skal gjøre det på PC 
...noen ganger får vi velge hvordan..” 
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De fleste elevene har ingen vanskeligheter med å tilkjennegi at de ikke forstår. 

Informanten uttrykker at opplæringen differensierer. Følgende sitat forteller dette: 

”Når det er noe jeg ikke forstår… er det greit å si i fra til lærer… eller 
jeg spør noen ganger andre elever. Jeg får arbeidsplan som varer i 2 
uker … jeg går alltid over arbeidsplan med lærer. Vi ser på 
oppgavene… også kan vi velge å jobbe mellom data, matte og sånn, og 
så velger jeg oppgave 1,2 eller 3”. 

En elevinformant som har vedtak om spesialundervisning opplever ikke sitt behov 

spesielt i forhold til andre elever. Læringsprosessen er den samme for en 

spesialundervisnings elev som for ordinærundervisnings elev: 

”Når det er noe jeg ikke forstår – så hjelper lærerne meg. Noen ganger 
bestevennen min. Jeg trenger litt ekstra hjelp… da spør jeg lærer da – så sier 
lærer ”bare vent litt” – og så kommer lærer. Det er greit å være en som 
trenger hjelp på skolen… noen ganger spør andre meg… Jeg kan velge hvem 
jeg vil samarbeide med… jeg liker best å jobbe med vennene mine… og så 
velger jeg oppgaver selv… ” 

§ 5.1 elever opplever seg ikke stigmatisert. Følgende sitat illustrerer dette: 

”Det er greit å spørre hverandre om hjelp – når det er noe jeg ikke forstår – er 
det greit å si ifra om det. Jeg pleier å finne ut selv. Det liker jeg egentlig best… 
vet egentlig ikke hvordan de som trenger ekstra hjelp får ekstra hjelp jeg… 
Men samarbeid er bra… for det meste bra.” 

5.4.2 Drøfting av funn – variasjon og valg 

Utsagn fra de ulike elevgruppene viser at skolen ivaretar variasjon og valg i sin 

opplæring for alle elver. Det er ikke forskjell på elever med spesialundervisnings 

vedtak og elever som får ordinær undervisning. Elevene søker assistanse hos 

hverandre, og har nytte av hverandres erfaringer. Det styrker teorien til Vygotskij om 

nærmeste utviklingssone (Klevås 2006). Likevel er det nødvendig å spørre hvor den 

helt spesielle tilretteleggingen blir av? Spesialundervisningselevene har vel et større 

behov enn at bare de andre elevene kan hjelpe?  Eller er det faktisk slik at 

undersøkelsesskolen for min studie makter å gi alle grupper av elever godt utbytte av 
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undervisningen? Elevutsagnene kan indikere at aldersblanding har en positiv 

innvirkning på elevers mulighet for å lære av hverandre og at undervisningen er lite 

segregerende. Hvordan undervisning overfor elever som har vedtak om 

spesialundervisning kvalitetssikres, kommer ikke frem i studien.  

 Et dilemma er elevenes valgfrihet og mulighet for å hjelpe hverandre versus lærernes 

ledelse og faglige styring. Bachmann og Haug(2006) viser nettopp til forskning som 

indikerer at lærernes vilje til å møte den enkelte elev med respekt, toleranse og 

forhandlingsvilje, kan gi konsekvenser av en tilbaketrukket og tydelig lærerolle. 

Aldersblanding og faggruppene ivaretar individualiteten, men ved samtidig å ivareta 

kollektiv tilpasset kan undervisning skape redsel hos lærerne for å stille faglige krav 

til elevene og gi mangel på progresjon i undervisningen. Foreldreinformanter 

uttrykker bekymring i forhold overgang til ungdomsskolen og indikere at skolen kan 

ha et noe lavt faglig trykk. Skolens hensyn til individet og ønsket om tilpasset 

opplæring, kan være med på å stille elevene ovenfor lave faglige krav og 

forventninger. Derimot er det ikke nødvendigvis hensynet til individet og tilpasset 

opplæring som gjør at det stilles for lave krav. Det er aldersblandingen med et vell av 

ulike behov som kan gjøre at de eldste ikke får store nok utfordringer. Ut i fra et slikt 

perspektiv kan det være mulig å undre seg om tilpasset opplæring er nok i fokus. 

Gjennomgående tilpasset opplæring hadde antagelig gitt disse elevene ekstra 

utfordringer ut over det å fungere sammen med de yngre. Så her kan det rett og slett 

hende at selve organiseringen kan komme til å stå i veien for tilpasset opplæring, 

fordi de yngste krever og trenger mer.  

I forhold til både gruppesammenlikninger og individuell sammenlikning, gir 

spredning i alder kombinert med variasjon og valg, en mulighet for flere å hevde seg 

Funn i mitt materiale kan fortelle at aldersblanding innvirker positivt på 

selvoppfatningen til elevene. Samtidig viser dette at aldersblanding nettopp kan 

innebære at elevene opplever å være flink elev i en svak klasse, fordi det faglige 
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nivået har større spredning. Aldersblanding har da en ”Big-Fish-Little-pond-

effect”(Skaalvik og Skaalvik 1996).  

5.5 Elevenes kompetanse og erfaring – et kriterium for 
tilpasset opplæring 

5.5.1 “Faggruppene skal ikke være en bås” 

Skolen mener å ha grundig kartlegging i forhold til elevens individuelle faglige 

nivå. Følgende sitat redegjør for skolens fremgangsmåte: 

”Vi starter opp med kartlegging på begynnelsen av året. Vi har 
elevsamtaler og gjør vurderinger underveis. Det er også justeringer når 
vi ser at eleven ikke henger med- dette blir for vanskelig- tar en prat 
med lærer på gruppa som er på nivå under meg – og så må vi ta det opp 
med elev og foreldrene. Det samme gjør vi når vi ser at en elev bør 
flytte over til en faggruppe fordi det blir forlett der eleven er. Vi kan ha 
underytere, som vi kan motivere opp igjen. Innenfor faggruppen skal det 
være differensiering.  Faggruppen skal ikke være en bås.  Elevene 
kjenner godt til trappene i de ulike faggruppene, og det virker ikke som 
om de har noe imot det”. 

Skolen organiserer opplæringen gjennom tema og legger vekt på fleksibilitet. En av 

skolens informanter uttrykker at en elev kan være på en gruppe ved multiplikasjon, en 

annen når det arbeides med divisjon. Innenfor faggruppen skal det også være 

individuell differensiering. Informanten formidler at selv om eleven blir satt på en 

gruppe med ti mennesker så er jo ikke de menneskene like, og poengterer at alle 

elevene ikke trenger like mye oppfølging på hvert tema.Skolen ønsker å kvalitetssikre 

med ulike former for tester etter hvert tema. En av skolens informanter forteller:  

”På faggruppene er det prøver etter hvert tema. I slutten av hver 
arbeidsplan - har vi en oppsummering.  Vi har lagd tre ulike tester - for 
å møte de på hvordan de kan vise det - noen tegner, noen tar det på 
data, noen kan mye muntlig- det får de vist på elevsamtalene”. 



  

Ingen utenfor- alle innenfor 

Inger-Lise Dysthe Næss 

 

63

Alle elevene opplever at tverrfagligprøve og elevsamtalen er arena for vurdering av 

innsats. En elev uttrykker det slik: 

”På tverrfaglige prøver får jeg vist hva jeg kan. Jeg synes jeg får være 
med å si noe om min egen innsats… for når vi har tester sjekker vi og 
snakker om det på elevsamtalen…”  

5.5.2 “Tror ikke det er så mange som bryr seg om de må bytte 
faggruppe…” 

Skolen har inndelt faggruppene etter ulike faglige nivåre i forhold til læreplan. Dette 

for å gi utfordringer til elver på eget faglige mestringsnivå. Faggruppene er bygd opp 

om utviklingstrappene i lærerplanen. En av skolens informanter forteller at elevene 

uttrykker: ”Dette har jeg ikke skjønt - dette trenger jeg å lære – dette er for lette for 

meg – eller dette er for vanskelig for meg”. Slik mener informanten at elevene viser at 

de er klar over sitt eget faglige nivå, og opplever at faggruppene kan gi elevene en 

vanvittig motivasjon for å komme på andre grupper. Elevene har en oppfatning om at 

faggruppene er fleksible og aksepterer hverandres ulike opplærings behov. Følgende 

sitat viser dette: 

”Det er forskjellige faggrupper… 7 stykker tror jeg… de har 
forskjellige trinn. Det er lærer som deler oss inn. Jeg har vært i to 
grupper nå… du kan jo bytte flere ganger… jeg har bytta. Det er ikke 
ekkelt… tenker ikke over det. Jeg glemte faktisk at jeg hadde bytta.. men 
er på forskjellige grupper etter hva jeg trenger å jobbe med. Det er ikke 
noe teit eller galt ved å bytte”. 

Elevene opplever at de selv kan ha innflytelse på hvilken faggruppe som passer for 

dem. Slik uttrykker en av elevinformantene det: 

”Det er helt greit at vi jobber i ulikt tempo og på forskjellige måter… 
men det er litt vanskelig i gruppe når alle leser fortere enn deg. 
..vanskelig å følge med. De andre er på kapittel 3 og så henger jeg igjen 
med kapittel 1…da er det lurt å bytte gruppe. Spurte læreren min… og 
da fikk jeg lov til å bytte gruppe. Det ble mye bedre… sånn tar skolen 
hensyn til at vi er ulike.” 
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Faggruppene kan skille venner fra hverandre, og oppleves uheldig av en 

elevinformant: 

”Jeg gikk i gruppe med venninna mi, får ikke vært sammen med henne 
nå. Da savner venna mine meg – der er jo dumt”. 

En annen av elevinformantene opplever å ha innflytelse og uttrykker tillit til egne 

ferdigheter. Vedkommende opplever å få oppgaver som samsvarer med eget 

kompetansenivå. Andre elevinformanter legger vekt på at faggruppene er nyttige for å 

lære det de trenger å lære. En elev sier følgende: 

 ”Jeg jobber sammen med 6. og 7.trinn – jeg synes det er gøy på 
faggruppe! Jeg synes det er spennende å prøve noe nytt. Matte synes jeg 
er litt vanskelig. Men faggruppene passer … passer sånn midt mellom. 
Du må gå på de faggruppene du skal være på. Det er ingen som synes 
der er dumt at du må gå dit”.  

5.5.3 “Jeg synes at oppgavene er slik at jeg får dem til” 

Elevene samarbeider og utveksler kompetanse på ulike måter og uttrykker å mestre de 

oppgavene de får. De signaliserer at det er variasjon og fleksibilitet når det blir for 

vanskelig eller for lett, passe mye eller for lite. En elev berører temaet slik: 

 ”Jeg synes at oppgavene er slik at jeg får dem til – de er passe 
vanskelige. . Jeg liker best at lærer forklarer… Jeg liker best når jeg 
skal skrive Noen ganger er det gøy. Vi lagde en gang en fremvisning 
hvor vi skulle reise til forskjellige steder – og måtte lage reisebudsjett. 
Det var gøy!”. 

Eleven trenger hjelp til å utvikle sine ferdigheter. Det kan ta tid å få hjelp fra lærer, og 

en elev forteller at noen ganger får vedkommende hjelp ved å spørre de andre 

elevene, og liker godt å samarbeide med en annen. Eleven uttrykker at det er lett å 

spørre lærer men kan bli sittende mye å vente. En annen elev som har 

spesialundervisningsvedtak uttrykker en opplevelse av å være verdsatt og ivaretatt av 

lærer. Slik uttrykker vedkommende det: 
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”Noen ganger får jeg oppgaver som jeg ikke skjønner. Da sier jeg fra til 
lærer at jeg ikke skjønner det. Da sier lærer at jeg kan få noen andre 
oppgaver. Lærer har alltid noen oppgaver i tilfelle jeg ikke skjønner. 
Jeg kan forslå selv hva jeg kan gjøre… ikke alltid det da. Noen ganger 
får jeg oppgaver som er lette, da sier lærer at jeg må jo ha det jeg 
også”.  

Mange elever uttrykker ønske om å få jobbe sammen med venner. Det kommer 

tydelig frem i materialet at det er viktigere å arbeide sammen med venner enn å ha en 

som er på samme faglige nivå. Følgende sitat fra en som har vedtak om 

spesialundervisning viser dette: 

” Oftest når det er vanskelig spør jeg om litt hjelp… så prøver jeg og 
tenker… jeg tenker hele tiden. Noen ganger får jeg hjelp fra de andre, 
men jeg spør lærer mest om hjelp. Hvis noen trenger ekstra hjelp er 
læreren hos dem og forteller litt mer enn lærer gjør til de andre. Jeg 
liker å velge selv… da velger jeg vennene mine.. ”. 

En annen elev uttrykker det slik: 

”Læreren hjelper meg med det jeg synes er vanskelig. Jeg får oppgaver 
som jeg kanskje synes er litt vanskelige, men jeg vil jo prøve… før jeg 
sier i fra… noen ganger trenger jeg bare litt hjelp. Det hender jeg spør 
noen av de andre i klassen… helst spør jeg bestevennen min. Hvis det 
sitter noen bak meg, kan jeg bare vippe på stolen å spørre de”. 

5.5.4 ”Jeg er ikke alltid med på å planlegge arbeidsplanen min” 

Noen elever opplever å få være med på planlegging av egen arbeidsplan. En elev 

forteller:  

”Jeg blir oftest ferdig med AP, og får være med å planlegge på 
elevsamtalen. Jeg velger på forhånd sammen med lærer det jeg skal 
gjøre. Jeg velger selv, men må spørre om det er greit å gjøre det på den 
måten eller annerledes.”  

 
Også elever som har vedtak om spesialundervisning opplever selv å ha innflytelse på 

vanskegraden og mulighet for medansvar. Dette kommer til uttrykk i følgende sitat: 
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”Jeg sier til lærer at jeg ikke vil ha sånne oppgaver på AP`n min, og da 
sier lærer at det er greit – og jeg får det ikke på AP`n min. Jeg jobber 
masse hjemme – jeg er litt treig. Men læreren min tar hensyn til at jeg 
ikke blir fredig – da får jeg bare ny AP. Jeg kan jo gjøre hjemme hvis 
jeg vil… Læreren kjenner meg kjempe godt – og veit hva jeg liker å 
jobbe med”. 

Flere elever uttrykker imidlertid ikke å være med å planlegge og mener lærer 

bestemmer både innhold og opplegg. Følgende sitat formidler utsagn som sammenfalt 

med flere av elevinformantene:   

 ”Jeg synes ikke det er ofte vi får være med å planlegge. Hender at 
lærer spør, men der er ikke ofte vi får være med på det… men jeg får 
arbeidsoppgaver som er passe for meg… får det på det nivået jeg er”.  

5.5.5 Drøfting av funn – utgangspunkt i elevens kompetanse og 
erfaring 

Elevene uttrykker fordeler ved å være på gruppe som samsvarer med egen mestring, 

og støtter teori om behovet for å oppleve evne til prestasjon (Skaalvik og Skaalvik 

1996). Faggruppene kan bære preg av å ha en form for organisatorisk differensiering, 

fordi de skiller på grupper av elever i ulike faglige nivåer. Derimot viser utsagnene fra 

elevinformantene at enten du er faglig sterk eller strever, oppleves ikke gruppene som 

stigmatiserende. Dette argumenterer de for med at det er mulighet for å bytte. 

Gruppene er ikke endelige, de er fleksible enten du som elev ønsker å komme opp til 

et høyere nivå eller du som elev ser at en annen faggruppe hadde vært bedre. Det er  

avgjørende at lærernes vurderinger gjøres i samarbeid foreldrene. Elevene relaterer 

faglig utbytte til egen innsats og opprettholder troen på å kunne klare det på sin måte, 

en internal attribusjon (Mead 1976).  

Jeg finner det overraskende at mange av elevene uttrykker at de får hjelp og at de har 

muligheter for å velge oppgaver og føler medansvar, samtidig som en del av elevene 

ikke har en  opplevelse av å være med å planlegge sin egen AP. Dette kan skyldes at 

forståelsen av begrepet planlegge ikke tillegges samme betydning hos elevene som 

hos meg som intervjuer. Det kan også relateres til at elevene ikke er bevisste på at den 
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aktiviteten de gjør i forkant av AP, på elevsamtalen tillegges betydningen 

planlegging. På den andre siden har jo skolen allerede planlagt tema, litteraturtilfang 

og innhold. Planleggingen for eleven består i hovedtrekk av å velge ut i fra en meny 

av oppgaver og varierende arbeidsmåter. Slik jeg ser det, kan det bety at skolen må 

arbeide mer med en bevisstgjøring hos elevene i forhold til den didaktiske 

tilretteleggingen. Det kan også bety at skolen må se om de gir elevene en reell 

mulighet for deltagelse ved planlegging. Til tross for dette, ser det ut til at skolen 

legger til rette for at elevene opplever å beherske oppgaver. Det er tydelig at skolen 

gir konstruktiv tilbakemeldinger slik at de styrker de individuelle 

erfaringene(Skaalvik og Skaalvik 1988). 

5.6 Relevans for elevenes nåtid og framtid – et kriterium 
for tilpasset opplæring 

5.6.1 ”Jeg tror jeg har bruk for det meste jeg lærer…” 

Skolen opplever at de gjennom aldersblanding kan være med på å gi meningsfulle 

arbeidsoppgaver, og at elevene vil kunne møte utfordringer de kan vokse på. 

Læringsmålene som presenteres på arbeidsplanen stiller krav til hva elevene skal lære, 

men skal ifølge en av informantene fra skolen, være realistiske: 

”Jeg tror at det for elever som ikke når alle lærings målene… så tror 
jeg det er viktig å få frem at det er noe som ikke er viktig for alle og 
enhver, men at det er noen basiskunnskaper som er viktig å ha for å 
kunne fungere i samfunnet Vi har en elev nå som aldri vil kunne klare å 
lære seg gangetabellen, men kan regne regnestykker på kalkulator. Da 
vet vi at eleven kan bruke den, vil vedkommende kunne regne mye i sitt 
dagligliv. Da vil multiplikasjon på kalkulator være elevens 
læringsmål”.  

En annen informant fra skolen uttaler: 

”Noen elever er opptatt av at det skal ha nytteverdi- skal ha bruk for 
det. Det skal være læring for livet og ikke for en eksamen”.  
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De fleste elevene mener de vil ha bruk for det de lærer. En av elevene som har 

spesialundervisningsvedtak uttrykker det slik: 

”Må jo ha en utdannelse når jeg blir voksen. Vi har læringsmål for å 
vite hva vi trenger å lære – sånn at da må jeg øve på det.  

En av elevene forteller om å ha bruk for det de lære her og nå., slik følgende 
sitat viser: 

”Jeg vet hva jeg skal lære – vi har mange læringsmål.. lærer peker ut 
hvem jeg skal ha – noen må ha andre… men vet ikke om jeg egentlig 
har bruk for det… eller forresten… Jeg var på kino – da var det om 
Pingviner på Antarktis. De andre skjønte ikke hvor det var. Da kunne 
jeg fortelle hvor det var”. 

En annen elev forteller om læringsmål som tar hensyn til de interessene eleven har: 

”Vi kan være med å bestemme egne læringsmål. Hvis man har lyst… 
som for eksempel; en i klassen hadde lyst til å lære å tegne vikingskip – 
så da vi hadde om vikinger hadde eleven det som læringsmål”. 

Eleven ser relevans for fremtiden, samtidig som det gir forutsigbarhet og krav til hva 

eleven skal lære. En elev med spesialundervisningsvedtak sier følgende: 

”Jeg tror vi lærer mye forskjellig, fordi jeg skal lære til utdanninga mi – 
det jeg skal gjøre senere, men uansett hva jeg lærer nå så tror jeg at jeg 
har bruk for det. Læringsmål er bra, for da har jeg noen mål… da vet 
jeg hva jeg skal lære”. 

Noen elever mener de har læringsmål for å kunne svare på prøven. Eleven ser 
nytteverdien her og nå, men fremtidsperspektiver et noe kort: 

 ”Lærer ringer rundt det som er mine læringsmål. Poenget med dem er 
at du skal kunne dem innen prøva”.  

En del av elev opplever at læringsmålene hjelper dem til å huske bedre, for å 
klare prøva. Dette utsagnet fra en av elevene, representerer opplevelsen til flere 
av elevinformantene: 

”På AP`n står mine læringsmål. Jeg husker bedre på hva jeg må øve på 
til prøva, når jeg har læringsmål”. 
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Elevene opplever fremtidig nytte av det de lærer på skolen, noe følgende sitat 

illustrer: 

”Jeg synes det fint at vi jobber med mye forskjellig… for hvis jeg skal 
begynne i butikken må jeg kunne plusse sammen og gange sammen og 
sånn”. 

En annen elev relaterer læring til egen mestring i hverdagslivet: 

”Vi jobber med mye forskjellig for å lære noe. Hvis du ikke har lært noe 
så er det vanskelig å gjøre noe… hvis du skal lese en avis, eller kjøpe 
mat, så vet du jo ikke hvordan regnestykket er eller du vet ikke hvordan 
bokstavene er”.  

5.6.2 Drøfting av funn – relevans for elevens nåtid og framtid 

Hovedtyngden av elevinformantene mener skolen formidler kunnskap som de vil ha 

nytte av senere i livet, og at læringsoppgavene er meningsfulle. Elevene gir uttrykk 

for at krav til hva de skal lære blir tydelig gjennom læringsmålene. Ved siden av at 

utfordringene stiller krav til eleven, er det i følge Håstein og Werner (2003) vesentlig 

at opplæringen har varig verdi. Flere av svarene til elevinformantene i min studie, 

samsvarer med skolens ønske om å gi elevene livslang læring.De ser læringen som 

nødvendige for å kunne fungere senere i livet. Likevel er det en del av 

elevinformantene som så læringsmålene opp mot å prestere til neste prøve. Dette kan 

ha sammenheng med innhold og utforming av læringsmålene. Det kan indikere at 

læringsmålene er mer orientert mot fagligkunnskap enn om praktiske og sosiale 

ferdigheter. I lys av begge tyrper utsagn, mener jeg å se at Samtidig læringsmålene 

kan ha karakter av å være både være relative og absolutte. Relative fordi de oppleves 

som individuelle, og men absolutte fordi noen av elevene opplever at de vurderes etter 

oppsatte kriterier på en prøve(Skaalvik og Skaalvik 1996). Elevene uttrykker at 

læringsmålene er i forhold til egne forutsetninger og interesser, og gir indikasjoner på 

at utarbeidet i forhold til elevens eget ferdighetsnivå. Skolen legger vekt på mål i 
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forhold til egne prestasjoner, noe som styrker mulighetene for at elevene kan foreta 

relative vurderinger.   

I mitt forskningsmateriale utkrystalliserer det seg ikke spesifikk forskjell mellom 

elever fra ordinær undervisning og § 5.1. elever. Dette kan tyde på at skolen gir 

elevene en differensiert opplæring med individuelle mål. Spørsmålet er om målene 

kun er individrealterte eller også sammenfaller med krav i læreplan? Dette kommer 

ikke tydelig frem i materialet. Hovedtyngden av elevene ser verdien av læring på lang 

sikt, men utfordringen ligger i å gi elevene læringsmål som også verdsetter praktisk 

og sosiale ferdigheter. Det er viktig at det ikke blir enten eller, men et både og. Ved å 

være tydelige på hvorfor det skal læres, kan  skolen lettere trekke alle elevene til å få 

langtidsperspektiv på læring.  

5.7 Verdsetting av elevene – et kriterium for tilpasset 
opplræing 

5.7.1 ”Læreren min kjenner meg og lytter til meg…” 

Alle elevene sier de føler at lærer kjenner dem og vet hva der er gode for. Elevene 

opplever å ha tillit til lærerne og uttrykker at lærerne kjenner meg godt nok til å vite 

hva jeg trenger å jobbe med. Elevene uttrykker at lærer og medelever lytter til dem 

Følgende sitat illustrerer dette: 

”De lytter til meg og godtar meg som jeg er. De tar hensyn, ja! Jeg sier 
ting jeg mener – jeg pleier å gjøre det… og så kan vi gi kommentarer til 
hverandre. Jeg blir litt flau av å få kommentarer”.  

Alle elevene opplever at de får skriftlige tilbakemeldinger. Dette utsagnet er 

representativt for hva elevinformantene uttrykker: 
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”Jeg synes det er bra med skiftlige tilbake meldinger… synes det er bra 
at lærer følger med… kan ikke huske at jeg ikke har vært enig i det som 
står der. Jeg vet at lærer vil høre på meg hvis det skulle være noe”. 
Noen ganger synes jeg at jeg har jobbet dårlig, da sier jeg det på 
elevsamtalen”. 

Elevene får tilbakemeldinger ved ulike presentasjoner og opplever forventninger fra 

omgivelsene. Følgende sitat illustrerer dette: 

”I dag hadde jeg power-point-presentasjon om kroppen vår… jeg viste 
frem i kantina. Da fikk jeg tilbakemelding fra en på 7. trinn… de syntes 
jeg var flink”. 

En annen elev uttrykker det på denne måten: 

”Noen ganger skal vi presentere arbeid som vi har gjort – da får vi lov 
å gi kommentarer på hva vi synes om det arbeidet som er gjort. Det er 
ganske greit da.” 

Eleven opplever at medelevene har for høye forventninger. Eleven knytter det til 

praktiske ferdigheter:  

”Jeg synes de på skolen godtar meg som jeg er.. noen forventer litt mye 
av meg – sier jeg må gjøre mer. De andre elevene forventer mer enn jeg 
orker… har sagt i fra. Jeg gjorde litt av det de sa… var litt mer nær 
fotballen… skøyt litt også – og da brøy jeg meg ikke mer om det”. 

5.7.2 Drøfting av funn – verdsetting av elevene 

Skolen har under redegjøring av begrepet tilpasset opplæring lagt vekt på at eleven 

skal oppleve seg både sett og hørt. Videre ønsker de å fokusere på hva eleven kan, og 

ser det som viktig å ta hensyn til hvilken læringsstil eleven har. Skolen er opptatt av å 

se den enkelte elev gjennom å ha elevsamtaler og ved konkrete tilbakemeldinger. I 

disse ulike settingene er også medelevene viktige.  

I følge Mead(1976) får elevene innsikt om seg selv gjennom det daglige samværet 

med andre elever, og danner slik en oppfatning om seg selv. Aldersblanding vil gi et 

bredere tilfang av personer for valg av signifikante andre. Samtidig vil det styrke 

elevenes valg av generaliserende andre, fordi elevgruppen er mindre homogen. 
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Skolen benytter bevisst andres vurderinger i forhold til å styrke selvoppfatningen hos 

elevene, og benytter de ulike selvoppfatnings-mekanismene i forhold til utvikling av 

ferdigheter hos elevene. Elevinformantene uttrykker at de opplever å bli akseptert, og 

gir ikke uttrykk for negative opplevelser i forhold til hvordan de opplever å bli 

vurdert. Jeg vurderer det slik at skolen, gjennom systematisk og strukturert 

organisering for evaluering av elevenes ferdigheter, makter å gi eleven en viktig 

informasjon om seg selv. Det kan se ut som om skolen legger til rette for positive 

individuelle erfaringer som styrker selvoppfatningen til elevene(Bachmann og Haug 

2006).  

5.8 Sammenheng innenfor de ulike delene av opplæringen 
– et kriterium for tilpasset opplæring 

5.8.1 Vi har hatt e-post-kurs og power-point kurs – det bruker jeg 
også hjemme 

Skolen mener å legge et godt grunnlag for samarbeid mellom skole og hjem: 

”… gjennom elevsamtalen har vi et skjema- en gang i mnd. de fyller ut 
som både går på faglig og sosial utvikling, Foreldrene har også 
mulighet for å kommentere eller utdype noe der - det varierer veldig. Vi 
er åpne fortelefoner og mail. Vi opplever å stille oss ganske åpne og til 
disposisjon for hjemmene”.  

Foreldrene opplever at samarbeidet fungerer bra, og gir uttrykk for at de får 

tilbakemeldinger både når det er positive og negative ting. En forelder sier: 

”Samarbeidet mellom hjemmet og skolen fungerer bra. Synes det er 
hyggelig når jeg får vite om det som er bra, men setter også pris på at 
de formidler til oss foreldrene når det er noe vi må jobbe med eller ta 
opp med barnet”. 

Noen foreldre opplever at skolen setter for høye krav til engasjement. En forelder 

uttrykker det slik: 
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”Samarbeidet mellom oss fungerer fint, men synes kanskje at skolen 
forventer vel mye engasjement av oss foreldrene. Men det er jo 
nødvendig at vi tenker til barnets beste … sammen…” 

Elevene arbeider med prosjekter og tema, og ser sammenheng mellom de ulike 

opplæringsdelene. En elev forteller:  

”I denne perioden har vi hatt mye om vikinger. Da tegner og skriver vi, 
har vært på Bygdøy. Vi har hatt vikingkveld, da viste vi frem ting vi 
hadde lagd… drakter og sverd og sånn… og vi hadde en dans”.  

En annen elev uttrykker det på denne måten: 

”Vi har prosjekter… nå har vi hatt om vikinger. Vi laget vår egen, hva 
han jobba med, dro på tokt og sånn. Jeg var med på fysisk teater 
gruppa… og var i en vikinglandsby”. 

Det elevene lærer på skolen kan de også jobbe med av hjemme. En elev forteller 

hvordan: 

”Hvis jeg ikke blir ferdig med det jeg skal gjøre på skolen, sender jeg 
det hjem på e-post – og så jobber jeg videre på det hjemme. Vi har 
prosjekter også, da jobber vi med alle mulige fag”. 

5.8.2 Drøfting av funn – sammenheng mellom de ulike delene av 
opplæringen 

Samarbeid mellom hjem og skole er viktig for elevenes oppfatning av det å lære. 

(Håstein og Werner 2003). Både skolen og foreldrene opplever å ha et godt 

samarbeid, men en foreldre mener skolen legger til grunn høye krav for samarbeid. 

Skolen har en oppgave i forhold til foreldrene med å formidle hva de kan tilby og hva 

de forventer tilbake. Samtidig vil det være nødvendig at foreldrene gir skolen 

informasjon om hva det er rimelig at de kan bidra med og hva de ønsker tilbake. Jeg 

vet, gjennom intervjuene med skolen, at de har vurdert å utarbeide forslag til rutiner 

for hvordan imøtekomme foreldrenes og skolens behov for samarbeid. Gjennom en 

slik utarbeidelse vil det også være mulig å få foreldrene til å presisere hva de mener er 

et realistisk medansvar. Siden utgangspunktet er positivt, kan en slik prosess være 
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med på å etablere forutsigbare forventninger fra begge parter, og dempe eventuelle 

negativ utvikling for samarbeid. Samtidig kan et godt samarbeid være med på å skape 

tilnærmet like og realistiske forventinger til elevene, og dempe et uheldig 

kulturpress(Skaalvik og Skaalvik 1996). 

Elevinformantene gir uttrykk for at ulike deler i opplæringen har sammenheng med 

hverandre, og formidler at det de lærer kan anvendes både på skolen og hjemme. Slik 

jeg ser det, har skolen klart å skape en helhetlig opplæring. Når elever opplever 

nytteverdi av det de lærer, vil elevene lettere se egenverdien og etablere høyre grad av 

motivasjon(Håstein og Werner 2003).  
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6. Avslutning med kommentarer 

Styringsdokumentene for skolen uttrykker først og fremst en prinsipiell erklæring om 

at undervisningen skal være tilpasset. Det sies lite konkret om innhold, organisering 

og hvordan tilrettelegge for tilpasset opplæring. Funn i mitt materiale viser at 

begrepet er lite definert og praksisanvisende og overlater til skolen selv å utarbeide 

praksis og hvordan forstå begrepet. Dette gjør skolen, foreldre og elever til aktører og 

ansvarlige for gjennomføring av prinsippet. Utfordringer er å finne løsninger i 

arbeidet med tilpasset opplæring, slik at spenningsforholdet mellom læreplanens 

intensjoner og individuelle behov reduseres. Undersøkelsesskolen har organisert 

aldersblandede faggrupper for å møte krav i læreplan og samtidig ivareta den enkelte 

elev. Gruppene er fleksible, ved at elevene kan bytte ved behov og være på ulik nivåer 

i forskjellige fag. Funn viser likeverdig deltagelse for all elever. Aldersblandede 

faggrupper  ser ut til å forhindre stigmatisering av §-elever, og sorterer ikke elevene 

ut avklasserommet  

Gjennom kriteriet inkluderende fellesskap viser elevene tilhørighet til skolen. Det 

utveksles kunnskap og erfaringer mellom eldre og yngre elever. Aldersblandingen gir 

bekjentskaper på tvers av alder, og bidrar til trygghet når yngre og eldre elever omgås 

i naturlige settinger i skolens virksomhet Funn viser at det er etablering og muligheter 

for utvikling av gode jevnalderrelasjoner og  for gode relasjoner mellom elev og 

lærer. 

Aldersblandingen gjør at lærerne må involvere seg i den enkelte elev for å kunne gi et 

tilrettelagt undervisnings tilbud. Kriteriet om at opplæringen skal ta utgangspunkt i 

elevenes kompetanse og erfaring. Funn viser at elevene opplever å utnytte sine 

kunnskaper og erfaring i samarbeide med eldre og yngre elever og at  

aldersblandingen sikrer faglig bredde. Det kan tyde på at aldersblandede grupper har 

variasjon og bredde som gir rom for flere elever å foreta akademisk selvvurdering, og 

erfare seg som flinkere enn vanlig aldershomogene klasser, en Big-Fish-Little-pond-
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effect(Skaalvik og Skaalvik 1996). Funn viser at elevene har større forventninger til å 

mestre og attribuerer læring til egen innsats. 

Forskningsmaterialet viser at elevene aksepterer hverandres ulikheter, og mye kan 

tyde på at spesialundervisningen og de spesielle elevene har blitt en naturlig del av 

mangfoldet. De tilkjennegir og aksepterer hverandre slik de er og opplever likhet og 

likeverd. Derimot viser funn at skolens redsel for å stigmatisere, kan redusere 

forventninger og krav til faglige ferdigheter hos elevene. Gjennom differensiering, 

temaundervisning og individuell veiledning, har skolen fokus på undervisningens 

form En foreldreinformant uttrykker bekymring i forhold til skolens mulige mangel 

på faglig vektlegging med tanke på overgang til ungdomsskolen. Dette kan ha å gjøre 

med skolens mindre vektlegging på faglig struktur, dybde og progresjon. I 

kjølevannet av dette kan elever som har særskilte behov tape, fordi slike elever ofte 

profiterer på struktur og forutsigbarhet. Det at elevene kan oppleve å forholde seg til 

mange lærere pga de ulike faggruppene utover kontaktlærer, kan også gi skolen en 

utfordring i forhold til kontinuiteten. Jo flere lærere som er involvert i elevenes 

faglige utvikling og progresjon, særlig i forhold til § 5.1- elever, jo vanskeligere kan 

det være å kvalitetssikre opplæringen. Funn viser at skolen likevel ser ut til å ha 

etablert et tett samspill mellom normal – og spesialundervisning. 

Sosiale forankringer, eksempelvis å være eldst på skolen, er et viktig grunnlag for 

utvikling av identitet. Funn viser at aldersblanding kan redusere kollektive erfaringer. 

Det er likevel viktig å trekke frem at læringsfellesskapet med elever organisert i 

aldersblandede grupper, ser ut til å tvinge frem en pedagogisk tilrettelegging som 

fremmer elevers betydning for hverandre. Et viktig funn som er sentralt for 

gjennomføring av tilpasset opplæring. Både foreldreinformantene og elevene gir klare 

uttaleser på at skolen tar utgangspunkt i elevens kompetanse og erfaring, som også er 

et viktig kriterium for tilpasset opplæring.  
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Funn viser at elevenes planlegging kan ha en karakter av å velge ut fra en meny, mer 

enn aktiv og konkret involvering. Skolen bør i lys av dette, vurdere de ulike arenaene 

de har for deltagelse og se om de gir reel mulighet eller bare er et ”spill for galleriet”.  

Funn viser at skolen formidler en systematisk og strukturert organisering av 

tilbakemeldinger, noe foreldrene og elevene bekrefter. Det fremkommer funn i data 

materialet som forteller om behov for tydeligere forventninger og rammer for 

samarbeid hjem/skole.  

Min studie viser at utarbeidelse og bruk av kriterier er en måte å kvalitetssikre skolens 

tilrettelegging av tilpasset opplæring. Gapet mellom idealer og realiteter i skolen kan 

reduseres ved at kriteriene for tilpasset opplæring brukes som en indikator for skolens 

virksomhet. De kan være med på å konkretisere og realisere tilpasset opplæring i 

klasserommet. Studien viser at på den ene side kan mye tyde på at de fleste elever 

profiterer på at kvaliteten på vanlig undervisning forbedres, og at aldersblandede 

grupper er en organiseringsform som fungerer som en fruktbar tilnærming.  Det kan 

se ut som om aldersblandedegrupper gjennom sin fokus på mangfoldet og aksept for 

ulikheter, skaper aktiviteter og etablerer bekjentskaper som gir en trygg og god 

relasjon mellom elever.  Organiseringen rundt aldersblandedegrupper, ser også ut til å 

ha etablert rutiner som gir gode relasjoner mellom elev/lærer. På den andre siden viser 

studien at aldersblandet organisering krever en tydelig styring og ledelse fra lærernes 

side som undersøkelsesskolen bør vektlegge i sterkere grad. Aldersblanding som 

organiseringsform kombinert med elevsamtaler og individuell tilrettelegging, er et 

mulig skritt på veien for å gjøre tilpasset opplæring realiserbart. Så er det kanskje slik 

at aldersblanding fungerer som et ledd i tilpasset opplæring, og kan være en måte å 

nærme seg et opplæringsideal hvor ingen er  utenfor, men alle innenfor?  
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Vedlegg A  

Informasjon til foreldre vedrørende prosjekt: 

”Tilpasset opplæring -  en studie av hvordan elever opplever at skolen gjennom 

aldersblanding  legger til rette for tilpasset opplæring ”. 

Til foreldre/foresatte på mellomtrinnet 

Jeg, Inger-Lise Dysthe Næss, er student og holder på med mastergraden i 

spesialpedagogikk ved  Universitetet i Oslo. Til daglig arbeider jeg ved KPPT i Hole 

kommune og har fra tidligere 20 års erfaring som lærer ved Vik barneskole.  

I forbindelse med min masteroppgave skal jeg intervjue elever for å finne ut av 

hvordan de opplever  at skolen gjennom bruk av aldersblanding legger til rette for 

tilpasset opplæring. Jeg vil bruke elevene som informanter til min studie, da det har 

vært gjort lite forskning med et barneperspektiv på tilpasset opplæring. I intervjuene 

med elevene vil jeg være opptatt av den enkeltes elevs oppfatning og opplevelser av 

opplæringen . Det vil være spesielt interessant å se hvilken betydning aldersblanding 

har for elevenes opplevelse av sin skolehverdag.   

Jeg vil samtidig se på hvordan undervisningen er lagt opp ved å intervjue ledelsen og 

lærerne ved skolen. I disse intervjuene vil jeg fokusere på hvordan skolen benytter 

aldersblanding både som metode og organiseringsform, og hvordan dette er med på å 

legge til rette for tilpasset opplæring. Jeg vil i samtalen med ledelsen og lærerne ikke 

komme inn på enkeltelever spesielt, men legge vekt på undervisning og mellomtrinnet 

som gruppe.  

Norge har gjennom Opplæringsloven og lærerplanen lagt retningslinjer for at skolen 

skal være for alle. Opplæring skal tilpasses evner og forutsetninger til den enkelte 

elev. Skolen er derfor gjennom lov pålagt å gi elevene en tilpasset opplæring.  
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Jeg vil understreke at jeg har  taushetsplikt, og at alle opplysninger vil bli behandlet 

konfidensielt. Informasjonen som kommer frem i intervjuene vil bli anonymisert og 

forbli mellom meg som intervjuer og barna. Det vil si at navn og andre kjennetegn vil 

erstattes og skrives om. Intervjuene vil ble tatt opp på bånd for å sikre at jeg ikke går 

glipp av viktig informasjon. Opptakene vil bli slettet etter at intervjuene er ferdig og 

data er behandlet, senest 15. september 2007. Deltagelsen er frivillig , og eleven kan 

trekke seg underveis dersom det er et ønske om det. Prosjektet er meldt til 

Personvernombudet, Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste.  

Tidligere forskning rundt dette emnet har hovedsakelig vært foretatt ut i fra læreren 

og skolens synspunkt. Jeg ser det derfor som viktig at elevenes opplevelser kommer 

frem. Jeg håper derfor dere stiller dere positive til at deres barn er med i en slik 

undersøkelse og godkjenner deltagelse. Siden elevgruppen for undersøkelsen går på 

mellomtrinnet, vil jeg også spørre den enkelte elev om de ønsker å være delaktige og 

kan tenke seg å være informanter til en slik studie. Dette vil skje muntlig og i forkant 

av selve intervjuet.  

Jeg vil også informere trinnet som gruppe om hvorfor jeg er på skolen, og hva jeg 

ønsker med å intervjue dem 

Det er viktig at elevene ønsker og er motiverte for å delta i en slik undersøkelse. Det 

vil derfor være fint om dere som foreldre snakker med barnet om at dere som foreldre 

evt godkjenner at de deltar. Samtidig er det viktig å formidle at elevens deltagelse i 

undersøkelsen er viktige for å gi sentral informasjon om hvordan skolen best mulig 

kan legge til rette for tilpasset opplæring. Det er viktig å understreke at i denne 

undersøkelsen er det eleven som er eksperten.    

Jeg håper med dette på deres samtykke til at deres barn skal delta i en slik 

undersøkelse. Dersom dere har spørsmål , ta gjerne kontakt med meg.  

På forhånd takk! 
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Vennlig hilsen  

Inger-Lise Dysthe Næss 

E-post: inger-lise.dysthe.ness@hole.kommune.no 

Telefon : mob 99 15 99 65 

 

 

Til Inger-Lise Dysthe Næss 

 

Jeg/Vi samtykker herved at min sønn/datter deltar i prosjektet  ”Tilpasset opplæring -  en 

studie av hvordan elever opplever at skolen gjennom aldersblanding legger til rett for 

tilpasset opplæring”. 

 

Jeg/Vi gir tillatelse til at han/hun kan intervjues i forbindelse med dette. 

 

Det er fint om svarslippen kan levers Røyse skole innen 10. november 2006. 

  

 

Dato……………………….. 

 

………………………………………………………………………………… 

                               Underskrift 
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Vedlegg B 

Intervjuguide til elevene  

Forskningsspørsmål: 

� Inkluderende fellesskap 
1. Hvordan trives du på skolen / i basegruppa ? 
2. Hvem er du sammen med fra gruppa di? Hadde du lekt med dem hvis 

du hadde gått i en klasse hvor alle er like gamle?  
3. Hadde du jobbet sammen med de samme elevene om du hadde gått i 

vanlig klassetrinn? Hva tenker du om det? 
4. Er dere gode venner eller synes du det er mye krangling blant elevene i 

gruppa di? Hva gjør dere for å ordne opp hvis det har vært konflikter?  
5. Når det er noe som du ikke forstår– er det greit å si i fra om det eller der 

det vanskelig? 
6. De som trenger ekstra hjelp, hvordan får de det? Tror du det er 

vanskelig å være en som trenger hjelp på skolen din? 
7.  

� Variasjon og valg i utfordringer og aktiviteter  
1. Kan du fortelle meg hvordan du synes det er å samarbeide med de andre 

elevene i gruppa di? Kan dere velge om der vil samarbeid eller ikke? 
2. Kan dere spørre hverandre om hjelp? Hvordan?  
3. Kan du velge mellom å løse ulike oppgaver? 
4. Når du har en oppgave, opplever du å ha muligheten til å selv velge 

arbeidsmåte? Kan oppgavene løses på ulike måter? 
5. Synes du det er i orden at folk lærer i ulikt tempo, på ulike måter? Hva 

tenker du om at folk er så forskjellige – tar skolen hensyn til at det er 
sånn synes du? 

 
� Utgangspunkt i elevens egne erfaringer og kompetanse 

1. Hvordan lærer du best? Jobber du ofte slik?  
2. På hvilken måte hjelper læreren deg? Hva slags hjelp liker du best å få? 
3. Du får arbeidsoppgaver på en arbeidsplan som du selv skal jobbe etter. 

Synes du at du har lite, passe eller for mye å gjøre på arbeidsplanen din? 
4. Er de oppgavene du skal gjøre slik at du synes at du får det til? Synes du 

at du får arbeidsoppgaver som er for lette, passe vanskelig eller for 
vanskelig for deg? Synes du at du får oppgaver som passer til dine 
evner? 

5. Opplever du å ha arbeidsoppgaver som er artige å gjøre- Hva er gøy? Er 
det nok utfordringer? 

6. Opplever du at du klarer å bli ferdig med arbeidsplanen innen den tiden 
du skal? 
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7. Hender det at du deltar i planleggingen av hva du skal lære? Hvordan? 
8. Tror du at du lærer mer av å gå i en gruppe der elevene ikke er like 

gamle eller tror du ikke det har noe å si? Hva tenker du om det?  
 

� Relevans for nåtid og framtid  
1. På skolen gjør jobber du noen ganger med matte, andre ganger leser og 

skriver du, noen ganger tegner du, andre ganger synger og spiller du, og 
andre ganger har dere samling og snakker sammen omforskjellige ting. 
Hva tror du er poenget med at du skal jobbe med så mye forskjellig? 
Tror du at du har bruk for å kunne noe av dette når du blir voksen? 

2. På arbeidsplanen din står det noen læringsmål. Kan du fortelle meg litt 
om det? 

3. Hva gjør du i forhold til læringsmålene, hvordan bruker du dem? 
 

� Verdsetting av eleven 
1. En gang i mnd får du skriftlig tilbakemelding fra skolen og du har 

elevsamtaler. Hvordan opplever du at tilbakemeldingene er fra lærer og 
de andre? Synes du de kjenner deg og vet hva du kan, hva du liker og 
hvem du er som person? 

2. Opplever du at de lytter til deg når du har noe å fortelle? Hvordan? 
3. Hender det at du selv kan være med å vurdere hva du synes om ditt eget 

arbeid og din egen innsats? Fortell. 
4. Gir dere hverandre noen ganger tilbakemeldinger i felleskap? Hvordan? 
5. Synes du at de på skolen godtar deg som du er? Hvordan? 
 

� Sammenheng innenfor de ulike delene av opplæringen 
1. Kan du fortelle meg om noe du gjør på skolen som du holder på med 

hjemme også? Eller omvendt - noe du liker å holde på med hjemme som 
du også hender at du driver med på skole? 

2. På skolen har du mange forskjellige fag som norsk, matte samfunnsfag, 
gym osv. Hender det at dere jobber samtidig med det samme tema i flere 
ulike fag? 

3. Hender det at dere holder på med prosjekter på skolen? Kan du evt. 
fortelle meg litt om hvordan det foregår.  

 

� Hva mener du at du lærer av å gå i gruppe med elever fra flere klassetrinn? 
� Kan du fortelle meg noe bra du har opplevd med å ha aldersblandede grupper? 
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Vedlegg C 

 Intervjuguide lærergruppen / ledelsen ved skolen. 

Forskningsspørsmål :I hvilken grad mener lærerne at aldersblanding som metode og 

organiseringsform faktisk legger til rette for TPO ? 

1. Tilpasset opplæring  

Hvordan forstår dere begrepet tilpasset opplæring?  

Hvilke tiltak mener dere skolen tar i bruk for å møte kravet om tilpasset opplæring? 

Hvordan organiserer dere arbeidsplanene – og i hvilken grad mener dere at 
arbeidsplanene legger til rette for TPO? 

 

2. I hvilken grad mener dere skolen klarer å møte elevene i forhold til disse 

verdiene?  

� Inkludering  

Hvilken grad mener dere elevene trives på skolen? Hvordan har aldersblandete 
grupper virket inn på antall konflikter? 

� Variasjon og valg av utfordringer  

I hvilken grad opplever dere å ha behov for spesialundervisning? Hvordan sikrer dere 
spesialundervisningen som enkelte elever har krav på? Hvordan mener dere 
aldersblandede grupper virker inn på eleven? 

� Utgangspunkt i elevens erfaringer og kompetanse 

� Relevans for nåtid og framtid 

� Verdsetting av eleven  

 I hvilken grad mener dere at den enkelte elev opplever seg sett og møtt? 

� Sammenheng mellom de ulike delene av opplæringen 

Hvordan vil dere beskrive samarbeid skole/hjem? 
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3. Aldersblanding og TPO  

Hvilket teoretisk grunnlag og forskning ligger bak et valg om aldersblandede grupper 
som organiseringsform og metode for opplæring? 

Hvordan mener dere aldersblandetegrupper fremmer TPO? 

Hvilken effekt mener skolen at dette har for elevene i forhold til tradisjonell 
undervisning – er den dokumentert fra skolens side? 

Hvilke mål har dere i forhold til å organisere elevene i aldersblandede grupper?  

I hvilken grad kommer dette til syne i skolens plattform? 

Hvilken betydning tror dere aldersblandingen har for elevens opplevelse av TPO? 

Hvordan organiserer dere undervisningen? 

Hvordan opplever der samholdet i elevgruppa? 
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Vedlegg D 
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