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Sammendrag 
Tilpasset opplæring står som et sentralt prinsipp i norsk skole, og det er et tema begge 

studenter opplever å inneha både erfaringer og faglige betraktninger rundt. Med 

undervisningsstillinger i grunnskolen begge to, en ved spesialpedagogisk enhet og en i 

ordinærundervisningen, hadde vi også ulike innfallsvinkler vi kunne dra nytte av.  

Elevenes rett til tilpasset opplæring lovfestes i Opplæringsloven (Oppll) §1-3 Tilpassa 

opplæring og tidleg innsats og formuleres slik: 

§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats 
 
Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, 

praksisbrevkandidaten og lærekandidaten. 

På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk 

og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar 

med svak dugleik i lesing og rekning. 

For å belyse spørsmålet tittelen stiller - Hvordan sørger skoleledere for at prinsippet om 

tilpasset opplæring etterleves og utvikles ved sin skole? - undersøkes det hvordan 

skoleledere opplever å lykkes med å kvalitetssikre og utvikle den tilpassede opplæringen ved 

sin skole. I tillegg problematiseres dette ved å drøfte hvor spesialundervisning begynner og 

tilpasset opplæring slutter og hvordan denne gråsonen påvirker ledelsens valg i utviklingen av 

en forsvarlig praksis.   

«Opplæringsloven §5-1 Rett til spesialundervisning: Elevar som ikkje har eller som ikkje kan 

få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til 

spesialundervisning. 

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på 

utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet 

kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei 

opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det 

same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.»  

(https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-1) 

 



4 
 

Hovedintensjonen med ordinærundervisningens prinsipielle verdigrunnlag er at elever skal 

oppleve tilpasset opplæring i alle fag og at alle fagplaner forutsetter egentlig tilrettelegging av 

tilpasset opplæring. Dette synes å være en vanskelig balansegang for skoleledere. På hvilken 

måte kan de i praksis sikre at de elevene som skal ha spesialundervisning faktisk får det og 

hvem som ikke skal ha det? Hvor går grensene for mestring hos den enkelte elev relatert til 

fagmålene som skal oppnås i Kunnskapsløftet? Det synes i stor grad å avhenge av 

skolelederens utdanning og kompetanse relatert til hvordan de mestrer å forholde seg til 

lovene og praktiseringen av disse.  

 

På lik linje  må skoleledere forholde seg til styringsdokumenter og utøve skjønn i sin 

forståelse av lovene, noe som innebærer både forvaltningsmessige bestemmelser og lover 

relatert til det pedagogiske arbeidet.  

 

I vår oppgave har vi intervjuet to rektorer ved to barneskoler i to ulike kommuner, for å få et 

innblikk i hvordan disse forklarer og forstår tilpasset opplæring, jf. §1-3 i Opplæringslova 

(oppll.§1-3), samt hvordan skolelederne opplever eget handlingsrom relatert til innvirkningen 

av ytre rammer og forventninger på den ene siden og praktiseringen av tilpasset opplæring 

(TPO) på den andre siden. Det er mange faktorer i en skoleleders hverdag å ta hensyn til, for å 

få til en vellykket TPO (Jenssen,20). 

For å se nærmere på alle faktorene en skoleleder må ta hensyn til i sin praktisering av TPO, 

har vi tatt utgangspunktet i Jorunn Møllers (1996) modell for å se på forholdene mellom 

forvaltning, tradisjon og profesjon. Utfra denne ser vi nærmere på hvordan ytre og indre 

rammer virker styrende på en skoleleders hverdag, samt hvordan rammefaktorer som 

økonomi, føringer fra skoleeier og styringsdokumenter og kultur påvirker skoleledernes 

handlingsrom. 

Metodisk har vi valgt å foreta en historisk gjennomgang av hvordan begrepet og loven om 

tilpasset opplæring har utviklet seg ifølge teoretikere og politiske dokumenter som NOU-er  

(Noregs offentlege utgreiingar) og Stortingsmeldinger (St.meld.).  Vi har gjennomført to 

kvalitative intervjuer (Kvale, 2009) med to skoleledere ved to barneskoler. Den ene skolen lå i 

en av Norges største byer og den andre lå i på et større tettsted i nabokommunen. Dette var for 

å undersøke om det var noe likheter og ulikheter mellom skoleledernes praktisering av loven 

om tilpasset opplæring (§1-3). Vi benyttet forskningsspørsmålene som utgangspunkt for å 
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utarbeide intervjuspørsmål. Intervjuspørsmålene ble kategorisert etter emner og utfra disse 

formet vi en innholdsanalyse av materialet (Kvale, 2009) 

Det synes som om innholdet i selve begrepet og praktiseringen av TPO er preget av vaghet og 

uklarhet i både styringsdokumenter, faglitteraturen, hos skoleeier og hos skolelederne. Dette 

kan henge sammen med at TPO i prinsippet skal være et virkemiddel og ikke et mål. Det er 

ingen konkret framgangsmåte på hvordan det i praksis skal gjennomføres, slik som loven om 

retten til spesialundervisning (§ 5-1) skal praktiseres. §5-1 i loven er beskrevet som en 

trinnvis prosedyre i Veilederen (2014).  

 

Begge skolelederne hadde i stor grad likhetstrekk i hvordan de tolket innholdet i selve 

begrepet, i form av at opplæringen skulle tilpasses den enkelte elev, men praktiseringen og 

omfanget av TPO varierte. Begge skolelederne opplevde at deres handlingsrom ble styrt av 

ytre og indre rammer, økonomi, retningslinjer fra skoleeier og styringsdokument.  

 

Skoleleder Mia, som var skoleleder i en storby synes å ha et trangere handlingsrom enn 

skoleleder Silje, som ledet en barneskole på et tettsted. Mia opplevde at områdedirektøren 

som jobber for skoleeier hadde høye og tydelige forventninger på hvordan hun som skoleleder 

skulle lede lærerne både organisatorisk og pedagogisk. Det er en rekke nasjonale prøver, 

metoder og kartleggingsverktøy som hun som leder var pålagt å implementere i praksis. 

Parallelt var det en kontinuerlig oppfølging fra områdedirektør, for å sjekke at mål og tiltak 

var gjennomført og oppnådd. Denne skolen fulgte tett opp de sjekkpunktene som befinner seg 

i materialet for nasjonalt tilsyn. Mia jobbet tett på sine ansatte både ved å være til stede fysisk 

på teammøter og ved skolevandring. Hun fulgte også opp at lærerne ivaretok hver enkelt elev.  

 

Skoleleder Silje synes å ha et friere handlingsrom. Hun hadde ikke det samme forholdet til 

områdedirektør og var ikke så tett på sine ansatte. Hun fokuserte mer på at lærerne selv sikret 

en tilrettelegging av TPO. Hun var mer opptatt av at ressursteam og eksterne aktuelle 

instanser ble involverte når det var behov for det i tilrettelegging og sikring av TPO.  

 

Skolelederne jobbet altså noe ulikt relatert til sitt arbeid med TPO, ved at de benyttet ulik grad 

av organisatoriske tiltak, verktøy eller kartleggingstester.  
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Forord 
Vi startet på studiet i Utdanningsledelse i januar 2012 og vi har begge hatt full jobb og 

familie ved siden av. Av private grunner har vi blitt to semestre forsinket. Det har vært 

stunder hvor prosessen har blitt litt for krevende i form av private hendelser hos begge, men 

vi har hele tiden vært fast bestemt på å fullføre denne oppgaven. Vi startet med å være i en 

basisgruppe med 4 personer, men da vi skulle skrive masteroppgaven var to av oss mest 

interessert å skrive om skoleledelse og tilpasset opplæring. De to andre var mer interessert i 

et annet emne, så da valgte vi å dele oss. Vi opplever begge at vi i det store og hele har hatt 

en lang og spennende reise.  

Vi søkte NSD om det var behov for å melde eller ikke melde vårt forskningsprosjekt. Til svar 

fikk vi til svar at det ikke var nødvendig å melde inn prosjektet. 

 

Hovedinspirasjonen til temaet var det såkalte Lexel-prosjektet. Vi ler i dag av oss selv når vi 

ser tilbake. Vi hadde noen voldsomme vyer i oppstartetn av prosessen, men etter hvert fikk vi 

bakkekontakt og forstod at vi måtte smalne både problemstilling og temaområde. Vi brukte 

mange timer på å finne ut av og oppdatere oss på aktuell litteratur og hvilke metoder vi skulle 

benytte. Vi fant mye inspirasjon gjennom studiets temaer relatert til styring og ledelse av 

utdanning, samt i artiklene og oppgaver som var utarbeidet gjennom Lexel prosjektet.  

 

Vi har jobbet fint sammen i hele prosessen, ved at vi periodevis treftes noen ganger i 

måneden, samt har snakket på telefonen og sendt hverandre mail i skriveprosessen. I perioder 

hvor den ene parten har hatt det tøft privat, har den andre parten vært drivkraften i 

skriveprosessen. Denne rollefordelingen har tidvis vært jevnt fordelt. Heldigvis er vi to 

personer som har kommunisert godt og ikke minst har hatt en god porsjon med felles humor 

underveis. Vi har fungert som motivatorer for hverandre i hele prosessen og har utviklet et 

solid vennskap.  

 

Vi vil takke vår veileder Guri Skedsmo som til tider har gitt en inspirerende veiledning 

underveis i prosessen, men dessverre har ikke kontakten vært helt til stede i hele prosessen. 

Dette er selvsagt begrunnet i at vi som studenter har vært noe av og på i prosessen, samt at vi 

som sagt begge har fulle jobber, familie og mye som periodevis har skjedd privat. Vi hadde 

allikevel ikke kommet i mål hvis det ikke hadde vært for hennes veiledning og 
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tilbakemeldinger. Hun har vært en tålmodig sjel i prosessen. Vi vil også takke våre menn og 

barn, som har klødd seg i hodet til tider og smurt seg med forståelse og tålmodighet.  Vi vil 

også takke våre informanter, for at de tok seg tid til intervju og ga utfyllende svar. Videre 

takker vi også ILS som helt fra begynnelsen har tilrettelagt for mye gruppearbeid underveis i 

studiet, noe som har gitt oss begge en bedre trening på å samarbeide og skrive med en annen 

person. Vi er begge glade for at vi klart å gjennomføre denne prosessen. 

 

Hanne og Hege  
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1. INNLEDNING 
 Temaet for vår masteroppgave er hvordan skoleledere ivaretar elevenes rett til tilpasset 

opplæring. Etter flere års arbeid i skolen har vi sett at elevgrupper er sammensatte og at alle 

elever er forskjellige. Vi opplevde at det å tilrettelegge for alle elever i klasserommet er en 

krevende oppgave som krever stor kunnskap fra skoleledelse og den enkelte lærer. Via studiet 

i utdanningsledelse og egenerfaring fra praksis, utviklet det seg en undring omkring dette 

temaet som gjorde at vi hadde lyst til å skrive om dette emnet i masteroppgaven. 

Gjennom vårt arbeid har vi sett ulik praksis når det gjelder dette temaet. Selv om retten til 

tilpasset opplæring gjelder for alle elever, er det mange forskjellige måter å tilnærme seg dette 

på. Vi intervjuet to skoleledere, men har gjennom vår egen arbeidspraksis også sett at det er 

«mange veier som fører til Rom.»  

Hva er det som gjør dette til et spennende tema for en masteroppgave og hvorfor valgte vi 

akkurat dette?  

 

Vi tror ikke at det er noe entydig svar her. Skolen står overfor utallige utfordringer og 

skoleledere står stadig i et dilemma med tanke på hva man skal bruke av ressurser og hva som 

skal prioriteres i en hektisk skolehverdag. Vi tror det var denne kompleksiteten som gjorde 

oss nysgjerrige på dette emnet. Det er krevende, komplekst og ressurskrevende samtidig som 

at alle elever har en rett til å få tilpasset opplæring (heretter forkortes til TPO).  

Så hva blir da svaret og nøkkelen?  

Mange har skrevet om dette emnet før og det finnes stor kunnskap på dette feltet. I tillegg til 

mye god litteratur om emnet, er det mye bra arbeid i norsk skole for å tilpasse undervisningen 

for alle elever. Allikevel kan man stadig bli bedre og sånn sett kan kanskje vår oppgave være 

med å belyse temaet ytterligere. Med skriving av masteroppgaven har vi forsøkt å sette 

søkelyset på dette. Gjennom intervjuer, observasjoner, diskusjoner og skriving har vi jevnt og 

trutt sett dette fra flere perspektiver. Vi har fått noen erkjennelser, men ikke noen fasit.  

I en jungel av muligheter har vi valgt å rette fokus mot Jorunn Møllers rammemodell og Eirik 

S. Jensens artikkel «Et skolelederperspektiv på tilpasset opplæring» i Norsk pedagogisk 

tidsskrift (2013).  Dette er litteratur som sier mye om skolelederes mandat og handlingsrom i 
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møtet med tilpasset opplæring og tilrettelegging for alle elever i skolen. De sier også mye om 

skolelederes rolle og hva slags implikasjoner dette får for TPO i klasserommet. 

Artikkelen til Eirik S. Jensen ble en viktig inspirasjonskilde til vår masteroppgave. Artikkelen 

baserer seg på en kvalitativ undersøkelse, der åtte erfarne og utviklingsorienterte skoleledere 

fra utvalgte grunnskoler i Sogn og Fjordane ble intervjuet. I artikkelen analyserer Jensen 

skolelederes uttalte holdninger og prioriteringer knyttet til ledelse og tilpasset opplæring og 

med utgangspunkt i Ichak Adizes (1986) teori og ledelse identifiserer han fire ulike 

lederfunksjoner; «administrator», «entreprenør», «produsent» og «integrator». 

Lederen som tilrettelegger for organisasjonsutvikling kalles «administrator». Som 

«entreprenør»  er lederen en kreativ og nytenkende igangsetter av utvikling. «Produsenten» 

er opptatt av prinsipielle føringer, påviste resultater og implementering av den nyvunne 

erfaringen. Den siste funksjonen kalles «integratoren», den som motiverer, samler og skaper 

en helhet. Jensen hevder at summen av disse funksjonene vil gi god ledelse av tilpasset 

opplæring.  

Det fremkommer av undersøkelsen at for å få til en vellykket tilpasset opplæring er det 

nødvendig med nok lærere og at de har god kompetanse og holdning til å gjennomføre TPO, 

samt godt utarbeidede strukturer og administrative virkemidler som er integrert i pedagogisk 

ledelse.    

I lys av Jensens artikkel ser vi at som administrator mente rektorene at det inneholdt en 

kontrollfunksjon ved at lærerne forventer at forholdene legges til rette og at lederen holder seg 

unna den praktiske gjennomføringen av undervisningen, samt at rektorene vektlegger 

timeplanen og sammensettingen av lærerteamene. Det er også en nødvendighet at 

skoleledelsen har oversikt over elever som er under kritisk grense på ulike prøver for å følge 

opp disse sakene i samarbeid med lærerne og igangsette nødvendige tiltak.  

 

Som entreprenør var rektorene svært opptatte av å kunne tilrettelegge rammene for nye og  

varierte læringsarenaer som for eksempel varierte kulturtilbud og uteskole, for å få elevene til 

å trives og utvikle seg. 

 

Som produsenter var rektorene svært fokusert på resultater fra eksamener og nasjonale 

prøver. Resultatene fra disse blir en målestokk for kvaliteten på deres skole. Nasjonale prøver 
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blir i stor grad styrende for hvordan skolen og klassene jobber. De ønsker alle mindre grad av 

spesialundervisning, da dette kan virke stigmatiserende og segregerende, det er en dårlig 

utnyttelse av ressurser og elever mister mye av fellesundervisningen. Det er bedre å 

tilrettelegge for tilpasset undervisning for den enkelte i klasserommet. 

 

I rollen som integrator la rektorene stor vekt på motivasjon og felles mål relatert til tilpasset 

opplæring. De mente det var viktig med systemiske møteordninger mellom teamene og rektor 

i form av at rektor blir informert om det daglige arbeidet i klassene og at møtene ble benyttet 

til å reflektere rundt undervisning og tilpasset opplæring. Dette kunne også bidra til å dempe 

eventuelle konflikter i lærerkollegiet.  

 

Det interessante i denne undersøkelsen er at rektorene anser administrativ og pedagogisk 

ledelse mer eller mindre som likeverdig i form av at pedagogiske refleksjoner ligger til grunn 

når administrative og organisatoriske tiltak igangsettes. Undersøkelsen gjenspeiler at rektorer 

i dag engasjerer seg i hva som skjer i klasserommet selv om de ikke er fysisk tilstede.  

Det kan være vanskelig å sammenlikne direkte, men hvis vi ser på OECD-undersøkelsen 

TALIS og ser på hva den viser angående norske skoleledere, så fant man i denne 

undersøkelsen ut at norske skoleledere engasjerer seg for lite i utviklingen av god 

klasseromspraksis og at det synes å være en svak kultur for evaluering og tilbakemelding på 

lærerarbeid. Det ser ut til at norske skoleledere er på god vei til å bli mer deltakende helhetlig 

i prosessen for å sikre tilpasset opplæring i dagens skole. Men hva er bakenforliggende 

årsaker til dette? Det er her vår arbeidstittel og problemstilling ble formet. 

 

1.1 Bakgrunn for valg av problemstilling 
 

I følge Welstad (2016) har prinsippet om tilpasset opplæring vært en del av sentrale føringer 

for grunnskolen helt siden 1969. Begrepet har hatt en lang reise disse 50 årene gjennom 

skiftende politiske og faglige ståsted som har formet TPO til det verdibaserte begrepet vi 

kjenner i dag: et prinsipp om at alle elever skal oppleve at fagopplæring tilpasses den enkeltes 

forutsetninger for en god faglig og personlig utvikling.  
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TPO er i dag en del av lovverkets formålsbestemmelse og Welstad understreker at prinsippet 

om tilpasset opplæring er gjennomgående både i Kunnskapsløftet generelt og i den faglige 

delen. Han påpeker videre at Læreplanen for Kunnskapsløftet - LK06 - er rettslig bindende i 

form av at det er gitt som en sentral forskrift til opplæringsloven.  

I de siste 30 årene har skolelederen fått et økt ansvar for å implementere statlige retningslinjer 

i skolen, samt i å inkludere ulike instanser og aktører i skolesamfunnet for å danne grunnlaget 

for et voksende felleskap (Langfeldt, 2006). Forskningen tilsier at for å sikre og tilrettelegge 

for tilpasset opplæring, kreves det tiltak som blant annet kollegaveiledning, refleksjoner og 

diskusjoner mellom ledelse og ansatte relatert til mål, innhold og metoder benyttet i 

undervisningen og kontinuerlig kompetanseutvikling av ansatte (Bachmann og Haug, 2006).  

Det er i prinsippet en skoleleders juridiske ansvar å tilrettelegge for at alle gjeldende 

rammebetingelser for opplæringen blir implementert og etterfulgt ved egen skole. Ikke bare 

juridiske føringer, men også at opplæringen tilpasses skolens humankapital, så vel som det 

økonomiske handlingsrommet (Welstad, 2011).  

Enhver skoleledelse har en komplisert og sammensatt jobb, med mange faktorer å ta hensyn 

til.  De skal på den ene siden lede, administrere og motivere de ansatte. Parallelt må de være 

bevisste på hvilke handlinger og valg de tar fordi de må stå til ansvar for sine valg både 

internt og eksternt. På den andre siden skal de forholde seg til ytre krav og forventninger fra 

eksterne aktører og institusjoner. Det innebærer blant annet at de skal forholde seg til 

styringsdokumenter og utøve skjønn i forståelsen av lovverket og i denne sammenheng til 

deler av Opplæringsloven (Møller, 2006). Welstad (2011) hevder at det er få rektorer som har 

juridisk bakgrunn og i den henseende er det naturlig å tenke at skoleledere fortolker lovverket 

ulikt, noe som kan gi se utslag i at tilpasset opplæring praktiseres på forskjellige måter. Det 

bidrar indirekte til at paragrafen om tilpasset opplæring (§ 1.3) og loven om rett til 

spesialundervisning (§5.1) i praksis tolkes og gjennomføres ulikt (Welstad, 2011).  

 

Profesjonelt skjønn i møte med rettslige standarder blir av den grunn en viktig faktor når det 

gjelder samspillet mellom ledelse og styring i skolen, og det stilles stadig større krav til 

dokumentasjon av resultater og det den enkelte skole gjør i praksis. Det interessante i denne 

sammenheng er hvordan skolene mestrer å følge opp deler av Opplæringsloven i form av å 

tolke og implementere disse lokalt med utgangspunkt i skolens rammer, parallelt med andre 

krav og forventninger.   
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Bachmann og Haug (2006) hevder at det foreligger lite forskning på  hvordan TPO oppfattes 

og gjennomføres i dagens skole. De mener at mye av årsaken er at begrepet i utgangspunktet 

ble benyttet i politiske sammenhenger og lite definert fra starten av, og dermed blir det 

vanskelig å både forske på begrepets innhold og vurdere det i praksis. Deres forsking viser at 

den pedagogiske gjennomføringen av tilpasset opplæring har omhandlet en overvekt av 

individfokus. Av den grunn har det i liten grad vært balanse mellom individ og felleskap, 

siden forskningen har fokusert på hvordan tilpasset opplæring har fungert for den enkelte 

elev.  

 

Det bør forskes mer på hvordan ledere og lærere oppfatter og tilrettelegger for tilpasset 

opplæring. Mye av foreliggende forskning påviser at det bør fokuseres mer på 

begrepskompleksiteten og på differensiering av innhold og vanskelighetsgrad i oppgaver og 

organiseringen av elevene, enn på variasjon i individuell hjelp, samt å undersøke lederes, 

læreres og elevers oppfatning av begrepet og tilretteleggingen av TPO (Bachmann og Haug, 

2006, Fosse, 2011, Tangen, 2010). Det virker som om at det kan være et sprik mellom 

intensjonen med TPO, rammebetingelser og den praktiske tilretteleggingen i klasserommet.  

 

Ut fra dette ble vårt tema og arbeidstittel følgende: 

TPO - fra visjon til realitet.  

Er skoleledere på rett vei i implementeringen av tilpasset opplæring ved egen skole?  

 

Vi vil med andre ord i vårt masterprosjekt undersøke hvordan skoleledere ivaretar elevers 

rett til tilpasset opplæring. På hvilken måte foregår arbeidet i praksis, hva er med på å styre 

de valg en skoleleder tar i forbindelse med dette arbeidet og hvordan balanserer skoleledere 

ulike hensyn?  
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1.2 Formål og problemstilling 
 

Vårt tema har altså vært: TPO- fra visjon til realitet.  

For å belyse temaet ble følgende  problemstilling formulert: Hvordan ivaretar skoleledere 

elevenes rett til tilpasset opplæring? 

Allerede i temaet og i problemstillingen kan man ane et åpenbart dilemma mellom makro- og 

mikronivå, siden skoleledelsen skal stå i et spenn mellom skolehverdagen og politiske og 

økonomiske rammer som skal forvaltes på best mulig måte.  

Følgende forskningsspørsmål er utarbeidet og konkretisert for å belyse temaet og 

problemstillingen:  

- Hva innebærer tilpasset opplæring?  
 

- Hva er de historiske og politiske intensjonene med tilpasset opplæring og hva sier 
forskning om realiseringen av tilpasset opplæring? 
 

- Hvordan oppfatter skolelederne tilpasset opplæring? 
 

- Hvordan forsøker skolelederen å realisere prinsippet om tilpasset opplæring i 

skolehverdagen?  

 

Vi er i denne oppgaven altså opptatt av hvordan en skoleledelse håndterer tilpasset opplæring, 

og poenget med forskningsmaterialet vårt er finne ut mer om hvordan den enkelte rektor 

oppfatter TPO og hvordan de indre og ytre rammefaktorene påvirker det daglige arbeidet med 

TPO. Vi ønsker også å få kartlagt hvordan disse elementene har innvirkning på valg av 

virkemidler i tilretteleggingen av TPO.  

 

Av den grunn har vi valgt å gjennomføre kvalitative intervjuer med to rektorer i barneskolen. 

Et kvalitativt intervju vil danne et mer nyansert syn på materialet, noe som er meningen med 

vår forskning av TPO. Ved å ha en direkte kontakt med intervjuobjektene, er mulighetene 

bedre for å kunne følge opp med eventuelle utdypende spørsmål.  
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1.3  Oppgavens struktur  
Oppgaven starter med et innledningskapittel hvor vi presenterer temaet for oppgaven, 

bakgrunn for valg av tema, problemstilling og forskningsspørsmål, samt oppbygningen av 

oppgaven.  

 

I kapittel 2 presenteres en definisjon av tilpasset opplæring. Vi ser at tilpasset opplæring (§ 

1.3) har en nær sammenheng med retten til spesialundervisning (§ 5.1) og av den grunn har vi 

en gjennomgang av Nilsens modell (2004) av hvordan disse lovene henger sammen. Vi ser 

også nærmere på en smal og en bred forståelse av begrepet tilpasset opplæring knyttet til 

Nordahls (2007) og Backmann og Hauges oppfatning (2006).  

Tilpasset opplæring innebærer en differensiering av undervisning og tanken om sosial 

utjevning. Disse begrepene defineres. Deretter foretas en gjennomgang av TPO knyttet til 

M87 og Kunnskapsløftet (2006).  Videre ser vi nærmere på hva forskning har kartlagt og hva 

den har kommet frem til i dag.  

 

I kapittel 3 presenteres de teoretiske perspektivene, hvor vi tar utgangspunkt i de dilemmaer 

en skoleledelse har, ved at de har det overordnede ansvaret for alle elever ved skolen. Vi 

trekker inn Jenssens teori om de ulike roller en rektor kan inneha, basert på Ichak Adizes 

(1986) teori og ledelse der han identifiserer de fire ulike lederfunksjonene «administrator», 

«entreprenør», «produsent» og «integrator». 

Vi ser videre på Møllers rammemodell (1996). Det innebærer i praksis en koordinering og 

samarbeid mellom ulike aktører rundt og deres arbeid rundt den enkelte elev. Parallelt er det 

en rekke ytre forventninger som for eksempel politiske retningslinjer og dokumenter, 

økonomi og lover som innvirker på en skoleleders handlingsrom. For å forme og svare på en 

problemstilling vil vi fokusere på loven om tilpasset opplæring. Vi fokuserer på 

kompleksiteten i arbeidet til en skoleledelse hvor rammer og krav er viktige faktorer relatert 

til det daglige arbeidet (Møller, 2006).  

Fokuset vil blant annet være å se på hvordan en skoleleders og en skoles handlingsrom 

fungerer i et samspill mellom deler av Opplæringsloven og statlige og kommunale rammer 

som lover, styringsdokumenter, økonomiske tilskudd, læreplaner, nasjonale vurderingssystem 

og skolenes lokale rammer, elevgrunnlag, tid og skolekultur (Møller, 2006). 
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I Kapittel 4 presenteres valgte metoder. Vi har valgt å benytte dokumentanalyse av aktuelle 

styringsdokumenter for å belyse de politiske ideene om TPO. Vi har foretatt en analyse av 

aktuelle dokumenter som sier noe om de politiske intensjonene med tilpasset opplæring. 

Videre har vi gjennomført kvalitative intervju med utvalgte skoleledere for å belyse hvordan 

de fortolker, forstår og iverksetter politiske signaler i praksis. Vi har forholdt oss til 

stortingsmeldinger og andre sentrale styringsdokumenter som beskriver utviklingen av TPO 

og noe om spesialundervisning, samt hva som kreves for at lovene skal overholdes. Vi har 

gjennomført intervjuer med to skoleledere i ulike barneskoler.  

 

I kapittel 5 presenterer vi  analysen av empirien, samt presenterer og diskuterer resultatene 

opp mot teoretiske perspektiver.  

I oppsummeringen av sentrale funn ser vi også nærmere på implikasjoner for skolelederes 

praksis for å følge opp TPO, samt for videre forskning på dette området. En skoleleder har i 

sin hverdag mange faktorer å forholde seg til, alt fra juridiske og politiske retningslinjer, 

forventninger fra arbeidsgiver, eksterne samarbeidspartnere, til ansatte, foreldre og elever. 

Disse implikasjonene ønsker vi å si mer om utover i vår oppgave. 
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2. TILPASSET OPPLÆRING – 
EN BEGREPSAVKLARING 
 

Opplæringsloven styrer grunnskoleopplæringen i Norge og den understreker at det er 

kommunen som er ansvarlig for den offentlige grunnskolen. I prinsippet skal loven inneholde 

blant annet omfang og innhold for opplæringen og organiseringen av undervisningstilbudet og 

den omfatter alle elever, men i denne masteroppgaven fokuseres det kun på loven om tilpasset 

opplæring (Kunnskapsdepartementet, 2003 i Kleppenes, Sande, 2013). 

 

I sentrale dokumenter vektlegges det at tilpasset opplæring §1.3 er et virkemiddel og ikke et 

mål for læring (Kunnskapsdepartementet, 2006, Welstad, 2016). Elever er forskjellige og skal 

i prinsippet møte realistiske krav i arbeid med de nasjonale kompetansemålene. Det handler 

ikke om å gi et likt tilbud til alle, men om et tilbud som er likeverdige på den måten at de tar 

utgangspunkt i hvor elevene står (Kleppenes, Sande, 2013). Opplæringsloven understreker 

viktigheten av at opplæringen skal tilpasses den «enkeltes evner og forutsetninger», noe som 

tilsvarer det «alminnelige prinsippet om tilpasset opplæring». De elevene som ikke får 

tilfredsstillende utbytte av den ordinære tilpassende undervisningen, har rett til 

spesialundervisning. 

 

Nåtidens skolepolitikk forventer via Kunnskapsløftet (2006) og Opplæringsloven (1998) at all 

opplæring fra barnehage til videregående skole skal tilpasses hver enkelt elev. Elever som 

ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning har rett til spesialundervisning ifølge 

§5-1.  

 

Nilsen (2004) visualiserer i sin modell relasjonen mellom retten til tilpasset opplæring (§ 1-2) 

og retten til spesialundervisning (§ 5-1): 
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Figuren viser hvordan sirklene avhenger av hverandre. Det vil si at dersom skoleledere 

fokuserer på at flest mulige elever får et tilfredsstillende undervisningstilbud, vil færre elever 

ha behov for spesialundervisning (§5-1). Hvis skoleledelsen har et annet fokus, vil antall 

elever med behov for spesialundervisning antakelig øke. Figuren kan fremstille opplæring på 

en hel skole og gruppe. Parallelt kan det være den enkelte elev med spesielle behov i en 

gruppe. Dersom opplæringen i en gruppe ivaretar inkludering og tilpasset opplæring, vil 

eleven med spesielle behov i mindre grad ha behov for spesialundervisning.  

 

Einar og Sidsel Skaalvik (2005) hevder også at tilpasset opplæring er noe mer enn kun et 

forsøk på individuell tilrettelegging for enkelteleven, de mener at tilpasset opplæring må sees 

som en kvalitet ved skolens helhetlige virksomhet. Det innebærer at tilpasset opplæring må 

inkluderes på alle nivåer og for alle elever for å sikre en kvalitativ helhetlig skolevirksomhet 

(Skaalvik & Skaalvik, 2005).   

 

Roald Jensen (2007) er av samme oppfatning og mener at tilpasset opplæring er en 

forpliktelse for hele skolen og for aktuelle aktører ved skolen. Han hevder videre at tilpasset 

opplæring innebærer et kollektivt ansvar for alle ansatte ved skolen, hvor alle er ansvarlig for 

å tilrettelegge og bidra til at alle elever får utviklet sitt læringspotensiale gjennom deltakelse i 

felleskapet (Jenssen, 2007). Jensen beskriver i likhet med Nordahl (2005) at tilpasset 

opplæring er et overordnet prinsipp og en grunnleggende variabel som skal prege elevenes 

læring og skolen som helhet. Nordahl hevder i tillegg at man bør vurdere muligheten for 

tilpasset opplæring på gruppe- og skolenivå, på grunn av at både den totale skolekonteksten 
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og elevgruppen utgjør læringsmiljøet via skolens ledelse, kultur, struktur og samhandling med 

omgivelsene (Nordahl, 2005). 

 

2.1 En smal og en bred forståelse av begrepet 
tilpasset opplæring   

 

Bachmann og Haug (2006) vurderer tilpasset opplæring ut i fra en smal og en bred 

oppfatning. Den smale forståelsen av tilpasset opplæring omhandler den enkelte elevs 

individuelle rettighet og tilrettelegging av tilpasset opplæring. Den brede forståelsen 

innebærer hele skolen og dens virksomhet.  

 

Ut i fra Bachmann og Haugs smale og brede forståelse av tilpasset opplæring (2006) 

og Nordahls rapport av et skoleutviklingsprosjekt - LP-modellen (2005) - vises her en 

kort oversikt og oppsummering av en smal og en bred forståelse av tilpasset 

opplæring.  
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En smal forståelse:  

  

En bred forståelse:  

- Nivådifferensiering   

- Hvis den enkelte elev har problemer i 

skolen, rettes fokuset mot eleven.   

- Individuell opplæring, med 

individuelle utviklingsplaner, 

arbeidsplaner, ansvar for egen læring, 

ulik gruppeinndeling,  

mappevurdering    

- Fokus på elevenes egen motivasjon   

- Vektlegging av individet framfor 

fellesskapet.   

  

- En kollektiv tilnærming i 

undervisningen i tillegg til individuell 

tilpasning.   

- Hvis eleven har problemer i skolen 

settes det inn i en kontekstuell 

sammenheng. Fokuset rettes mot 

læringsmiljøet  

- Vektlegging av inkludering og sosial 

deltagelse for alle elever   

- Utvikling av en samarbeidsorientert 

skolekultur    

- Fokus på både indre og ytre 

motivasjon.   

- Vektlegging av struktur og tydelighet i 

undervisningen   

                                                                   ( Bachmann & Haug, 2006; Nordahl, 2005).  

  

Det smale perspektivet på tilpasset opplæring innebærer som regel individfokus, konkrete 

tiltak og metodebruk i selve undervisningen og enkeltelever med et mål og tilrettelegging av 

et tilpasset opplæringstilbud, samt at det innebærer pragmatisk handlingsmønstre og en 

instrumentell forståelse, samt læringstiler og ulike former for differensiering. En slik smal 

oppfatning av tilpasset opplæring vil medføre at skoleledere har fokus på hvordan den enkelte 

lærer tilrettelegger for at den enkelte elev skal lære mest mulig gjennom individuell tilpasning 

av for eksempel lærestoff, arbeidsmåte, progresjon og vanskegrad. Det sier seg selv at denne 

forståelsen av TPO kan være hemmende for den enkelte lærer og skoleleder som skal påpeke 

eventuelle mangler. (Bachmann & Haug, 2006).  

 

Det brede perspektivet av tilpasset opplæring virker mer som en ideologi som skal forme 

hele skolens virksomhet og skal sørge for at alle elever får tilpasset opplæring. Den er 

systemorientert og vektlegger skolens helthetlige læringsfelleskap med fokus på læringsmiljø, 

faglig og sosial inkludering for alle elever og den enkelte. (Bachmann & Haug, 2006).  
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TPO innebærer at skolen må tilrettelegge for et helhetlig opplæringstilbud som fremmer 

trivsel, felleskap og utvikling hos elevene (Nordahl, 2005, Bachmann & Haug, 2006). 

 

2.2 Differensiering   
Dale og Wærness (2003) hevder at for å tilrettelegge for tilpasset opplæring for den 

enkelte elev og for alle elever bør det differensieres på alle nivåer. (Dale & Wærness, 

2003). De hevder at undervisningen bør tilrettelegges mest mulig fleksibelt, som 

innebærer differensiering relatert til tempo, organisering, metodikk og læremidler 

knyttet til bruk av IKT i den individuelle tilrettelegging, teori og praksis. 

 

Reidar Myhre har kategorisert differensiering på følgende måte: organisatorisk, 

pedagogisk, kvalitativ og kvantitativ differensiering.  Han mener at organisatorisk 

differensiering innbærer å tilrettelegge undervisningen utfra elevenes forutsetninger og 

behov i form av grupper eller klassetrinn. Videre forklarer han pedagogisk 

differensiering med at læreren tilrettelegger med ulike oppgaver innenfor 

klassefelleskapet. Kvalitativ differensiering omhandler at eleven får velge temaer utfra 

egen oppfatning og interesser, mens kvantitativ differensiering innebærer lærestoffets 

vanskelighetsgrad, mengde og tempo (Myhre, 2001).  

 

Hovedansvaret for tiltak som innebærer differensiering og individualitet ligger hos den 

enkelte skoleledelse og læreren som organisator og tilrettelegger, og det er faktisk 

avgjørende for elevenes motivasjon for læring. (Dale & Wærness, 2003).   

Det blir som St.meld.nr 16 (2006-2007) understreker med å påpeke at tilpasset opplæring er et 

virkemiddel for opplæring bestående av variasjon av arbeidsoppgaver, arbeidsmåter og 

lærestoff - og ikke et mål. Kunnskapsdepartementet hevder at tilpasset opplæring inkluderer 

alle sider ved et læringsmiljø og som tilrettelegger for variasjoner mellom elevenes 

forutsetninger og behov. Disse forholdene avhenger i stor grad av en skoleledelse som har et 

bevisst fokus på et inkluderende læringsmiljø, og tilrettelegger for at lærerne innehar 

kompetanse til å kunne velge virkemidler med sikte på å fremme den enkeltes og felleskapets 

læring (St.meld. nr. 16, 2006-2007, St.meld. nr. 30, 2003-2004). 
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I følge St.meld.nr 30 (2003-2004) «Kultur for læring» er det en nødvendighet å tilrettelegge 

for et inkluderende felleskap som inkluderer elever med spesielle behov, noe som innebærer 

alle sider av et læringsmiljø.  

  

I St.meld.nr. 16 (2006-2007) «Og ingen sto igjen» ble tilpasset opplæring beskrevet som en 

tidlig innsats for livslang læring. Den understreker at tilpasset opplæring er et gjennomgående 

prinsipp i hele grunnskoleopplæringen og at det er et krav at opplæring skal tilpasses den 

enkelte elevs evner og forutsetninger og er nedfelt i Opplæringslovens §1-2, som samtidig er 

lovens formålsbestemmelse. Den fremmer at tilpasset opplæring ikke er et mål, men et 

virkemiddel for læring. Det skal tilrettelegges for realistiske utfordringer og krav i alle fag 

som elevene jobber med, samt at den enkelte elev skal kunne mestre faglige krav både på 

egen hånd og sammen med andre.  

 

Tilpasset opplæring innebærer at det er ikke bare er fag og lærestoff som skal differensieres, 

men også elevenes alder og utviklingsnivå. Parallelt innebærer tilpasset opplæring variasjon i 

tilrettelegging av læremidler, arbeidsmåter, lærestoff og arbeidsoppgaver, samt en bevissthet i 

valg av virkemidler for å fremme den enkeltes og felleskapets læring. Det er også høyst 

nødvendig at den enkelte lærer benytter elevenes ulike forutsetninger, sammensetning av 

elevgruppene og hele læringsmiljøet som ressurser i læringsprosessen.  

 

Disse faktorene avhenger i høy grad av at lærerne er skolerte i sine fag og evner å formidle 

faget, samt kunne velge både arbeidsformer og pedagogiske metoder tilpasset den enkelte 

elevs alder og forutsetninger. Det er en nødvendighet at læreren kan lede barn og unges læring 

ved å være tydelige i sine krav og forventninger til deres innsats, noe som innvirker positivt 

på elevenes motivasjon. St.meld.nr 16 (2006-2007) understreker videre at all utvikling og 

læring skjer i møtet mellom læreren, eleven og fagenes innhold.  

 

St.meld.nr. 30 hevder at læring er en prosess i den enkelte og den eskalerer raskere dersom 

eleven tilbys en opplæring som motiverer elevens indre drivkraft til å lære (St.meld.nr 30, 

2003-2004, s.55). En skoleleders og personalets læringssyn har stor betydning for denne 

prosessen, siden læringssynet påvirker tilretteleggingen av opplæring. Av den grunn er en 

felles bearbeiding og forståelse av faktorer knyttet til læring av avgjørende betydning, for at 

lederen eller læreren skal føre refleksjons og læringsprosesser med elever (Holmberg m.fl. 

2007). 
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De to Stortingsmeldingene konkretiserer tilretteleggingen av tilpasset opplæring, noe vi ser 

videreføres i Kunnskapsløftet (2006). Kunnskapsløfter fremmer blant annet sider som 

gruppesammensetning, arbeidsforhold, trivsel og motivasjon (Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet 2006). Alle elever har rett til tilpasset opplæring, både faglig sterke og svake 

elever, noe som innebærer at alle elever i norsk skole har krav på å møte en tilfredsstillende 

opplæring. Opplæringen skal ifølge Kunnskapsløftet fremme et menneskesyn hvor alle er 

likeverdige og ukrenkelige, samt at den skal ivareta prinsippet om at alle er unike og at den 

enkelte kan bidra med sine evner til et mangfoldig og rikt samfunn.  

 

Strandkleiv og Lindbäck (2005) hevder at tilpasset opplæring og retten til spesialundervisning 

baseres på kompetanse om og forståelse av elevens læreforutsetninger og det eleven har 

behov for å lære. Det innebærer at elevens evner og muligheter ivaretas faglig, sosialt, fysisk 

og personlig ved en riktig tilrettelagt undervisningskontekst. Dette er noe av fokuset i skolen i 

dag, men har det alltid vært sånn? Hva er bakgrunnen for at det har blitt sånn? Skoleledere bør 

inneha forståelse og kunnskap om denne bakgrunnen, for å sikre at det gjennomføres et felles 

menneskesyn som bidrar til i større grad å lede refleksjon og læringsprosesser hos den enkelte 

elev. Det avhenger til en viss grad av hva slags perspektiv en skoleleder har på tilpasset 

opplæring. 

 

2.3 Et tilbakeblikk  
 

Vi vil i dette kapittelet se nærmere på den historiske utviklingen av begrepet tilpasset 

opplæring i Norge.  Det vil være naturlig å undersøke hvordan begrepet har utviklet seg og 

hvordan oppfatningen av begrepet er i dag. I 2018 er begrepet inkluderende undervisning på 

vei inn i den i den norske grunnskole. Fokuset på tilpasset opplæring har til tider i historien 

virket uklart. Periodevis har tilpasset opplæring vekslet mellom en felleskapsorientert skole 

og fokus på individuell tilpasning. Innholdet og forståelsen av tilpasset opplæring har variert 

gjennom tidene. Vi ser i et tidligere perspektiv en fellesskapsorientert tilnærming, der tilpasset 

opplæring var ansett som en rettighet for alle. Senere utviklet det seg til å bli mer 

individorientert, der den enkeltes behov for tilrettelegging ble vektlagt. I dag tyder det på at 

fellesskapstenkningen er på vei inn igjen og vi har i dagens skole tatt tilbake begrepet 
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inkluderende undervisning.  

 

Tilpasset opplæring knyttes gjennom historien til begreper som individorientering, 

individualisering, individuell tilpasning, inkluderende felleskap og dette fører til at litteraturen 

blir noe kontrastfylt og vag. Heves det et kritisk blikk mot et inkluderende felleskap, vil 

fokuset rettes mot spørsmålet om et individorientert tiltak. Dersom det er motsatt at 

oppmerksomheten rettes mot enhetsskolens felleskapstenkning, vil det med stor sannsynlighet 

oppstå en diskusjon om nødvendigheten av individualisering og individorientert perspektiv 

(Fosse, 2010). 

Det ser altså ut som det er et spenningsforhold mellom et samfunnspolitisk makronivå og 

skolens mikronivå relatert til forståelsen av innholdet i tilpasset opplæring.  På makronivå 

styres forståelsen av hvilke politiske makter som styrer landet i de ulike periodene. I ulike 

politiske perioder har synet på tilpasset opplæring svingt fra fokus på individualisering til 

orientering på felleskapet. På mikronivå synes fokuset å ha vært individuelle evner og 

interesser (Bacmann og Haug 2006, Fosse, 2010), og ifølge Bø og Helle (2002) ser man dette 

i et perspektiv med et overordnet prinsipp om likeverd og alles rett til utdanning.  

Begrepet individualisere defineres på følgende måte i pedagogisk ordbok (Bø og Hell 2002 i 

Fosse 2010, ped.ord): 

”Å skape læresituasjoner der det tas hensyn til den enkelte elevens individuelle 

forutsetninger, samtidig som læringssituasjonene foregår innenfor fellesskapets rammer, 

f.eks. individualiserer man dersom man gir elevene oppgaver med ulik vanskegrad innenfor 

samme tema.” 

Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring har i mange tiår nærmest blitt sett i sammenheng, 

hvor elever med ulike evner og forutsetninger har fått tilbudt en individualisert opplæring ved 

tilrettelegging av forskjellige pedagogiske opplegg eller organisert differensiering, samt 

enkeltvedtak og spesialundervisning. I denne sammenheng understreker Fosse (2010) at det 

er vesentlig å se forskjellen på individualisert tilpasning og individualiserte arbeidsmetoder, 

fordi førstnevnte variabel kan benytte felleskapet som ressurs i undervisningen (Fosse, 2010). 

Langfeldt (2006) mener at tilpasset opplæring i prinsippet både internasjonalt og nasjonalt 

omhandler ideen om en likeverdig utdanning og en skole for alle, samt at nasjonalt sett er 

tilpasset opplæring en gammel visjon som kom allerede med Grunnskoleloven av 1975. Siden 
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den gang har det vært et gjennomgående tema i alle revisjoner av grunnskoleloven (Fosse, 

2010). 

Langfeldts historiske framstilling av begrepet og utviklingen av tilpasset opplæring foregår i 

to perioder, den ene fra 1889-1969 og den andre fra 1975 til 1998. Han hevder at i den første 

delen av historien handler tilpasset opplæring om et likhetsprinsipp, hvor man politisk sett 

skulle øke veksten og velferden i landet. Av den grunn ble det fokusert på at alle individer 

hadde samme rett til utdanning. Dette var ifølge Langfeldt (2006) «den lange enigheten», der 

alle politiske partier hadde samme fagplan med samme innhold opp til ett bestemt klassetrinn.  

 

Norge var det første land i Vest-Europa som fikk en 7-årig folkeskole for alle barn, med 

folkelovene av 1936. En felles norm var at alle skulle få samme tilbud og rettigheter politisk 

og lovmessig sett, noe som ifølge Fosse (2010) medførte en begynnelse og utvikling av 

tanken på organisatorisk nivådifferensiering som begrep og prinsipp, og ideen om hvor lenge 

enhver elev kunne følge samme læringskurve, med andre ord spørsmålet om at man må 

vurdere å tilrettelegge en tilpasset opplæring til den enkelte (Langfeldt, 2006, Fosse, 2010).  

 

Ved etableringen av enhetsskoletanken oppsto et annet dilemma og det var at likhetstanken 

ble utfordret av oppdagelsen av en variert elevgruppe med ulike forutsetninger og evner. Det 

politiske fokuset endret seg fra å konsentrere seg om ulike samfunnsgruppers rett til 

utdanning til enkeltindividets rettigheter, mye på grunn av at behovet for en differensiert 

undervisning ble mer og mer nødvendig i takt den voksende enhetsskolen (Myhre, 1980, 

Fosse, 2010). Dale (2008) understreker at individualisering var ingen politisk strategi på 30-

tallet, men det foregikk nok pedagogisk differensiering den gang som nå (Fosse, 2010).  

 

Det kom en ny, felles skolelov i 1959 som sikret at jenter og gutter gikk sammen og hadde 

samme pensum, samt at det var politisk enighet om at tilpasset opplæring var et viktig 

prinsipp, men det var politisk uenighet om når og hvordan differensiering skulle foregå. Den 

samme politiske diskusjonen skjedde på 1930-tallet ved innføringen av 7-årig folkeskole. 

 

Langfeldt (2006) mener at tilpasset opplæring som begrep kom med den nye skoleloven av 

1959. Han hevder parallelt at denne loven vektlegger pedagogisk differensiering i form av å 

imøtekomme den enkelte elevs forutsetninger og behov (Fosse, 20010, Langfeldt 2006).   



27 
 

Den nye 9-årige skolen var en forsøksordning med nivådelte kursplaner fordelt på 3 nivåer. 

Noe som etter hvert førte til en voksende skepsis blant politikere i form av at ordningen ble 

oppfattet som en for tidlig og sterk organisatorisk differensiering av elever og undervisning. 

Modellen ble nedlagt og erstattet med mønsterplanen av 1974 (Baune 2005 i Fosse, 2010). 

 

2.4 Tilpasset opplæring og Læreplanene M87, L97 
og LK06  

 

Vi vil her se på hvordan tilpasset opplæring gir seg til uttrykk i skolens lærerplaner; 

Mønsterplanen av 1987(M87), Læreplan av 1997(L97), og Læreplan for Kunnskapsløftet 

2006(LK06).  

Mønsterplanen av 1987  

Mønsterplanen av 1987 (M87) fremmer tydelig prinsippet om at likhet gjennom lik 

behandling skal byttes ut med at alle skal få tilpasset opplæring utfra egne forutsetninger og 

evner, inkludert de sterke elevene. Fosse (2010) hevder at tilpasset opplæring ikke blir 

behandlet som det samme som spesialpedagogikk i begynnelsen av planen, men blir det 

utover i planen.  

 

Tilpasset opplæring er et bærende element i M87. Samtidig benyttes begrepet differensiering 

en gang - og da er det koblet til hvordan læreren tilrettelegger opplæringen. Differensiering 

skal skje ved at elevens evner og forutsetninger ligger til grunn i valget av mengde, innhold, 

vanskelighetsgrad og undervisningsmetoder.  

 

For å gi tilpasset opplæring er det nødvendig at læreren har få elever, for å sikre at læreren 

kjenner elevene. Det er ingen andre læreplaner som har understrekt dette poenget. Tilpasset 

opplæring knyttes til de praktiske fellesfagene som mat og helse, kroppsøving og 

orienteringsfag. I disse fagene foreslås det konkrete tiltak på pedagogisk differensiering. I 

kroppsøving kan læreren benytte elevene til å hjelpe hverandre og man kan ha elevgrupper på 

tvers av alder, slik at de eldre hjelper de yngre. I orienteringsfaget kan man benytte et bredt 

spekter av arbeidsmetoder som kan være til nytte for alle elever. I mat og helse kan man 

operere med mange delmål, hvor elevene kan se sine egne prestasjoner og måloppnåelser 



28 
 

(Fosse, 2010). Fosse hevder her at det er naturlig å tolke tilpasset opplæring nært knyttet til 

spesialpedagogikk, spesielt i mat og helse hvor man kan finne alternative 

undervisningsstrategier for elever som er mer praktisk rettet. I kroppsøving understreker han  

viktigheten av å lære elevene å bry seg om, og ta vare på hverandre.  

 

Det er gitt lite oppmerksomhet til spesialundervisning i M87. Begrepet sees i sammenheng 

med tilpasset opplæring i form av at elever med skolemessige problemer skal ha opplæring i 

klassefellesskapet, men den understreker parallelt at det kan for enkelte elever være snakk om 

egen opplæring for en periode eller ved en annen skole. Fosse (2010) påpeker at hovedfokuset 

i læreplanen er spesialpedagogiske tiltak og at de svake elevene får nok omsorg.  

Selve begrepet spesialundervisning har imidlertid lite rom i planen. Fosse hevder videre at 

selv felleskapstanken er viet mye oppmerksomhet, i form av at elevtilpasset læringsmiljø skal 

sikre omsorg både for felleskapet og den enkelte elev.  

 

Mønsterplanen mener også at læring bør være en sosial aktivitet både i og på tvers av grupper, 

samt at gruppearbeid kan bidra til å tilpasse opplæringen for elever med ulike forutsetninger. 

Den hevder videre at gruppearbeid er grunnleggende for å lære samarbeid og demokratiske 

arbeidsformer (Fosse,2010, M87).  

  

Læreplanen av 1997 (L97)  

 
Reformene R94 og R97 er grunnlaget for Læreplanen av 1997 og presenterer en helhetlig 

grunnutdanning fra første klasse og ut videregående skole, og det forelå en generell læreplan 

for hele grunnutdanningen. I tillegg kom det prinsipper for utdanningen, den såkalte «broen» 

som skulle binde sammen generell del og læreplanen for grunnskolen fra 1. til 10. trinn. Det 

er her tilpasset opplæring trekkes inn (Fosse, 2010, L97).  

 

Den generelle delen er basert på formålsparagrafene i lovene for grunnskolen, og viderefører 

prinsippet om likeverd, tilpasset opplæring og fellesskapsfølelsen fra M87. Tilpasset 

opplæring er beskrevet flere plasser i den generelle delen, men det står mest om det i 

kapittelet om Det arbeidende menneske. Her påpekes at det er både individ og klassen har rett 

på tilpasset opplæring utfra evner og forutsetninger. Det står mye om at det skal tas hensyn til 

at enkelte elever sliter innimellom. Det er viktig at lærerne viser fleksibilitet og tålmodighet 
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overfor barn som sliter. Det er videre viktig å fremme elevenes oppdagerglede via aktiviteter 

som innebærer praktisk arbeid, forskning og kunst (Fosse, 2010, L97).  

 

I «broen» påpekes det at ved å benytte tilpasset opplæring skal man tilrettelegge for likeverdig 

utdanning. Det vil si at man tilbyr ulike tilbud relatert til fag, stoff, alderstrinn og 

utviklingsnivå. Begrepet tilpassing benyttes i «broen», da med 2 nivåer - dvs. lokal tilpasning 

og individuell tilpasning, noe som er videreført fra M87 (Fosse, 2010).  

 

Poenget med lokal tilpasning er å lage bro mellom lærestoff og elevene (Fosse, 2010, M87). 

Fosse (2010) påpeker videre at alle elever skal ha en likeverdig og individuell tilpasning. Noe 

som gjelder alle elever, selv om det har et spesialpedagogisk preg. Begrepet integrering ble 

erstattet med inkludering i «broen», og Fosse (2010) hevder at dette er et forsøk på å 

inkludere elever med særskilte behov i det sosiale og faglige felleskapet. Fosse (2010) mener 

det kommer av et behov for å understreke at opphevelsen av loven om spesialskoler ikke ble 

som planlagt (jf.M87). Det innebærer at elever med behov for spesialundervisning, fikk tilbud 

i segregerte tiltak. Fosse (2010) mener endringen fra integrering til inkludering handler om å 

fremme et fokus på at elever med særskilte behov bør inkluderes i det sosiale felleskapet og 

da primært i klasserommet (Fosse 2010, L97). 

Det synes som om tilpasset opplæring har fått mer oppmerksomhet i R97 enn i M87. I følge 

Fosse (2010) har synet på tilpasset opplæring utviklet seg til å bli mer spesialpedagogisk 

tenkning. Fosse mener også at det er mer fokus på tilpasset opplæring og danning som kobles 

til at læreren skal virke stimulerende og veilede eleven i hans personlige utvikling. 

 

 Læreplan for Kunnskapsløftet (LK06) 

«Broen» i R97 ble byttet ut med en læringsplakat og omfatter hele Grunnutdanningen. Den 

skulle fungere som en forskrift. Læringsplakaten er en rekke nummererte punkter om hva 

læreren er forpliktet til å gjøre. Det første utkastet som ble formet av den da borgerlige 

regjeringen inneholdt 10 krav relatert til kun individuelle forventninger og i liten grad til det 

sosiale felleskapet (Bachmann og Haug 2006, Langfeldt 2006, Fosse, 2010). Dette ble 

kritisert på makronivå og med ny regjeringen ble det gjort endringer i læringsplakaten i form 

av at tilpasset opplæring skal foregå i det sosiale felleskapet. Parallelt ble det utarbeidet 

prinsipper for at elever skal få mulighet til å være deltakende i felleskapet. Det ble også 
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utarbeidet mer omfattende prinsipper som har en direkte kobling til prinsipper i 

Opplæringsloven og læreplanverkets generelle del (Læreplanverket for kunnskapsløftet, 

midlertidig utgave juni 2006).  

 

Læringsplakaten inneholder generelle og vide formuleringer. Det er uklart om tilpasset 

opplæring skal fungere som mål eller er et middel. Men den synes å si noe om innholdet i 

tilpasset opplæring via utsagn som skal tilby alle elever å utvikle sine evner individuelt og at 

de i felleskap skal skape et grunnlag for tilpasset opplæring ved hjelp av et sett med ulike 

arbeidsmetoder.  

 

Sammenlignet med M87 og L97 fremmes tilpasset opplæring som et organisatorisk tiltak i 

Læreplanen for Kunnskapsløftet, samt at den individuelle tilretteleggingen fremstilles vagere 

(Fosse, 2010, M87, L97, LK06). Tilpasset opplæring får med LK06 en ny definisjon: 

”Tilpasset opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, 

arbeidsmåter, læremidler samt variasjon i organisering og intensitet i opplæringen. 

Elevene har ulike utgangspunkt, bruker ulike læringsstrategier og har ulik progresjon i 

forhold til nasjonalt fastsatte kompetansemål.”  

(Læreplanverket for kunnskapsløftet,2006, LK06:34).   

LK06 påpeker at eleven skal utvikle kompetanse på å kunne vurdere egen arbeidsinnsats og 

læring, noe Fosse mener vil kreve mye av den enkelte elev. Tilpasset opplæring synes å 

fremstå mer klart i denne læreplanen enn i de to andre: M87 og L97 (Fosse, 2010). Tilpasset 

opplæring er i større grad et middel for å oppnå konkrete mål, samt at det kobles opp til ulike 

kvalitetssikringssystemer bestående av nasjonale og lokale tester for å kartlegge elevenes 

resultater.  

 

Det synes som om LK06 i liten grad sikrer elevenes individuelle rett til tilpasset opplæring, 

spesielt synes det å omfatte elever i gråsonen. Det er kun individuell tilrettelegging dersom 

eleven oppfyller kravene i opplæringsloven § 5-1 om retten til spesialundervisning (Fosse, 

2010, LK06). Fosse mener at det her har utviklet seg en ny forståelse av tilpasset opplæring i 

form av at den har utviklet seg fra å være utfyllende til å bli differensiert (jf. Dale og Wærnes 

2004 i Fosse, 2010).  
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Det kommer tydelig frem i LK06 at tilpasset opplæring innebærer at lærerne skal tilby 

varierte opplæringsmetoder og undervisning, noe som midlertidig krever at eleven tar mye 

ansvar og er selvstendige - og ikke minst at de evner å tilpasse seg.  Elevene med spesielle 

behov får lite oppmerksomhet relatert til å kunne utvikle seg på likt grunnlag som andre 

elever utfra deres egne premisser. I LK06 er det de grunnleggende ferdighetene som er i 

fokus og skal legge et grunnlag for elevenes personlige og faglige utvikling (Fosse, 2010, 

LK06).  

 

2.5 Forskning og ulike diskusjoner om tilpasset 
opplæring  

 

Vi vil i dette kapitlet presentere noe av det vi mener er mest sentralt forskningsmessig relatert 

til tilpasset opplæring i Norge i løpet av de siste 10 år. Vi kommer i stor grad til å benytte 

Bachmann og Hauge sin forskning her, siden de har utarbeidet en grundig og bred rapport om 

tilpasset opplæring i 2006. 

Kunnskapsløftet hevder at alle elever skal gis utfordringer i fagene som de skal strekke seg 

mot og kan mestre alene eller sammen med andre (Læreplanverket for Kunnskapsløftet, 

2006). Backmann og Haug (2006) hevder at forskere har sett en endring av synet på 

opplæringen, fra å være fokusert på felleskapets rammer i Læreplanen av 1997 til å være mer 

opptatt av den enkeltes individuelle læring i Kunnskapsløftet 2006. Videre mener de at 

tilpasset opplæring er et politisk skapt begrep som utfordrer både forskning og pedagogisk 

praksis i tilnærming og operasjonaliseringen (Backmann og Hauge 2006).  

 

Forfatterne påpeker at begrepet tilpasset opplæring har både en vid og en smal 

forståelsesmåte. Den smale måten er som oftest tilrettelegging og organisering av ulike 

konkrete tiltak og undervisningsmetoder som kan registreres. Den vide forståelsesmåten av 

tilpasset opplæring preges av generelle formuleringer og ideologiske tanker om hvordan en 

skoleledelse skal lede hele skolen. Forfatterne understreker at tilpasset opplæring preges oftest 

med generelle ytringer og i mindre grad operasjonaliseringer av selve innholdet i begrepet. 

(Backmann og Haug, 2006).  
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De fant en rekke fellestrekk ved den forskning som er blitt gjennomført i Norge. For det første 

hevder de at en del av studiene ikke var selvstendig forskning med egne oppfatninger og 

tilnærmeringer og det var lite av forskningen som bidro til kritiske og uavhengige analyser av 

meningen med tilpasset opplæring og av styresmaktenes meninger og dokumenter.  

 

For det andre bar en del av forskningen preg av et ensidig fokus på tilpasset opplæring uten å 

sette begrepet i en bredere og større sammenheng.  

 

For det tredje var forskningen basert på enten en smal eller en vid forståelse av begrepet 

tilpasset opplæring. Den smale måten å definere begrepet på er knyttet til organisasjonsmåter, 

undervisning, arbeidsformer eller metoder. Den vide måten å forstå tilpasset opplæring på er 

relatert til dannelsesteori og ser skolen som en helhetlig pedagogisk virksomhet som påvirker 

hele bedriften (Bachmann og Hauge, 2006).  

 

Bachmann og Hauge (2006) hevder at forskning om tilpasset opplæring er noe begrenset og 

har et smalt fokus på individuell tilpasning og i liten grad er sett i sammenheng med den 

helhetlige undervisning (Fosse, 2010). Nordahl (2005) mener at det ikke mangler fokus 

forskningsmessig eller i generelle diskusjoner på elevenes erfaringsbakgrunn i skolen, samt at 

det meste av forskningen har vært konsentrert om attribusjonsteori, det vil si å finne grunner 

hos enkelteleven og ikke i miljøet (Fosse, 2010). Og Bachmann og Hauge(2006) og Mjøs 

(2007) understreker at  det er lite sammenheng mellom vektleggingen av felles læringstiltak 

og individuell tilpasning fordi det har vært for lite fokus på denne balansen (Fosse, 2010).  

 

Bachmann og Hauge hevder videre at forskning har funnet ut at det har vært en vektlegging 

av et mangfold av innfallsvinkler i å finne alternative metoder til enkeltelever og i svært liten 

grad å tenke differensierte oppgaver eller å organisere elevene på ulike måter i klassen, samt 

at det har vært noe oppmerksomhet på elevens tempo i å arbeide med oppgaver og mye bruk 

av individuelle arbeidsplaner (Dale og Wærness, 2004).  

 

Det mest vanlige er å ta utgangspunktet i gjennomsnittsnivå og minske eller øke antall 

oppgaver for elevene utfra den enkeltes individuelle forutsetninger og evnenivå (Fosse, 2010). 
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I følge Bachmann og Haug (2006) er det den smale forståelsen som er vektlagt 

forskningsmessig. 

 

LP-prosjektet er en studie som er relatert til spesialpedagogikk. Innenfor spesialpedagogikk 

finnes mange studier som har vektlagt balansen mellom situasjonsbestemte forhold og 

elevenes læring og oppførsel, samt at det var knyttet til pedagogisk praksis i skolen. Studiet 

var et utviklingsprosjekt ved 14 skoler i Norge over 2,5 år. Målet ved LP-prosjektet var å 

analysere elevens atferd for å finne ut av hvordan skape et godt læringsmiljø for elevene, slik 

at de utviklet seg sosialt og faglig utfra lagte kriterier. Målet var at skoleledelsen skulle 

etablere en kollektiv kultur, hvor det var tilrettelagt for et felles fokus på en god samhandling 

og felles mål og retningslinjer fra ledelse til lærere og ned til elevene. En av hensiktene med 

LP-prosjektet var å kartlegge elevenes oppførsel og oppdage sammenheng mellom atferden, 

læringsmiljø og undervisningen ved skolen. Poenget var blant annet å se nærmere på lærerens 

evne til å konsentrere seg og forandre seg, samt å være en tydelig og organisatorisk 

klasseleder.  

Fokuset var et asymmetrisk forhold mellom lærer og elev og at forandringer kun finner sted 

ved et samarbeid mellom skolen, læreren, eleven og den enkelte læringsituasjon.  

 

Det endelige utfallet av LP-prosjektet var blant annet at en felles kultur med tett oppfølging 

fra ledelse overfor lærere og et felles samarbeid mellom partene relatert til strategier for felles 

planer, mål, strukturering av undervisning, metoder og innhold synes nødvendig, for å sikre 

elevenes læringsmiljø og individuelle læring sosialt og faglig. Det er viktig utfra dette 

prosjektet at læreren resonnerer over egen praksis, er i en positiv kommunikasjon med eleven, 

er en tydelig, konsekvent og strukturert leder og har en god dialog med hjemmet. Primært er 

det sistnevnte faktorer som avgjør kvaliteten på alle og at den enkelte elev utvikler seg relatert 

til egne forutsetninger og evner, ifølge Nordahl (2005, i Bachmann og Haug, 2006 og Fosse, 

2010). 

 

 

Det mest interessante som kommer fram er at det bør være en tett oppfølging fra ledelse til 

lærere, for å sikre en felles kultur rundt å skape et felles fokus, slik at alle og enhver elev skal 

kunne utvikle seg ut fra egne forutsetninger og evner. For å sikre denne læringen synes det 
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vesentlig at skoleledere evner å se sammenhenger mellom de de ulike relasjoner i det 

hierarkiske systemet, dvs. Makro- og mikronivå. I denne sammenheng vil det si hvordan en 

skoleleder kan se intensjonene med tilpasset opplæring på makronivå og integrere dette på 

mikronivå, samt ivareta dette over tid. 

 

2.6 Dagens forskning relatert til tilpasset 
opplæring, likeverdig undervisning og 
spesialundervisning 
 

Det er mye som forteller oss at utfra den forskning som er gjort rundt tilpasset opplæring i 

skolen, er det lite som vitner om en inkluderende skole. Haug (2009) forklarer tilpasset 

opplæring som at elevene er deltagende i et felleskap, hvor det er gjensidig utbytte av 

felleskapet og at den enkelte elev opplever en egenutvikling faglig og sosialt (Fosse, 2010, 

Bachmann og Haug, 2006). Det er flere forskere (Kristiansen 2007, Haug 2009, Dale 2009) 

som mener at skolen med sin praksis i stor grad fører til segregering fordi det er de politiske 

føringer som påvirker den enkeltes skole krav, intensjoner og innhold. Det synes ikke som om 

makronivåets intensjoner og føringer medbringer at elevene som befinner seg på mikronivå 

får tilfredsstilt sine forutsetninger og evner.  

 

En annen årsak kan være at skolen har tatt utgangpunkt i å tenke ut fra et gjennomsnittsnivå 

på elevene og overlatt elever med særskilte behov til spesialpedagogiske tiltak. Parallelt 

hevder Dale (2009) og Haug (2009) at mye tyder på at elevene som sliter mangler faglig 

basiskompetanse grunnet forandringer i lærerplanene fra 1980-tallet og pedagogiske trender 

på makronivå som har påvirket skolen gjennom tidene hvor elevenes trivsel ble viktigere enn 

faglige resultater. I M87 ble tilpasset opplæring i stor grad løst med spesialpedagogiske og 

sosialpedagogiske tiltak, samt at flest mulig skulle få tilgang til utdanning. Noe som antas å 

være en reaksjon mot 1960-planene med nivådeling av elevene (Haug 2009, Dale 2008, 2009, 

Bachmann og Haug 2006, Fosse, 2010), i motsetning til 1930-tallets læreplaner som fokuserte 

på faglige krav tilpasset elevenes forutsetninger og evner. (Bachmann og Haug 2006, Fosse, 

2010). Den gangen ble i hvert fall det faglige minimumskrav tatt hensyn til overfor alle elever 

ideologisk sett, mens M87 ikke ivaretok faglige minstemål, men tok mer hensyn til 
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sosialpedagogiske og spesialpedagogisk tiltak for elever som strevde. I praksis vil det si at 

elever som ikke klarte å tilpasse seg skolens normer falt gjennom både faglig og sosialt, noe 

som gjorde at det ble mindre av integrering og mer av segregering (Haug 2009, Dale 2009 i 

Fosse, 2010).   

Eriksen (2013) spør i sin artikkel om enhetsskolen har mislykkes i form av at alle elever skal 

inkluderes, sosialt og faglig og det skal tilrettelegges for et tilpasset opplæringstilbud som 

ivaretar den enkelte elevs forutsetninger og evnenivå. Han mener at kanskje tiden er inne, 

etter 40 år med en visjon om tilpasset opplæring, å stille spørsmål om alle opplever å få 

tilfredsstilt dette behovet for mestring, faglig utvikling og sosial tilhørighet?  

Det finnes flere rapporter som dokumenterer at blant annet barn som har foresatte med lav 

utdanning opplever i større grad å mislykkes i skolen i form av problemer med fag og sosiale 

forhold. Dette har blitt verre etter gjennomføringen av Kunnskapsløftet. Det kommer i stor 

grad av at fokuset er mer teoripreget og på felles kompetansemål. Skolens undervisning 

preges av konkurranse i teoretisk kunnskap, tester, kartlegginger og gradvis mindre bruk av 

alternative og praktiske opplæringsmetoder.  

 

Basisen for virksomheten i skolen blir elever som mestrer faglig og sosiale forhold godt, mens 

skolesituasjonen for elever som sliter med ulike vansker har blitt forverret med innføringen av 

Kunnskapsløftet. Mellom 20 og 25 % blir tapere fordi de ikke presterer hverken som ønsket 

eller som gjennomsnittet (NOU, 2009, Eriksen, 2013). Om lag halvparten av denne prosenten 

blir periodevis eller kontinuerlig satt på alternative tilbud utenfor klasserommet. Halvparten 

av disse igjen kommer med i tiltak i form av individuelt tilpassede tilbud eller som 

spesialundervisning. Taperne i det nye skolesystemet er at elever som har lave score på 

sosiodemografiske variabler er systematisk mer utsatt enn andre.  

 

Strandkleiv og Lindback (2005) hevder at ideen om at alle elever skal ha tilpasset opplæring 

virker noe særnorskt og ser ut til å komme fra tanken om en sosialdemokratisk likhetsideologi 

hvor alle skal inkluderes og stå sosialt likt. Ideen kan synes god, men etter at 40 års erfaring 

viser at det er langt fra intensjon til virkelighet, er det kanskje på tide å revurdere visjonen. 

Det er kanskje på tide å innse at ideen ikke samsvarer med realiteten. Skolen mestrer ikke å 

tilrettelegge for tilpasset opplæring med det mangfoldet og ulikheter som befinner seg ved 

den enkelte skole i dag. Tilpasset opplæring opprettholdes i stor grad som segregerte 

spesialundervisningstiltak av ulik kvalitet. Man har som overordnet mål å minske segregert 
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spesialundervisning, men ironisk sett foregår dette parallelt med at 20 til 25 % av elevene ikke 

har en tilrettelagt tilpasset opplæring innenfor klassen. Disse vurderingene er å finne i 

Midtlyngutvalgets utredning og synspunktet samstemmer med det elever selv formidler og det 

PP-tjenesten observerer i skolehverdagen. (Eriksen, 2013).  

 

Hvordan opplever elevene skolen? 

Utdanningsdirektoratet ga professor Einar M. Skaalvik et oppdrag å utføre en studie basert på 

informasjon fra «Elevinspektørene 2005», hvor vurderingene dokumenterte at et stort antall 

elever opplever i mindre grad tilpasset opplæring og i høy grad en sterkt ekskluderende skole.   

Han fant blant annet ut at i elevgruppen med lavest prestasjon-score, som utgjør 7 %, mente 

55 % i ungdomskolen at undervisningen i liten grad matchet deres evner og forutsetninger. 

27, 8 prosent av elevene med middels score opplevde det samme som førstnevnte gruppe.  

 

Skaalvik mente at disse resultatene var illevarslende (Skaalvik & Skaalvik, 2006) og 

gjennomførte en spørreskjemaundersøkelse blant 795 ungdomsskoleelever i Harstad 

kommune, i samarbeid med Høgskolen i Harstad. Hovedkonklusjonene var at indre 

motivasjon for skolearbeid blir mindre med alderen og at skolefag og undervisning er tilpasset 

elever med gode prestasjoner.  

 

Disse resultatene samsvarte med en større undersøkelse, hvor 9000 elever var med, også den 

utført av professorene Einar Skaalvik og Sidsel Skaalvik (Eriksen, 2013). De svake elevene 

får ikke mestringsfølelse, siden opplæringen ikke er tilpasset dere evner og forutsetninger. Det 

er godt dokumentert i andre undersøkelser at det er denne gruppen som faller fra i 

videregående skole.  

 

Det er gjennomført en rekke evalueringsrapporter av Kunnskapsløpet, hvor blant annet 

NOVA understreker at det er liten eller ingen endring av praktiseringen av tilpasset 

opplæring. De forandringer som har skjedd er en økende sosial ulikhet fordi virkemidlene i 

reformen fokuserte for lite på sosial utjevning og for mye på resultater, nasjonale prøver og 

kartlegginger. Selv om man har satset på tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter via 

Kunnskapsløftet, har det likevel skjedd en økning av sosialøkonomiske ulikheter.  

 

Hvordan skal man skape en enhetsskole med gode målsetninger og en god 
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inkluderingspraksis? Fremdeles gjennomføres tilpasset opplæring i stor grad som segregert 

spesialundervisning av ulike kvalitet (Eriksen, 2013).  

 

Kunnskapsløftet har ført til større avvik, fordi opplæringen struktureres med et felles fokus, 

fagplan og kompetansemål som følges opp med testing, kartlegging og nasjonale prøver. De 

svake elevene blir hengende etter både på tempo og nivå. Man prøver å hjelpe dem med 

individuell oppfølging og tilpasning i klassen og i enkelte perioder i grupper eller enetimer. 

Eriksen (2013) sier at når man kommer inn som ekstern observatør finner man den samme 

tilstanden i enhver klasse, der 10-20 prosent av elevene er passive tilskuere til læreren og de 

andre elevene. De lærer etter hvert at de ikke er en del av hverken det faglige eller det sosiale 

felleskapet.  

 

Undersøkelser om arbeidsformer i grunnskolen viser at felleskapsundervisning kombinert 

med individuelt elevarbeid er svært utbredt (Imsen, 2003 i Eriksen 2013), (Klette (2004) og 

medarbeiderne fant samsvarende resultater. De tre hyppigste arbeidsformene i alle klasserom 

var spørsmål og svar, instruksjon og arbeid med oppgaver. 

 

Eriksen (2013) hevder at det er stor avstand mellom «festtalenes bruk av honnørbegrepet 

tilpasset opplæring og skolehverdagens virkelighet for tusenvis av elever som møter en 

ekskluderende skole, må nå løftes frem som sentral virkelighetsbeskrivelse.» Han mener 

parallelt at all undervisning er tilpasset kun for gjennomsnittseleven og at lærerens 

profesjonalitet vurderes utfra evne til å håndtere undervisningsmetoder for homogene 

grupper. Lærerutdanningen gir ikke studentene nok kompetanse relatert til emnespesifikk 

kunnskap om elever med spesielle behov og eller handlingskompetanse knyttet til hvordan 

tilrettelegge for tilpasset opplæring (Eriksen, 2013).  

 

Eriksen (2007) mener at det må tilrettelegges for tydelige kriterier for tilpasset opplæring ut 

fra den enkelte elev eller elevgruppers behov, hvis ikke blir tilpasset opplæring kun et 

«innholdsløst begrep for festtaler» (i Eriksen, 2013). Han mener at det er mellom 15 til 20 

prosent av elevene som ikke mestrer skolens krav. Lærere i videregående skole stiller seg 

kritisk til opplæringstilbudet i ungdomskolen. Ungdomsskolelærere stiller seg kritisk til 

opplæringstilbudet i barneskolen. Barneskolelærerne stiller spørsmål om hva som skjedde i 

barnehagen med disse elevene. Utfra denne logikken blir det en total ansvarsfraskrivelse på 

alle nivåer angående tilrettelegging av tilpasset opplæring, i følge Eriksen (2013), som hevder 
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at det oppstår en systematisk ansvarsfraskrivelse nå de ulike nivåene i utdanningssystemet 

definerer vanskene via andre deler i systemet. Og det er når samme lærer skal tilrettelegge en 

time i et enkelt fag, samt skal tilby et tilpasset opplæringstilbud ut fra felles kompetansemål i 

Kunnskapsløftet for alle type elever at svikten for tilpasset opplæringen skjer. Han mener at 

det er på tide å tenke i nye baner.  

 

De samme tendensene er dokumentert gjennom Skaalvik og Skaalvik sine undersøkelser 

(Eriksen, 2013), der bl.a. Dale har påpekt følgende: 

 

«Konklusjonen blir at differensiert opplæring er et overordnet fenomen for å kvalitetsforbedre 

opplæringen. Differensiert opplæring fortjener en selvstendig bestemmelse i opplæringsloven, 

ikke minst knyttet til lærestedets forutsetninger for og evner til å tilrettelegge opplæringen 

med førsteklasses kvalitet» (Dale og Wærness, 2003, s. 53). 

 

Det vanlige er å bruke differensieringsbegrepet slik at differensiering av undervisning er et 

middel for å oppnå tilpasning. Skaalvik bruker begrepet slik at differensiering betyr at en gir 

elever forskjellig undervisning eller behandler dem forskjellig i undervisningssammenheng. 

Skaalvik sier at differensiering er et nødvendig middel for å oppnå tilpasset undervisning og 

definerer differensiering slik: 

 

«Differensiering betyr da at den undervisningen som den enkelte elev eller grupper av elever 

får er forskjellig fra den undervisningen andre elever eller grupper av elever får» (Skaalvik 

1995, s. 47). Dette hevder Eriksen er hovedutfordringen for norsk skole i 2013 (Eriksen, 

2013). 

 

Tilsvarende forskning og konklusjoner er gjort i den nyutgitte rapporten «Inkluderende 

felleskap for barn og unge» (Nordahl m.fl. ,4.4. 2018). I følge denne ekspertgruppen (2018) er 

det behov for omfattende endringer i forhold til det som har fungert for spesialundervisningen 

i Norge de siste 40 årene. De hevder at det kun finnes et lite funksjonelt og ekskluderende 

spesialpedagogisk system for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, samt at det 

virker meningsløst at alle barn skal få et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. De påpeker 

videre at det 1 av 3 elever blir tatt ut av klasserommet for å få spesialundervisning, noe som 

utelukker eleven fra klassefelleskapet. Det har seg også slik at skolene stiller lave 

forventninger til elevenes læring og at de ville ha lært mer med et godt tilbud.  
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Et annet dilemma er at annenhver elev som får spesialundervisning får det av ufaglærte, samt 

at det tar altfor lang tid før trengende elever får et tilrettelagt tilbud. Kunnskap og 

integreringsminister Jan Tore Sanner uttrykte i en pressemelding nylig at «barn som trenger 

ekstra oppfølging må bli sett tidlig og de må raskt få et godt, tilpasset og inkluderende tilbud» 

(Aftenposten, 05.04,2018). Den nedsatte ekspertgruppen foreslår å fjerne den lovfestede 

retten til spesialundervisning og erstatte det med nye bestemmelser. De foreslår at barnehager 

og skole plikter å sikre et inkluderende pedagogisk barnehage- og skoletilbud for alle barn og 

unge. De ønsker videre at det foreligger konkrete avgjørelser på at alle elever skal møte en 

kvalifisert lærer, samt at det etableres et eget pedagogisk støttesystem i alle barnehager og 

skoler, slik at elevene får raskere hjelp - og at vedtak og sakkyndige vurderinger ikke er en 

nødvendighet for å få hjelp.  

 

Ekspertgruppen foreslår videre at det opprettes nye tverrfaglige pedagogiske 

veiledningstjenester i alle kommuner og fylkeskommuner, hvor dagens PP-tjeneste inkluderes 

i det  tverrfaglige samarbeidet. Spesialundervisning synes i denne sammenheng å bli likestilt 

med likeverdig undervisning og tilpasset opplæring i form av at skolen finner frem til et 

effektivt inkluderende opplæringstilbud knyttet til den enkelte elev. I følge rapporten (2018) 

opplever PPT-ansatte liten tilfredshet ved dagens system og mener at det er et paradoks at de 

er spesialpedagogiske eksperter, mens de fleste elevene er sammen med assistenter i 

skolehverdagen. 

 

Vi ser at de fleste forskerne hevder at det er lite inkludering og av den grunn lite tilpasset 

opplæring i nåtidens samfunn. Vi har gått fra å være et samfunn med behov for yrkesfag til et 

samfunn med fokus på akademisk utdanning. Lærebøker, lesing og skriving i alle fag samt 

digital kompetanse utgjør hovedessensen i  skolen og læreplaners innhold. Det stilles store 

krav til hva den oppvoksende generasjon skal lære og man vet ikke i praksis hvilke yrker vi 

utdanner elevene til. (Säljö 2001 i Backmann og Hauge, 2006, Fosse 2010).  

 

Det er av stor betydning at elever opplever undervisningen som engasjerende, interessant og 

at den fremmer mestring. Elever som opplever undervisningen som det motsatte kan utvikle 

adferdsmessige problemer, all den tid de ikke opplever mestring eller at undervisningen gir 

mening og relevans. Adferdsproblemer er en stor utfordring i dagens skole (Nordahl 2005 i 

Backmann og Hauge, Fosse 2010). 
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Det er i dag et stort fokus på fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og språkfag. Mange 

elever som lærer best på andre måter strever med å «henge med» i disse fagene. Skolen er 

ikke alltid like tilpasningsdyktig for å ivareta disse elevene. Et for sterkt fokus på de 

akademiske fagene og mindre fokus på yrkesfag kan være med på å skape sosiale forskjeller i 

samfunnet (Kristiansen 2007). Diskusjonen om tilpasset opplæring betyr at vi også diskuterer 

skolens innhold og skolens rolle og mandat i samfunnet.  

 

Ut fra den forskningen vi viser til er det mye som tyder på at skolen ikke lykkes i å tilpasse 

undervisningen for alle elever. Alle elever har rett til tilpasset opplæring, men det essensielle 

spørsmålet er om alle får det. Slik det ser ut i dag kan man heller spørre seg om skolen i 

praksis bidrar til å opprettholde eller skape sosiale skiller. Det er mye som tyder på at den 

vanlige almene pedagogiske virksomheten kan lære av spesialpedagogiske prinsipper og 

motsatt. Mye tyder også på at det er nødvendig å tenke mer i sammenheng mellom 

mangfoldet i skolen, felleskapet og den enkelte elev - det vil blant annet si å generere praksis 

uavhengig av elevenes erfaringsbakgrunn. 

 

 2.7 Oppsummering 

Begrepet og innholdet av tilpasset opplæring har endret seg mye de siste 40 årene. Lillejordet 

(2012) mener at disse endringene over tid kan være en medvirkende årsak til at ledere og 

lærere synes det kan være vanskelig å praktisere tilpasset opplæring. Det synes parallelt som 

om det er vanskelig å finne balanse mellom tilrettelegging av tilpasset opplæring både i 

felleskapet og individuelt. Grongstad mener skolene bør jobbe mye mer for å sikre tilpasset 

opplæring relatert til vanlig undervisning. Dette kan bidra til at færre elever får 

spesialundervisning (Grongstad, 2009).  

 

Det ser også ut til at det er mange ulike definisjoner av begrepet tilpasset opplæring. Både 

forskere og myndigheter synes i visse tilfeller å sammenblande hva som er formålsparagrafer 

og hva som er rettighetsparagrafer. Når da en ledelse skal foreta en skjønnsmessig vurdering 

av i hvilken grad en elev har utbytte av en ordinær opplæring eller ikke, kan det være 

komplekst å forholde seg til hva myndighetene forventer, samtidig som den enkelte ledelse 

må være tydelige på hvordan de definerer begrepet teoretisk og praktisk. Det synes derfor 

som om tilpasset opplæring krever mye av både ledelse og lærere ved den enkelte skole og 
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det blir ekstra belastende når loven om tilpasset opplæring gir rom for skjønnsmessige 

vurderinger. Etter vår forståelse er imidlertid dette ikke så merkelig, da det er rom for skjønn 

i selve lovverket.  

 

Tilpasset opplæring synes å være et vidt begrep å forholde seg til i praksis, da læreren på den 

ene siden skal tilrettelegge for at både den enkelte elev får en tilpasset opplæring relatert til 

egne forutsetninger og alder, men parallelt skal den enkelte elev også lære både individuelt 

og i felleskapet.  Både lederen og læreren skal videre ha en god faglig kompetanse, kunne 

formidle sin kunnskap og kunne mestre å variere arbeidsmetoder, arbeidsmåter, lærestoff og 

fagområder. Dette innebærer både en differensiering og individualisering parallelt med 

tanken om å dyrke inkludering og felleskapstanken. Det synes derfor som nødvendig med 

kontinuerlig god kommunikasjon mellom ledere, lærer og elev, hvor læreren skaper en høy 

bevissthet hos elev om sin egen læringsprosess. Dette ser ut til å være en balansekunst for 

den enkelte lærer. Tilpasset opplæring sammenfaller i stor grad med dette kapitlets 

framstilling av lovverket og hvordan utviklingen av prinsippet og begrepet TPO har foregått i 

norsk skolehistorie. 
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3.TEORETISKE PERSPEKTIVER 
 

Vi vil i dette kapittelet presentere ulike teoretiske perspektiver som vi mener belyser vår 

problemstilling, se disse i lys av våre forskningsspørsmål og senere i oppgaven se det i 

sammenheng med vår analyse og empiri.  

 

Vår problemstilling lyder som følger: 

Hvordan ivaretar skoleledere elevens rett til tilpasset opplæring § 1.3 i barneskolen?  

Vi ser på de ytre forventninger i form av hva som er formulert i lover og dokumenter og hva 

som påvirker selve realiseringsarenaen som blir praktiseringen av loven om tilpasset 

opplæring i praksis. Det er mange påvirkningsfaktorer i en skoles hverdag som kan ha 

innvirkning på hva som teoretisk blir formulert og hva som er gjennomførbart. 

 

For å belyse forskningsspørsmålene benyttes Jorunn Møllers modell (1996) som et teoretisk 

rammeverk. Sett i lys av Møllers modell blir skolen ledet i et krysningspunkt mellom ytre og 

indre faktorer, mellom statlige/nasjonale forventninger og lokale prioriteringer innad på den 

enkelte skole. Vis ser også at ytre og indre rammefaktorer er like vesentlige for skolens drift 

og elevens læring og at det stadig må finnes en tilnærming eller kobling til hverandre for å 

oppnå best mulig resultater.  

 

Vi kan si at skoleledere står i et spenn mellom politisk styring, økonomisk styring og en 

ideologisk styring. Politisk styring er politiske dokumenter som er nedtegnet av politikere i 

Stortinget og andre styringsorganer. Økonomisk styring innebærer at skolene tildeles en 

«pott» med midler til drift og tilrettelegging for læring. Den ideologiske styringen betyr ulike 

mål, læreplaner og retningslinjer fra Utdanningsdepartementet (Møller og Ottesen, 2011). 

 

Vi trenger ulike teoretiske perspektiver for å forstå hvilke utfordringer dagens skoleledere står 

overfor. Dette gjelder også for lærernes skolehverdag.  For å ramme inn forskjellige 

ledelsesutfordringer opereres det med tre idealtypiske kunnskapsregimer i form av hierarki, 

kollegium og nettverk. Dette presenterer ulike styringsformer som kan integreres i hverandre. 

På en annen side kan de utfordre hverandre. Av den grunn er nødvendig at det er en likevekt 

mellom styringsformene for å forhindre at den ene styringslogikken blir mer dominerende enn 
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den andre.  

 

Hierarkiet består som oftest av faste rutiner og strukturer som kan bidra til raske løsninger, 

men samtidig kan denne formen føre til monolog og mindre dialog mellom partene.  

Lærerne har i lange tider styrt sin egen skolehverdag og kollegiet har vært et viktig felleskap. 

Ledelsen har tradisjon for å vise vei og retning, mens personalet har eksistert som et faglig 

forum. Her er det viktig at ledelsen unngår å detaljstyre, slik at lærerne opplever å ha et fritt 

handlingsrom.  

Nettverket fungerer som en arena for faglig diskusjoner og erfaringsdeling og gir mulighet 

kreativ utfoldelse av lærerpraksisen. For å holde fokus på skolens læringsmål og for å få 

gjennomført disse, er skolen avhengig av at ledelsen viser retning for både det etablerte og 

spontane nettverket (Sørhaug 2004 i Møller og Ottesen, 2011).  

 

For å belyse vår problemstilling og forskningsspørsmål har vi valgt å ta utgangspunkt i Jorunn 

Møllers modell som et teoretisk rammeverk (Møller, 1996).  

  



44 
 

 

Modellen viser skolelederes krysningspunkt mellom lov, yrkesutøvelse og pedagogisk 

tradisjon. Det innebærer et stort spenn der rektor skal ivareta mange interesser og dette i en 

svært krevende skolehverdag. Rammefaktorer er med på å gi en rettesnor for hvordan rektorer 
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kan utføre sitt arbeid og som utgjør spenningsfeltet som skoleledere befinner seg i. Dette er 

rammefaktorer som lover, økonomiske rammer og læreplaner og som kommer godt til syne i 

Møllers rammemodell. Skoleledere blir her utsatt for et dilemma, der skoleeier har sine 

forventninger og krav til resultater, samtidig som at rektor skal ta hensyn til økonomi og 

læreres/skolens kultur og identitet. Vi ser at det er en statlig styring av skolen og modellen 

viser at det er ulike former for styring; økonomisk styring, informativ styring og juridisk 

styring.  

 

Modellen viser også at den strukturert slik at den har et legalt og et legitimt fundament. 

Rektorer står mellom nasjonale læringsplaner, økonomiske rammer, lover og regelverk - 

samtidig som de har lærerne og skolens kultur på den andre siden - og her kan det lett oppstå 

ulike interesser og forventninger til skolens drift og prioriteringer. Det kan skape en ubalanse 

mellom det som er formulert som forventninger til gjennomføringen av loven og det som 

faktisk er mulig å praktisere i hverdagen. 

 

Kravet til dokumentasjon vokser og det er et stadig større behov for å kunne sin juss som 

rektor. Skoleledelsen opplever i større og større grad at de skal argumentere for sine valg. 

Samtidig som de økonomiske rammene må ivaretas, stilles det også større forventninger til 

resultater og tilsyn. «Ledelse av utdanningsinstitusjoner er utvilsomt blitt både mer 

mangfoldig og mer krevende de siste åra. Rektor har fått nye og omfattende oppgaver og 

ansvar, blant annet som følge av desentralisering og ansvarliggjøring for elevresultater». 

(Møller og Ottesen, s.16). 

 

La oss se modellen i lys av TPO (Opplæringslova § 1-3), som er vårt fokus, og hvordan 

skolelederes utfordring er i forhold til ivaretakelsen av denne rettigheten. Vi vet at skoleledere 

i økende grad må dokumentere sine vedtak og avgjørelser i forhold til eksterne instanser, 

foresatte og skoleeier. Vi vet også at en rektor må kunne argumentere for sine valg i henhold 

til ivaretakelsen av § 1-3. En skoleledelse har mange faktorer å forholde seg til når de skal 

implementere lovene i praksis. Man kan med sikkerhet si at økonomiske kriterier og rammer 

er svært vesentlig for skolens ivaretakelse av retten til TPO. Dersom skolen velger å ha to 

lærere i et klasserom betyr det økte utgifter. Det samme er bruk av lærere som har smågrupper 

for å drive enten spesialundervisning eller tilpasset opplæring. Rektor og skoleledelsen står jo 

stadig i et dilemma hvorvidt man skal bruke de tildelte ressursene slik eller sånn. Her ser man 

ulike holdninger og oppfatninger hos lærere og foresatte, noe som igjen gir skolelederne et 
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dilemma. Det blir stadig en balansegang mellom ytre og indre forventninger. Det blir dermed 

stadig en vurdering fra rektors side hvilke beslutninger som skal fattes og hvordan man skal 

tilrettelegge for TPO.  

 

I veilederen for spesialundervisning (2014) beskrives det handlingsrom skolene har for å 

samkjøre den ordinære opplæringen med loven om tilpasset opplæring § 1-3 og retten til 

spesialundervisning § 5-1, slik at elevene får et tilfredsstillende skoletilbud. Veilederen 

påpeker sammenhengen mellom lovene, ved at prinsippet om tilpasset opplæring innebærer 

både ordinær undervisning og spesialundervisning. Det er skolens evne til å ivareta den 

enkelte elevs faglige og sosiale utbytte av ordinær undervisning som avgjør i stor grad 

behovet for spesialundervisning. Videre understreker den at spesialundervisning er tilpasset 

opplæring, men ikke motsatt.  

 

Disse faktorene avhenger av hvordan skoleledelsen evner å sikre innholdet og kvaliteten på 

ledelsens kompetanse om lovene, samt kvaliteten på lærernes kompetanse om lovene. 

Skoleledelsen utfordres videre på evnen til å benytte det handlingsrom som er innenfor 

rammen av ordinær opplæring slik at forebyggende tiltak igangsettes. Det er 

fylkeskommunens og kommunens rammer som bestemmer dette handlingsrommet. Rammene 

innebærer lærertetthet, lærernes kompetanse, pedagogisk praksis og ledelse ved den enkelte 

skole. Hvordan skolene kan tilrettelegge for tilpasset opplæring avhenger også av hvordan 

den enkelte kommune og fylkeskommune utnytter ressurser (Veilederen 2014). 

 

I det neste avsnittet vil vi se på teoretiske perspektiv rundt skolelederes anvendelse av juss og 

deres forståelse og utførelse av juridiske spørsmål. Trond Welstad skriver i sin artikkel i boka 

til Jorunn Møller «Rektor som leder og sjef» at det finnes over 400 lover og forskrifter som 

sier noe om den daglige driften av norske skoler (Sunde, 2008). Dette krever at man har stor 

kunnskap om regelverket og at man er dyktig i sin utførelse som skoleleder på det juridiske 

feltet. De aller færreste skoleledere er jurister, men skal allikevel utføre juridisk praksis i 

skolehverdagen.  

 

Sett i lys av vår problemstilling og våre forskningsspørsmål kan dette bli en kompleks 

oppgave for mange. «Skoleledere befinner seg i sitt daglige virke i et krysningspunkt mellom 

mange og delvis motstridende hensyn og interesser, så som økonomiske og faglige ressurser, 

medmenneskelige relasjoner, herunder ansvaret for så vel elevenes psykososiale miljø som 
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faglige utbytte.» (Welstad,s.119 ). Sett i lys av dette kan det være vanskelig å sørge for 

tilpasset opplæring til alle elever, særlig i en virkelighet der interessene ofte er motstridende 

og de økonomiske rammene stramme.  

 

Som i alle andre juridiske sammenhenger henter man svaret og løsninger fra loven.  

Utfordringene kommer imidlertid når loven tolkes ulikt eller når i dette tilfellet skoleledere 

ofte ikke har nok kunnskap om hvordan man skal sikre at alle elever får TPO. Allikevel ser vi 

i dag at jussen får en større og større del av skolelederes oppmerksomhet. Dette ser man blant 

annet i saker der rektor fatter enkeltvedtak, slik at skolene skal ha god dokumentasjon på 

saker som gjelder den enkelte elev. «Både bestemmelsen i Opplæringslova §5-1 og 

Opplæringslova. Kap.9 forutsetter at skolen ved rektor fatter enkeltvedtak etter 

forvaltningslovens § 2b, jf. Opplæringslova. § 15-1. Sakene er også mer sammensatte i 

forhold til klagegjenstanden, og de begrunnelser skolen gir for å fatte de vedtak den gjør.»  

(Welstad, s. 123).  

 

Selv om TPO noe alle elever har rett til å få., er det særlig inn mot spesialundervisning at 

vedtak fattes, og at det er her utfordringen kommer i forhold til å tolke regelverk og lover. 

 

Det er viktig å se at skolelederes rettsanvendelse er krevende og utfordrende. Welstad peker 

på at «Hensikten med å rette fokus på utfordringer og potensial i rettens møte med skolen, og 

drøftelsen ikke er ment som noen kritikk av rektorers eventuelle mangelfulle eller feilaktige 

etterlevelse av rettsreglene» ( Welstad s.123.)  

 

Skoleledere kan mye om og har kjennskap til hvordan enkeltsaker skal vurderes, men det er 

tydelig i mange sammenhenger at den direkte lovanvendelsen er fraværende. Med det menes 

at skoleledere kanskje ikke i tilstrekkelig grad bruker lovverket, men vektlegger andre hensyn 

i sine vurderinger? Dette skal vi komme nærmere inn på i kapitelet om drøfting av analyse og 

empiri.  

 

Et interessant perspektiv er også spørsmålet om hvorvidt juss og pedagogikk er to 

motsetninger der det ene utelukker det andre. Welstad skriver videre på s. 129 : «På bakgrunn 

av observasjoner og tanker, blir det viktig å løfte fram at juss og den praktiske skolehverdag 

ikke nødvendigvis er forskjellige eller motstridende størrelser.» Han retter også søkelyset på 

at loven må være tilgjengelig og anvendelig for alle, slik at den lettere blir tatt i bruk. 
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Som nevnt tidligere er det mange kriterier som må være tilstede for at lovgivningen skal 

følges og benyttes. «At samfunnet legger føringer for opplæringen gjennom lovgivningen, 

legal styring, er kun ett av flere styringsmidler i skolen. Det legges også føringer for skolens 

prioriteringer og drift gjennom økonomiske virkemidler knyttet til ressurstilførsel. Et tredje 

sett styringsmidler knytter seg til kontroll fra statens side i form av tilbakerapportering og 

evaluering (i Welstad, s. 131).  Mange skoleledere opplever nok at jussen er tidkrevende både 

fordi det tar tid å sette seg inn i det, samt at hensynet til mange andre instanser og parter skal 

ivaretas.  

 

I følge Sørhaug (2004) trenger vi ulike teoretiske perspektiver på skolelederes og læreres 

praksis, for å få innblikk i ledelsesutfordringene som er relatert til iverksetting av forandringer 

i skolen. Man kan dele inn ulike type ledelsesutfordringer i tre idealtypiske 

kunnskapsregimer; hierarki, kollegium og nettverk (Sørhaug, 2004 i Møller og Ottesen, 

2011). Den enkelte skoles kultur og tradisjon er ofte vesentlig for hvilke prioriteringer som 

tas. Den er avgjørende for lærernes holdninger, det legger grunnlaget for faglige diskusjoner 

og til syvende og sist for elevens læring. Det er heller ikke alltid at midlene som tildeles og 

forventninger til resultater sammenfatter med hverandre (Sørhaug, 2004 i Møller og Ottesen, 

2011).  

 

Et annet element som har innvirkning på tilretteleggingen av tilpasset opplæring er at det 

perspektiv en skoleleder velger å ha, vil påvirke selve realiseringen av tilpasset opplæring. 

Det kan være en faktor som påvirker sammenhengen mellom formuleringsarenaen og 

realiseringsarenaen av tilpasset opplæring. Artikkelen til Eirik S. Jensen (2013), «Et 

skolelederperspektiv på tilpasset opplæring» i Norsk pedagogisk tidsskrift, avdekker ulike 

roller skoleledere kan innta og kan i praksis være utslagsgivende på tilretteleggingen av 

tilpasset opplæring. Artikkelen baserer seg på en kvalitativ undersøkelse, der åtte erfarne og 

utviklingsorienterte skoleledere fra utvalgte grunnskoler i Sogn og Fjordane ble intervjuet. I 

artikkelen analyserer Jensen skolelederes uttalte holdninger og prioriteringer knyttet til ledelse 

og tilpasset opplæring og med utgangspunkt i Ichak Adizes teori (1988) og identifiserer de 

fire ulike lederfunksjonene «administrator», «entreprenør», «produsent» og «integrator». 

Lederen som tilrettelegger for organisasjonsutvikling kalles «administrator». Som 

«entreprenør» er lederen en kreativ og nytenkende igangsetter av utvikling. «Produsenten» er 
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opptatt av prinsipielle føringer, påviste resultater og implementering av den nyvunne 

erfaringen. Den siste funksjonen kalles «integratoren», den som motiverer, samler og skaper 

en helhet. Jensen (2013) hevder at summen av disse funksjonene vil gi god ledelse av tilpasset 

opplæring.  

 

Det fremkommer av undersøkelsen at for å få til en vellykket tilpasset opplæring (tilpasset 

opplæring vil heretter forkortes til TPO) er det nødvendig med nok lærere og at de har god 

kompetanse og holdning til å gjennomføre TPO, samt godt utarbeidede strukturer og 

administrative virkemidler som er integrert i pedagogisk ledelse.    

Jensens undersøkelse (2013) viser videre at i rollen som administrator mente rektorene at det 

inneholdt en kontrollfunksjon. Det viste seg ved at lærerne forventer at forholdene legges til 

rette og at lederen holder seg unna den praktiske gjennomføringen av undervisningen, samt at 

rektorene vektlegger timeplanen og sammensettingen av lærerteamene. Det er også en 

nødvendighet at skoleledelsen har oversikt over elever som er under kritisk grense på ulike 

prøver for å følge opp disse sakene i samarbeid med lærerne og igangsette nødvendige tiltak.  

 

Som entreprenør var rektorene svært opptatte av å kunne tilrettelegge rammene for nye og 

varierte læringsarenaer som for eksempel varierte kulturtilbud og uteskole, for å få elevene til 

å trives og utvikle seg (Jensen, 2013). 

 

Som produsenter var rektorene svært fokusert på resultater fra eksamener og nasjonale prøver. 

Resultatene blir en målestokk for kvaliteten på deres skole. Nasjonale prøver blir i stor grad 

styrende for hvordan skolen og klassene jobber. De ønsker alle mindre grad av 

spesialundervisning, da dette kan virke stigmatiserende og segregerende - og det er en dårlig 

utnyttelse av ressurser og elever mister mye av fellesundervisningen. Det er bedre å 

tilrettelegge for tilpasset undervisning for den enkelte i klasserommet (Jensen, 2013). 

 

I rollen som integrator la rektorene stor vekt på motivasjon og felles mål relatert til tilpasset 

opplæring. De mente det var viktig med systemiske møteordninger mellom teamene og rektor 

i form av at rektor blir informert om det daglige arbeidet i klassene og at møtene ble benyttet 

til å reflektere rundt undervisning og tilpasset opplæring. Dette kunne også bidra til å dempe 

eventuelle konflikter i lærerkollegiet (Jensen, 2013). 
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Det interessante i denne undersøkelsen er at rektorene anser administrativ og pedagogisk 

ledelse mer eller mindre som likeverdig i form av at pedagogiske refleksjoner ligger til grunn 

når administrative og organisatoriske tiltak igangsettes. Undersøkelsen gjenspeiler at rektorer 

i dag engasjerer seg i hva som skjer i klasserommet selv om de ikke er fysisk tilstede.  

 

OECD-undersøkelsen TALIS viser at norske skoleledere engasjerer seg for lite i utviklingen 

av god klasseromspraksis og at det synes å være en svak kultur for evaluering og 

tilbakemelding på lærerarbeid. Det ser ut til at norske skoleledere er på god vei til å bli mer 

deltakende helhetlig i prosessen for å sikre tilpasset opplæring i dagens skole. 

 

Vi ser at våre teoretiske perspektiver inneholder flere av de samme problemstillingene knyttet 

til skolelederes ivaretakelse av retten til tilpasset opplæring. De setter alle søkelyset på 

rektorers dilemma i forhold til lov, pedagogisk tradisjon og yrkesutøvelse. Vi kommer senere 

i oppgaven til å drøfte utfordringene knyttet til dette og dykke enda dypere ned i materien på 

de empiriske data og den analysen vi har. 
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4. METODE 
 

I metodedelen presenteres og begrunnes valg av metodene dokumentanalyse og kvalitativt 

intervju, samt utvalg og det empiriske materialet som blir grunnlaget for analysen og 

diskusjon. Vi vil til slutt si noe om de etiske kriterier for valg av metode. 

 

4.1 Dokumentanalyse 
Som datainnsamlingsmetode har vi i denne besvarelsen valgt dokumentanalyse. Vi har valgt 

kvalitativ innholdsanalyse og ikke kvantitativ. Kvalitativ innholdsanalyse består av en 

systematisk gjennomgang av dokumenter. Det innebærer en kategorisering av innhold og 

registrering av data som er vesentlig for problemstillingen. Datainnsamlingen og selve 

analysen vil være parallelle prosesser. Gjennom prosessen har vi tilegnet oss faglig 

kompetanse og personlig innsikt i problemstillingens tematikk. Dette gav retning for videre 

arbeid og avdekket områder med behov for utdypning som ville bli nødvendig for analysen.  

 

Slike prosesser er ofte krevende og uforutsigbare, denne var intet unntak. En god 

gjennomføring innebærer at den følges tett opp av dem som forsker. Det var vanskelig å 

detaljplanlegge og planene ble ofte endret underveis. Gjennom problemstilling hadde vi 

dannet et fokus for datainnsamlingen. Den bidro til å avklare aktuelle temaer og hvilke 

dokumenter som burde vektlegges. 

 

Det ble viktig å innta en kritisk tilnærming til tekstene og se dem i en kontekstuell 

sammenheng. Datainnsamlingens forarbeid bestod i å vurdere tilgjengelighet av data, men 

vurderingen vil ikke omfatte alle tekstene, da andre datakilder ble  aktuelle i løpet av 

prosessen.  

 

Vi anså at en kontinuerlig vurdering av tekstenes relevans for problemstillingen ville bidra til 

å forsterke tekstenes troverdighet som kilde. Videre ble det vesentlig å se på hvem og hva 

tekstene er representative for, samt betrakte tekstens originale budskap. De 

forskningsspørsmålene og konkretisering til spørsmål til tekstene vil bidra til å velge ut og  
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registrere relevant innhold og danne grunnlag for kategoriseringer.  

 

Under hele forskningsprosessen ble det en vekselvirkning mellom datainnsamling og analyse, 

hvor tekstene ble sett i sammenheng med problemstillingen og deler av innholdet ble vurdert i 

forhold til hverandre. Ved hjelp av kategorisering ble det utarbeidet begreper og en mer 

helhetlig forståelse av tekstene, samt at man fikk et klarere fokus på problemstillingen 

(Grønmo, 2004). 

 

En dokumentanalyse er en hermeneutisk prosess, dvs. at selve datainnsamlingen og analysen 

vil være parallelle og uforutsigbare prosesser.  Det vil si at våre forskningsspørsmål ble 

veiledende for å finne svar i ulike tekster, men parallelt ble det også en kontinuerlig endring 

av både forskningsspørsmålene og problemstillingen. Vi prøvde å foreta en objektiv vurdering 

som forskere ved å være bevisste på kvaliteten på utvelgingen av tekster. Vi så tekstene i 

sammenheng med andre kilder og vurderte tekstens innhold relatert til sammenhengen for 

øvrig. For å oppnå en helhetlig forståelse er det viktig å ha et bredt utvalg av dokumenter som 

er vesentlige for problemstillingen, samt unngå at tolkningen av tekstene blir ensidig. På 

bakgrunn av dette er det viktig med nevnte forskningsspørsmål og spørsmål til teksten som 

utgangspunkt for kategoriseringer. Som forskere bør vi benytte tekster som er troverdige for å 

opprettholde en kildekritisk forståelse. Vår kontekstuelle forståelse forutsetter at vi har 

kunnskap om hvem teksten er ment for og hvilken relevans teksten har til vår problemstilling 

(Grønmo, 2004). 

 

Vi valgte i stor grad å benytte sekundære litteraturkilder som blant annet Jenssen og Lillejord, 

(2009) og Dale & Wærnes for å innhente informasjon om eventuelle aktuelle dokumenter som 

kunne belyse vår problemstilling. VI valgte av den grunn å benytte en rekke 

stortingsmeldinger som belyste den politiske og historiske utviklingen av formuleringene av 

begrepet tilpasset opplæring gjennom stortingsmeldinger. Dette sier noe om hvordan begrepet 

har blitt til og benyttet på formuleringsarenaen og lite om hvordan det har fungert i praksis på 

realiseringsarenaen.  

 

Følgende stortingsmeldinger er blitt benyttet med følgende valgte faktorer: 
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TPO og spesialundervisning ble oppfattet som likesinnede begreper på 1980-tallet blant annet 

ifølge St. melding nr. 62 (1982-1983).  

I St.meld. nr. 29 (1994-95) ble det vektlagt at individuelle hensyn betraktes i relasjon til 

nødvendigheten av felles opplevelser i en inkluderende skole (i Jenssen og Lillejord, 2009).  I 

løpet av samme periode ble den enkelte elev mer viktig, parallelt med felleskaps- og 

inkluderingstanken.  

 

St. melding nr. 23 (1997-98) påpekte at tilpasset opplæring var for alle elever, samt at 

undervisning av elever med særskilte behov skulle foregå i klasserommet (Jenssen og 

Lillejord, 2009).   

 

St. melding nr. 25 (1998-99) understreket viktigheten av pedagogisk differensiering på grunn 

av at en klasse kan bestå av en svært sammensatt elevgruppe og av den grunn kan det være 

komplisert å tilfredsstille alles opplæringsbehov. 

I St.meld. nr. 28 (1998-99) var fokus på individet enda mer markant og tydelig. 

 

Og som nevnt tidligere, i St.meld.nr nr. 30 (2003-04) ble det gitt klare retningslinjer for at et 

fåtall elever skulle ha rett til spesialundervisning, samt at TPO og differensiering ble mer 

individualisert. 

Og da det ble nye regjering i 2005 ble individualiseringstanken dempet ned og 

felleskapstanken vektlagt (St.meld. nr. 31, 2007-08).  

 

Vi har parallelt prøvd å analysere aktuelle lærerplaner som M87 og Kunnskapsløftet (2006), 

for ytterligere å påpeke hva som blir formulert om tilpasset opplæring, som ble 

retningsgivende dokumenter for hvordan skoleledere og lærere skulle tilrettelegge for TPO i 

undervisningen. 

 

  4.2 Utvalg og begrunnelse 
Poenget med forskningen vår er finne ut mer om hvordan den enkelte rektor oppfatter TPO og 

hvordan de indre og ytre rammefaktorene påvirker det daglige arbeidet med TPO. Vi ønsket 
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også å få kartlagt hvordan disse elementene har innvirkning på valg av hjelpemidler i 

tilretteleggingen av TPO. Av den grunn har vi valgt et forskningsdesign bestående av to 

kvalitative intervjuer med to rektorer i barneskolen. Et kvalitativt intervju vil danne et mer 

nyansert syn på materialet, noe som er meningen med vår forskning av TPO. Ved å ha en 

direkte kontakt med intervjuobjektene, er det mulig å følge opp aktuelle forekomster med 

utdypende spørsmål.  

 

Hvem var informantene?  

 

Skolelederne vi intervjuet jobber ved to ulike barneskoler i to forskjellige kommuner. En av 

grunnene til at vi valgte disse skolene var at det var to forskjellige kommuner . Begge 

rektorene var kvinner, noe som var et tilfeldig valg. Kjønn har liten betydning relatert til vår 

problemstilling. Vår intensjon var å få kjennskap til hvordan skolelederne forholder seg til 

tilpasset opplæring. Det kan gi et innblikk i en skoleleders ivaretakelse av retten til tilpasset 

opplæring, samt hvilke rammebetingelser som har innvirkning på tilretteleggingen. 

Intervjuobjektene er elitepersoner, noe som innebærer at de har mye kompetanse og erfaring 

med TPO - og av den grunn bør intervjuerne inneha tilsvarende mye fagkunnskap om området 

(Kvale, 2009). Dette er viktig for å unngå en asymmetrisk maktbalanse mellom partene, noe 

som kan forhindre den reelle fortellingen til intervjuobjektet  Vi opplevde at begge 

intervjuene var preget av en symmetrisk kommunikasjon, hvor begge parter utfylte sine roller. 

 

Vi har valgt ut to skoleledere som jobber på to ulike barneskoler lokalisert i forskjellige 

kommuner på Østlandet. Vi har anonymisert navnene både på rektorene og på skolene, så de 

ikke skal kunne gjenkjennes. «Mia» og «Silje» er to rektorer som har ulik erfaringsbakgrunn 

og som arbeider på forskjellige vis i forhold til temaet tilpasset opplæring. Både rektorenes 

bakgrunn og skolenes beliggenhet og kultur danner grunnlaget for rektorenes arbeidspraksis. 

Mia er rektor på «Rødkløveren skole» i og Silje er på «Solbakken skole».   

 

«Mia» er 45 år. Hun har jobbet ved denne barneskolen i 3 år. Hun har tidligere jobbet på fire 

forskjellige skoler som skoleleder og har 16 års erfaring som skoleleder, men har kun vært 

skoleleder i denne bykommunen, som er en av Norges største, i tre år. Skolen har ca 100 

ansatte, deriblant er det fem skoleledere. Skolen har en sammensatt elevgruppe med to 

mottaksklasser som vi kaller en alfabetiseringsklasse og en innføringsklasse. Det er for elever 

som er innvandrere og ikke kan norsk. Elever som ikke har gått på skole før, er plassert i 
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alfabetiseringsklassen og de andre i innføringsklassen. Vi har et ordinært tilbud fra 1. til 7. 

trinn med tre paralleller på hvert trinn, samt at vi har en spesialavdeling med 30 elever. 

Sistnevnte elever er inkludert i klasser, men har stort sett egne grupperinger. Det er elever 

med ulike diagnoser og funksjonshemninger, alt fra autismespektret til 

multifunksjonshemninger. Det er 5 grupper med 6 elever i hver.  

De som jobber der har eller tar master i spesialpedagogikk, men noen har 

undervisningskompetanse og andre har ikke det.  

 

Det har skjedd store endringer i løpet av de 3 årene Mia har jobbet som rektor her. Over 

halvparten av lærerne ble byttet ut for to år siden av ulike årsaker som hyppige lederbytter, 

skifte av jobb for noen, mens andre gikk av med pensjon. De fleste lærerne er unge og ferske i 

jobben. Alle ansatte på kontoret og i ledelsen er nyansatte. Mia opplever at hun  var med å 

starte en hel ny skole for 3 år tilbake. Hun hadde en opplevelse av at hun måtte innføre nye 

rutiner. 

 

«Silje» på Solbakken skole er 60 år. Hun har jobbet ved denne barneskolen i 4 år. Hun har 

jobbet som skoleleder de siste 20 årene. De siste 6 årene har hun arbeidet som rektor ved 2 

barneskoler. Denne skolen har ca.50 ansatte og 350 elever. I tillegg er det SFO, mottaksklasse 

for nyankomne minoritetsspråklige og avdeling for multifunksjonshemmede barn. Skolen har 

ca 30 % minoritetsspråklige barn og er en 1-7 skole.  

 

Skolen ligger i et blokkområde med mange minoritetsspråklige barn. Den ligger tett opptil 

naturen og dette er noe skolen benytter seg mye av i undervisningen. De ansatte er en 

sammensatt gruppe av lærere, skoleassistenter, spesialpedagoger, helsesøster og SFO-

personale. Ledergruppen består av rektor, assisterende rektor, ressurskoordinator og SFO-

leder. Skolen har et ressursteam og et PALS-team (PALS står for positiv, anerkjennende og 

læringsstøttende kommunikasjon). Skolen samarbeider også med eksterne instanser som PPT, 

Barnevern og BUP. Ressursteamet er satt sammen av skolens ledelse, lærere, 

ressurskoordinator og andre instanser man måtte ha behov for i enkelte elevsaker. De har 

regelmessige møter der enkeltsaker blir behandlet. PALS-teamet møtes en gang pr uke for å 

diskutere skolens forventninger til elevenes og lærernes praksis i forhold til omsorg, ansvar og 

respekt på de ulike arenaer som for eksempel klasserom, garderobe, musikkrom, sløydsal etc. 
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4.3 Intervjuet og vår egen rolle. 
 
Hensikten med å gjennomføre intervjuene var å undersøke hvordan rektorer oppfatter og 

praktiserer Opplæringslova §1-3 på sine skoler. Vi gjennomførte to intervjuer og har valgt 

intervju som metode for å forstå skoleledernes håndtering av tilpasset opplæring.  

 

Kvale (2009) mener at et forskningsintervju fungerer som et godt eller dårlig håndverk, og 

hevder at det er intervjuerens kompetanse som er av avgjørende betydning på hvilken kvalitet 

det blir på den informasjonen informanten formidler (Kvale, 2009). Under selve intervjuene 

opptrer vi derfor tydelig når et tema er ferdigbehandlet og når man starter på neste tema, slik 

at intervjupersonene vet når temaet er ferdigbehandlet og man begynner på et nytt emne, som 

beskrevet av Kvale (2009). 

 

Det første vi gjorde før gjennomføringen av et intervju, var å sende ut et informativt brev. Vi 

informerte om problemstillingen og temaet for oppgaven. Deretter gjennomførte vi en 

uformell samtale før det egentlige intervjuet. Disse handlingene bidro til økt tillit og trygghet 

hos intervjupersonene, samt at vi antok at det ville føre til økt kvalitet ved gjennomføring av 

selve intervjuene. Intervjuene ble gjennomført på skoleledernes kontor og hvert av intervjuene 

varte i 60 minutter. Det ble benyttet digital opptaker under intervjuene, og intervjuene ble 

transkribert i etterkant. På forhånd hadde vi satt oss godt inn i de forutsetninger som en 

intervjuer bør inneha under intervjuet. Vi erfarte en balansegang under selve intervjuene, hvor 

vi prøvde både å påvirke intervjuene i en bestemt retning for å få svar på de ønskede 

problemstillingene, samtidig som vi unngikk ledende spørsmål.  

 

Kvale (2009) påpeker viktigheten av de dynamiske sidene ved intervjuet, noe vi forsøkte å 

gjennomføre ved å starte opp med enkelte faktaspørsmål og gradvis komme inn på mer 

grunnleggende og etiske dilemmaer. Det var også interessant at rektorenes forestilling om 

tolkning av loven og hvordan de tenker at de har gjennomført den i praksis, er like vesentlig 

som det arbeidet de faktisk praktiserer i skolehverdagen.  

 

I kvalitative forskningsintervjuer eksisterer asymmetriske maktforhold, noe som innebærer at 

et intervju ikke er en åpen samtale mellom to likestilte parter. Intervjueren besitter den 

vitenskapelige kunnskap, avgjør aktuelle temaer, stiller spørsmål og avgjør hvilke svar som 
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skal utdypes (Kvale, 2009). Vi var bevisste på disse forholdene under analysen i det empiriske 

materialet. Noen av svarene er valgt bort i selve kodingen og analysen fordi enkelte deler ble 

uvesentlige relatert til problemstillingene og spørsmålene (Kvale, 2009).  

 

Kvale presenterer for øvrig en rekke kvalitetskriterier ved en intervjuundersøkelse. Man bør i 

denne sammenheng ta i betraktning om svarene er spontane, innholdsrike og relevante. Følger 

intervjueren opp spørsmålene? Vi opplevde at intervjuobjektene hadde både innholdsrike, 

spontane og relevante svar, ved at de startet med å svare og deretter fulgte de opp med den 

ene assosiasjonen etter den andre. Vi fulgte i stor grad opp spørsmålene, ved å spørre mer 

utfyllende eller avklarende når vi som intervjuere lurte på noe ved fortellingen (Kvale, 2009). 

 

Materialet ble kodet etter en transkribering av intervjuene. Det ble plukket ut temaer basert på 

spørsmålene og samsvarende og ulike svar fra skolelederne. Deretter ble nye strukturer og 

problemstillinger utarbeidet etter den første bearbeidelsen. Utfra det kodede materialet ble det 

plukket ut ulike temaer som var vesentlige for å belyse ulike sider ved problemstillingen. 

Våre teoretiske perspektiver i kapitel 2 om utdanningsledelse er utgangspunktet for hvordan 

analysen av dataene er satt opp tematisk. Tema for tema presenteres og tilslutt en 

oppsummering i samsvar med problemstillingen og forskningsspørsmål.  

 

Styrken ved å være to i dette forskningsarbeidet har blant annet vært at vi jobber i ulike deler 

av barneskolen. Den ene jobber i vanlig barneskole og den andre jobber i en spesialskole. Det 

har bidratt til at vi har hatt ulik erfaring og perspektiver knyttet opp mot loven om tilpasset 

opplæring §1-3, noe som parallelt har hjulpet oss til å ha en distanse til selve materialet i de 

ulike fasene i oppgaveskrivingen. Vi valgte å undersøke to barneskoler fordi vi begge i stor 

grad hadde praktisk erfaring med tilpasset opplæring. Vi intervjuet hver vår rektor, noe som 

både var en styrke og kunne være en svakhet. Styrken var at vi kommuniserte rett etter 

intervjuene i form av at vi diskuterte hvordan vi opplevde prosessen i intervjuet og inntrykket 

av konteksten i selve intervjuprosessen. Vi drøftet også svarene rektorene hadde gitt på hvert 

enkelt spørsmål. Svakheten ved at vi ikke intervjuet sammen, kan være en mangel av 

observasjon fra den ene parten, noe som kunne ha minsket intervjuerens subjektivitet av 

intervjuet. Det at vi har vært to som har utarbeidet oppgaven under både intervju og analysen, 

har i stor grad bidratt til økt reliabilitet. Vi mener at det også øker reliabiliteten i både 

intervju- og i analyseprosessen at vi gjorde et grundig forarbeid ved utarbeiding av spørsmål 

og var to som jobbet med oppgaven. Vi brukte lang tid på å formulere og reformulere 
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spørsmålene, hadde kontinuerlige dialoger om egen rolle og inntrykket av selve intervjuet, 

utarbeiding av et system for transkribering og koding og materialet ble vurdert i felleskap. 

Problemstillingen og aktuelle temaer ble førende for kategorisering av spørsmålene. Svarene 

ble plassert ved hjelp av fargekoder, samt delt inn i aktuelle temaer. På denne måten har vi 

prøvd å minske muligheten for «en vilkårlig subjektivitet» (Kvale, 2009). 

 

Det kan altså være både være en svakhet og en styrke å være to i forskningsarbeidet. Vi har 

spisset spørsmålene gjennom diskusjoner. Risikoen her kan være at man søker i for høy grad å 

finne en enighet, slik at man i prosessen mister en del nyanser. Styrken ved å være to kan 

være at arbeidet blir mer gjennomarbeidet, samt at man i større grad kan reflektere sammen. 

En annen utfordrende faktor ved å være to er at man parallelt med å sette seg inn i egne tanker 

må forholde seg til andres innfallsvinkler. Vi antar at disse elementene i sum har styrket 

validiteten av arbeidet. 

 

4.4 Validitet, realibilitet og generaliserbarhet 
 

Kvale (2009) sier at i kvalitativ forskning anvender man gjerne troverdighet (validitet), 

styrke (reliabilitet) og overførbarhet (generalisering).  

 

Vi har gjennomført to intervjuer med to skoleledere i to barneskoler. Vi opplevde at svarene i 

stor grad matchet problemstillingen vår. Det vil si at det ser ut som at vi både har sikret 

begrepsvaliditet og innholdsvaliditet. Begrepsvaliditet vil si at valgte begreper er troverdige 

relatert til problemstillingen. Innholdsvaliditet vil si at valgte tekster i dokumentanalyse og 

spørsmålene i intervjuet samsvarer. Det vil også si at reliabiliteten i stor grad også overholdes, 

i form av at vi var to som intervjuet, at vi kontinuerlig kommuniserte med hverandre og at 

vårt litteratursøk har bekreftet at vi har kvalitetssikret problemstilling og innfallsvinkel til 

teorier, valg av styringsdokumenter og metoder. 

 

Validitet innebærer at en metode har en forsvarlig kvalitet til å undersøke 

forskningsmaterialet. Vi har sikret validitet ved å intervjue flere enn en skoleleder, samt ved å 

stille flere spørsmål rundt samme tema. Kvale (2009) hevder at intervjuerens evner, 
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personlige skjønn og relasjonen mellom intervjuobjekt og intervjuer avgjør kvaliteten på 

intervjuet. Vi sammenlignet svarerne til intervjuobjektene, for å opprettholde en viss 

objektivitet.  

 

Forskningsresultatenes konsistens og troverdighet avhenger også av reliabilitet, noe som 

innebærer i hvilken grad andre forskere kan reprodusere forskningsresultatet på andre 

tidspunkt. I kvalitativ forskning er generalisering av forskningsresultater mindre vanlig, da det 

som oftest er for få intervjuobjekter.  

 

Vi har ikke grunnlag for å generalisere grunnet for få intervjuobjekter. Hensikten med denne 

oppgaven er imidlertid ikke å generalisere, men å gå i dybden på en problemstilling og å få 

frem et nyansert bilde av konteksten. Vår intensjon med oppgaven har vært å fremme enkelte 

tendenser av begrepsforståelsen av TPO og hvordan rektorene tilrettelegger og praktiserer 

loven om tilpasset opplæring i barneskolen gjennom en analytisk gjennomgang og refleksjon 

rundt empirien. På den måten har vi foretatt en analytisk generalisering (Kvale, 2009). 

 

  

4.5 Etiske betraktninger 
I starten på arbeidet med masteroppgaven sendte vi en formell søknad til NSD og et brev til 

intervjuobjektene før gjennomføring av intervjuene. På den måten ivaretok vi de etiske 

sidene. Vi informerte i brevet om hvordan vi kom til å ivareta konfidensialiteten underveis i 

vår studie. Intervjuene ble tatt opp som lydopptak. Det var for å få korrekt ordlyd i rektorenes 

svar underveis i intervjuene. I selve transkriberingsprosessen er svarene forsøkt anonymisert, 

slik at ikke rektorenes identitet skal kunne bli gjenkjent.  

 

Analyseprosessen av intervjuene innebærer en etisk utfordring i form av hvordan svarene 

benyttes og analyseres i etterkant. Denne faktoren avhenger i stor grad av hvilken type 

relasjon som oppsto mellom intervjueren og intervjuobjektet. Det avhenger videre av hvilken 

grad intervjueren mestret å tilrettelegge for at intervjuobjektet opplevde å være trygg og 

kunne prate åpent. Noe som kan bidra til å styrke denne relasjonen i positiv retning, er valget 

av det fysiske rom. Vi valgte av den grunn å gjennomføre intervjuene ved intervjuobjektenes 

arbeidsplass og på deres kontorer.  
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Vi har ikke involvert intervjuobjektene til å kunne ytre sine meninger i selve analysearbeidet. 

På en annen side er objektiviteten i stor grad opprettholdt ved at vi har vært to i 

tolkningsprosessen og også av den grunn er de etiske hensyn ivaretatt. Vi har også prøvd å 

forme spørsmålene mest mulig åpne og minst mulig ledende og kritiske (Kvale, 2009). 

 

De etiske sidene bør ta i betraktning i hvilken grad empirien har «fordelaktige konsekvenser» 

for deltakerne (Kvale, 2009).  I denne sammenheng har vår intensjon vært å gjøre skoleledere 

og oss selv mer bevisst på loven om og praksisen av TPO. 

 

Når Kvale (2009) hevder at det er nødvendig å ta hensyn til mulige etiske krenkelser i en 

kvalitativ forskningsprosess, har vi i denne sammenheng prøvd å ta hensyn til 

intervjuobjektenes følelser, ved å forholde oss mest mulig nøytrale under intervjuene. Vi 

opplevde noe skepsis hos det eneintervjuobjektet, men etter en liten oppklaring rundt 

spørsmålet, virket dette intervjuobjektet rolig og nøytral. Vi har allikevel i vår tolkning 

forsøkt å være mest mulig nøytral (Kvale, 2009). 

 

4.6 Oppsummering 
 

I dette kapitlet har vi beskrevet hva slags metoder vi har benyttet som dokumentanalyse og 

kvalitativt intervju. Videre er det sagt noe om begrunnelse for utvalg, gjennomføringen av 

selve intervjuet og vår egen rolle i prosessen. Det er også blitt redegjort for validitet, 

realibilitet og generaliserbarhet, samt at det er gjort noen etiske betraktninger til slu 
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5. ANALYSE AV EMPIRI 
 

Vi har valgt en rekke dokumenter, i hovedsak stortingsmeldinger, som kan beskrive historiske 

og politiske utviklingstrekk for tilpasset opplæring fra 1970/80-tallet og til langt utpå 2000-

tallet. Dokumentene viser det politiske styringsnivå Møller (2006) beskriver i sin modell. De 

økonomiske, juridiske, administrative, informative og nasjonale vurderingene en skoleledelse 

må forholde seg til relatert til å lede en skole. Vi har også sett nærmere på de andre faktorene i 

Møllers modell i forhold til hvordan våre informanter opplevde sin skolelederrolle. Til slutt 

har vi sett på Jensens 4 lederfunksjoner opp mot våre informanter. Hva slags roller har de i sin 

praksis? 

 

5.1 En politisk - historisk dokumentanalyse på 
makronivå 
I følge Dale (2008) er det mye som tyder på at tilpasset opplæring ble knyttet til elever som 

slet på skolen til langt ut på 1990-tallet, noe som ble en følge av intensjonene fra 1970-tallet 

og i M87. TPO og spesialundervisning ble oppfattet som likesinnede begreper også på 1980-

tallet, ifølge St.melding nr. 62 (1982-1983) (i Jenssen og Lillejord, 2009). Utover på 1990-

tallet ble inkludering i felleskapet vektlagt. Dette medførte at elever med særskilte behov 

skulle inkluderes i det sosiale, faglige og kulturelle felleskapet på lik linje som andre elever. 

Individuelle hensyn betraktes i relasjon til nødvendigheten av felles opplevelser i en 

inkluderende skole (St.meld. nr. 29 (1994-95), i Jenssen og Lillejord, 2009).   

 

I løpet av samme periode ble den enkelte elev mer viktig, parallelt med felleskaps- og 

inkluderingstanken. St. melding nr. 23 (1997-98) påpekte at tilpasset opplæring var for alle 

elever, samt at undervisning av elever med særskilte behov skulle foregå i klasserommet 

(Jenssen og Lillejord, 2009).  St.meld. nr. 25 (1998-99) understreket viktigheten av 

pedagogisk differensiering på grunn av at en klasse kan bestå av en svært sammensatt 

elevgruppe og av den grunn kan det være komplisert å tilfredsstille alles opplæringsbehov. 

Det har ikke tidligere vært vektlagt at læreren skulle fokusere så mye på den enkelte elev, 

bortsett fra i spesialundervisningen i klasserommet.  
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I St.meld. nr. 28 (1998-99) var fokus på individet enda mer markant og tydelig og som nevnt 

tidligere, stod det blant annet at arbeidet med å gi elever likeverdig opplæring må ta 

utgangspunkt i evner, forutsetninger, bakgrunn og interesser hos den enkelte. Begrepet 

likeverdig opplæring viste til at elever med forskjellig bakgrunn og forutsetninger måtte 

undervises og veiledes forskjellig, for å oppnå samme muligheter og resultater.   

I St.meld. nr. 28 (1998-99) var vektleggingen av individet altså tydeligere, og her blir 

begrepet likeverdig opplæring forsterket som en gjeldende sentral føring (Jenssen og 

Lillejord, 2009, Welstad, 2016).  

 

Stortinget dannet kvalitetsutvalget i 2001. Deres jobb var å vurdere innhold, kvalitet og 

organisering av grunnopplæring. De foreslo blant annet forsterket tilpasset opplæring for alle 

elever. For å skape bedre læringsutbytte hos den enkelte elev og styrke kvaliteten i skolen, ble 

den enkelte elevs indre motivasjon vektlagt (Jenssen og Lillejord, 2009). De forslo parallelt å 

fjerne retten til spesialundervisning og erstatte den med en styrket tilpasset opplæring. 

Politikerne godtok ikke forslaget grunnet at elever med særskilte behov måtte ha individuelle 

rettigheter. Det førte til at det i St.meld.nr nr. 30 (2003-04) ble gitt klare retningslinjer for at et 

fåtall elever skulle ha rett til spesialundervisning, samt at TPO og differensiering ble mer 

individualisert. På en måte ble tilpasset opplæring og spesialundervisning mer utydelig. 

 

Da det ble nye regjering i 2005, ble individualiseringstanken dempet ned og felleskapstanken 

mer vektlagt (St.meld. nr. 31, 2007-08). Meldingen påpeker at tilpasset opplæring er 

komplisert i praksis, samt at tilpasset opplæring har ført til en økt individualisering i skolens 

praksis (Jenssen og Lillejord, 2009, Welstad, 2016).   

 

I kunnskapsløftet (LK 06) fremmes prinsipper om opplæring, hvor felleskapet med andre 

elever er viktig i læringsarbeidet. Læreren må tilrettelegge for at alle elever uavhengig av 

faglig nivå og forutsetninger får nødvendig støtte og utfordringer innen samme klasse, gruppe 

og tidsrom. Vi ser at felleskapet er mer vektlagt, men det eksisterer fremdeles individualitet 

(Jenssen og Lillejord, 2009, Welstad, 2016).  Fosse (2011) hevder at retten til likeverdig 

utdanning skal tilrettelegges gjennom tilpasset opplæring og det er det overordnede prinsipp i 

L06, men at dette blir gjeldende for selvgående elever som må ta ansvar for egen 

læringsprosess. Det er i liten grad tilpasset elever med spesielle behov. Samtidig peker Fosse 

(2011) på at TPO i høy grad retter seg til selvstendige og tilpasningsdyktige elever, da mye 
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ansvar for læringsprosessen legges på elevene, og at det er lite fokus på elever med spesielle 

behov.   

 

Loven om tilpasset opplæring (§ 1-2) ble flyttet i 2008 til en egen forskrift i §1-3 

(Opplæringslova §3-1), samt at tidlig innsats ble vektlagt i loven. Hensikten var at tilpasset 

opplæring skulle være et virkemiddel og ikke et mål i seg selv i læreplanene. Både loven om 

tilpasset opplæring (§1-3) og retten til spesialundervisning (§5-1) er nedfelt i egen lovparagraf 

i Opplæringsloven, men det er kun §5-1 som kan benyttes i rettssammenheng. §1-3 er en 

formålsbestemmelse og §5-1 er en rettighetsbestemmelse (Welstad, 2011).  

En formålsbestemmelse sier noe om hvilke verdier som skal gjelde innen et bestemt område 

som loven handler om. Alle elever har rett til tilpasset opplæring som vil si at undervisningen 

er tilpasset deres behov og forutsetninger. Det er komplisert å overholde denne standarden i 

skolehverdagen (Welstad, 2011). Paragrafen om tilpasset opplæring (§1-3) sier ingenting om 

individuelle rettigheter, kun at TPO er et grunnleggende prinsipp for undervisningen. På den 

måten er LK 06 i samsvar med intensjonene i §1-3.  

 

Retten til spesialundervisning er mer konkret i form av at den understreker at elever som ikke 

har tilstrekkelig utbytte av den ordinære undervisningen har rett til spesialundervisning. Det 

blir derimot opp til den enkelte skole hvilke tiltak som iverksettes avhengig av økonomiske og 

faglige ressurser (Welstad, 2011). St.meld. nr. 18 (2010-11) peker på hvordan man kan 

forholde seg til teksten i (§1-3) om evner og forutsetninger. Den hevdet at ved å organisere 

opplæringen i ulike klasser/grupper etter faglige forutsetninger ivaretar man evner og 

forutsetninger i et individuelt perspektiv. Hensikten er at med denne innfallsvinkelen vil en 

skoleledelse både ivareta at flinke elever får større utfordringer og de svake elevene får tid og 

mulighet til å repetere og tilegne seg kunnskap.  

 

Dale og Wærnes (2007) hevder at lærere utvikler bestemte holdninger både til elever som er 

faglig sterke og til de som er faglig svake når det tilrettelegges for varig differensiering. 

Lærerne setter større krav til flinke elever og mindre krav til svake elever.  

St.meld. nr. 18 (2010-11) hevder at en heterogen gruppesammensetning med høye 

forventinger til alle elever er det beste, og ikke ifølge Opplæringslovens §8-2 organisere 

opplæringen etter kjønn, etnisk bakgrunn eller faglig nivå (St.meld. nr. 18, 2010-2011). Dette 

er også bakgrunnen for at tilpasset opplæring i norsk skole etter intensjonen skal 

gjennomføres i form av pedagogisk og ikke som organisatorisk differensiering.  
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Kunnskapsdepartementet understreker viktigheten av at skolen må satse mer på å tilpasse 

opplæringen og prøve å minske omfanget på spesialundervisning. Videre fokuserer 

stortingsmeldingen på solidaritet, inkludering og den enkeltes rett til utdanning og skolens 

krav til å gi tilpasset undervisning. St.meld. nr. 18, (2010-2011) understreker også at 

spesialundervisning er en rettighet for elever som ikke får utbytte av ordinær opplæring.  

I følge Opplæringsloven § 5-1 understrekes det at eleven som ikke har eller ikke får 

tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på opplæring. 

 

Det er forskjell på de to begrepene. Det er kommunen som fatter et enkeltvedtak om 

spesialundervisning. Forvaltningsloven fremmer en mulighet for foresatte å klage på vedtaket. 

Ut fra en sakkyndig vurdering om den enkelte elevs behov, fatter kommunen et enkeltvedtak 

om spesialundervisning. Det medfører at retten til spesialundervisning § 5-1 settes i en 

juridisk særstilling relatert til loven om tilpasset opplæring §1-3.Av den grunn blir 

spesialundervisning en personlig og individuell rettighet. I følge Opplæringslova §5-5 skal det 

utarbeides en individuell opplæringsplan og en skriftlig halvårsvurdering for den enkelte elev. 

Disse virkemidlene skal sikre elevens progresjon i den faglige utviklingen.  

 

Det er ikke de samme skriftlige kravene for loven om tilpasset opplæring, men den sikres i 

lovs form ved at Læreplanverket for Kunnskapsløftet har kompetansemål i fagene, hvor 

skolen er pliktig til å gi foresatte informasjon om mål og elevens faglige utvikling relatert til 

kompetansemålene (Læreplan for Kunnskapsløftet 2006, s. 35). 

 

I forarbeidet til St.meld.nr 30 (2003-2004) ønsket Kvalitetsutvalget (Utvalget for kvalitet i 

grunnopplæringen) å fjerne retten til spesialundervisning parallelt med å forsterke kravet om 

tilpasset opplæring for alle elevene. Foresatte, lærere, pedagogiske og spesialpedagogiske 

fagmiljøer protesterte sterkt mot forslaget under høringsrunden (Tangen, 2004) og 

departementet valgte å beholde retten til spesialundervisning. Departemenet mente imidlertid 

at spesialundervisningen ville være overflødig dersom skolene mestret målet om tilpasset 

opplæring til alle. Derimot ville det spesialpedagogiske arbeidet kunne bli styrket ved at flere 

fikk utbytte av den tilrettelegging som har vært viktig for det spesialpedagogiske arbeidet. 

 

En skoleledelse har mange faktorer å forholde seg til når de skal etterfølge en etablert praksis 

i tråd med lovene. I veilederen for spesialundervisning ( 2014)  beskrives det handlingsrom 

skolene har for å samkjøre den ordinære opplæringen med loven om tilpasset opplæring i §1.3 
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og retten til spesialundervisning i §5.1, slik at elevene får et tilfredsstillende skoletilbud.  

 

Veilederen (2014) påpeker sammenhengen mellom lovene, ved at prinsippet om tilpasset 

opplæring innebærer både ordinær undervisning og spesialundervisning. Det er skolens evne 

til å ivareta den enkelte elevs faglige og sosiale utbytte av ordinær undervisning som avgjør i 

stor grad behovet for spesialundervisning. Videre understreker den at spesialundervisning er 

tilpasset opplæring, men ikke motsatt. Disse faktorene avhenger av hvordan en skoleledelse 

evner å sikre innholdet og kvaliteten i lokal ivaretakelse av rettslige standarder av disse 

lovene, samt kvaliteten på en skoleledelses kompetanse om lovene.  

 

Skoleledelsen utfordres videre på evnen til å benytte det handlingsrom som er innenfor 

rammen av ordinær opplæring, slik at forebyggende tiltak igangsettes. Det er 

fylkeskommunens og kommunens rammer som bestemmer dette handlingsrommet. Rammene 

innebærer lærertetthet, lærernes kompetanse, pedagogisk praksis og ledelse ved den enkelte 

skole. Hvordan skolene kan tilrettelegge for tilpasset opplæring avhenger også hvordan den 

enkelte kommune og fylkeskommune utnytter ressurser. Dersom skolen mangler ressurser bør 

de få flere ressurser før saken henvises til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering 

(Veilederen,2014). 

 

I begynnelsen av 2000-tallet ble det innført tilsyn for å sjekke hvorvidt skolene og 

kommunene følger loven. Et av hovedområdene som skolene skulle sjekkes mot, var om de 

gjennomførte og overholdt loven om tilpasset opplæring. Man kan på en måte si at det ble en 

mer direkte styring av skolenes praktisering av TPO i større grad enn før. Skolelederne måtte i 

større grad enn tidligere år følge med ulike kartleggingsprøver og verktøy for å vite hvor den 

enkelte elev befant seg faglig. Det ble også innført nasjonale prøver med veiledning, noe som 

skulle bidra til at å heve det faglige kompetansenivået hos skolen som helhet. Resultatene ble 

offentliggjort, noe som selvsagt bidro til ytre press på skoleledere, slik at de skulle sikre 

kvaliteten ved sin skole.  

 

I hvilken grad dette har bidratt til at elever har blitt faglig flinkere nasjonalt sett, er det vel lite 

som tyder på forskningsmessig. Møller (2006) kaller dette for storsamfunnets forsøk på en 

nasjonal styring av lokale forhold, som i denne sammenheng vurderes å være skolene. Det har 

de siste 10 årene vært betydelige politiske krefter for å kontrollere og prøve å ha en direkte 

styring av skolene på mikronivå. Dette på tross av at Skedsmos forskning (Møller, J. og 
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Ottesen, E, 2011,) i det såkalte Pradaprosjektet viser og understreker at det eneste som er det 

beste for elevenes læring er å benytte en kontinuerlig dialog med den enkelte elev. Dersom 

skolene ikke overholdt loven, fikk de anmerkninger og en viss tid til å rette opp sine mangler 

og feil.  

 

Det ble altså innført et nasjonalt tilsyn som en del av kvalitetssikringen av norsk skole, hvor 

ønske om forbedringer av resultater kom til syne i politiske dokumenter som St.meld. nr. 20 

(2003- 2004) «Kultur for læring» og i Riksrevisjonens rapporter. St.meld.nr. 20 (2003-2004) 

understreker at elevenes læringsutbytte og læringsmiljø i større grad må vektlegges gjennom 

nye strategier for ressursutvikling og styring.  

 

I Riksrevisjonens rapporter hevdes det at kommuner generelt besitter lite eller ingen kunnskap 

om elevenes undervisningstilbud i egen skolekrets. Det er loven som er utgangspunktet for et 

nasjonalt tilsyn, hvor reformarbeidet er formet av lojalitetsorienterte styringsmidler.  I 

Opplæringsloven § 14-1, første ledd, er et felles nasjonalt tilsyn hjemlet med lov. Dette 

innebærer at fylkesmannen sørger for at kommunene gjør jobben sin ovenfor skolene. 

(Sivesind, Skedsmo og Hall, 2016). Stortinget innførte et felles nasjonalt tilsyn for 

grunnskoleopplæringen i 2006 (St.prp. nr. 1, 2005-06 i Sivesind, Skedsmo og Hall, 2016). 

Forfatterne trekker fram St.meld.nr. 17 (2002-2003) om statlige hensyn, hvor metodikken for 

statlig tilsyn er hentet fra helsesektoren og vektleggingen er å iverksette et systembasert tilsyn 

med et rettslig fokus relatert til etterlevelse av praktiseringen av Opplæringsloven. 

 

Fokuset på et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem ble utarbeidet, bestående av nye og gamle 

kartleggings- og evalueringsverktøy som eksamener, diagnostiserende tester, nasjonale prøver 

og komparative studier som PISA, TIMSS og PIRLS. Dette skulle bidra til nye faktorer hvor 

skoler, kommuner og regioner kunne sammenlikne hverandres resultater parallelt med at man 

kunne se hvordan Norge lå an i forhold til andre land. Primært er det de nasjonale prøvene 

som har størst innvirkning på hvordan staten styrer skolens arbeid gjennom offentliggjøring 

av resultater. Skoleeier stiller krav til skoleledere om at eventuelle resultater må forbedres 

gjennom foreslåtte tiltak. Parallelt var et annet formål med innføring av det nasjonale 

kvalitetsvurderingssystemet å bidra til å benytte resultater formativt til å følge opp og hjelpe 

den enkelte elev til bedre måloppnåelser og resultater. Nevnte system har hatt flere 

evalueringer og nasjonalt tilsyn har blitt en del av det. (Skedsmo, 2009 i Sivesind, Skedsmo 

og Hall, 2016). 
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I 2008 ble det første dokumentet for felles nasjonalt tilsyn benyttet og det skulle fungere som 

en uoffisiell veiledning hos fylkesmannen, hvor fokuset var at lov, læreplan og statlige og 

kommunale kvalitetsarbeid var styrende for reformarbeidet i skolen - og ikke veiledningen og 

tilsynet, ifølge Sivesind (2009) (i Sivesind, Skedsmo og Hall, 2016). Fylkesmannen samlet 

informasjon gjennom intervjuer og observasjoner utfra utvalgte temaer. Skolene fikk mulighet 

til å rette opp sine mangler i en tidsperiode og ble deretter vurdert på nytt igjen. Sivesind, 

Skedsmo og Hall (2016) mener at det er helt tydelig at tilsynet i 2008 var et lojalitetsbasert 

tilsyn som forholdt seg til praktiseringen av lovverket. De hevder også at tilsynet var mer 

opptatt av resultater enn av prosesser, hvor det å praktisere et lovverk fordrer resultatkontroll 

med vektlegging av ytelse mer enn retningslinjer.  

 

Relatert til tilpasset opplæring hevder forfatterne at prosedyren peker på de «materielle og 

substansielle sider» ved å vektlegge skolens områder som bygninger, læreverk, metoder og 

organisering (s.111) for å danne grunnlag for et godt læringsmiljø for enhver elev. Prosedyren 

understreker behovet for en helhetlig tilrettelegging av standard undervisning, tilpasset 

opplæring og spesialundervisning.  

 

Forfatterne understreker at prosedyren anser tilpasset opplæring som skolens plikt til å 

tilrettelegge for at den enkelte elev får utviklet sine grunnleggende ferdigheter opp mot 

kompetansemålene (i Sivesind, Skedsmo og Hall, 2016). Det kommer videre frem i 

prosedyren at det er nødvendig å observere praktiseringen av tilpasset opplæring i 

klasserommet for å sikre etterlevelse av lovverket. Samtidig synes det som om beskrivelsen 

av hva tilpasset opplæring konkret skal være er noe tvetydig. Det virker utfra det forfatterne 

har funnet ut at tilpasset opplæring skal inneha elementer både av standardisert undervisning 

som innebærer samme undervisning for alle elever - og individualisert undervisning i form av 

en tilpasning av lærestoff relatert til mestringsnivå og progresjon (Sivesind, Skedsmo og Hall, 

2016). Denne vinklingen fremmer et fokus på ytelse, resultater og tilrettelegging av riktig 

metodikk. 

 

Igangsettingen av denne store og lange politiske prosessen mellom 2009 og 2013 endte ut i en 

håndbok for tilsyn for både grunnskoleopplæringen og barnehageområdet.  

 

Når det stadig velges ulike strategier kan man stille seg spørsmålet: Hvilke kriterier skal 



68 
 

legges til grunn for at en skoleledelse tilrettelegger for en kvalitetssikret tilpasset opplæring? 

 

Formålsparagrafen og Tilpasset opplæring: 
 

Bjørnsrud og Nilsen (2008) hevder at tilpasset opplæring ikke er et mål, men kan heller 

vurderes som et formål. Tilpasset opplæring var en del av formålsparagrafen fram til 2008. 

Rett til spesialundervisning var en del av tilpasset opplæring fram til den fikk et eget kapittel i 

opplæringsloven fra 1998. Fra da av vurderes spesialundervisningen mer som et middel og 

ikke mål for å tilrettelegge for tilpasset opplæring (Bjørnsrud og Nilsen, 2008, Fosse, 2010).  

 

Vi ser at med både vektleggingen av tilpasset opplæring i LK06 og satsingen på 

differensiering, er tilpasset opplæring blitt tydeliggjort som et virkemiddel for få 

måloppnåelse i undervisningen (Bachmann og Hauge, 2006). Kunnskapsløftet kom med et 

Høringsnotat i oktober 2007 som ønsket forandringer i opplæringsloven og privatskoler, som 

omhandlet å flytte prinsippet om tilpasset opplæring fra formålsparagrafen § 1-2 til § 5 om 

spesialundervisning. De mente at tilpasset opplæring og spesialundervisning passet sammen 

fordi spesialpedagogikk fungerte likt som tilpasset opplæring.  

 

De fremmet parallelt et forslag om at kapittel 5 skulle hete tilpasset opplæring og 

spesialundervisning, samt at tilpasset opplæring skulle være en del av § 5-1. Det ble ikke noe 

ut av dette i fortsettelsen. I stedet fikk tilpasset opplæring en egen paragraf i opplæringsloven  

§ 1-3 og formulert på følgende måte: ”Opplæringa skal tilpassast evnene og førestnadene hjå 

den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.” Det er likt det som stå under § 1-2 og av 

den grunn er det fremdeles et prinsipp og et virkemiddel for opplæringen (Bachmann og 

Hauge 2006, Fosse, 2010). 

 

5.2 De kvalitative dataene 
I fortsettelsen vil vi trekke ut sentrale momenter som belyser valgt problemstilling basert på 

egen empiri og til slutt se disse momentene opp mot teori og forskning.  
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Hvordan ivaretar skoleledere elevenes rett til tilpasset opplæring i Opplæringslovens § 

1-3 i barneskolen?  

 

Vi presenterer og vurderer egen empiri under følgende punkter: 

 

A) Hvilket fokus har skolelederne på TPO. 

B)  Skoleledernes egne strategier relatert til praktisering av TPO. 

C)  Ulike utfordringer og dilemmaer i arbeidet med tilpasset opplæring. 

D) Hvilke faktorer må en skoleledelse forholde seg til ved implementering av loven i 

praksis? 

E)  Rutiner for dokumentasjon av tilpasset opplæring.   

 

A) Hvilket fokus har skolelederne på TPO: 

 
 Det er enkelte rammefaktorer som påvirker og regulerer muligheten for praktiseringen av 

TPO. Mias skole har blant annet 70% med barn fra ulike verdensdeler. Deres skole har blant 

annet har to mottaksklasser som vi kaller en alfabetiseringsklasse og en innføringsklasse. Det 

er for elever som er innvandrere og ikke kan norsk. Elever som ikke har gått på skole før, er 

plassert i alfabetiseringsklassen og de andre i innføringsklassen. De har et ordinært tilbud fra 

1. til 7 .trinn med tre paralleller på hvert trinn, samt at de har en spesialavdeling med 30 

elever. Sistnevnte elever er inkludert i klasser, men har stort sett egne grupperinger.  Det er 

elever med ulike diagnoser og funksjonshemninger, alt fra autismespektret til 

multifunksjonshemninger. Det er mye som tyder på at skolen har en svært sammensatt 

elevgruppe, noe som indirekte vil kreve ekstra stor innsats for å tilrettelegge for TPO for alle 

elevene.  

 

Silje er skoleleder ved en liten barneskole på et tettsted i en annen kommune, hvor det er 30% 

med tospråklige og en mer homogen elevgruppe. Hun fokuserte i større grad på at TPO 

omhandlet en tilrettelagt opplæring til den enkelte elev. Hun mener at det vesentlige med 

tilpasset opplæring er å legge til rette for eller å gi en opplæring som er tilpasset eleven i 
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forhold til elevens faglige mestringsnivå. Her settes eleven i sentrum, og her er elevens 

mestring et viktig resultat.  

 

Man skjønner ut fra beskrivelsen at det kreves at lærerne sitter inne med god kompetanse på 

hvordan den enkelte elev ligger an i de ulike fag. Dette kommer frem ved hjelp av 

kartleggingsverktøy og nasjonale prøver. Videre det viktig at lærerne har god kompetanse og 

formidlingsevne i faget. 

 

Silje mener at det er mange måter å finne ut av hvor eleven står rent faglig. Dette har mye 

med vurdering for læring å gjøre. Man kan blant annet se dette ut fra arbeider eleven gjør, ut 

fra elevsamtaler og kartleggingsprøver. I tillegg kommer den egenvurderingen eleven gjør av 

seg selv og dialogen de har med læreren sin både gjennom elevsamtalen og 

utviklingssamtalen. 

Silje var mer opptatt av hvordan man metodisk fulgte opp den enkelte elev med 

kartleggingsverktøy og kommunikasjon. Mia ga i intervjuet uttrykk for at å tilrettelegge TPO 

for alle elever i stor grad avhenger av en «åpen, rik og varierende undervisning som favner 

alle». Noe som i seg selv kan virke litt selvmotsigende, da utsagnet høres generelt ut. Det blir 

litt på samme måte som når Silje vektlegger TPO relatert til den enkelte elev, men parallelt til 

slutt uttrykker at «tilpasset opplæring allikevel skal gis til alle både de som sliter faglig og 

sosialt og de som er flinke.»  

 

Det er mye som kan tyde på at ved østkantskolen blir tilpasset opplæring i større grad 

nødvendig for hele elevgruppen, siden elevgruppen er svært differensiert. Det interessante ved 

Mias svar er i hvilken grad skoleledelsen som helhet er i stand til å sikre TPO for hver enkelt 

elev, da elevgruppen består av 70% tospråklige og en svært uensartet elevgruppe. Den andre 

skolen er en liten barneskole på et tett sted med kun 30% tospråklige og der utgangspunktet 

og problemstillingen – og dermed fokus – ikke blir helt det samme.  

Dersom vi ser nærmere på hvordan de egentlig oppfatter tilpasset opplæring som en smal eller 

vid forståelse av begrepet (Bachmann,og Hauge, 2008), tyder mye på at de to har til felles å 

forstå TPO som et smalt begrep, i den forstand at de begge knytter begrepet til ulike former 

for tiltak og måter å organisere undervisningen på. Det kan synes som om Mia muligens har 

en litt mer vid forståelse av begrepet i form av i større grad å se på tilpasset opplæring som en 

«pedagogisk plattform» som bør favne hele elevgruppen (Bachmann,og Hauge, 2008). 
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Mia hevder at viktige aktører i arbeidet med TPO er lærerne. Silje mener at de sentrale 

aktørene består av eleven selv og lærerne som er tett på. Hun vektlegger også betydningen av 

andre lærere i tillegg til kontaktlærer, samt foreldrene. 

Både Silje og Mia fokuserer i stor grad både på hvilke aktører som er inne i bildet og hvordan 

aktørene er involvert  i ulike tiltak, samt at lærerne må ha et sett av verktøy. Disse faktorene 

handler i det store og hele om dette er organisert og hvordan lederen styrer prosessene rundt 

tilretteleggingen av TPO. 

 

Mia forteller blant annet at en PPT-ansatt har drevet et 8-ukers kurs med intensiv norsk for 

elever som ikke behersker norsk etter den såkalte NISK-metoden. Hun forteller at de benytter 

kartleggingsverktøyet NSL for å kartlegge hvilke elever som har behov for kurset. Alle lærere 

og spesialpedagoger har blitt kurset. Videre trekker hun frem tiltak som begrepsmodellen som 

benyttes som en overordnet metode i alle fag. Hun vektlegger videre hvilke strategier hun 

som leder benytter når hun har skolevandring. Det synes som om Mia fokuserer mye på 

metoder og tiltak, samt har en stram struktur. Mia synes i stor grad å kvalitetssikre 

gjennomføringen av TPO gjennom en didaktisk tenkning. Det vil si at hun som leder tenker 

TPO i stor grad på en instrumentell måte, ved at hun bestemmer hva lærerne skal benytte av 

kartleggingsverktøy og metoder i undervisningen, parallelt med at hun kontrollerer at det blir 

gjennomført ved skolevandring. Denne skolelederen kan sies så håndtere tilretteleggingen av 

TPO. 

 

Begge skolelederne vektlegger betydningen av skolenes ressursteam, noe som begge anser 

som et viktig tiltak knyttet til TPO. Mia har en lederrolle i ressursteamet, hvor både 

sosiallærer og spesialpedagoger deltar. Ressursteamets oppgave er å ta opp bekymringer, fatte 

vedtak eller finne tiltak for elever med spesielle behov både for ordinær del og 

spesialavdelingen. Det er også rom for at lærerne kan ta opp andre elevsaker før bekymringen 

blir av alvorlig art. Lærerne legger fram elevsaken, læreren går og man diskuterer saken og 

kommer med råd. Mia forteller at dette er prøvd ut med varierende hell. Sosiallæreren som 

har ansvaret for trinnet, går tilbake til gjeldende lærer og presenterer forslagene til tiltak. Her 

ligger det store muligheter for tilpasset opplæring. Har man åpne og rike nok oppgaver? Kan 

vi prøve ut andre tiltak i klassen? Kan den enkelte elev med spesielle behov ha egne 

ukeplaner, tilpassede lekser og lignende? Problemet kan jo også være selve organiseringen i 
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klasserommet. Eksempelvis kan visuell støtte i klasserommet ha spesielt mye å si for elever 

som sliter med språkproblemer.  

 

Siljes skole benytter også ressursteamet som en strategi, for å sikre tilpasset opplæring for den 

enkelte elev. Hun er ressurskoordinator i ressursteamet sammen med sosiallærer, helsesøster, 

PPT, spesialpedagoger og eventuelle andre instanser som for eksempel barnevern og 

forebyggende avdeling fra kommunen. Det avhenger av hvilke elevsaker som blir meldt til 

ressursteamet. Hun anser ressursteamet som svært viktig for både skoleledelsen, lærere og 

elever. Det virker som om Siljes skole i større grad tenker helhetlig tilnærming til 

organisering av tiltak rundt eleven i form av at det er flere viktige representanter i 

ressursteamet. 

 

Ved begge skolene ser det ut til at ressursteamet ivaretar en viktig strategi for å sikre at 

elevers behov for blant annet tilpasset opplæring blir ivaretatt. Det ser ut som om Silje er en 

«helhetlig systemtenker» som fokuserer mer på selve organiseringen av TPO med flere 

aktører involvert. Kanskje er det slik at Silje i større utstrekning delegerer ansvaret for 

gjennomføringen av TPO, mens Mia er direkte delaktig og engasjert i tilretteleggingen av 

TPO. Siljes lederform innebærer at lærerne har et friere handlingsrom og har bedre muligheter 

til å velge metoder og kartleggingsverktøy for å gjennomføre tilpasset opplæring. Mias 

lederstil medfører trangere handlingsrom for lærerne ved at de mer må forholde seg til et sett 

med kartleggingsverktøy og metoder.  

 

Mias skole er en såkalt TIEY-skole. TIEY er et strukturert lese- og skriveopplæringsprogram 

som både omfatter organisering av, og metodikk i opplæringen fra 1. til 4. trinn. Programmet 

inneholder stasjonsundervisning, med veiledet lesing som sentral stasjon, der elevene 

gruppevis, ofte etter lesenivå, arbeider seg gjennom ulike stasjoner med ulike aktiviteter. 

Metoden er ofte benyttet på skoler med høy prosent med flerspråklige elever. Det er en 

metode som bidrar til å kunne tilrettelegge for tilpasset opplæring, noe som begge rektorene 

anser som en viktig metode for å sikre at elevgruppen med etnisk bakgrunn har en større 

mulighet for å få tilpasset opplæring i norskfaget. Elevene blir kartlagt før de begynner i 1. 

trinn, for å sikre den enkeltes faglige mestringsnivå. 

 



73 
 

Begge hevder denne metoden er viktig for å skape en god struktur og rutiner i 

skolehverdagen. En av grunnene er at metoden innehar veiledet lesing. Mias skole har også 

det de kaller ny start og god start når elevene begynner på skolen. De elever som ikke henger 

med de første 4 ukene tas ut i «kick-off start grupper». Dette skal ikke være mer enn 

maksimum 20% av elevene. Alle elevene blir kartlagt med NSL før skolestart. NSL er 

egentlig for § 2.8-elever og  det er grundig kartleggingssystem av grunnleggende begreper 

Halvparten av Mias elever faller under denne paragrafen. De prøver også å sikre tilpasset 

opplæring ved at det er gode rutiner for overføring av informasjon og overgang mellom 

barnehage og skole. Silje opplyser i mindre grad om disse elementene. 

 

Det virker som om Mias østkantskole i større grad er opptatt av rutiner, strategier og metoder 

for å sikre tilpasset opplæring, mens Siljes skole synes å være mindre fokusert på det og er i 

større grad opptatt av organiseringen rundt den enkelte elev, slik at ressursene er tilgjengelige 

hvis lærerne vil benytte seg av det. Dette kan handle om at Mias skole er en typisk 

storbyskole som har en stor og svært mangfoldig elevgruppe og av den grunn synes å ha et 

større behov for fokus på mer rigide systemer bestående av oversikt, kontroll, rutiner og 

metoder for å sikre kvaliteten på realiseringen av tilpasset opplæring. På en mindre skole som 

Mia leder, ser det ut til å man kan ha et noe løsere system, hvor lærerne har mer frihet og 

kontroll over egen skolehverdag. 

 

Mia som skoleleder synes å være opptatt av å være tett på sine ansatte, samt å følge opp at de 

overholder strategier, metoder og verktøy. Hun har faste møter med alle team på skolen, samt 

at hun har faste saker som hun tar opp, som eksempelvis følgende: 

«Jeg har videre faste møter med alle team på skolen. Team består av alle lærerne på det 

enkelte trinn. Det er jo tre paralleller på hvert trinn. Vi spør da alltid hvordan tilpasser dere 

undervisningen for den enkelte elev? Hva gjør du for å heve de elever som sliter mest? Det er 

viktig å få disse elevene til å mestre mer enn det dårligste nivået. Det er fordi det er disse 

elevene vi vet kan lett falle ut av videregående skole om de ikke kommer lengre opp på 

karakterstigen. Vi begynner allerede etter de første kartleggingsprøvene på 1. trinn, hvor vi 

forhører oss med lærerne om hva de har gjort og hvordan de har tenkt å jobbe for å bedre 

resultatene hos de de dårligst presterende elevene. Eksempelvis er det store forskjeller 

mellom klassene på ett av trinnene. Da er ikke jeg redd for å spørre hvorfor er det sånn, har 

dere noen refleksjoner rundt det og hva har dere tenkt å gjøre med det? Det kan være litt 
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vanskelig å gå inn å kartlegge lærerne. Hva er det som skjer, hva er det læreren i den ene 

klassen gjør når vedkommende har markert bedre resultater enn læreren i den andre klassen? 

Dette kan selvsagt være sårbart i et team fordi de jobber såpass tett sammen. De vet at jeg 

kommer til å spørre dem og av den grunn diskuterer de slike saker på forhånd før jeg 

kommer. De vet også at jeg spør om det er flere elever med vedtak i denne klassen eller hva er 

grunnen? Det er ofte de kommer med en rekke unnskyldninger som for eksempel: nei, elevene 

er dårlig på å gjøre lekser ol. Jeg spør: men hva gjør du med det? Slike unnskyldninger er 

ikke holdbare».  

 

Det synes som Mia er opptatt av være tydelig, strukturert og ha klare prestasjonskrav til sine 

ansatte. Hun som skoleleder blir også tett fulgt opp av områdedirektøren og det er en rekke 

krav som blir stilt til en leder i Osloskolen. Områdedirektøren er tett på Mia som skoleleder. 

Han er også med på en rekke teammøter. Hun formulerer det på følgende måte: 

«Forenklet sagt; dersom du går på et betalt kurs et år og ikke har lært noen ting, da hadde du 

bedd om pengene tilbake? De ansatte kjenner meg nå og vet hvilke spørsmål jeg kommer til å 

stille. Det er veldig forutsigbart. Parallelt har jeg god drahjelp i områdedirektøren. Han har 

vært med på flere av teammøtene og han stiller de samme spørsmålene som meg. De ansatte 

vet også at områdedirektøren stiller de samme spørsmålene til meg som skoleleder. Jeg har 

jobbet som skoleleder i mange år i en Akershus-kommune og det er stor forskjell på det å 

være skoleleder i Oslo kommune. Her er det mye større læringstrykk, i hvert fall til bruken av 

kartleggingsprøver. Jeg har måtte lære meg bruken og nytten av kartleggingsverktøy. 

Tidligere erfaring var å gjennomføre kartleggingsprøvene og deretter legge dem i en skuff. 

Men nå sier jeg at nå må du endre læringsstruktur for å få resultatet bedre. Det er lettere å 

være ny lærer når flere verktøy er tilgjengelig. Ting blir mer konkret og gjennomførbart. Men 

det er klart jeg har jo møtt motstand fra enkelte lærere, blant annet om begrepsmodellen.»  

 

Mias skole, i likhet med andre Osloskoler, er opptatt av systematikk, strategier, 

kartleggingsverktøy, riktige metoder for å sikre tilpasset opplæring for elevene i et 

lagtidsperspektiv.  

Siljes skole er mer fokusert på at hoveddelen av tilpasset opplæring skjer i klasserommet og 

hvordan undervisningen organiseres i fellesundervisning: 
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«Hoveddelen av tilpasset opplæring den foregår i klasserommene i den vanlige timen. Som 

alle elevene deltar i. Ikke i noe deling eller i noen smågrupper. Det er på en måte hvordan 

lærerne bruker metodene til å tilpasse for elevene. Det er den største delen og kanskje den 

man tenker minst på at er tilpasset opplæring. Men, utover det så er den mer tilpassede 

organiseringen av det. Som går på at man har timer på trinnet som er lagt ut blant lærerne og 

man har forskjellige typer kurs. Det kan være i form av diverse systemtiltak eller det kan være 

støtte i klassen til enkeltelever. Så det kan brukes på forskjellige måter, men i tillegg så har vi 

jo også noen ressurser hvor vi har spesialpedagoger eller lærere som kommer inn og holder 

kurs med elever.» 

 

Siljes skoleeier har i motsetning til skoleeier i Oslo øremerkede ressurser som skolene kan 

søke på i form av tiltak knyttet til sosial kompetanse og kurs på grunnleggende ferdigheter i 

ulike fag. 

Siljes skole i likhet med andre skoler i Akershus er mer opptatt av den enkelte elevs behov og 

har en intensjon om at hvis de rette instanser er tilgjengelig, er det mulig å sikre tilpasset 

opplæring. 

 

B) Skoleledernes egne strategier relatert til praktisering av TPO. 

Mia som skoleleder benytter oppfølging og skolevandring som strategier for å sikre TPO;   

«Vi er tre ledere som har lagd en plan, hvor vi har fordelt lærere som vi skal observere. Da 

setter vi opp observasjoner med samtaler etterpå» 

Skolevandring er en strategi som sikrer veiledning av den enkelte lærer. Mia hadde flere 

runder med Fagforbundet før hun fikk lov til å komme inn og observere lærere. Nå i dag spør 

lærerne etter det. Silje hevder at det er en selvfølge for en leder å se hva som skjer i et 

klasserom.  

 

Det er to typer skolevandring. Den ene er når skolelederen observerer lærerne, den er gjerne 

lengre enn den kaller sveip. Da stikker skolelederen innom og da gir de ikke tilbakemelding. 

Skolelederne er ute to ganger i uken og observerer, men det blir ikke så ofte på den enkelte 

lærer når det er 50 lærere. Hvis det er klasser med store problemer, er de der mye oftere. 
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Skolelederen ser etter hvordan lærerne jobber med elevene, hvordan de gir elevene 

tilbakemelding og om det er tilrettelagt for den enkelte. Hvis det sitter en elev og ikke har noe 

å gjøre, spør Mia om hvorfor etterpå. Det er bestemt på forhånd om skolelederen skal 

observere begynnelsen, midtdelen eller sluttdelen av timen. De sitter der ofte en halvtime eller 

tre kvarter. Siljes skole synes ikke å ha etablert denne type strategi. 

 

Mia forteller videre at teamoppfølging er en annen strategi.  Hun startet med det allerede 

første året hun jobbet der. Da opplevde hun en del motstand i teamene, men etter 2 år er 

teamene blitt vant til det og nå blir hun etterspurt om hun ikke kommer. Skolen har med 

denne strategien fått til en kulturendring på teamene.  

Hvis det er klasser med store problemer, er skolelederen der mye. Det er også fordi foresatte 

er veldige aktive og «på» skoleledelsen. De mener jo at hvis det er mye bråk, lærer ikke 

barna. På den måten henger disse elementene sammen med tilpasset opplæring. Silje nevner 

heller ikke denne strategien. 

 

Mia nevner kartleggingsverktøy som en viktig strategi for å sikre tilpasset opplæring. Hun 

forstår ikke hvordan man skal vite hvor eleven ligger faglig og sosialt uten at de blir kartlagt 

med standardiserte kartleggingsverktøy. Tilpasset opplæring er en del av skolens dokumenter. 

Skolen har også en utviklingsplan hvor det står hva man skal gjøre. Der er det blant annet en 

agenda for hva lærerne skal ha på teammøtene sine hver torsdag og der er et av spørsmålene 

om tilpasset opplæring, noe som de egentlig skal vurdere ukentlig. Skolelederen tar det opp i 

plangruppen, hvor hun sier at nå må dere ha fokus på akkurat det spørsmålet i akkurat 14 

dager og dere må være veldig nøye med en tilbakemelding til meg i plangruppa. Dette har 

fungert kjempefint. 

 

Mia har flere og varierte innfallsvinkler til praktiseringen av tilpasset opplæring i sin 

hverdagspraksis. Det virker som om skoleleder Silje knytter seg mer opp mot ressursteamet 

og lærerne og instanser utenfra. Det kan vitne om at Mia opplever at hun er tryggere på loven 

om tilpasset opplæring, siden hun kan har tett kontakt med jurister i kommunen, mens Silje 

trenger flere fagfolk og faglige sterke mennesker rundt seg. 

Ut fra begrepene rektor 1 har kan det virke som at hun har et system av strategier for å sikre 

tilpasset opplæring; Observasjon, kulturendring, kartleggingsverktøy, utviklingsplan, 

plangruppe og ukentlige vurderinger. Rektor 2: Det kan synes som at fokuset på tilpasset 
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opplæring er knyttet inn mot ressursteamet. Praktiseringen av tilpasset opplæring styres i 

hovedsak inn mot elever som strever enten sosialt eller faglig. Alle elever har rett på tilpasset 

opplæring. Vi ser at begge rektorene er opptatt av systemene rundt tilretteleggingen av 

tilpasset opplæring og å organisere møtepunktet for aktuelle instanser som kan bidra med sin 

ekspertise - eller kan ha opplæring på aktuelle metoder/kartleggingsverktøy for de ansatte. 

Det interessante elementet videre blir da hvordan den reelle tilretteleggingen av tilpasset 

opplæring i selve undervisningen er. 

 

Rektoren ved østkantskolen ønsker ikke praktisering av nivådelte grupper, men det skjer 

likevel i perioder for å kunne følge opp elever. Da er det gjerne mixgrupper i matte og norsk 

og på tvers av klasser. Begge rektorene er opptatt av at tilpasset opplæring i størst mulig grad 

bør skje innenfor klasserommet. Det er viktig med åpne og vide oppgaver som er tilpasset 

alle. Mia beskriver dette mer konkret enn Silje, blant annet på denne måten; 

«..Og det å sette opp mål og kriterier på tavla og gi tilbakemeldinger på hva som skal til for 

at du kan komme dit? Jeg tror mer på sånn som TIEY og strukturer i klasserommet, ikke tre 

delte løyper og ulike lekseplaner. Sistnevnte elementer har jeg aldri snakket høyt om. Det 

elevene på denne skolen sliter med er språk og da må de snakke sammen. Elevene mangler 

både språk og sosiale ferdigheter og da må de lære dette gjennom å øve på å snakke sammen. 

I år har jeg presentert Keegan-strukturer. Det er mitt neste trekk relatert til tilpasset 

opplæring, parallelt med læringsstøttende vegger. Keegens strukturer er samarbeidsformer. 

Elevene jobber i grupper og forholder seg til ulike læringspartnere, i stedet for å sitte 

sammen to og tre og snakke og jobbe sammen. Dette er et nytt verktøy lærerne og elevene skal 

lære.» 

 

Mia er parallelt med å være målorientert og detaljorientert i organisering av metoder, 

pedagogisk fokusert relatert til hva lærerne konkret skal lære av metoder. Hun vektlegger i 

stor grad å ha fokus på strukturen i klasserommet, læringspartnere, utvidet oppgaver og 

organiseringen som gir tilpasset opplæring i større grad mulig enn å gi grønn, rød og svart 

«løype» ut fra nivåer, slik skolen ifølge henne praktiserte før. I følge Mia har forskning vist at 

nivådeling ikke virker.  
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Selv om Mia beskriver mange metoder, ser det ut til at essensen for å få til tilpasset opplæring 

og måloppnåelser er at ledere, lærere og elever kan kommunisere og samarbeide. Hun uttaler 

følgende: 

«Forskning sier jo også at det er samarbeid som fører til gode resultater, ikke noe jeg bare 

sier. Og hvis både lærere og elever lærer det å samarbeide, så tror jeg at vi kommer dit vi vil 

med tilpasset opplæring. Det er noe av det jeg tror vi gjør her, men vi gjør sikkert mye mer, 

men jeg kommer ikke på mer akkurat nå.» 

 

Skolen benytter altså metoder som i stor grad krever at både elever og lærere kommuniserer 

og samarbeider, og dette med sosial kompetanse er noe elevene lærer via de ulike metodene.  

 

Silje vektlegger også sosial kompetanse som grunnleggende for å praktisere tilpasset 

opplæring. Begge rektorene har fokus på kursing i grunnleggende ferdigheter, med 

vektlegging av lesing og at elevene tilegner seg sosial kompetanse. 

 

Silje ønsker også at tilpasset opplæring skjer i størst mulig grad innenfor klasserommet. Hun 

nevner i mindre grad tekniske og metodiske innfallsvinkel slik Mia gjør. Hun utdyper dette 

blant annet på følgende måte: 

«Det er på en måte hvordan lærerne bruker metodene til å tilpasse for elevene. Det er den 

største delen og kanskje den man tenker minst på at er tilpasset opplæring. Men utover det så 

er den mer tilpassede organiseringen av det, som går på at man har timer på trinnet som er 

lagt ut blant lærerne og man har forskjellige typer kurs. Det kan være i form av diverse 

systemtiltak eller det kan være støtte i klassen til enkeltelever. Så det kan brukes på 

forskjellige måter, men i tillegg så har vi jo også noen ressurser hvor vi har spesialpedagoger 

eller lærere som kommer inn og holder kurs med elever». 

Silje er i større grad konsentrert på organiseringen av metoder, men sier i liten grad noe om 

hvordan lærerne konkret løser praktiseringen av TPO. Hun nevner at det legges ut «kurs» for 

elevene, og det antas at disse kursene særlig er for elever som sliter faglig i ulike fag. 

 

Begge rektorene har fokus på å utvikle elevens sosiale kompetanse og faglige kunnskap i 

grunnleggende ferdigheter. Det virker som om Mias skole i Oslo kommune er mer opptatt av 
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skolens prestasjoner og resultater, kontroll og detaljstyring av hva de ansatte praktiserer og 

hva de faktisk skal gjøre, samt utvikling av metoder og kartleggingsverktøy som fremmer 

gode resultater for skolen. Det er en tett oppfølging og veiledning av ansatte på alle nivåer og 

det er konkrete mål som må oppfylles. Det er mulig at denne måten å drive skole på, fører til 

økte prestasjoner og en bedre praktisering av tilpasset opplæring. På en annen side synes det 

imidlertid som at de ansatte blir frarøvet noe av egen yrkesautoritet og mulighet til å påvirke 

undervisning og elevers sosiale og faglige utvikling. Lærerne blir pålagt både planer, metoder 

og kartleggingsverktøy og de utsettes for kritisk overblikk både på teammøter, under 

skolevandring og under observasjoner.  

Det virker som om Siljes skole i har en videre forståelse av hvordan man skal tilnærme seg å 

jobbe med TPO. Hun nevner i liten grad hvordan det jobbes konkret i klassene, hvilke 

metoder og kartleggingsverktøy de benytter eller hvordan hun veileder/følger opp lærere. 

Lærerne synes å ha større handlingsrom her enn i den andre skolen i Oslo. Lærerne har i 

større grad mulighet til å påvirke egen skolehverdag uten at en leder som detaljstyrer hvilke 

metoder og kartleggingsverktøy du skal benytte. Lederne ser ut til å stole på at læreren gjør 

jobben sin, noe som frigjør handlingsrom både før økt ansvarliggjøring, kreativitet og 

selvstendighet hos den enkelte lærer.  

 

C) Utfordringer og dilemmaer i arbeidet med tilpasset opplæring:  
 

Som et eksempel på utfordringer og dilemmaer man kan komme i når det gjelder tilpasset 

opplæring, vises blant annet til følgende uttalelse fra Mia:  

 

«Jeg tror det er vanskelig for lærerne rett og slett. Jeg krever at alle skal bli favnet, men det 

er jo en øvelse som nesten ikke er mulig når du har 28 elever i en klasse. Det er jo klart et 

dilemma og en frustrasjon som jeg hører lærerne snakke om; «Det er elever i klassen min som 

nesten ikke kan lese». Vi har et kartleggingsverktøy som heter LUS, som elevene tar. Det er 

mange som trenger et intensivlesekurs, men da må jeg spørre om hvordan de har tenkt å 

ivareta eleven etter lesekurset. Samtidig har du dilemmaet om at eleven mister annen 

undervisning når de blir tatt ut. Det er det samme som skjer med § 2.8 - elevene. Vi er nødt til 

å legge opp en undervisning inne i klasserommet. Jeg tror at det å reflektere rundt dilemmaer 

er viktig».  
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Silje uttaler følgende rundt samme tema:  

 

«Man kan si at det er jo lærerne som står midt oppi det, men fra ledelsens side da, så tenker 

jeg at ressursteamet er helt avgjørende i forhold til å bistå lærerne og hjelpe til å se hvordan 

det er lurt å tilrettelegge for akkurat den eleven. Og da gjelder det jo særlig elever som på en 

måte er litt sånn i gråsonen. Den mer vanlige, jeg holdt på å si den ordinære tilpassede 

opplæringen, den blir ofte ivaretatt gjennom metoder man bruker og gjennom at læreren 

varierer opplæringen. Men også at de er oppdatert i forhold til hvordan ligger den enkelte 

elev an. Det er vesentlig at man vet hvordan elevene ligger an. Jeg tenker også at 

ressursteamet jo er gull verdt i forhold til å støtte og få gitt hjelp, fordi vi kan innhente hjelp 

fra PPT også, selv om det ikke er T-time elever, men de som jobber i ressursteamet har mye 

mer innsikt og kjenner enda bedre til elevene». 

 

Vi ser her at Mia beskriver en stor utfordring for lærerne i arbeidet med TPO ved sin skole; 

«En umulig øvelse når du har 28 elever i en klasse». Dilemmaet med at man ikke klarer å 

favne alle blir stort og oppgaven kan synes umulig/vanskelig.  

 

Silje beskriver en skole der ressursteamet er en stor støtte for lærerne og som er med på å 

kvalitetssikre TPO på den måten at de også kan henvende seg til instanser utenfra. Det 

interessante er at Silje peker på variasjon i undervisningen som en del av TPO og dermed 

alminneliggjør TPO ved sin skole. 

 

Mia utdyper problemstillingen slik og poengterer samtidig viktigheten av å lære av hverandre 

og å skape en delingskultur i skolen:  

 

«Det gir jo selvsagt en frustrasjon, men jeg syntes jo det gir rom for refleksjon. Det er 

refleksjonen som er viktig og jeg må være forsiktig med hva jeg sier til et team. Når jeg stiller 

det spørsmålet om hva det er hun gjør som ikke du gjør, så blir lærerne sånn. Det er viktig å 

understreke at poenget er hva kan vi lære av hverandre. Det er også viktig i en slik 

sammenheng at jeg ikke bare sier det på trinnet, men også når alle er til stede. Det er viktig å 

poengtere at «hva kan vi lære av hverandre og er det noen som vil dele noe?», og å skape den 

delingskulturen er kjempeviktig». 
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Silje utbroderer med følgende:  

 

«Jeg tenker at det er viktig at vi vurderer. Nå har vi hatt en vurdering i år av hvor mye skal vi 

vekte det med tilpasset opplæring blant lærerne. Da tenker jeg på en litt sånn ytterligere 

tilpasset opplæring. Som jeg har sagt, og som er veldig vesentlig, er at den viktigste tilpassede 

opplæringen skjer vanligvis i klassene. Men så tenker jeg at det som virker godt inn er jo 

selvfølgelig hvis vi får litt ekstra ressurser, så har vi muligheten til å gi litt mere spesialiserte 

kurs som ikke er spes.ped., men som er tilpasset opplæring i form av systemtiltak.» 

 

Utfordringene knyttet til arbeidet med TPO ser altså ut til å være litt ulike ved de to skolene. 

Mia trekker her frem et interessant perspektiv, nemlig det at utfordringene gir rom for 

refleksjon. Å nå alle elever er vanskelig, men det ser ut til å bidra til økt læring for alle de som 

jobber med elevene. Og det ser ut til å gi rom for en økt delingskultur. Silje legger mer vekt 

på den årlige vurderingen av TPO. Denne skolen vektlegger at TPO foregår i klasserommet 

der læreren varierer undervisningen og tilpasser oppgavene etter elevens ståsted. Hun nevner 

også at økte ressurser gir mulighet for kurs til enkeltelever/grupper i en gitt periode. Dette 

kalles systemtiltak. 

 

D) Hvilke faktorer må en skoleledelse forholde seg til ved implementering av 

loven i praksis? 

Selv om de færreste rektorer antas å ikke ha juridisk utdanning, er det en forventning om at 

skoleledere skal håndtere et lovverk som er komplisert og omfattende (Welstad, 2011). På 

bakgrunn av dette, er det naturlig å tro at skoleledere tolker lovene ulikt. Dette innebærer 

blant annet ulik juridisk praksis på de forskjellige skolene. En skoleleder må til enhver tid 

utøve skjønn når han eller hun skal tolke bestemmelser i opplæringsloven.  

 

Mia forteller at hun opplever at hun er usikker på det juridiske området og at hun trenger mer 

kompetanse. «Jeg er ikke sånn kjempegod, jeg satt faktisk hjemme og snakket om at jeg ønsket 

å ta noe mer utdanning på det som går på skoleleder og loven,» fortalte hun. Hun 

understreker imidlertid at hun har et godt støtteapparat i kommunen og at hun bruker juristene 
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aktivt. Det at hun har master i skoleledelse styrker hennes bevissthet og evne til  å innhente 

riktig og nødvendig kunnskap. 

Silje mener selv at hun er trygg på sin kompetanse om lovverket, som hun opplever som 

tydelig og forholdsvis greit å tolke. Hun mener at elevens rettigheter kommer godt frem i 

lovverket. Hele kommunen har et stort fokus på å jobbe på denne måten og det mener hun er 

en stor fordel. 

 

Ut fra hva rektorene svarer er det forskjell på hva de mener de kan om lovverket. Den ene 

uttrykker at hun gjerne vil lære mer, mens den andre føler seg nokså trygg på det som står i 

loven. Det interessante er at begge støtter seg på kommunen og jurister og henvender seg dit 

for å få råd og veiledning;  

 

Mia uttrykker også at hun er god på å rådføre seg med andre kollegaer som kan mer på dette 

feltet enn henne. Hun mener det er en type kvalitetssikring å være i dialog med jurister og 

andre som kan mer enn henne på det juridiske feltet. På den annen side er dette i prinsippet et 

system for å sikre praksisen og gjennomføringen av lovverket ved at juristene i 

utdanningsetaten er spesialiserte på hvert sitt felt.   

 

Silje mener at lovverket er tydelig i seg selv. Hun benytter seg både av det nettbaserte 

oppslagsverket som heter info consesus, noe som parallelt benyttes av PPT-tjenesten og flere 

andre avdelinger i kommunen. Hun hevder videre at det er en styrke å kunne bruke både det 

nettbaserte verktøyet, men også å kunne støtte seg på pedagogisk virksomhet i kommunen. 

Det er også en kommunejurist hun kan ta kontakt med dersom noe ved lovverket er uklart.  

 

Vi ser altså noe ulik praksis her hos de to skolelederne, men også likheter. Mia benytter seg 

av andre rektorer og kollegaer til å innhente sin kompetanse. I tillegg ringer hun spesielt to 

jurister i kommunen for å rådføre seg. Silje mener at lovverket er tydelig i seg selv. Hun ser 

nytte i det nettbaserte verktøyet kommunen har til rådighet. Men på samme måte som Mia 

kontakter hun også en kommunejurist dersom noe er uklart. Dette tyder på at kommunene har 

nokså lik praksis med tanke på at de har jurister i kommuneadministrasjonen som er 

spesialister på skolesaker og som rektorene støtter seg til i forbindelse med utøvelsen av 

lovverket knyttet til TPO. 
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Mia opplever også at skoleeier har store forventninger til ivaretakelsen av tilpasset opplæring. 

Hun refererer til Astrid Søgnen, som er skolesjef i Oslo, og er et stort forbilde for denne 

kommunen. Mia er også svært fornøyd med sin kommunaldirektør som følger meget godt opp 

både i forbindelse med kartleggingsresultater og TPO, og som er opptatt av både de elevene 

som strever og de evnerike barna. Kommunaldirektøren setter fokus på at det er for dårlig 

struktur i undervisningen for de flinke, og har presisert at man ikke bare må passe på de 

elevene som faller utenfor, men også de som er flinke.  

 

Silje opplever at skoleeier har tydelige forventninger til praktiseringen av TPO og ikke minst i 

forhold til vurdering for læring. I tillegg sier hun at det er en stor grad av forventning i 

forbindelse med mer spissede systemtiltak til elever som det må søkes midler til, nettopp «for 

å være bevisste på hva vi gjør». Hun mener at disse midlene er med på å gi økt motivasjon for 

å gjennomføre TPO. 

 

Begge rektorene opplever altså at det er store forventninger fra skoleeier om at skolene 

ivaretar elevens rett til TPO. Mia nevner at det kanskje er mindre fokus på TPO for de flinke, 

men at man er bevisste på dette. Et annet interessant aspekt er at hun trekker frem forskjellen 

på det å være skoleleder i Oslo sammenlignet med Akershus. Silje snakker også om vurdering 

for læring som et viktig moment i arbeidet med å gi TPO og fremhever at skolene ved å søke 

midler kan ha mulighet for å tilby mer spissede systemtiltak. 

 

E) Rutiner for dokumentasjon av tilpasset opplæring:  

For å sikre dokumentasjon for rutiner knyttet til tilpasset opplæring, sier Mia at det er IOP 

(Individuell Opplæringsplan) som skal gi tilbakemelding til eleven med vedtak. Elever uten 

vedtak har en individuell opplæringsplan tilpasset den enkelte utfra kunnskapsløftes 

undervisningsmål i de ulike fagene. I tillegg har man elevsamtalene som tar 

kartleggingsresultater og hvor eleven befinner seg faglig og sosialt. Mia ønsker imidlertid å 

bygge en sterkere tilbakemeldingskultur og mener at denne ikke har kommet langt nok. Hun 

understreker at de aller viktigste tilbakemeldingene jo er de som skjer i klasserommet der og 

da. Mia påpeker viktigheten av å gi tilbakemeldinger basert på kriterier og det arbeidet de har 

gjort, men sier at praksis med tilbakemelding er nok veldig varierende i klassene. Her trenger 
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lærerne et verktøy, og hun har kjøpt inn noen pedlex-bøker som hun mener er veldig gode. 

Planen for neste år er at lærerne skal lese disse og deretter drøfte innholdet. Men det blir jo 

vanskelig å dokumentere dette, siden det er muntlige tilbakemeldinger, så det må jo bli 

elevenes arbeid. Men per dags dato er det IOP-ene og elevsamtalene som er 

dokumentasjonen. 

 

Silje forteller at dokumentasjonen på hennes skole lages hvis man tar elever ut av vanlig 

klassesammenheng og har kurs. Hun påpeker at det er et lite dilemma fordi at 

opplæringsloven § 1-3 sier at alle skal ha rett til tilpasset opplæring. Men det er likevel klart at 

det blir en litt mer spesiell situasjon hvis en elev tas ut til et kurs fra klasserommet og rutinene 

er å kartlegge. Etter kurset er det en slags ettertest for å se at det har hatt effekt. Og da er 

rutinene slik at det er det kurset man dokumenterer. Denne dokumentasjonen legges i elevens 

arkivmappe. Praksis her er at man har fått et samtykke av foreldrene og at man passer på å 

dokumentere også om foreldrene takker nei til det. Silje mener at det er viktig å ha 

dokumentert når foreldre takker nei, nettopp fordi skolen jo mener at disse barna trenger disse 

ressursene. På den annen side så ser man også at de går glipp av noe i fellesskapet når de er på 

kurs. Dette kan være et lite dilemma. 

 

Det ser ut som at begge skolelederne har gode rutiner for å dokumentere tilpasset opplæring, 

men rektorene definerer dokumentasjonen forskjellig. Hva er dokumentasjon?  

 

Mia definerer dokumentasjon som tilbakemelding på arbeidet de gjør ut fra IOP; 

Elevsamtalene, kriteriene og IOP utgjør dokumentasjonen og skal danne grunnlaget for 

tilbakemeldingene. Tilbakemeldingene skal være korte, muntlige og skriftlige, og hun sier at 

de arbeider for å utvikle tilbakemeldingskulturen. 

Silje beskriver et dilemma med at enkeltelever tas ut av klassen for å få kurs, mens alle elever 

ifølge opplæringsloven skal ha tilpasset opplæring. Hun beskriver da at dokumentasjon av 

TPO i all hovedsak gis i etterkant av kurset for å se om det har hatt effekt eller i tilfeller hvor 

foreldre har valgt å takke nei til et slikt kurs.  
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6. OPPSUMMERENDE DRØFTING AV 
TEORI OG EMPIRI  

 

Ut fra teoretiske modeller og relevant teori vil vi i dette kapittelet belyse våre empiriske data 

opp mot de teoretiske perspektivene på hvordan tilpasset opplæring tilrettelegges på de 

skolene hvor intervjuene er gjennomført.  

 

Aller først kan det være nyttig å se på begrepet tilpasset opplæring og hvordan vi tilrettelegger 

for det i dagens norske skole. Er det slik at selv med de samme statlige styringsstrategier så 

gjør vi nøyaktig det samme i norske skoler? Eller er dette avhengig av hvilken kommune man 

bor i? Og hva har den lokale tilpasningen å si for hvordan vi praktiserer TPO på den enkelte 

skole? Deretter er det naturlig å se empirien relatert til en smal og bred oppfatning av tilpasset 

opplæring basert på definisjonen til Bachmann og Hauge (2006), deretter relatert til 

differienseringsbegrepet og til slutt å se på forholdet mellom intensjon med og realiteten av 

tilpasset opplæring. 

 

Elever med behov for spesialundervisning har en større sårbarhet enn andre elever. De 

opplever ofte å bli satt i bås, tatt ut av klasserom, bli sett på som mindre kunnskapsrike enn 

andre elever og mange strever med selvtillit og sosiale relasjoner. ”Forskning syner at elevar i 

denne gruppa står i fare for marginalisering, ekskludering og stigmatisering» (Messiou, 2006 i 

Haug 2017). Dersom man spør elever som får spesialundervisning om hvordan de opplever 

læringsmiljøet vil vi nok få helt andre svar enn fra de som har vanlig og ordinær 

undervisning. 

 

Begrepet tilpasset opplæring (TPO) har i større grad blitt omtalt som inkluderende 

undervisning. Som navnet tilsier betyr dette at man i større grad enn tidligere er opptatt av å 

inkludere alle elever i læringsprosessen, fremfor å ta noen ut av den ordinære undervisningen. 

Dette kan være positivt med tanke på at eleven i mindre grad føler seg annerledes og 

stigmatisert, men deltar i klassen på lik linje med de andre. 

 

Det er derfor svært viktig at vi opparbeider oss høy kompetanse på hvordan elever tilegner 

seg kunnskaper og ferdigheter. Og at lærere legger til rette for ulike måter å undervise på slik 
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at lærerne kan sikre at elevene lærer det de skal. Dette innebærer at lærere forstår at elever 

lærer gjennom ulike læringsstrategier. Barn lærer på forskjellige måter og gjennom ulike 

sanser.  

 

Elevenes psykososiale miljø er også satt i nær sammenheng med deres læringsmiljø. Elevens 

relasjoner til hverandre og til læreren har mye og si for hvor mye de lærer på skolen. 

I Opplæringslovens paragraf 9a-1 står det «Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar 

har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse og sosial og fagleg 

utvikling» (Graetz mfl.,2008;McCoy & Banks, 2012 i Haug 2017 ). 

 

Inkluderende undervisning betyr å ta vare på alle elever. Omfanget av hva elever strever med 

kan være så mangt, som ADHD, lærevansker, språkvansker, angst, skolevegring etc. Disse 

utfordringene må møtes på ulike måter og stiller store krav til lærerens kompetanse og evne til 

fleksibilitet. Dersom skolen greier å ivareta læringsmiljøet gir det god grobunn for læring og 

trivsel. «Læringsmiljøet i eit elevperspektiv som her er hovudinteressa, er det miljøet, den 

atmosfæren, den sosiale interaksjonen og de vurderingene som en erfarer eller opplever i 

skolen» ( Skaalvik & Skaalvik, 2013, s.106). 

Som et overordnet analytisk rammeverk har vi valgt å se på Jorunn Møllers modell som viser 

skolelederes krysningspunkt mellom lov, yrkesutøvelse og pedagogisk tradisjon. Skoleledere 

skal navigere ut fra statlige og kommunale styringsstrategier, samt lokale tilpasninger - og det 

er interessant å se hvordan de utøver dette konkret i praksis. De skal styre i tråd med 

gjeldende lover og styringsvedtak, de skal løfte hodet opp og holde blikket fram for å lede 

virksomheten i riktig retning. Ledelse handler om å holde fokuset framover, og holde stø kurs 

mot en vei man tror på. Det er et spennende perspektiv å se Jorunn Møllers rammemodell opp 

mot de to ledernes praksis. Hvilke valg gjør skolelederne basert på en slik modell og hva slags 

implikasjoner har det for TPO? Dette er refleksjoner vi ønsker å gjøre oss underveis i dette 

kapitelet.  

 

Vi skal også i vår analysedel ta utgangspunkt i Eirik S. Jensens artikkel «Et 

skolelederperspektiv på tilpasset opplæring»:  

 

Jensen identifiserer her fire ulike lederfunksjoner; «administrator», «entreprenør», 

«produsent» og «integrator». En diskusjon av våre empiriske funn sett i sammenheng med 
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disse fire lederfunksjonene vil gi oss ny viten og kunnskap om hvordan tilpasset opplæring i 

skolen kan tilrettelegges sett fra et ledelsesperspektiv. Og vi skal diskutere hva slags 

implikasjoner dette får for tilpasset opplæring i klasserommet. Vi skal se på hvilken funksjon 

våre rektorer er mest framtredende i og i hvilke er de mest fraværende. 

 

Våre funn er basert på intervjuer gjort av to rektorer fra to veldig ulike skoler. De to har like 

statlige styringsstrategier, men ulike kommunale og lokale styringsstrategier. Begge 

skolelederne skal forholde seg til et lovverk som er styrt nasjonalt og som består av lovverk, 

økonomiske rammer og læreplaner som vi ser i Jorunn Møllers rammemodell. Vi ser at både 

rektors bakgrunn og skolens beliggenhet danner grunnlag for hvordan den enkelte skoleleder 

utøver sitt mandat. Å være rektor eller skoleleder i dag krever en viss kunnskap om jus. Våre 

to rektorer håndterer ofte elevsaker der den juridiske kunnskapen er nyttig og der de må 

forholde seg til det statlige lovverket. Begge rektorene har tydelige økonomiske rammer de 

skal forvalte på sin skole og må legge til rette for at tilpasset opplæring drives etter de 

økonomiske midlene som er tildelt. Nasjonalt tilsyn er også en viktig rettesnor og en 

kvalitetssikring for at skolene drives etter gjeldende politiske styringsstrategier. 

 

Gjennom vårt empiriske materiale kan vi se at den ene rektoren uttrykker at hun har for lite 

kompetanse på det juridiske feltet. Hun trenger mer kunnskap og vil gjerne lære mer. Det å stå 

i stadige juridiske dilemmaer kan være svært krevende uten den nødvendige kompetansen på 

dette feltet. Den andre rektoren føler seg tryggere på sin kompetanse om lovverket. Hun synes 

lovverket er tydelig og forholdsvis enkelt å tolke og hun ser det som en stor fordel at hele 

kommunen jobber samlet på dette feltet. Av likhetstrekk ser vi at begge to finner støtte i 

jurister i kommunen eller en nettside som tar opp juridiske spørsmål.  

 

Begge rektorene uttrykker imidlertid et dilemma med tanke på drift kontra økonomiske 

tildelte midler. De opplever at skoleeier har store forventninger om tilrettelegging for tilpasset 

opplæring. Men for begge to blir det et spørsmål om å bruke de begrensede midlene best 

mulig med tanke på tilretteleggingen av TPO. Den ene rektoren sier imidlertid at det i hennes 

kommune kan søkes om midler til spissede tiltak og at disse midlene gir økt motivasjon for 

gjennomføringen av tilpasset opplæring. 

 

Store lokale forskjeller utgjør forskjellig praksis hos de to skolelederne vi har valgt å 

intervjue. Vi ser ut fra Jorunn Møllers rammemodell at rektor også her står i spennet mellom 
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forvaltningsvirksomhet og pedagogisk virksomhet. Hvorfor blir dette så essensielt i en 

skoleleders yrkespraksis? På hvilke måter får dette konsekvenser for implementeringen av 

tilpasset opplæring i skolen?  

 

La oss se på den forvaltningsmessige siden først. Den ene skolen er stor og legger stor vekt på 

rutiner, strategier og metoder for å legge skikkelig til rette for tilpasset opplæring. Det er tett 

oppfølging fra områdedirektøren og han er også med på teammøter. Den andre skolen ser på 

øremerkede ressurser og tilgjengelige instanser som en sikkerhet for ivaretakelse av tilpasset 

opplæring i skolen. Her ser vi at det er forskjeller med tanke på kommunale styringsstrategier. 

 

Den pedagogiske virksomheten utgjør også en vesentlig del av hvordan det tilrettelegges for 

TPO. Lærerkollegiets arbeid og implementering av TPO vil utgjøre en stor forskjell. Den 

pedagogiske tradisjon ved den enkelte skole blir avgjørende. Det må være vilje til å dele og 

erverve ny pedagogisk kunnskap i et personale for at man skal komme fremover. En 

skoleleder står da i krysningspunktet mellom lærernes kunnskap og en kultur som ”sitter i 

veggene” fra før.  Jorunn Møllers modell viser oss her dilemmaet en skoleleder står i og skal 

styre ut fra. Vi ser at forvaltningsvirksomhet og pedagogisk virksomhet både begrenser, 

regulerer og påvirker, slik Jorunn Møller har statuert i sin rammemodell. 

 

Den ene rektoren sier at det er en vanskelig oppgave for læreren når det er et stort antall  

elever i en klasse. Mange lærere opplever dette som en stor utfordring som kan være svært 

krevende å få til. Hun understreker at undervisningen, den tilpassede opplæringen, må skje i 

klasserommet. Den andre rektoren peker på ressursteamet som en helt avgjørende faktor for å 

bistå lærerne i å legge til rette for den enkelte elev og for å innhente støtte fra andre instanser. 

Begge ser på TPO som en rett alle elever har, men begge synes det er en svært stor utfordring 

å få til. Vi ser her er en ulik tilnærming for å lykkes med TPO og man bruker ressurser og 

midler forskjellig for å oppnå tilpasset opplæring for alle elever i skolen. Samtidig er det 

viktig å framheve at begge ser på samarbeid mellom lærere og ledelse - og mellom lærere og 

andre instanser for å lykkes med tilpasset opplæring. 

 

Ut fra rammemodellen til Jorunn Møller ser man at det ti syvende og sist blir et spørsmål om 

hvordan man utøver dette konkret. Hvilke funksjoner blir framtredende og hvordan tolker 

man de politiske dokumentene? Begge rektorene setter søkelys på både organisatoriske, 

økonomiske og juridiske problemstillinger og viser således at rammemodellen gir et viktig 
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innblikk i skolelederes dilemma når det skal jobbes med TPO i norsk skole. Det kreves at de 

styrer med kløkt og klokskap og det fordrer at de kjenner sine elevers behov og legger til rette 

for skolens pedagogiske utviklingsarbeid og kultur for deling. Modellen og våre empiriske 

data legger også grobunn for å se at skoleledere i stor grad både forholder seg til politiske 

styringsvedtak, kommunale styringsstrategier samt det lokale systemet de jobber innenfor. 

 

Vi vil nå se litt nærmere på Eirik Jensens artikkel ”Et skolelederperspektiv på tilpasset 

opplæring” der han identifiserer de fire forskjellige lederfunksjonene. Sett i henhold til vår 

oppgave blir det interessant å vurdere hvilke av disse lederrollene som er framtredende for 

våre intervjuobjekter. Hva får deres rolle å si for implementeringen av TPO i klasserommet?  

 

Begge rektorer kan etter vår mening sies å være administratorer. Det er i følge artikkelen slik 

at rektorene mente at det inneholdt en kontrollfunksjon der ledelsen legger til rette for TPO 

gjennom ressurstildeling og timeplaner, men deltar ikke i den praktiske gjennomføringen . 

Våre to skoleledere tilrettelegger for TPO på ulike vis, men de knytter begrepet til ulike 

former for tiltak og måter å organisere undervisningen på. Den ene skolen har en svært 

differensiert elevgruppe og dette stiller store krav for å få til TPO. Her blir bruken av 

kartleggingsverktøy sentralt, slik at man ut fra disse verktøyene kan få kunnskap på 

ledelsesnivå for å kunne legge til rette for tilpasset opplæring. Den andre rektoren fokuserer i 

større grad på å legge til rette for TPO i klasserommet med den tanke at alle elever har rett til 

tilpasset opplæring og at det er i klasserommet tilpasningen til den enkelte elev skal skje. Hun 

sier videre at vurdering for læring er avgjørende der man kan benytte kartleggingsprøver, 

elevsamtaler og elevens egne arbeider for å gi hver enkelt elev den tilpasningen som er 

nødvendig. Som en tilrettelegger for organisasjonsutvikling mener vi at de sto skolelederne 

har en framtredende rolle. 

 

Ut fra våre intervjuer ser det ut som at rektorene er noe mer fraværende i rollene som 

entreprenører. Begge jobber naturligvis for å legge til rette for nye og varierte læringsarenaer 

for å få elevene til å utvikle seg og trives. Men kanskje har de her en mindre fremtredende 

rolle enn de har som administratorer? Som entreprenør opptrer man som kreativ og 

nytenkende og her er det vel lærerne som har den største muligheten til å påvirke gjennom 

variert og allsidig undervisning. 
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Den ene rektoren legger vekt på at essensen for å få til tilpasset opplæring og måloppnåelser 

er at ledere, lærere og elever kan kommunisere og samarbeide. Den andre skolelederen sa, 

som tidligere nevnt, at det meste av tilpasset opplæring skjer i klasserommet og at 

systemtiltak i større grad fungerer som kurs for elevene i perioder og med midler som er søkt 

om og tildelt til denne type organisering. Hun sier også at ”man kan jo si at det er jo lærerne 

som står midt oppi det, men fra ledelsens side så tenker jeg at ressursteamet er helt 

avgjørende med tanke på å bistå lærerne og hjelpe til å se hvordan det er lurt å tilrettelegge 

for akkurat den eleven”. Dette utsagnet mener vi bekrefter at skoleleder har en mindre 

framtredende rolle som entreprenør, mens det er lærerne som er hovedentreprenøren med et 

godt støtteapparat rundt. 

 

Rollen som produsent er en svært fremtredende rolle som rektor. Å være opptatt av  

prinsipielle føringer, påviste resultater og implementering av nyvunnen erfaringer kan vel sies 

å være en stor del av en skoleleders arbeidsoppgaver. I artikkelen står det at: ”rektorene er 

svært fokusert på resultater fra eksamener og nasjonale prøver. Resultatene blir en målestokk 

for kvaliteten på deres skole”. Her synes det som at det vektlegges at skolelederne ønsker en 

mindre grad av spesialundervisning, og at undervisningen tilrettelegges mest mulig generelt. 

Dette er fordi spesialundervisning kan virke stigmatiserende og derfor vil TPO være 

hensiktsmessig å legge til rette for i klasserommet der alle elevene er tilstede. 

 

Det er her interessant å observere en ulik praksis hos de to skolelederne. På den ene skolen 

kan det synes som at rektor i stor grad er opptatt av skolens prestasjoner og resultater og av 

kontroll og detaljstyring på hvilke metoder og kartleggingsverktøy som fremmer gode 

resultater. På den andre skolen nevnes det i liten grad hvordan det jobbes i klassene, hvilke 

metoder og kartleggingsverktøy de benytter eller hvordan rektor følger opp eller veileder 

lærerne. Det er forskjellig praksis, men målet om tilrettelegging for alle elever er høyt 

prioritert hos begge. De har begge stort fokus på å utvikle elevens sosiale kompetanse og 

faglige kunnskap i grunnleggende ferdigheter. 

 

I rollen som integrator legger rektorene vekt på motivasjon og felles mål relatert til tilpasset 

opplæring. Systematiske møter mellom alle aktører er vesentlig. Det samme er den 

informasjonen skolelederen får om det daglige arbeidet som skjer i klasserommene og 

kunnskap om de elevene som har faglige utfordringer. Begge rektorene vurderer 

ressursteamet som en svært viktig part i arbeidet med TPO. Der den ene rektoren har en 
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lederrolle i ressursteamet, er den andre med i ressursteamet og samarbeider med andre 

instanser som helsesøster, barnevern, PPT og ressurskoordinator.  

 

Integratorens oppgave er å motivere, samle og skape en helhet. På bakgrunn av våre funn er 

dette en oppgave som de to skolelederne er svært delaktige og opptatt av. Den ene rektoren 

trekker fram refleksjon som et viktig begrep. Det understrekes at det er viktig at man lærer av 

hverandre, reflekterer sammen og skaper en delingskultur. Den andre skolelederen vektlegger 

klasserommet og hel klasse som arena for tilpasset opplæring. Og at tildelte midler er med å 

gi motivasjon og rom for ytterligere tilpasset opplæring eller systemtiltak. Kanskje er det da 

slik at et felles mål for tilpasset opplæring blir det viktigste? Det å ha en felles plattform og en 

stø kurs for hvordan man vil jobbe med TPO på sin skole. At man integrerer andre instanser 

og hjelper og støtter lærerne i praktiseringen av tilpasset opplæring. 

 

Vi har tidligere i oppgaven nevnt at OECD undersøkelsen TALIS  viser at norske skoleledere 

engasjerer seg for lite i utviklingen av god klasseromspraksis. Det er vanskelig å si om dette 

er av avgjørende betydning for hvordan skolene driver tilpasset opplæring, men det er verdt å 

reflektere over det. Hvis så er tilfelle kan det synes som at norske skoleledere er i ferd med å 

utvikle en ny praksis og at de nå engasjerer seg mer enn tidligere for å tilrettelegge for 

tilpasset opplæring. Uten å trekke for bastante slutninger her, kan man med nokså stor 

sannsynlighet si at ledelsens evne til å ”dra” personalet med seg i en felles retning er svært 

avgjørende. I tillegg ser det ut til at ledelsens delaktighet med tanke på klasseromspraksis er 

av stor betydning for hvordan skolene lykkes med TPO. 

 

Vi har nå vurdert tilpasset opplæring opp mot Jorunn Møllers rammemodell og Eirik Jensens 

artikkel og vurdert hva slags implikasjoner disse teoretiske perspektivene får for TPO i 

klasserommet. Krysningspunktet mellom statlige styringsstrategier, kommunale 

styringsstrategier og den enkelte skole ser ut til å gi store føringer for implementeringen av 

tilpasset opplæring i skolen. De fire ulike lederrollene som Eirik Jensen tar for seg i sin 

artikkel kan også i stor grad knyttes opp mot skolelederes hverdag og praksis med tanke på å 

implementere TPO i klasserommet.  
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En smal og en bred forståelse av TPO: 

Rektor Silje ved Solbakken skole synes ha en bredere forståelse av tilpasset opplæring, mens 

rektor Mia ved Rødkløveren skole har en mer smalere forståelse.  

 

Det kan tyde på at Silje som rektor gir personalet større autonomi og handlingsrom når 

lærerne skal jobb TPO. Mia sa i intervjuet at hun har faste møter med alle team på skolen. 

Hun spør da om hvordan tilpasser lærerne undervisningen for den enkelte elev og hva gjør 

læreren for å heve elever som sliter mest. Skolelederne ved Rødkløveren skole starter allerede 

i første klasse og forhører seg om hva lærerne har gjort og hvordan de har tenkt å jobbe med å 

bedre resultatene hos de dårligst presterende elevene. Ved Solbakken skole er fokusert at 

hoveddelen av tilpasset opplæring skjer i klasserommet i den vanlige fellesundervisningen. 

Silje vil ikke at eleven trekkes ut av undervisningen eller at det dannes smågrupper. Hun 

mener at det viktigste ved TPO er systemtiltak eller støtten i klassen til enkeltelever.  

 

Mia har flere og varierte innfallsvinkler til praktiseringen av TPO. Det virker som om 

skoleleder Silje knytter seg mer opp mot ressursteamet, læreren og instanser utenfra i 

gjennomføringen av TPO, mens Mia foreslår og forventer at lærerne skal benytte bestemte 

metoder. Hun følger opp disse forventningene ved at hun har kontinuerlige observasjoner og 

samtaler med den enkelte lærer om hvordan tilretteleggingen av metoden skal være. Mia 

vektlegger faste kartleggingssystem, konkrete mål og metoder for å oppnå resultatene. 

Dersom ikke eleven oppnår forventet resultat, har Mia samtaler og oppfølging av læreren.  

 

Silje tilrettelegger på en bredere måte, siden det kan være i form av diverse systemtiltak eller 

kan være støtte i klassen til enkeltelever.  I tillegg har de støtte til enkelte ressurser hvor de 

har spesialpedagoger eller lærere som kommer inn og holder kurs med elever.  

 

Vi ser at skoleledelsen og lærerne ved Rødkløveren skole praktiserer i stor grad en 

gjennomføring av TPO slik: 

- Nivådifferensiering.   

- Hvis den enkelte elev har problemer i skolen, rettes fokuset mot eleven.   
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- Individuell opplæring, med individuelle utviklingsplaner, arbeidsplaner, ansvar for 

egen læring, ulik gruppeinndeling, mappevurdering.   

- Fokus på elevenes egen motivasjon.  

- Vektlegging av individet framfor fellesskapet.   

 

Silje synes å ha en bredere forståelse av TPO enn Mia i form av at de ved hennes skole 

praktiserer tilpasset opplæring i klasserommet som en del av undervisningen for hele klassen. 

Retten til tilpasset opplæring er en rett alle elever har. En bred forståelse av TPO som en 

kollektiv tilnærming i undervisningen, i tillegg til individuell tilpasning. Hvis eleven har 

problemer i skolen settes det inn i en kontekstuell sammenheng. Fokuset rettes mot 

læringsmiljøet: 

- Vektlegging av inkludering og sosial deltagelse for alle elever.   

- Utvikling av en samarbeidsorientert skolekultur.    

- Fokus på både indre og ytre motivasjon.   

- Vektlegging av struktur og tydelighet i undervisningen .  

 

Oppsummeringsmessig ser vi at en smal og bred praktisering av TPO får en implikasjon av 
TPO i klasserommet. 
 
 
Differensiering   

Dale og Wærness (2003) hevder at «for å tilrettelegge for tilpasset opplæring for den enkelte 

elev og for alle elever, bør det differensieres på alle nivåer» (Dale & Wærness, 2003). De 

hevder at undervisningen bør tilrettelegges mest mulig fleksibelt, noe som innebærer 

differensiering relatert til tempo, organisering, metodikk og læremidler knyttet til bruk av IKT 

i den individuelle tilrettelegging, teori og praksis.   

Reidar Myhre (2001) har kategorisert differensiering på følgende måte: Organisatorisk-, 

kvalitativ- og kvantitativ differensiering.  Han mener at organisatorisk differensiering 

innbærer å tilrettelegge undervisningen utfra elevenes forutsetninger og behov i form av 

grupper eller klassetrinn. Videre forklarer han pedagogisk differensiering med at læreren 

tilrettelegger med ulike oppgaver innenfor klassefelleskapet. Kvalitativ differensiering 

omhandler at eleven får velge temaer utfra egen oppfatning og interesser, mens kvantitativ 



94 
 

differensiering innebærer lærestoffets vanskelighetsgrad, mengde og tempo (Myhre, 2001). 

 

Tiltak som innebærer differensiering og individualitet ligger hovedansvaret hos den enkelte 

skoleledelse og læreren som organisator og tilrettelegger og det er faktisk avgjørende for 

elevenes motivasjon for læring. (Dale & Wærness, 2003).   

 
6.1 Fra visjon til realitet 
Vi har nå skrevet om hvordan skoleledere kan arbeide for å sikre at alle elever får tilpasset 

opplæring. Dette er et stort og komplekst arbeid som krever mye ressurser og ikke minst 

kunnskap. Noe forenklet kan man si at skoleledere står i krysningspunktet mellom politiske 

styringsorganer og lærerne/skolens kultur og interesser (Fosse, 2010, Langfeldt, 2008Møller 

1996 Nordahl, 2018) 

 

Fra et politisk ståsted har begrepet tilpasset opplæring vært nokså tydelig definert. Selv om 

ulike politiske partier har lagt ulikt innhold i begrepet TPO. Men derfra til å legge til rette for 

tilpasset opplæring i praksis kan være krevende. I artikkelen ”Hvorfor tilpasset opplæring er 

så vanskelig ” Av Jenssen & Lillejord kommer dette tydelig fram. De setter fokus på 

forskjellen mellom politiske begreper og den praksis som utføres ved den enkelte skole og inn 

mot den enkelte elev. Det er også slik at begrepet har endret innhold og karakter gjennom 

historien, noe som kan ha gjort det enda mer krevende å vite hvordan man skal sette det ut i 

god praksis. Jenssen & Lillejord skriver om fire ulike epoker der de tar utgangspunkt i 

tydelige kjennetegn ved hver epoke. Integreringsepoke, inkluderingsepoke, 

individualiseringsepoke og fellesskaps- og kvalitetsepoke (Jenssen & Lillejord, 2010). 

 

I Integreringsepoken (!975-1990) kan vi se at ”Lovfestet rett til opplæring tilpasset elevens 

evner og forutsetninger ,ble en nødvendig forutsetning for den nye enhetsskolen, og 

differensiering ble fremhevet som pedagogisk prinsipp” Tilpasset opplæring ble den gangen 

forstått som en heading eller en paraply på begrepet spesialundervisning. Datidens forståelse 

av TPO ser også ut til å helle mot at det var en praksis lærerne i utgangspunktet ikke gjorde 

og at det er utenfor lærerens arbeidsoppgaver og kompetanse. Man så etter hvert at elevene 
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ikke fant seg til rette i læringsfellesskapet og man begynte derfor å bruke begreper som 

integrering, individualisering og inkludering (Jenssen & Lillejord, 2010). 

 

I andre epoke som kalles tilpasset opplæring som inkludering (1990-1996) er det  

”fellesskap , deltakelse, faglig og sosialt utbytte som er kjerneinnholdet i skolepolitikken.” 

Kunnskap og elevens deltakelse i fellesskapet ble framtredende og elever skulle ikke tas ut av 

klasserommet for å få egen undervisning. Elevenes likeverdighet sto sentralt og det 

vektlegges at alle tilpasset opplæring skal gjelde for alle (Jenssen & Lillejord, 2010). 

 

Den tredje epoke ( 1997-2005) ”kjennetegnes ved at tilpasset opplæring i økende grad 

omtales som individuelle behov skolen skal imøtekomme.” TPO skal ikke lenger være noe 

som skjer i klasserommet og man snakker også om å dele elever inn i grupper med 

utgangspunkt i deres ferdigheter. Det er den enkelte elevs forutsetninger som står i fokus. Det 

blir et mål å kunne tilrettelegge for alle elever enten de strever faglig eller de trenger mer 

faglige utfordringer. Vi ser at individuell plan introduseres og TPO knyttes opp mot teori og 

grunnleggende ferdigheter Vi har nå skrevet om hvordan skoleledere kan arbeide for å sikre at 

alle elever får tilpasset opplæring. Dette er et stort og komplekst arbeid som krever mye 

ressurser og ikke minst kunnskap. Noe forenklet kan man si at skoleledere står i 

krysningspunktet mellom politiske styringsorganer og lærerne/skolens kultur og interesser.  

 

Fra et politisk ståsted har begrepet tilpasset opplæring vært nokså tydelig definert. Selv om 

ulike politiske partier har lagt ulikt innhold i begrepet TPO. Men derfra til å legge til rette for 

tilpasset opplæring i praksis kan være krevende. I artikkelen ”Hvorfor tilpasset opplæring er 

så vanskelig ” Av Jenssen & Lillejord kommer dette tydelig fram. De setter fokus på 

forskjellen mellom politiske begreper og den praksis som utføres ved den enkelte skole og inn 

mot den enkelte elev. Det er også slik at begrepet har endret innhold og karakter gjennom 

historien, noe som kan ha gjort det enda mer krevende å vite hvordan man skal sette det ut i 

god praksis. Jenssen & Lillejord skriver om fire ulike epoker der de tar utgangspunkt i 

tydelige kjennetegn ved hver epoke. Integreringsepoke, inkluderingsepoke, 

individualiseringsepoke og fellesskaps- og kvalitetsepoke (Jenssen & Lillejord, 2010). 
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I Integreringsepoken (!975-1990) kan vi se at ”Lovfestet rett til opplæring tilpasset elevens 

evner og forutsetninger ,ble en nødvendig forutsetning for den nye enhetsskolen, og 

differensiering ble fremhevet som pedagogisk prinsipp” Tilpasset opplæring ble den gangen 

forstått som en heading eller en paraply på begrepet spesialundervisning. Datidens forståelse 

av TPO ser også ut til å helle mot at det var en praksis lærerne i utgangspunktet ikke gjorde 

og at det er utenfor lærerens arbeidsoppgaver og kompetanse. Man så etter hvert at elevene 

ikke fant seg til rette i læringsfellesskapet og man begynte derfor å bruke begreper som 

integrering, individualisering og inkludering (Jenssen & Lillejord, 2010, Langfeldt 2006 i 

Fosse, 2010). 

 

I andre epoke som kalles tilpasset opplæring som inkludering (1990-1996) er det  

”fellesskap , deltakelse, faglig og sosialt utbytte som er kjerneinnholdet i skolepolitikken.” 

Kunnskap og elevens deltakelse i fellesskapet ble framtredende og elever skulle ikke tas ut av 

klasserommet for å få egen undervisning. Elevenes likeverdighet sto sentralt og det 

vektlegges at alle tilpasset opplæring skal gjelde for alle (Jenssen & Lillejord, 2010, Langfeldt 

2006 i Fosse, 2010). 

 

Den tredje epoke ( 1997-2005) ”kjennetegnes ved at tilpasset opplæring i økende grad 

omtales som individuelle behov skolen skal imøtekomme.” TPO skal ikke lenger være noe 

som skjer i klasserommet og man snakker også om å dele elever inn i grupper med 

utgangspunkt i deres ferdigheter. Det er den enkelte elevs forutsetninger som står i fokus. Det 

blir et mål å kunne tilrettelegge for alle elever enten de strever faglig eller de trenger mer 

faglige utfordringer. Vi ser at individuell plan introduseres og TPO knyttes opp mot teori og 

grunnleggende ferdigheter. 

 

Den fjerde epoke (2005-: ) ”Tilpasset opplæring som læringsfellesskap og 

undervisningskapasitet. I denne tidsepoken ønsker man å verdsette fellessskapets betydning 

og sette det individuelle perspektivet til side. Det satses på god og variert undervisning. En 
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undervisning som innebærer tilrettelegging for alle elever i skolen (Jenssen & Lillejord, 2010, 

Langfeldt 2006 i Fosse, 2010).  

 

Den fjerde epoke (2005-: ) ”Tilpasset opplæring som læringsfellesskap og 

undervisningskapasitet. I denne tidsepoken ønsker man å verdsette fellessskapets betydning 

og sette det individuelle perspektivet til side. Det satses på god og variert undervisning. En 

undervisning som innebærer tilrettelegging for alle elever i skolen (Jenssen & Lillejord, 2010 

Langfeldt 2006 i Fosse, 2010).  

For å tilrettelegge for TPO i skolen er det nødvendig at skoleledere har en felles pedagogisk 

forståelse av hva tilpasset opplæring er. TPO kan bety så mye, men i sin grunnleggende form 

handler det om å legge til rette for at alle elever skal ha mulighet til å lære og få det beste ut 

av sin skolehverdag. Dette skal igjen være med på å utjevne sosiale forskjeller og gi alle 

elever en lik mulighet og rett til å få tilpasset opplæring i skolen (Bachmann &Haug, 2006, 

Fosse, 2010, Dale& Wærness, 2003,Dale, 2008). 

 

Som metode benyttet vi kvalitativt forskningsintervju med to skoleledere. Vi hadde utarbeidet 

forskningsspørsmål som vi tok utgangspunkt i da vi intervjuet dem. Det ble en samtale/dialog 

der vi stilte spørsmålene som forskere og som skolelederne svarte på. Vi holdt oss så langt det 

lot seg gjøre til de spørsmålene vi hadde, men en og annen gang fulgte vi opp med 

tilleggsspørsmål for å utdype svarene noe. Vårt mål var å finne ut av hvordan skoleledere 

oppfattet og praktiserte Opplæringslovens § 1 på sine skoler (Kvale, 2009).  

 

Vi synes det var interessant å se på hvordan man tolket det teoretiske innholdet, og se hvordan 

det ble lagt til rette for tilpasset opplæring i praksis. Vårt empiriske materiale ble grunnlaget 

for drøfting og diskusjon i analysen vår. Ut fra empiriske funn kunne vi se at skoler har ulik 

tilnærming til TPO. Forståelsen og tolkningen av dette munnet ut i ulik praksis ved de 

forskjellige skolene. Begge rektorene beskriver en hverdag der det er utfordrende å sikre at 

alle elever får tilpasset opplæring. Men at man legger til rette så godt man kan etter de 

økonomiske rammene og de faglige ressursene som finnes.  

 

Vi så også mange likheter i tilnærmingen til TPO. Samtidig er det også noe ulikt hvordan 

elevene får tilpasset opplæring. Velger man at læreren skal tilrettelegge i klasserommet med 
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differensierte oppgaver, tar man elevene ut i smågrupper. Bruker man ressursteamet ved 

skolen som samarbeidspartner i dette arbeidet eller jobber lærerne individuelt i planlegging og 

gjennomføringen av TPO? Det som ligger til grunn hos begge er at alle elever har rett til god 

undervisning (Bachmann &Haug, 2006, Fosse, 2010, Dale& Wærness, 2003,Dale, 2008). 

TPO er blitt anerkjent som et viktig prinsipp for skolen. Men det kan være vanskelig for 

lærere og skoleledere som står midt oppi det hver eneste dag. Mange føler på mangel på tid og 

ressurser. Det kan se ut som at hensikten og intensjonen med TPO og det man får til i 

virkeligheten ikke nødvendigvis samsvarer med hverandre (Bachmann &Haug, 2006, Fosse, 

2010, Dale& Wærness, 2003,Dale, 2008, Møller, 1996, Welstad, 2016). 
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Vedlegg 1: 

 

 

Vår problemstilling er: Hvordan ivaretar skoleledere elevenes rett til tilpasset opplæring § 1-3 

i barneskolen? 

1. Kan du fortelle litt om skolen din og hvem du er? 

2. Hva legger du i begrepet tilpasset opplæring? 

.  

3. Hvem er sentrale aktører i arbeidet med TPO 

4. Hva gjør dere konkret der elevene viser ulike roller og motivasjon, ulik faglig nivå og 

arbeidstempo 

5. Hvordan legger du som skoleleder til rette for at alle elever skal få tilpasset 

opplæring? 

6. Hvordan  ivaretas prinsippet om tilpasset opplæring relatert at elevene har ulikt faglig 

nivå? 
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7. Hvordan  ivaretas prinsippet om tilpasset opplæring relatert at elevene har ulikt 

arbeidstempo? 

8. Hvordan tilrettelegger man for at elevene har ulik motivasjon? 

9. Hvordan varieres arbeidsmåtene slik at det blir en passe utfordring for den enkelte 

elev og alle i en  

10. Hva tenker du om felleskap opp mot individuelle hensyn? 

11. Hvordan tilrettelegger dere tilpasset opplæring relatert til tanken på differiensering og 

inkludering? 

12. Hva er rutinene for dokumentasjon i forhold til tilpasset opplæring? 

13. Hvilke ytre rammer må du forholde deg til relatert til tilpasset opplæring? 

14. Hvilke indre rammer må du balansere opp mot tilpasset opplæring? 

15. Hvordan innvirker disse rammene arbeidet med tilpasset opplæring? 

16. Hvordan innhenter du kompetanse om lovverket og utviklingen av den relatert til 

tpo(Lovdata? Styringsdokumenter? Veiledere? Kurs? Andre? 

17. Hvordan foregår dialogen med skoleeier knyttet til tilpasset opplæring? Hva opplever 

du at skoleeier forventer angående tilpasset opplæring?  

 


