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Sammendrag 

Mange land har introdusert sammenlignbare mål for vurdering i stor skala. De forutsetter 

kartlegging av elever, skoler og lærere gjennom blant annet nasjonale prøver, standardiserte 

tester som ansvarliggjør lærere gjennom offentliggjøring av sammenligninger mellom skoler. 

Hva har så finsk spesialundervisning med dette systemet å gjøre? Finland skiller seg fra andre 

land som har utviklet omfattende vurderingssystemer som er laget for å ansvarliggjøre lærere 

i det offentlige rom. Samtidig fremkommer det av forskning at Finland kan vise til langt bedre 

PISA-resultater enn land som bruker standardiserte tester som et styringsverktøy (Sørreime, 

2012). Finland er dessuten det landet hvor det er minst sprik i karakterene mellom de sterkeste 

og svakeste elevene. Dessuten får mange elever tidlig støtteundervisning/spesialundervisning 

dersom de ikke klarer å følge tempoet i den normale undervisningen. Men det er også en 

mørkere side ved de finske elevenes skolehverdag. I Dagbladet skriver Hølleland (2008) at 

elevtrivselen i Finland ikke er like høy som i Norge, trass i at de har færre skoletimer per uke 

og lengre ferie enn norske elever. I 2013 kunne vi lese at Finland hadde en kultur for 

segregering som form av egne skoler for evneveike På bakgrunn av denne dystre statistikken 

har finske myndigheter endret skoleloven for å øke den indre differensieringen, som vil si at 

elevene gis ekstra støtte på skolen i sitt nærmiljø Det er derfor interessant å finne ut av hvilke 

føringer som ligger i finske styringsdokumenter vedrørende spesialundervisning, som er 

forskjellig fra de nye tendensene som preger politikkutformingen på området. I denne 

oppgaven har jeg oppsummert forskning og analysert utdanningspolitiske dokumenter om 

tilpasset opplæring og støtteundervisning i Finland og Norge. Jeg har også oppsummert 

generelle tendenser basert på offisielle statistikk som kan si noe om i hvilken grad Finland har 

sikret faglig og sosial integrering blant elevene med indre differensiering som utgangspunkt. 

Ettersom indre differensiering er et sentralt fagbegrep i oppgaven, vil jeg vise til hva det 

innebærer med utgangspunkt i Wolfgang Klafkis teori (Klafki, 2016). Analysen min viser at 

den finske skolen fungerer bra på flere punkter fordi likhetsidealer ivaretas gjennom et 

enhetlig styringssystem og et strengt regulert lovverk som ivaretar sosial og faglig integrering. 

For det første er eierskapet til skolene i all hovedsak statlige i Finland, til forskjell fra i Norge 

der mye ansvar er desentralisert. Styringen av den finske skolen er hierarkisk og de faste 

rammene som ny forskning og reformideer må innordne seg etter, er støttet av over 90 prosent 

av landets velgere (Sahlberg, 2013b). Styringen av den norske skolen er mer desentralisert og 

fragmentert – og samarbeidskulturen i systemet har vesentlige svakheter. De norske lovene og 
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forskriftene representerer en svakere byråkratis-profesjonell koordinering av   sosial og faglig 

integreringspraksis. Det har paradoksalt sett  medført økte kontroller, konkurranse og en 

ansvarligjøring av skoler og lærere i Norge. En slik praksis kan sikre enkeltes rettigheter, men 

gå på bekostning av fellesskapende løsninger som sikrer faglig og sosial integrering. Den 

faglige forankringen i finske styringsdokumenter og finsk forskning er i stor grad bestemt av 

lærerstanden og profesjonsfaglige interesser som sikrer det autonome fagfeltet. Den 

tilsvarende faglige forankringen i Norge er i stor grad influert av politikere og 

faggrupperingeringer som har til dels ulike syn på integrering og måter å ivareta elever med 

ulike behov. Det fører til at beslutningsprosessene i det finske utdanningssystemet preges av 

et godt samarbeid mellom staten og lærerstanden. I Norge synes det å være andre betingelser 

for organisering og samarbeid om elver med spesielle behov. Sammenliknet med Finland, 

synes den formålsorienterte integreringskulturen å være mindre fremtredende. 
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1 Innledning 

Som dyslektiker har jeg opplevd at skolen kunne virke ekskluderende selv om jeg fikk gå i 

ordinærklassen. jeg elsket å svømme, men passet på å få så mye klor i øynene at jeg i neste 

time, som var høytlesning, kunne si: «Jeg ser bare tåke for jeg har fått klorvann i øynene». 

resultatet ble dessverre fritak fra svømming. 

Mitt ønske er at et hvert barn skal vokse opp i et trygt og integrerende miljø som gir samtlige 

en mulighet til et verdig liv i felleskapet. Derfor ville jeg finne ut av hvorfor den finske 

enhetsskolen har så godt rykte på seg – om det gode ryktet kan forsvares og om suksessen 

handler om bevisste profesjonelle og byråkratiske veivalg. 

Denne studien hadde fått et annet innhold uten en god veileder som ville at jeg skulle fortelle 

om alt det jeg ønsket å skrive om. Uten Kirsten Sivesind kunne denne studien kun dreid seg 

om rapporteringsrutiner. Denne reisen har lært meg mer. 

1.1 Problemstilling 

Formålet med denne studien er å sammenlikne norsk og finsk politikkutforming av tilpasset 

opplæring og spesialundervisning. Jeg legger særlig vekt på hvordan utdanningssystemet 

koordineres og tilrettelegges for elever som har ulike behov. Sentrale forskningsspørsmål er: 

hvilke ideer og prinsipper om differensiering legges til grunn for styring av grunnskolene i 

Norge og Finland og hvordan bidrar systemene til sosial og faglig integrering? I tillegg har 

jeg som intensjon å oppsummere teori som viser mulighetene for å ivareta hvordan opplæring 

kan organiseres for å integrere alle elever i et fellesskolesystem. 

I den forbindelse vil jeg først gjøre rede for teori om styring og ulike måter å differensiere 

elever på. Deretter vil jeg presentere dokumentasjon på hvordan integrerende opplæring kan 

sies å organiseres i to ulike lands kontekster, for til slutt å analysere det norske forslaget fra 

2018 om å omorganisere PP-tjenesten og fjerne den lovbestemte retten til spesialundervisning 

(Nordahl mfl., 2018). Forslagene, fra denne ekspertgruppen, er ment å føre til en større grad 

av inkludering gjennom indre differensiering, samt å etablere et helhetlig støttesystem som 

skal ivareta elevenes behov (Nordahl, 2018, 4. april).  
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Jeg vil også analysere mulige og aktuelle konsekvenser av et tilsvarende finsk forslag fra 

2007 (Ström, 2013; Utbildningsstyrelsen, 2010). I tillegg til å behandle hvordan man kunne 

oppnå større grad av integrering i Finland, ba myndighetene den finske arbeidsgruppen om å 

legge vekt på hvordan man kan få til en enhetlig praksis på alle skoler (Ström, 2013). 

Forskjellen mellom en enhetlig praksis og et helhetlig støttesystem er et spor jeg vil analysere 

nærmere for å finne ut av om det norske og finske forslaget trekker veksler på ulike idealtyper 

for å drive forvaltning av skoler. Eller, for å si det på en annen måte, at de to forslagene 

innebærer helt forskjellige måter å styre og drive skole på. En annen sak jeg skal ta for meg er 

hva indre differensiering går ut på. Dette fordi denne formen for tilpasning er aktualisert i det 

norske forslaget og fordi indre differensiering er en rettighet alle finske elever fikk etter 

reformen i 2010 (Nordahl, 2018, 4. april; Utbildningsstyrelsen, 2010). 

Min hypotese er at et godt samarbeid mellom landets ledende politikere og det pedagogiske 

fagmiljøet, kombinert med en sterk statlig koordinering, vil føre til en styrking av læreres 

autonomi og skolens integreringspraksis. Min hypotese baserer seg også på en antagelse om at 

et sterkt autonomt fagmiljø og en sterk statlig koordinering av skolens praksis vil føre til at vi 

reduserer sosial reproduksjon, får mer ut av befolkningens talent og at elevene vil skåre bedre 

på PISA-prøver, noe en ikke kan empirisk stadfeste, men som likevel virker sannsynlig ut fra 

det finske eksemplet. Det kan virke paradoksalt at en sterk koordinering kan medføre 

profesjonell frihet. Men mye frislipp i form av færre regler kan også føre til et ønske om andre 

former for kontroll, som bruk av tester som måler graden av læringsutbytte. Evaluering som 

styringsverktøy har dirigert skolenes praksis mer direkte enn tradisjonelle læreplaner som har 

vært en viktig del i det profesjonell-byråkratiske systemet. Hvordan planer settes ut i livet har 

ikke minst med lederes og læreres evne til å tilpasse seg systemene og med deres 

profesjonalitet å gjøre. Den kan være didaktisk forankret i et profesjonsspråk som rammes inn 

av et regelverk, men den kan også være forankret i en eller flere «smarte ideer» som formes 

gjennom nye former for styring, og såkalte masterideer (Røvik, Eilertsen, & Furu, 2014). 

Med denne studien har jeg søkt svar på hvordan grunnskolen forvaltes i henhold til 

styringsprinsipper og ideer om integrering. Det finnes så vidt meg bekjent ikke tilsvarende 

studier i nyere tid som behandler styringsstrukturen relatert til integrerende og 

differensierende tiltak i det finske systemet sammenliknet med den norske – basert på et 

nokså bredt datamateriale som jeg har hentet inn. Jeg håper mine funn kan gi næring til et 
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faglig og folkelig engasjement som angår forvaltningspraksis og integreringsprinsipper i 

grunnskolen. 

1.2 Oppgavens rammer 

I første del av studien gjør jeg rede for mitt engasjement, problemstilling, valg og avgrensing 

av tema. Deretter utdyper jeg noen vesentlige teoretiske kategorier og teorier som ligger til 

grunn for et analytisk rammeverk som anvendes for å belyse studiens forskningsspørsmål. 

Metoden for analyse av forvaltningspraksis i form av idealtyper og studiens validitet 

behandles også i første kapittel. I kapittel 2 vil jeg belyse forskjellige modeller som legger 

vekt på ulike forvaltningspraksiser som angår koordinering eller styring av skolen. I kapittel 4 

(Norge) og 5 (Finland) analyseres litteratur relatert til forskning på pedagogikk og 

forvaltningspraksis og annet materiale som i hovedsak består av offentlig dokumenter og 

statistikk, samt to sentrale bestillingsverk fra det norske Kunnskapsdepartementet og det 

finske National Board of Education (NBE) om integrering og tilpasset opplæring. I kapittel 6 

viser jeg til finsk og norsk offentlig statistikk som, i større og mindre grad, belyser hvordan 

landene har evnet å oppnå faglig og sosial integrering  blant grunnskolebarn. I kapittel 7 

oppsummerer jeg analysen i form av en sammenfattende konklusjon. 

1.3 Metode  

Mitt utgangspunkt var å gjennomføre en kvalitativ idéanalyse av litteratur om bestemmelser, 

konsekvenser og planer for spesialundervisning i Finland og i Norge, for deretter å drøfte 

relevansen av den finske modellen i andre land. Hensikten med en slik idéanalyse er å søke 

svar på hvilke ideer politikere legger til grunn for landenes utdanningspolitikk, eller sagt med 

andre ord: hva som er det politiske prosjektet for lands utdanningssystem (Bratberg, 2017). 

Det er også interessant å finne ut om Finland og Norge kan utmerke seg med forskjellige 

bakenforliggende ideer sett fra et utdanningspolitisk ståsted, og aller helst reflektere en eller 

flere idealtyper – som kan bidra til å forstå hvordan praksis i skolen bidrar til integrering – 

selv om en slik sammenligning ikke kan gi kausale svar. Idealtyper blir her forstått som et sett 

med rendyrkede ideer som legges til grunn i en institusjons forvaltningspraksis for å arbeide 

med bestemte mål (Bratberg, 2017). Siden jeg tar utgangspunkt i ideer om styring, foretar jeg 

først en deduktiv analyse av dokumentasjonen, der jeg studerer dokumenterer om nasjonale 

bestemmelser, rapporter, planer, offentlig statistikk, fagvitenskapelige tekster og annet 
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relevant materiale som beskriver spesialundervisning i Finland og Norge. Jeg har også sett 

teoriene i sammenheng med innsamling og analyse av materialet og derigjennom arbeidet 

induktivt med problemstillingen. 

At jeg skulle kombinere drøfting med teori om styringsmodeller og didaktikk, var i 

utgangspunktet avklart. Som supplement har jeg også hentet inn erfaringer og kritiske 

betraktninger, uttrykt gjennom relevant forskning som LEXEL-prosjektet (Andenæs & 

Møller, 2016). Ettersom bestemmelser ikke nødvendigvis er ensartede, men kan inneholde 

kompromisser som fører til at noen verdier eller mål får større innflytelse enn andre, vil 

forskning på praksis og konsekvenser av praksis som kan belyse spesialundervisningselevens 

situasjon, også være en naturlig del av ideanalysen. Det har sammenheng med at ideer kan 

forstås på to måter. 

Ifølge Bratberg har ideer både en normativ og en deskriptiv side. Den normative siden er den 

målbærende og kan handle om et verdigrunnlag som kan favorisere en positiv skjevfordeling 

av ressurser til de som trenger det mest (Bratberg, 2017). Da kan idealtypen for eksempel 

bestå i en normativ ide om å fordele godene i et velferdssamfunn slik at alle har lik rett til 

utdanning. Denne idealtypen kan settes opp mot en annen som legger vekt på at goder kjøpes 

av dem som har råd til det, og hvor fordelingen baserer seg på deskriptive mål eller 

standarder, snarere enn normer for handling. 

Mens normative ideer kan gi utrykk for hvordan noe bør og skal fordeles, vil deskriptive ideer 

gi utrykk for hvordan vi antar at ting henger sammen. Deskriptive ideer er det ikke alltid så 

lett å enes om fordi både beskrivelser og sammenhenger av kausal art kan være vanskelig å 

bevise. Like fullt kan de bestemmelsene som blir tatt på basis av standarder, som vil si 

kognitive ideer, få konsekvenser for slikt som klima (Bratberg, 2017). 

Det kom mens jeg arbeidet med denne studien tre ferske dokumenter som det var vanskelig 

ikke å ta i betraktning – fordi de kunne beskrive og dokumentere hvilke konsekvenser norsk 

utdanningspolitikk har hatt for spesialundervisningselevene. Det første var rapporten fra 

SPEED-prosjektet som handler om hvordan mange norske spesialundervisningselever har det 

i skolen i dag (Haug, 2017c). Det neste var et nytt forslag om å fjerne retten til 

spesialundervisning i Norge (Nordahl mfl., 2018). Det tredje, Marianne Sandvik Tveitnes 

avhandling, Sakkyndighet med mål og mening, kan leses som et svar på hvorfor det for andre 

gang ble fremmet et forslag om å fjerne retten til spesialundervisning i Norge (Tveitnes, 
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2018). Analysematerialet som min studie bygger på, ble av den grunn betydelig utvidet for å 

kunne få så valide svar på vesentlige forskningsspørsmål som mulig. 

Til sammen dekker min dokumentasjon ulike typer av tekster og offentliggjøringer, med både 

normative siktemål så vel som empiriske formål. Følgende dokumentasjon er analysert: 

1) Regelverk 

2) Læreplaner 

3) Utredninger og rapporter 

4) Offentlig statistikk 

5) Forskning 

6) Media 

I denne studien gjør jeg mot slutten en tematisk innholdsanalyse av dokumenter og rapporter 

om spesialundervisning i Finland og i Norge. Studiens funn baserer seg på en kvalitativ, 

kategoribasert dokumentanalyse som tar utgangspunkt i tre idealtyper (Bratberg, 2017). Jeg 

anvender også tall som viser til offentlig statistikk. Å gjøre en kvalitativ analyse med 

utgangspunkt i teori om hvordan forvaltningen kan organiseres i typer, forbindes ofte med 

Max Webers ideer om et offentlig byråkrati (Bratberg, 2017). Weber tok utgangspunkt i det 

faktumet at herredømme er sentralt. Rettsstaten erstattet i sin tid føydale samfunn, der makten 

var knyttet til personlige avhengighetsforhold. Rettsstatens nye byråkratiske styreform besto i 

at befolkningen skulle kontrolleres gjennom sentralt fastsatte lover. Det var for å sikre ro og 

mer rettferdige betingelser for alle (Weber, Fivelsdal, & Østerberg, 2010). 

Christian Maroy har funnet og beskrevet noen essensielle elementer som ulike 

styringsmodeller består av, og som har fått en viss tilslutning i de senere årene. For å 

analysere den finske og norske statens måte å styre skolen på, har jeg valgt å anvende 

idealtypene utarbeidet av Maroy (Maroy, 2009). Jeg har også utdypet idealtypene til Maroy 

(2009) med innhold hentet fra andre kilder som Steiner-Khamsi (2012 og 2015) og Klafki 

(2016), Sivesind, Bachmann, og Afsar (2003), Andenæs & Møller (2016), Sahlberg (2006), 

Carnoy (1999 og 2017), Arneberg og Overland (2013), Verger, Novelli, og Kosar 

Altinyelken, (2012), Whitty, (1997), Haug (1999); Weber et al. (2010), Baek et al. (2017), 

Haarder (2017), STV Ahlenius Mattsson (2018), SVT Fegan (2018), Antoni Verger, Steiner-

Khamsi, og Lubienski, (2016). Min påstand er også at forskjellen mellom modellene og måten 

de kombineres på, kan føre til forskjellig didaktikk og dermed ulike pedagogiske praksiser. 
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De ulike typene er representert i form av tre kolonner (se tabell 1) som viser til ulike 

idealtyper for styringsmodeller og kjennetegnene relatert til forvaltningspraksis, men også til 

didaktiske praksiser slik de er klassifisert i rammeverket nedenfor (se tabell 1). Denne 

tabellen ble laget i sluttfasen av prosjektet for å skape en struktur for hvordan jeg skulle gjøre 

analysen og oppsummere funn. Referanser til kilder er nevnt i tabellen, både for å vise 

hvordan teorien er innlemmet i oppgaven og for vise til de sammenhengene jeg legger vekt på 

i analysen og oppsummeringen. 

For å kunne si noe om hvorvidt den finske modellen skiller seg fra den norske, samt om valg 

av idealtype kan være utslagsgivende for sosial og faglig integrering, har en mer 

kategoriserende induktiv tilnærming vært naturlig (Bratberg, 2017). Jeg har som hjelpemiddel 

brukt en matrise for å ordne funn (Ragin & Amoroso, 2011) fra dokumentasjon som 

omhandler finsk og norsk spesialundervisning. Dokumentenes funksjonsorientering slik den 

fremgår av for eksempel lærerplaner, utgjør overskriftene i matrisens horisontale linje. Dette 

betyr i hovedsak om de skal styre etter de tradisjonelle didaktiske prosessene og 

elevorganisering – som en profesjonell-byråkratisk modell fordrer – eller om skolen skal 

styres etter målbare resultater via en evaluerende modell. Matrisens vertikale akse beskriver 

de temaene jeg ønsker å sette søkelys på når det gjelder spesialundervisningen i Finland og i 

Norge. Det kan være temaer som evaluering, tidlig innsats, utjevning av sosiale forskjeller, 

varigheten av tiltak, innhold i tiltakene og hvilke fag spesialundervisningen settes inn i. De 

tematiske kategoriene er valgt ut for å belyse oppgavens problemstilling og analysens struktur 

og mål. Dette har foregått gjennom dokumentsøk og en lang gjennomlesningsprosess av alt 

materiale. Kategoriene ble utvalgt og er detaljert beskrevet av meg i de teoretiske delene av 

denne oppgaven. 

I en systematisk oppsummering har jeg lagd et analytisk sammendrag som beskriver noen 

hovedtrekk ved mine funn. Hovedfunnene analyseres så opp mot en integrerende orientering, 

slik den gjenspeiles i litteraturen. Med bakgrunn i nokså rikt tallmateriale i finsk offentlig 

statistikk, har det vært mulig å lage diagrammer og grafiske fremstillinger over utviklingen av 

faglig og sosial integrering over tid. Det viser noen klare og interessante utviklingstrekk. En 

tilsvarende analyse var det ikke mulig framstille på bakgrunn av den norske statistikken. Men 

vi kan også her dra noen slutninger om tydelige utviklingstrekk. Uten å ta noen bastante 

konklusjoner av det som fremkommer i dette materialet, finner jeg det likevel såpass 

interessant at jeg synes disse fremstillingene bør få sin plass i studien. Det mest konkrete jeg 
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ønsker å formidle av de tendensene vi kan observere, må være at den styringsmodellen et land 

velger, får konsekvenser for faglig og sosial integrering i den pedagogiske praksisen. Det 

påvirker igjen mulig utjevning av forskjeller mellom elever med ulik sosioøkonomisk status, 

samt av resultater på PISA-målinger. 

Jeg drøfter også hvorvidt – og i så fall – hva som er relevant kunnskap om finsk 

spesialundervisning i et annet lands kontekst. Det gjør jeg med utgangspunkt i faglitteratur om 

norsk og finsk spesialundervisning. Det er et spørsmål om og i hvilken grad systemene 

representerer forskjellige tradisjoner for organisering og oppfølging av elever med spesielle 

behov, og om det er felles trekk som prinsipielt kan drøftes på tvers av land. Min forsking vil 

ikke gi eksakte svar, men jeg håper og antar at den kunnskapen jeg bringer fram i studien, kan 

bidra til en videre utvikling av styringsmodellen. 

Reliabilitet og troverdighet 

Reliabilitet handler i stor grad om analysens etterprøvbarhet. I samfunnsvitenskapelig 

forskning kan en støte på flere problemer (Bratberg, 2017). Det kan være at samfunnet stadig 

er i endring. Da kan være vanskelig å finne den reelle årsaken til et bestemt fenomen 

(Grønmo, 2004). Derfor handler samfunnsstudier også om en fortolkning av et samfunns 

verdier og tankesett og hvorvidt de er konsistente over tid (Bratberg, 2017). En styrke i min 

studie kan være bredden og mengden av data som er studert. Jeg startet studien med et relativt 

begrenset materiale. Jeg fant en del relevant litteratur via dokumentsøk i biblioteksdatabaser 

og offentlige publikasjoner. Deretter hadde jeg valgt ut teori som jeg ble gjort oppmerksom på 

av min veileder. Dokumentene som ble studert, etterlot seg ofte nye spørsmål og ledet an til å 

finne utfyllende informasjon fra andre kilder. En slik fremgangsmåte er naturlig i en historisk 

analyse (Bratberg, 2017). For meg har det også vært viktig å forsøke å avdekke de lange 

linjene i den finske og norske historien som handler om måten skolen ivaretar mangfoldet av 

elever på. Troverdigheten av mine funn vil således hvile på bredden av de data som er studert, 

det utvalget som blir presentert, skarphet i formulering av problemstillinger og 

forskningsspørsmål – samt hvorvidt jeg entydig klarer å sortere materialet til de riktige 

idealtypene. 

Validitet 

Validitet er nøye forbundet med hvor godt den som analyserer dokumenter er til å 

operasjonalisere begrepene (Grønmo, 2004). Det vil altså si å kunne sette begrepene inn i sin 

rette sammenheng for å gjøre dem forståelige for leseren. Min erfaring er at dette ikke er like 
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enkelt bestandig. Å ha kjennskap til hvordan begrepene brukes i den pedagogiske diskursen 

verden over, er noe jeg ikke har inngående kjennskap til. For å få en avklaring på relevante 

problemstillinger knyttet til forståelsen av et begrep, har jeg ved flere anledninger fått hjelp av 

veileder, som har kompetansevaliditet på området. Spørsmålstillinger som har meldt seg er for 

eksempel: skal jeg bruke ordet integrering eller inkludering? Det er derfor avgjørende for 

studiens validitet at min veileder og jeg nøye har vurdert og korrigert analysene. På fagspråket 

kalles denne fremgangsmåten for kommunikativ validitet og den er særlig relevant i 

kvalitative studier (Grønmo, 2004). 

Generalisering 

Generalisering tar for seg spørsmålet om vi kan overføre forskningsresultater fra en 

populasjon til en annen (Bratberg, 2017). Hvis jeg studerer hvor mye sol de som bor på Island 

tåler før de blir solbrente, er det ikke sikkert jeg kan si det samme om de som bor i Afrika. 

Hverken min tekstanalyse eller statistiske analyse er ment til bruk for en generalisering som 

fører til at vi straks bør gå i gang med å kopiere det finske systemet. Det jeg ønsker med min 

studie, er å bidra med beskrivelser og analyser som et utfyllende grunnlag for refleksjon og 

debatt som forhåpentlig kan føre til gode beslutningsprosesser framover. 

Tabell 1 beskriver de idealtypiske kjennetegnene jeg vil anvende i analysen. 

Tabell 1Tabell Idealtyper som analytisk rammeverk. 

Den profesjonell-

byråkratiske modellen 

Den evaluerende modellen Kvasi-

markedsmodellen 

1) Eierskap 

Skolene eies av staten 

som har ansvaret for at et 

hvert barn har rett til en 

opplæring som sikrer at 

elevene får utviklet sine 

evner maksimalt. Faglig 

godt og likeverdig 

skoletilbud for alle. 

Profesjonell autonomi. 

Ut over det som er 

formelt regulert, blander 

skoleeier seg ikke opp i 

det praktiske arbeidet i 

skolene (Arneberg & 

Overland, 2013; Klafki, 

2016; Maroy, 2009). 

Staten desentraliserer ansvaret for elevene nedover 

i systemet. Når kommuner får et eieransvar og 

lærere gis flere oppgaver, forsterkes fokuset på 

elevene som rettssubjekt. Myndigheter utvikler i 

dette systemet såkalte minstestandarder for 

måloppnåelse på ulike områder, for eksempel i 

forhold til trivsel. Dokumentasjonskrav og 

vurderingsformer tar fokus bort fra undervisning og 

fag-didaktisk samarbeid om planlegging, samtidig 

som profesjonens autoritet står fremdeles «sterkt» 

(Maroy, 2009, 2012; Steiner-Khamsi, 2012). 

Eierskap og ansvar er 

fordelt på mer enn en 

aktør. (Maroy, 2009) 
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2) Styring og tillit 

Enhetsskole. Skolen 

koordineres med et enhetlig 

rammeverk nedfelt i lover, 

forskrifter og rundskriv samt en 

velutdannet profesjon. 

Styringen er hierarkisk da staten 

har monopol på å sørge for at 

landets innbyggere behandles 

likt. Staten behandler alle skoler 

likt, men praktiserer også 

skjevfordeling av ressurser for 

at alle elever skal få utviklet 

sine potensialer maksimalt. 

Skolen styres med utgangspunkt 

i et felles idégrunnlag og 

praktiserer miljømodellen. 

Skolen styres av staten og 

drives gjennom et nært 

samarbeid med det pedagogisk-

didaktiske fagmiljøet. Tillit til 

at yrkesutøvere autonomt tolker 

sitt mandat og handlingsrom 

innenfor regelverket 

Å drive skole er et kollektivt 

lagarbeid (Carnoy, 2017; Haug, 

1999; Klafki, 2016; Maroy, 

2009; Weber et al., 2010).  

 

Styringen tar utgangspunkt i ulike 

idégrunnlag i forskjellige nettverk. Avtalen 

mellom staten og skolen er et strengt 

juridisk regelverk. Det fordi det ansvaret 

staten tidligere hadde, er utvidet og 

desentralisert. Staten bruker virkemidler 

som konkurranse, belønning og sanksjoner 

for å styre skolene. Staten bestemmer 

utdanningens mål. 

Skolene testes i om de klarer å levere 

læringsresultater som viser at elever har 

oppnådd en minstestandard iht. 

opplæringsmålene. (Baek et al., 2017; 

Maroy, 2009). Mistillit til yrkesutøvere på 

grunn av desentralisert ansvarsfordeling og 

økonomistyring, kan være et uintendert 

resultat. Modellen er tett forbundet med 

økonomisk vinst (Carnoy, 1999; Maroy, 

2009).  

Delvis markedsstyrt 

gjennom kjøpekraft. 

Staten bestemmer 

utdanningens mål. 

Mistillit til 

yrkesutøvere, men 

også politikere fordi 

utdanningssektoren 

gjerne kommer i en 

krise (Maroy, 2009; 

STV Ahlenius & 

Mattsson, 2018). 

3) Evaluering og differensiering 

I lys av lovene, læreplanverket 

og profesjonelt skjønn, 

evaluerer lærerne elevenes 

utvikling autonomt ved hjelp av 

velkjente pedagogiske 

undervisningsmetoder. 

Indredifferensiering (Klafki, 

2016; Maroy, 2009). 

 

Elevene evalueres etter ideen om 

benchmarking. Her testes elevens 

ferdigheter etter gitte standarder, med 

underveisvurdering og nasjonale prøver. 

Skolenes praksis evalueres gjennom slikt 

som rapporteringsrutiner og skjemabaserte 

intervjuer. Ytre differensiering kan øke på 

grunn av endret praksis i skolene (Carnoy, 

2017; Klafki, 2016; Steiner-Khamsi, 2015). 

 

4) Læreplantyper 

Innholdsorientert læreplan. Betingelsesorientert: 

normativ og narrativ, rettet mot undervisning 

(Klafki, 2016; Sivesind, Bachmann, & Afsar, 

2003). 

Kompetanse og 

standardbasert læreplan. 

Målorientert: regulativ og 

kognitiv rettet mot læring 

 (Sivesind et al., 2003). 
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5) Offentliggjøring/transparens 

Testresultater fra enkeltskoler, enkeltlærere og 

enkeltelever offentliggjøres ikke. Det er ingen 

konkurranse mellom skolene (Maroy, 2009). 

Ansvarligheten i systemet 

utfordres av mediepress, 

foreldrenes krav og 

strategier for NPM (Maroy, 

2009). Testresultater fra 

enkeltskoler offentligjøres. 

Mye statlig og profesjonelt 

ansvar går tapt når en 

konkurransemodell innføres 

(Maroy, 2009). 

 

6) Beslutningsprosesser 

Beslutningsprosesser er faglig fundert, basert på 

utdanning og erfaring (Klafki, 2016; Maroy, 

2009). 

Beslutningsprosesser er 

påvirket av idestrømninger 

som standardisert testing 

(Maroy, 2009) 

(Verger, Steiner-Khamsi, & 

Lubienski, 2016). 

 

7) Faglig forankring 

Utdanning, erfaring og personlige egenskaper er 

avgjørende for fremtidig 

karriere/ansvarsområde. Sterkt pedagogisk 

fagmiljø i utvikling (Arneberg & Overland, 

2013; Carnoy, 1999; Maroy, 2009). 

Jurister og økonomer tar 

over mer av pedagogenes 

domene. Det pedagogiske 

perspektivet er truet 

(Andenæs & Møller, 2016; 

Maroy, 2009). 

 

8) Fritt skolevalg 

Regulert skolevalg. 

Alle har det samme tilbudet (Klafki, 2016; 

Maroy, 2009). 

Fritt skolevalg.  

Forskjellene øker noe 

(Maroy, 2009). 

 

9) Spesialundervisning 

Staten setter inn de ressursene som trengs der 

behovene er størst, fordi systemet styres etter 

et likhetsideal som skal minske sosial 

reproduksjon. (Carnoy, 2016, 2017; Maroy, 

2009; Sahlberg, 2006). 

Elevene kan oppfordres til å gå 

på de skolene som man mener 

er best egnet med hensyn til 

elevens evner. Skolen kan 

måtte sloss om midler med 

andre velferdstjenester. 

(Carnoy, 1999; Haarder, 2017; 

Maroy, 2009). 
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2 Styringsmodeller 

Maroy (2009) presenterer tre forskjellige styringsstrategier/modeller innen 

utdanningssektoren (Maroy, 2009). De benytter seg av forskjellige rutiner ved styring av 

utdanning. Bak de forskjellige modellene finnes det ideer, ideologier og/eller policy som 

gjenspeiles i modellenes navn.1. Komplementerende utdypinger har jeg også funnet i Carnoys 

teori om konkurranse- og finans-modellen (Carnoy, 1999). Den blir beskrevet senere i 

kapittelet. En blanding av styrende prinsipper fra to eller flere av disse modeller får i denne 

studien betegnelsen en post-byråkratisk hybridmodell. 

Den profesjonell-byråkratiske modellen er også å betrakte som en korrespondansemodell. 

Korrespondanse blir, i denne sammenhengen, forstått som harmonisk tilpasning av rutiner og 

styringsdokumenter gjennom formidling av informasjon, god kommunikasjon mellom den 

byråkratiske siden og den profesjonelle siden. Her er det snakk om en styringskultur hvor 

ingen adlyder uten hensyn til kontekstuelle faktorer. Det er heller snakk om tilpasninger 

innenfor enkelte allerede avklarte rammer (Klafki, 2016; Maroy, 2009). Denne typen rammer 

kan fra byråkratisk side angå slikt som at alle barn skal oppleve likestilling i enhetsskolen. Fra 

profesjonens side kan rammene bestå i at styringsdokumenter må bygge på grunnleggende 

didaktiske prinsipper og prinsipper som gjelder pedagogiske vurderinger. Den profesjonell-

byråkratiske modellen er således uløselig knyttet til enhetsskolen og konsensus om 

korespondansemodellen. 

Forskning viser at tilsynsprosesser i europeiske land påvirker hverandre transnasjonalt 

gjennom ulike nettverk (J. Hall, 2016; Maroy, 2012). Mange land har valgt å kontrollere 

offentlige institusjoner og spesielt skoler med ideer hentet fra New public management, NPM 

(Hopmann, 2008; Møller & Skedsmo, 2013; Røvik et al., 2014). NPM er en idé som kommer 

                                                 
1 Bureaucratic–professional model har i de siste to hundre årene hatt bred 

anerkjennelse. To modeller med post-bureaucratic styresett har ganske nylig fått en 

viss innflytelse. Det er Quasi-market regulation og The evaluative state (Maroy, 2009) 

Jeg erstatter i den videre teksten: 

Bureaucratic–professional model med den profesjonell-byråkratiske modellen. 

Post-bureaucratic models med post-byråkratiske modeller. 

Quasi-market regulation med kvasi-markedsmodellen. 

The evaluative state med den evaluerende modellen. 
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fra privat sektor. I denne modellen kontrolleres og sammenlignes programmer, arbeidsmåter 

og organisasjoner, også innen offentlig sektor, etter bestemte kriterier og standarder (Lindøe, 

Kringen, & Braut, 2015). Bruken av disse standardene kalles benchmarking og de måler både 

delmål og resultater. Hensikten er å effektivisere offentlig sektor etter nyliberalistiske og 

økonomiske prinsipper (Østerud, 2016). Likevel preges landenes utdanningspolitikk av egne 

ideer basert på historiske og kontekstuelle tenkemåter (J. Hall, 2016; Steiner‐Khamsi, 2010). I 

Norge er den profesjonell-byråkratiske posisjonen fremdeles sterkt fremtredende i 

styringsdokumentene. Men disse dokumentene er også preget av forventninger om at 

fremtidsrettede evalueringsmetoder skal gi utdanningen et evidensbasert fundament. Dette gir 

den norske metoden preg av å være en hybridisering av styringsmodeller (J. Hall & Sivesind, 

2015). 

Maroy er én blant flere som har utviklet analyseverktøy for styringsdokumenter i skolen 

(Maroy, 2009). Jeg skal med utgangspunkt i to av hans artikler presentere prinsippene bak den 

profesjonell-byråkratiske modellen og de to nye post-byråkratiske modellene: den 

evaluerende modellen og kvasi-markedsmodellen (Maroy, 2009). For å supplere Maroys teori 

velger jeg også å trekke veksel på Carnoys teori om forskjellen mellom konkurranse- og 

finansmodellen (Carnoy, 1999). Alle disse modellene representerer i sin rene form ulike 

styringsprinsipper som kan studeres empirisk. Det kunne ha vært interessant å undersøke 

hvordan utdanningssektoren blir styrt etter alle de mange prinsippene som modellene står for. 

Men fordi denne studien må begrenses, og fordi den handler om to land som er kjent for å 

være velferdsstater, vil jeg først og fremst undersøke om de mest typiske prinsippene som 

preger styringen i det de enkelte land velger, korresponderer med likhetsidealer som 

ledelsesideer. Med denne bakgrunnen skal jeg avklare styringsprinsipper som ligger til grunn 

for støttetiltak for elever med særlig behov. Videre skal jeg drøfte hvordan reformtiltak for 

denne gruppen fremmer eller hemmer likhetsidealer – altså om like behov utløser enhetlige 

tiltak som fremmer integrering. Som vi skal se i dette kapittelet, er det kun den profesjonell-

byråkratiske modellen, gjennom sin tilpasningsorientering, som er forenelig med å skape best 

mulige forutsetninger for alle elever i fellesskapet. Det er fordi både testing av utbytte, 

konkurranse og negativ diskriminering skaper ulikhet (Carnoy, 1999, 2017). Derfor vil et av 

analysens formål være å kartlegge om finsk og norsk forvaltningspraksis reflekterer 

styringsprinsipper fra Maroys post-byråkratiske modeller, om reformen har til hensikt å spare 

penger der hjelpen trengs mest eller om landene har styrket den profesjonell-byråkratiske 
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modellen. Jeg fokuserer derfor på om landene reguleres av elementer fra den profesjonell-

byråkratiske likestillingsmodellen eller av de andre modellene som undergraver likhetsidealer. 

2.1 Den profesjonell-byråkratiske modellen 

Den profesjonell-byråkratiske modellen er et profesjonelt system, som med loven i ryggen og 

staten som eneste økonomiske ansvarlig, verner om profesjonell autonomi og et likhetsideal 

blant alle barn/elever i en nasjonalstat (Maroy, 2009). Styringen skjer da via lovbestemte 

regler som viser til måter å handle på. Reglene kalles i dette systemet for handlingsregler. 

Reglene kan ivareta rettigheter elevene har, som rett til spesialundervisning, tilpasset 

opplæring og tidlig innsats (Sivesind, Skedsmo, & Hall, 2016). Som en forlengelse av loven, 

utarbeides det så forskrifter og annet materiale som er mer detaljerte (Jakhelln & Møller, 

2016). Et godt eksempel her er læreplanen som angir skolens formål, skolefaglig innhold, 

pedagogisk metode og lokale regler som angir hvordan skolens ansatte skal håndtere elever 

som oppfører seg i strid med vedtatte normer. Selv om reglene er nokså omfattende og 

detaljerte, og sett fra et makroperspektiv innbefatter en hierarkisk forvalting, vil nettverket av 

regler virke som en buffer mot andre interesser som kan true det pedagogiske 

handlingsrommet (Jakhelln & Møller, 2016). Bufferen er til stede i styringsdokumentene fordi 

den ikke ensidig fokuserer på rettigheter, men også definerer overordnede mål, elevenes 

plikter, skolefaglig innhold og pedagogisk metode. Dette representerer et filter i 

kommunikasjonen mellom skolens indre liv og det som foregår utenfor (Sivesind, Skedsmo, 

et al., 2016). 

2.1.1 Det pedagogiske perspektivet 

Kort sagt handler det pedagogiske handlingsrommet om at skolens ansatte passer på at 

utdanning gjennomføres etter anerkjente pedagogiske prinsipper (Jakhelln & Møller, 2016). Å 

verne om det pedagogiske perspektivet vil være vesentlig med tanke på at pedagogikk som 

profesjon og forskningsfelt skal kunne utvikle seg på et selvstendig grunnlag, uten å få en 

usunn innblanding av krefter som forhindrer faglig utvikling (Klafki, 2016). Det er viktig 

blant annet fordi regelverket, i den profesjonell-byråkratiske modellen, er en ramme som 

profesjonsutøverne skjønnsmessig må handle innenfor (Jakhelln & Møller, 2016). Når skolens 

ansatte handler skjønnsmessig på bakgrunn av normer og regler, er det en forutsetning at de 
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behersker friheten som handlingsrommet gir – og da må også pedagogikk som fagdisiplin ha 

et solid fundament i fag og praksis (Klafki, 2016). 

Lover og regler, lærerutdanningen, pensumbøker og materiell, tilsyn og forskning, samt 

profesjonsspråk må være i samsvar med anerkjente pedagogiske prinsipper. Hvis lovene og 

læreplanene ikke er fundert i de samme prinsippene og ikke bygger på et språk som rommer 

fagdisiplinens fundament, kan det trolig bli vanskelig å få en jevn og god utvikling innen 

fagområdet. For Klafki er ryggraden i enhetsskolen læreres autonome status, deres faglige 

balast og deres utvikling. En forutsetning for autonomien, er at læreplanutvikling er et 

samarbeid med de partene som er gjensidig avhengig av hverandre – og som tar sikte på 

stabilitet i didaktiske reformer. I utviklingen av nye læreplaner må de sentrale myndighetene 

da ta hensyn til det didaktiske arbeidet på skolene, sier Klafki, som i denne sammenheng også 

henter inspirasjon fra den kjente pedagogen og didaktikeren Erich Weniger (1894-1961) 

(Klafki, 2016). En slik praksis må være til stede for å unngå at eksterne krefter vil kunne 

spolere utvikling av god didaktikk og pedagogikk – som skal føre til eksemplarisk 

undervisning og læring (Klafki, 2016; Weniger, 1956). 

2.1.2 Profesjonelt skjønn 

Læreryrket er en normbasert praksis fordi den kombinerer regler og retningslinjer som både er 

formelle og uformelle. Eksempel på uformelle regler er: vent til det blir din tur, ikke avbryt 

den som snakker til deg, men vær bevisst på å gi utrykk for at du følger med på den som 

snakker (Aadland & Nitter, 2018). Et viktig argument for å ha et lovverk som viser til 

handlingsnormer, er å gi profesjonen og spesielt lærerne et tiltrengt rom for å utøve skjønn.  

Fordi profesjonsetikken berører nært sagt alt arbeid læreren foretar seg, er profesjonsetikk en 

vesentlig form for kunnskap læreren må ha rom for å kunne praktisere. En som arbeider på et 

sykkelverksted må være dyktig i sitt håndverk, men trenger ikke å beherske profesjonsetikk 

på jobben. På sykkelverkstedet holder det med alminnelig folkeskikk. 

Tradisjonelt har egenjustisen i de forskjellige profesjonene stått sterkt. Dette fordi de 

praktiserende kontinuerlig må utøve selvpålagte yrkesetiske valg etter profesjonsetiske 

retningslinjer (Aadland & Nitter, 2018; Jennbert & Nilsson, 2017). Det er derfor vanlig at 

profesjonsetikk inngår som et sentralt fag i profesjonsutdanningen (Aadland & Nitter, 2018). 

Aadlands definisjon av profesjonsetikken er: «yrkesutøving som er i samsvar med 
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profesjonsetiske og fagspesifikke normer og verdiar utvikla gjennom språket og kulturen til 

profesjonen» (Aadland & Nitter, 2018, s. 18). Årsaken til at vi trenger skjønn i yrker der 

ansatte utfører et samfunnsmandat som har direkte konsekvenser for den enkelte elev, pasient, 

klient o.a., er at det ikke er mulig å lage konkrete regler som omfatter enhver situasjon som 

oppstår (Aadland & Nitter, 2018; Møller & Sivesind, 2016). Problemer med skjønnsutøvelse 

kan være fastlåste vaner i institusjonen og lite veloverveide valg hos den enkelte yrkesutøver  

(Aadland & Nitter, 2018; Karseth & Møller, 2016). Måten å møte slike problemer på innen et 

autonomt profesjonelt system, vil være en yrkeskultur som er basert på tette samarbeid med 

tanke på problemløsning og utvikling (Aadland & Nitter, 2018). I denne kulturen er det 

nødvendig, naturlig og vanlig å be om hjelp eller støtte til noen en ser trenger hjelp. Normal 

praksis kan tenkes å være at lærere daglig har avsatt tid til samarbeid. Først og fremst med 

kolleger på den skolen de arbeider, men også med lærere på andre skoler, forskere, 

spesialhelsetjeneste, foreldre med flere. Et slikt arbeid krever tid og tillit. 

2.1.3 Regler som gir stabile rammer og rom 

I den profesjonell-byråkratiske modellen vil fagdisiplinen stå sterkt. Derfor vil alt av pensum 

og annet opplæringsmateriale være gjenstand for grundige utprøvninger og faglige 

vurderinger. Før år 2006 fastsatte norske myndigheter det faglige innholdet i læreplanen med 

den begrunnelse at grunnutdanningen skal være den samme uansett hvilken skole man går på 

(Jakhelln & Møller, 2016). Men det at myndighetene her setter sitt stempel på et dokument, 

behøver ikke nødvendig vis å bety at det er politikere som har skrevet innholdet. I det 

profesjonell-byråkratiske systemet skal lover og læreplaner i hovedsak være utarbeidet av 

profesjonen selv. Det henger blant annet sammen med at det i politikken er raske utskiftninger 

av representanter med forskjellige syn på hvordan skolen skal styres, og da får vi ikke et 

stabilt profesjonelt system som kan ivareta det pedagogiske perspektivet, noe som er helt 

nødvendig for å ha en enhetsskole av god kvalitet (Klafki, 2016). Reguleringene og 

skjønnsorienteringen danner en buffer mot eksterne krefter som kan true skolens perspektiv 

og autonomi. Utdanningsinstitusjonene tjener gjerne samfunnet, men stiller krav innenfor 

skolens mandat (Det utdanningsvitenskapelige fakultet, 2016). 

Innen den profesjonell-byråkratiske modellen kan man ikke, slik jeg forstår det, holde 

lovlydige skoleeiere, rektorer eller ansatte ansvarlige for om en elev ikke oppnår 

grunnskolepoeng. Ei heller kan kommunen eller læreren stilles økonomisk ansvarlig dersom 
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en elev opplever mobbing – med mindre noen har brutt med de lovbestemte reglene (Maroy, 

2009). Måter å løse slike problemer på, i den profesjonell-byråkratiske modellen, vil være at 

staten sørger for at utdanningen blir så kvalitetsmessig god at den er tilpasset nær sagt alle 

elever. Videre at lærere og rektor har en rapporteringsplikt som handler om skolens behov, og 

at staten sørger for at skolen får den hjelpen som trengs. Dette gjelder også i de tilfellene der 

en enkeltelev opplever mobbing, og når problemet ikke blir løst lokalt innen kort tid. Da er 

det statens ansvar å gi eleven og skolen den hjelpen de trenger for å løse problemet på en rask 

og god måte. Rapporteringen skolen er pliktig til å gjøre, kan skje rutinemessig en gang i året 

og eller ved straksbehov. Den trenger ikke være særlig omfattende. Godt samarbeid mellom 

skoler når en elev skal flytte fra en skole til en annen, er viktig fordi man rett og slett må vite 

hva den enkelte eleven vil ha behov for. For å kunne videreutvikle en fagdisiplin i takt med de 

endringene som skjer, gir regler stabile rammer og rom et fundament i den profesjonell-

byråkratiske modellen. 

2.2 Postbyråkratiske modeller 

2.2.1 Læringsorientering og prestasjonsorientering 

Mens den profesjonell-byråkratiske modellen på sin side har en undervisnings- og 

læringsorientering som tar utgangspunkt i hva og hvordan eleven lærer, vil en post-

byråkratisk hybridmodell ha en prestasjonsorientering som vektlegger testing av 

standardiserte opplæringsmål – også kalt minstestandarder (Klafki, 2016; Maroy, 2009; 

Skaalvik & Federici, 2015). Årsaken til overgangen fra læringsorientering til 

prestasjonsorientering er troen på at man, ved å innføre modeller fra næringslivet, kan gjøre 

skolen mer effektiv (Maroy, 2009). Den mest grunnleggende endringen elever og lærere vil 

oppleve ved overgangen fra den profesjonell-byråkratiske modellen til en post-byråkratisk 

hybridmodell, er trolig hvordan skolen formidler de forventningene som stilles til eleven. En 

formidlingspraksis innenfor den profesjonell-byråkratiske modellen vil innebære en nær 

relasjon mellom lærer og elev. Det er fordi læreren har en omsorgsfunksjon og ivaretar en 

aktiv pedagogisk/analytisk tilstedeværelse som kartlegger elevens trivsel og fremgang der og 

da – samt hjelper eleven til å gjenkjenne egen fremgang. Denne modellen skaper rom til å 

legge vekt på forståelse og mening, til å styrke elevens interesser, samt til å redusere 

prestasjonspress (Klafki, 2016; Skaalvik & Federici, 2015). 



- 17 - 

 

I en prestasjonsorientert skole vil, ifølge Skaalvik og Federici (2015), den reelle fremgangen 

til den enkelte elev være mer skjult fordi den relateres til en konkurranse mellom elevene. 

En prestasjonsorientert skole er i denne sammenhengen definert som en skole hvor 

hovedvekten legges på prøver og prøveresultater, hvor resultatene synliggjøres og hvor en 

sammenligner resultatene, både mellom elevene og mellom skolene. Dette sender signaler til 

elevene om at det er viktig å være best og bidrar dermed til et prestasjonspress i skolen 

(Skaalvik & Federici, 2015, s. 11,12). 

2.2.2 Hybridmodell 

Det er mange definisjoner på en post-byråkratisk modell, og det kan være for eksempel: en 

ansvarliggjørende modell, en evaluerende modell, en prestasjonsmodell, en 

konkurransemodell og en finansmodell. Noen av de mest fundamentale synes å være: 

– at fagfeltets rammer/buffere elimineres slik at profesjonens autonomi svekkes, 

– at testingen og evalueringen av elever, lærere og skoler offentligjøres og skaper 

stress, 

– at flere «minstestandard» elevrettigheter innføres uten at skolens mandat styrkes 

tilsvarende – noe som da fører til økt rettsliggjøring av skolene, 

– at vektleggingen av ferdighetsmål tar fokus bort fra en grunnleggende forståelse i 

skolefag, 

– at prestasjonsorienteringen fører til at kollektiv undervisning ikke blir vektlagt og 

at elever blir sittende å vente på hjelp, 

– at rammefordelingsprinsippet minsker positiv diskriminering, og 

– at flere elever opplever sosial og faglig segregering. 

– (Andenæs & Møller, 2016; Bakken & Elstad, 2012; Carnoy, 1999; Haug, 2011, 

2017c; Klafki, 2016; Maroy, 2009). 

Innen de post-byråkratiske modellene er det også noen spesifikke elementer som, ifølge 

Maroy, må være til stede for å kunne inngå i denne kategorien. Det ene er at det finnes 

nasjonale lover som regulerer skolen. Det andre er fordi at privatisering av grunnskoler ikke 

er et alternativ innen disse modellene (Maroy, 2009). Årsaken til det ligger i at det er 

vanskelig å få oppslutning for privatisering av alle skoler i et velstående demokrati (Verger et 

al., 2012). Politikerne bestemmer derfor slikt som kompetansemål i nasjonale læreplaner for 

grunnskolen, og hva læreres utdanning skal bestå av. Elevene har fortsatt noen rettigheter i 

form av et visst minstekrav med hensyn til trivsel og måloppnåelse. Skolen kan ha fått en 

rekke plikter, i form av rettsliggjorte standarder, som de må forholde seg til på bekostning av 

profesjonell yrkesutøvelse. De nye lovpålagte pliktene som skolene må forholde seg til, er 

utarbeidet av jurister som ikke tar hensyn til pedagogikkens prinsipper og profesjonens språk 
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(Maroy, 2009). Det samme gjelder også for læreplaner, rundskriv og andre retningslinjer som 

staten kommer med. Styringsdokumentene er heller ikke utarbeidet i tråd med fagfeltets 

pedagogiske og didaktiske prinsipper. 

Skolene testes av et tilsyn som kan være statlig, men som ikke hører hjemme innenfor et 

samlet pedagogisk fagmiljø. Tilsyn av skoler er ikke noe nytt. Det nye er at tilsynet skifter 

fokus (J. Hall, 2016; Maroy, 2009; Sivesind, 2008). I den profesjonell-byråkratiske modellen 

vil «tilsynet» med skolene innebære en normbasert praksis som sikrer at god profesjonell 

skjønnsutøvelse er i samsvar med didaktiske prinsipper, lover, regler og profesjonens 

samfunnsmandat (Maroy, 2009). Testingspraksiser i post-byråkratiske modeller vil ha 

effektivitet, målbare elevprestasjoner og regeletterlevelse som hovedfokus. Dette fordi 

utdanningens mål endres fra en allmenndanning som tar sikte på å realisere alles mulighet til 

en verdig aktørrolle i felleskapet – til det å ensidig konsentrere seg om å få den oppvoksende 

slekt til å tjene samfunnets og næringslivets interesser – samtidig som det gis inntrykk av at 

enkeltindividets rettigheter og muligheter er styrket (Maroy, 2009). Testingen i den 

evaluerende modellen vil da gjennomføres med standardiserte prøver og et tilsyn som også tar 

sikte på kvalitetssikring av skolens praksis – i den hensikt å sørge for at landets innbyggere 

får oppfylt en minstestandard av rettigheter. Elevene testes bare etter et fåtall standarder som 

er mer instrumentelle/ferdighetsfokuserende enn de normer som normalt har preget 

tradisjonell pedagogisk praksis. Resultatet av disse testene offentligjøres og publiseres i media 

(Maroy, 2009). For å plukke ut hvilke skoler som skal få tilsyn, kan staten ta utgangspunkt i 

målbar ytelse via slikt som nasjonale prøver. Skolene får i forbindelse med et tilsynsbesøk 

tiltrengt veiledning av eksterne aktører i hvordan de kan tolke sitt handlingsrom innenfor det 

nye kompliserte lovverket. Under påskudd av å gi befolkningen rettmessig informasjon, 

offentligjøres alle tilsynsrapporter på internett (Maroy, 2012; Sivesind, Skedsmo et al., 2016). 

Det er langt fra alle skoler som er like gode. Derfor påfører de offentliggjorte testene både 

elever, lærere, rektorer, skoleeiere, lokalsamfunn og land en betydelig stressfaktor. Istedenfor 

å sørge for at alle landets skoler holder en høy standard, velger politikerne å offentligjøre 

skolenes resultater under påskudd av at dette er velgeres demokratiske rett. Mye av det 

ansvaret staten hadde i den profesjonell-byråkratiske modellen, er nå desentralisert til andre, 

som den enkelte kommune, skole, rektor og lærer. Fordi så mye ansvar er delegert, kan loven 

bli endret slik at den enkelte skoleeier og lærer er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for 

elevens resultater og trivsel (Maroy, 2009). Transparensen som oppstår ved offentliggjøring 
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av resultater, vil kunne sidestilles med det Carnoy kaller en konkurransemodell. Et eksempel 

kan være at det forventes at skolen vil bli bedre dersom foreldre og elever kan legge press på 

undervisningskvaliteten gjennom offentliggjøring av resultater og frie skolevalg (Carnoy, 

1999). Da har vi passert grensen til det Maroy kaller en kvasi-markedsmodell, fordi skolen 

styres både av evalueringer og av konkurrerende markedskrefter (Maroy, 2009). 

Carnoy er ikke tilhenger av frie skolevalg i noen form fordi det fører til gettofisering. 

(Carnoy, 2017). Det innebærer slikt som at noen har penger til å bo i rike bydeler eller 

kommuner, mens familier med dårligere økonomi må finne seg bosted der de har mulighet til 

å komme seg inn på boligmarkedet. Da kan man få tilstander der det er store variasjoner i 

elevenes sosioøkonomiske status i enkeltkommuner eller bydeler. Det kan påvirke deres 

mulighet til å lykkes på skolen – hvis ikke skolene er av like god kvalitet og er tilpasset den 

elevgruppen som er der (Carnoy, 1999). At brukerpåvirkning styrer skolene, vil høre inn 

under konkurransemodellen – hvis da ikke skolen eller staten har til hensikt å spare penger 

gjennom ordninger som rammefordelingsprinsippet, sier Carnoy. Dersom staten legger 

føringer for utdanningssektoren slik at det må spares penger, der det egentlig burde settes inn 

ekstra ressurser i form av positiv diskriminering, vil modellen ha endret styringsprinsipp til en 

finnansdrevet modell (Carnoy, 1999, 2017). Ettersom finansmodellen ikke behøver å 

innebære en helt eller delvis privatisering av skolene, vil dette styringsprinsippet, etter mitt 

skjønn, inngå i en post-byråkratisk hybridmodell som kombinerer prestasjonsorientering og 

konkurranse med en restriktiv pengebruk. Det er helt i tråd med kommersielle 

markedsøkonomiske ideer hentet fra NPM. En viss konkurranse mellom skoler vil også kunne 

forekomme innen en ren evaluerende modell – selv om resultatene ikke offentligjøres. Det er 

fordi det kan satses så sterkt på effektivitet, utbytte og rettsliggjøring, at samarbeid mellom 

skoler føles unaturlig da flere skoler kjemper om livets rett (Maroy, 2009). 

2.2.3 Modeller som ikke fremmer likhetsidealer 

Fordi både konkurransemodellen og finansmodellen vil føre til ulike muligheter for elevene, 

er ingen av disse modellene, eller kombinasjoner av disse, ifølge Carnoy, egnet for å ivareta 

likhetsidealer (Carnoy, 1999). Det samme skriver Maroy. Ingen av de to modellene innen 

post-byråkratisk styresett vil fremme likhetsidealer. Det er fordi testingen, offentliggjøringen 

og markedskreftene reduserer læreres og profesjonens autonomi på grunn av konkurranse 

(Carnoy, 1999; Maroy, 2009; Seland, 2013). Dernest er det fordi omfattende desentralisering 
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legger opp til nedbygging av fagdisiplinens rammer/buffere, som igjen øker behovet for 

rettsliggjøring av skoleeier, rektorer og lærere (Andenæs & Møller, 2016; Maroy, 2009). På 

grunn av slike faktorer, vil instrumentell testing, målfokusering, offentliggjøring og 

konkurranse presse fram et behov for nivådifferensiering som igjen øker sosial og faglig 

segregering blant elevene (Maroy, 2009). 

Prestasjonsorienteringen og eleven 

Andre konsekvenser av et stort fokus på testing av målbare ferdigheter, er at mange av de 

egenskapene vi normalt forbinder med utdanning ikke blir vektlagt i særlig grad (Maroy, 

2009). Det kan angå slikt som verdirasjonalitet. Altså det å kunne ta gode beslutninger som 

går utover det å oppnå et konkret mål (Weber et al., 2010). Evnen til solidaritet er et slikt 

eksempel (Klafki, 2016). Dersom et mål er å spare mest mulig penger, kan evnen til 

solidaritet settes på prøve. Derfor har utdanning tidligere vært forbundet med en 

allmenndanning som kan gi den oppvoksende slekt evne til å tenke kritisk, reflektert og 

selvstendig (Klafki, 2016; Weber et al., 2010). 

Et for sterkt fokus på målbare ferdigheter har også en annen komplikasjon for elevene. Det er 

fordi en dypere forståelse av grunnleggende strukturer i enkeltfag og gjenkjennelse av 

lignende perspektiver ikke er undervisningens overordnede mål (Klafki, 2016). Derfor vil 

mange elever og lærere være fornøyde med at elevene egentlig ikke forstår fagets 

grunnleggende struktur og ikke kan koble kunnskap til videre perspektiver – så lenge de 

klarer å prestere på ferdighetstestene (Klafki, 2016). Kunnskapsmålene presser fram nye og 

ukjente metoder, som individuelle arbeidsplaner. Det betyr at elevene kan arbeide med helt 

forskjellige fag i samme skoletime, og det er ikke sikkert at den læreren som er til stede i 

rommet, har kompetanse i faget. Mange elever lærer seg instrumentell oppgaveløsning mens 

andre bare sitter og venter på hjelp eller at noe skal skje (Haug, 2011). Instrumentell læring 

kalles også på fagspråket doing without learning (Haug, 2015b). Fordelen med å lære elevene 

en instrumentell tilnærming til læring, er at de trener på å være raske og skape resultater. 

Ulempen er at denne strategien fungerer dårlig på sikt fordi elevene ikke lærer seg innsikt i 

problemløsning, noe som igjen får konsekvenser for faglig mestring i lengden (Haug, 2017b). 

Sammenhengen mellom IQ-testing og utbyttestatistikken 

Det å teste elever i den hensikt å prøve å finne ut av om de er opplæringsdyktige eller ikke, er, 

som vi skal se, et gammelt fenomen. Dessverre ser det ut som at denne tradisjonen blir styrket 

med reformer som ikke er av profesjonell-byråkratisk karakter. I Norge har vi fremdeles en 
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praksis der medisinske diagnoser eller IQ-tester er utslagsgivende for om en elev får følge den 

ordinære læreplanen, delta i felleskapet og ha rett til undervisning av godkjente lærere eller 

spesialpedagoger (Haug, 2017c; Tveitnes, 2018). Med et fokus på konkurranse mellom 

skoler, prestasjonsorientering og pengesparing, kan man tenke seg at lærere kan føle seg 

presset til å få enkeltelever testet – for å få dem ut av utbyttestatistikken. For når en norsk elev 

har fått vedtak om spesialundervisning, vurderer lærerne også om disse elevene bør delta på 

nasjonale prøver – ettersom resultatet kan bli at det står i avisen at lærerne gjør en dårlig jobb 

(Seland, 2013). 
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3 Ideologiske tradisjoner og 

didaktiske modeller for differensiering 

Grunnlaget for erfaring dannes i hvert enkelt menneske fra man er liten. Didaktisk tenkning 

tar nettopp utgangspunkt i mennesket fra det er barn til det blir voksen. Didaktikk er dessuten 

relatert til skolen som sted for undervisning og læring, og omhandler måter kunnskap 

organiseres på i form av en læreplan. I didaktikken eksisterer ulike syn på forholdet mellom 

læreplan og kunnskapsorganisering. Dessuten varierer syn på forholdet mellom 

kunnskapsorganisering og kunnskapstilegnelse. 

Didaktikk handler både om hva eleven skal lære og hvordan mennesker lærer (Wiberg & 

Qvortrup, 2013), men også like mye om hvordan undervisning og opplæring skal 

tilrettelegges i lys av overordnede og mer konkrete mål (Hopmann, 2003). Langt på vei de 

fleste av oss vil være enig i at skolegang bør baseres på opplæringsmål, inkludert mål for den 

enkelte elev. Å bli enige om hva de forskjellige målene bør være, og hvordan de best kan 

oppnås, er gjenstand for en langt større debatt. Går vi langt tilbake i tid, kan opplæringsmål ha 

vært å smi, bygge skip, plyndre, krige og brygge øl, det vil si rent praktiske og 

håndverksmessige mål som passet for enkelte skoleslag, særlig de som forberedte seg for 

bestemte yrker. Men skolen har også et mer allment formål som inkluderer normative 

siktemål med enkeltmennesker og samfunn. Kanskje ikke så rart at målene i skolen har 

handlet om hva som er en moralsk handling, som å ikke drepe, stjele, lyve, eller å bevisstgjøre 

likestillingsmål etter press fra for eksempel kvinnebevegelsen. Dessuten kan mål relateres til 

ønske om å utvikle en dypere viten/kunnskap som samarbeidsorientert viten, taus viten, 

meningsdannelse og normer, kritisk refleksjon og internett, teknologisk vitenskap og 

innovasjon. Denne typen mål er typisk for en formålstjenlig pedagogikk og for Kafkis 

kategoriale danning. 

Folkedanningsbevegelsen på 1800-tallet hentet inspirasjon fra både antikken, religion og sunn 

fornuft – og brukte begrepet Bildung (danning) om utvikling av menneskets harmoniske og 

allsidige personlighet gjennom interaksjon med omgivelsene og inspirasjon fra kulturen. Den 

som ikke var dannet, ble ofte regnet som litt rar (Bjørnsrud & Nilsen, 2008). I Europa er 

didaktikk tradisjonelt og uforbeholdent knyttet til danning. Deri innbefattes en ufravikelig tro 

på pedagogikk som et redskap for å gi innholdet betydning for eleven (Hopmann, 2010). I 

Norge kom disse målene inn i vårt utdanningssystem med ideene om allmenndannelse 
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(Kortner, Munthe, & Tveterås, 1980). Allerede i 1814 hadde opplysningstidens idealer fått en 

sterk forankring i Norge. Formålet med danning fikk et fundament i Grunnloven. 

§ 106. Saavel Kjøbesummer, som Indtægter af det, Geistligheden beneficerede Gods, skal blot 

anvendes til Geistlighedens Bedste og Oplysningens Fremme. Milde Stiftelsers Eiendomme 

skulle blot anvendes til disses Gavn (Constitution for Kongeriget Norge, 1814). 

Utdanning skulle gi elevene en mulighet til å komme seg ut av segregeringen (Kortner et al., 

1980) . I alle de skandinaviske nasjonene var folkedanningsprosjektet en høyst aktuell sak – 

og danning var blant de viktigste temaene som ble diskutert ved utformingen av de nye 

landene. 

Foruten allmenndanning av allmuen og utvikling av samhold og demokrati, var det også et 

poeng å få mere ut av vitenskap ved å bringe teori og praksis nærmere sammen (Straume, 

2013). Skolen ble nå den viktigste formidleren av folkeopplysning/danning. Lov om 

allmueskoler i kjøpstedene i Norge kom i 1848. Det ideologiske gjennombruddet for 

enhetsskole i Norge knyttes til Ole Vig, Hartvig Nissen og landfolkeskoleloven av 1860. 

Hartvig Nissen-skolen skulle også være et instrument for velferd. Tanken om en mulighet for 

alle var sentral (Kortner et al., 1980; Telhaug, 2002). 

Didaktikken omhandler pedagogiske teorier, som er knyttet til undervisningspraksis og de 

rammene skolen til enhver tid har (Myhre, 1969). Kjernen i didaktikken betegnes som 

«undervisningens avgrensning». Det hersker heller ingen tvil om at undervisning og læring er 

autonome aktiviteter (Hopmann, 2010). Didaktikk regnes også for å være profesjonens språk. 

Språket er konkretisert gjennom pedagogenes arbeid med læreplaner og læremidler 

(Langfeldt, Elstad, Hopmann, & Sivesind, 2008). Ikke alle didaktiske modeller er egnet til å 

analysere innholdet i grunnlagsdokumenter (K. Bachmann & Haug, 2006). Når det i skolen 

jobbes med å omsette læreplanens intensjoner i praksis, viser nyere forskning at god 

kjennskap til profesjonsspråket er avgjørende for kvaliteten av arbeidet (Engelsen, 2015). 

Didaktikk omtales tradisjonelt som formålsorientert didaktikk, da skolens overordnede mål 

har vært allmenndannelse. Den tradisjonelle allmenndidaktikken overskrider grenser mellom 

fag, men fagstoffet velges nøye ut med tanke på opplæringens overordnede mål. Den 

tradisjonelle formålsorienterte didaktikken kan, som vi skal se, relateres både til den 

profesjonell-byråkratiske modellen og til, Klafkis kategoriale dannelse.  
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3.1 Wolfgang Klafkis filosofi og den pedagogiske 

metoden med indre differensiering 

3.1.1 Klafkis kategoriale dannelsesteoretiske didaktikk og 

integrering 

Sosiologisk er Klafki opptatt av at opplæring skal føre til danning av hele mennesket (Klafki, 

2016). Her kan man si at Klafki har hentet inspirasjon fra den historisk-hermeneutiske og 

åndsvitenskapelig pedagogikk. Men Klafki bekjenner seg til de teoretikerne som mener at den 

historisk-hermeneutiske og åndsvitenskapelige pedagogikken og didaktikken mangler 

substans. De som bekjente seg til denne retningen kunne for eksempel være enten svært 

progressive eller stive konservative, skriver Klafki. Videre har bestemmelser om læringens 

mål og innhold i stor grad vært preget av historiske begivenheter og alt fra religiøse til 

økonomiske hensyn kan ha fått for stor innflytelse. Videre mener Klafki det er for stor 

avstand mellom fagdisiplinene og forskning på den ene side og det som reelt blir undervist i 

skolen. Klafki etterlyser en mer kritisk holdning til samfunnet, større fokus på frihet og 

solidaritet, et tettere bånd mellom fagdisipliner og undervisningspraksis og den empiriske 

vitenskapen og undervisningspraksis. På bakgrunn av dette engasjementet utformet Klafki 

den kritisk-konstruktive didaktikken. Didaktikkens sentrale kjerne handler om danning – å 

beskytte og styrke enkeltmenneskets frihet til selvbestemmelse, medbestemmelse og evne til 

solidaritet. Selvbestemmelsen i skolen innebærer blant annet at læreren, i så stor utstrekning 

som er pedagogisk forsvarlig, skal ta i betraktning elevenes synspunkter på tilrettelegging, 

metoder og valg av materiell og tema når undervisningen skal planlegges. Den kritisk-

konstruktive didaktikken og kjerneelementer innen «det eksemplariske lærestoff» og «indre 

differensiering» bygger på gamle verdigrunnlag og forestillinger om oppdragelse, og på 

sosialisering og hvordan det enkelte barn oppnår erkjennelse. Det gamle verdigrunnlaget er å 

finne innenfor den greske antikkens tanker om dannelsen av den frie borger, i Emanuel Kants 

ideer om etisk og moralsk dømmekraft og i den tyske kontinentale didaktikken. 

Danningens formål innebærer da også at menneske skal dannes til et fritt, autonomt, fornuftig 

og selvbestemt individ der kritisk refleksjonen anses som sentral for å kunne ta veloverveide 

verdimessige valg i livet (Klafki, 2016). 
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Birkeland setter fingeren på danningstradisjoners dilemma i Klafkis tid. Materialdanning satte 

for stort fokus på innholdet i læringsprosessen, mens formal danning hadde fokus på evner og 

individuelle ferdigheter (Birkeland, 2010). Klafki utarbeidet derfor teorien om kategorial 

danning i den hensikten at den skal brukes som refleksjonsgrunnlag for pedagogikken i det 

didaktiske arbeidet. Nøkkelen til all undervisning i skolen starter alltid med utvelgelse av 

lærestoffet (Klafki, 2016). Birkeland sier at kategorial danning og det Klafki kaller 

eksemplarisk læring, gjerne skjer gjennom analogier. Analogiens oppgave er å vise til likheter 

og sammenhenger (Birkeland, 2010). Det Klafki kaller eksemplarisk læring, må ta 

utgangspunkt i forarbeidet til undervisning ved utvelgelsen av lærestoffet. Utvelgelse av 

lærestoff har forrang i Klafkis teori og velges omhyggelig ut etter fem kriterier. 

– Det eksemplariske lærestoffet velges ut med tanke på om eleven, ved å studere materialet, 

kan finne svar på beslektede problemstillinger i fremtiden.  

– Lærestoffet velges også ut med tanke på hvilken relevans det har for eleven i 

læringsituasjonen. Læreren må vurdere ut fra eleven og elevgruppen om de kan utvikle 

erkjennelse og ferdigheter under arbeidet med pensum. 

– Innhold velges ut fra en tanke om hvorfor lærestoffet er relevant for elevenes fremtid. 

– Innhold velges også ut fra en begrepsmessig struktur (stillasbygging eller spiral) som stadig 

utvider elevens kategoriale begrepsapparat. 

– Det er heller ingenting i veien for at det eksemplariske lærestoffet kan ha en dybde og et 

spenn der elevene kan gjøre erfaringer på forskjellig vis og nivå (Klafki, 2016).  

Det er vesentlig å ikke starte med å definere et mål først, for deretter å velge innhold. En slik 

innfallsvinkel kan blokkere for tilegnelse av systematisk oppbygging i forståelse av faget, 

kategoriale redskaper, holdninger, allmenne innsikter, erkjennelser og evner (Klafki, 2016). 

Dannelsesverdien tilkommer eleven gjennom prosessen som fortrinnsvis skal foregå i 

felleskapet der eleven kan føle seg verdsatt (Bachmann, Myklebust og Haug, 2010; Klafki, 

2016). Lærestoffet har altså stor betydning for danning, mestring og integrering for hver 

enkelt elev. Lærestoffet er videre ment for undervisningsmetoder som ikke er strengt 

instrumentelle og altfor individuelle, da slike metoder sjeldent fører frem hverken for 

enkeltelever eller for fellesskapet på sikt. 

Klafkis kritisk-konstruktive didaktikk er omfattende og den er en utvidelse og reformulering 

av det som var Klafkis utgangspunkt. Hans tidligere dannelsesteoretiske didaktikk er godt 

kjent som analyseredskap for lærere. Metodikken er enkel og klar og derfor mye brukt i 

refleksjoner over innholdsproblematikken i undervisningen (Hopmann, 1997). 

Dannelsesteoretisk didaktikk tar, slik jeg ser det, utgangspunkt i danningsteori og pedagogisk 

praksis. Tilnærmingen til styringsdokumenter, innhold og praksis er hermeneutisk og det 
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overordnede målet er allmenndannelse for alle (Keiding, 2013). Klafki advarer mot en ensidig 

dannelse. Gjennom dannelse skal eleven ta til seg pensum som gir eleven en plass i – og 

innsikt i – omgivelsene. Elevenes identifisering av kategoriene er viktig med tanke på 

innlevelse og empati, som anses vesentlig for erfaring og erkjennelse og som fører til danning. 

Dersom eleven blir konfrontert med løsrevede brokker av innhold, kun i den hensikt å utvikle 

enkelte ferdigheter, vil ikke en human-demokratisk dannelse være en realitet. Dannelse kan 

kun oppnås gjennom fordypning i avgrensede porsjoner av relevant lærestoff som eleven kan 

identifisere seg med og sette seg inn i. Da kan den ytre sosiale påvirkningen samt praksisen i 

skolen fungere slik at eleven utvider sitt repertoar, gjennom systematisk å bygge opp 

erkjennelse og yte sitt beste med litt hjelp.  Blant annet av denne grunnen, er nøye 

utarbeidelse av fagplaner og pensumlitteratur en sentral del av det didaktiske arbeidet (Klafki, 

2016). 

Med didaktikk forstår vi den disiplinen som har gjort skolen og den virksomheten som 

utspiller seg der, til gjenstand for sin forskning og analyse. Det vil nærmere bestemt si at 

didaktikken analyserer skolens funksjon i samfunnet som helhet, analyserer dens formål 

(innbefattet allmenndannelsesbegrepet), drøfter prinsipper for valg og organisering av stoff, 

den metodiske tilretteleggingen og vurderingen av læreprosessen. Didaktikken drøfter skolens 

organisasjon og sosiale liv – ikke minst forholdet mellom lærer og elev – og lærerens 

funksjon og oppgaver i det hele (Myhre, 1982, s. 90). 

I Myhres (1982) definisjon av didaktikk innen skolen, gjenkjenner vi både et mikro- og et 

makroplan i måten samfunn, skole og individ sees i relasjon til hverandre. Klafkis (2016) teori 

om kritisk-konstruktiv didaktikk som forskningsfelt og analyseredskap befinner seg i 

skjæringspunktet mellom mikro- og makroplanet, mellom samfunn og individ. Men kjernen i 

hans ideer om indre differensiering ligger ikke primært i en læreplanteori, selv om 

systematisk og metodisk innføring i fag er vektlagt. 

Det integrerte mennesket var danningens ideal sent på 1700-tallet og i starten av 1800-tallet 

og inngår som et omdreiningspunkt i didaktikken (Birkeland, 2010). Integrering er noe vi i 

Norge identifiserer som et sentralt begrep i for eksempel norsk innvandringspolitikk. Det 

integrerte mennesket inngår også som et sentralt element i den generelle delen av læreplan i 

L97. I dag brukes oftere begrepet integrering slik at det ikke nødvendigvis henviser til at en 

utenforstående skal inkluderes i nasjonale eller lokale tradisjoner. Tilpasset opplæring i et 

dannelsesperspektiv dreier seg først og fremst om å ivareta enkelteleven i felleskapet uten 
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nødvendigvis at personen skal forandre seg fullt og helt på samfunnets premisser. Likevel blir 

felles referanserammer regnet som essensielt for kommunikasjon og samarbeid mellom 

individer i et integrerende fellesskap, både for elevene i skolen og når de skal integreres som 

deltakende samfunnsaktører. Skolens oppgave blir således å forankre det brede spekteret av 

enkeltelever til erfaring og mestring i felleskap med andre elever og lærere (K. Bachmann & 

Haug, 2006). 

Når Klafki (2016) kritiserte ryggraden i den åndsvitenskapelige pedagogikken og didaktikken, 

kommer han inn på et tema som kan minne om noe Erling Lars Dale (Dale, 2011) også har 

skrevet om . Klafki (2016) skrev:  

I den nyere tid har der ikke eksistert noget almengyldigt anderkent eller begrundet filosofisk, 

teologisk, videnskapsteoretisk system af normer og inhold som skal formidles gennem 

undervisning i skolen (Klafki, 2016, s. 110).  

Videre beskriver Klafki at skolesituasjonen i den senere tid feilaktig har tatt utgangspunkt i at 

det finnes tre mennesketyper som trenger ulik opplæring. Dale (2011) beskriver en situasjon i 

Norge fra midten av 1950-tallet når ikke bare 10 prosent av elevene i Norge, men samtlige 

skulle ta del i videreutdanning. I skiftet til masseutdanning mener Dale (2016) det er begått en 

gedigen tabbe ved å tro at det kun er et fåtall elever som er egnet til å forstå og bruke teoretisk 

kunnskap, mens resten kun kan beherske praktiske ferdigheter. Han mener videre at det var på 

dette grunnlaget kompromisser mellom forskjellige synspunkt har preget våre læreplaner i 

ettertid, og bidratt til frafall og underprestering blant godt utrustede elever ( Dale). Dale 

etterlyser sterkt den systematiske oppbygningen i forståelse av fagets egenart. Han er ikke en 

fanatiker med å kun satse på enkelte fag, men vil at elevene trinnvis skal bygge opp kunnskap 

som omhandler alt fra kunst og ernæring til språk og matematikk. Kanskje har Dale (2011) og 

Klafki (2016) observert noen av de samme problemene som preger skolen, som at planer for 

utdanning ikke har styrket hele befolkningens talent. Tidligere var det for eksempel vanlig at 

noen mente at jenter ikke var egnet for naturfag (Dale), (Klafki). I senere tid er det fremmet 

forslag i media at gutter kanskje bør starte på skolen ett år senere enn jenter (Skjeggestad, 

2017). Denne typen forslag er, ifølge Klafki (2016), ingen tjent med. Derfor skriver Klafki at 

for å få realisert muligheten for at elevene skal få utviklet det potensialet de har i seg, må 

undervisningen bygge på lærerens kontinuerlige vurdering av elevene og tilpasninger av 

pensum med indre differensiering (begrepet blir nærmere forklart i kapittel 3.1.3). Det 

eksemplariske lærestoffet kan ses på som en mindre mengde kjernepensum som ikke 
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overlesser og forvirrer tilegnelsesprosessen. Lærestoffet er nøye utvalgt med tanke på å 

utfordre elevenes nærmeste utviklingssone – (altså grensen for det eleven kan lære med litt 

hjelp), steg for steg, slik at den grunnleggende forståelsen i fag og sosiale egenskaper utvikles 

til menneskenes og samfunnets beste (Klafki, 2016). 

Vi skylder den opvoksende generation konsekvent at bestræbe os på at skabe en human og 

retfærdig skole for børn og unge. En skole, som børn og unge oplever, at de kan være med til at forme 

som et meningsfiildt erfaringsrum, og som hjelper dem til at udvikle de nødvendige holdninger 

indsikter og evner, der sætter dem i stand til at klare fremtidens opgaver, risici og muligheder (Klafki, 

2016, s. 100). 

En human og rettferdig skole gir assosiasjoner til sosial utjevning gjennom jevngod og 

tilpasset opplæring for alle. Skolen skal gi elevene mening i et trygt erfaringsrom der de kan 

utvikle sunne holdninger, innsikter og evner for å mestre kritisk refleksjon rundt risiko og 

muligheter. Skolen må således sørge for et godt psykososialt miljø der nysgjerrighet og 

skepsis samt fysisk og psykisk mestring, er verdsatt i den hensikt å forberede eleven til et 

verdig liv. 

Hvordan didaktisk forståelse blir til og forankres i relasjon til styringsdokumenter 

Klafki (2016, s. 176-177) tar i sin beskrivelse av kategorial danning utgangspunkt i hvordan 

han mener forståelse blir til. En reproduksjon av enkelthendelser fører ikke til kunnskap, 

skriver han. Derimot vil arbeid med utvalgte tema kunne åpne prosessen med å erkjenne 

verden hermeneutisk gjennom kategoriene. Uten kategoriene vil verden fremstå som kaotisk 

og det vil ikke være mulig å begripe grunnleggende sammenhenger hverken faglig, historisk, 

samfunnsmessig eller politisk. Ved å arbeide med få utvalgte tema vil elevene kunne tilegne 

seg basiskunnskaper som gjør dem i stand til å forstå lignende strukturer. Det er dette Klafki 

kaller det eksemplariske prinsippet. Muligheten for å danne slike oversiktskart eller 

sammenligninger krever at det finnes et utvalgt lærestoff som vi kan kalle eksemplarisk 

lærestoff. Videre fordrer dette en eksemplarisk læring. Her er det en rekke ingredienser som 

hører med, men det er én som er helt grunnleggende for barns forståelse: den eksemplariske 

læringen må ta høyde for at barn erfarer gjennom stadier (Klafki, 2016). 

I sitatet over ser vi at Klafki (2016) fremhever betydningen av en induktiv tilnærming til 

lærestoffet dersom elevene skal få mulighet til å forstå verden rundt seg. Klafki (2016) 

refererer stadig til den amerikanske pedagogen Jerome S. Bruner. Hans utgangspunkt 

kombinerer betydningen av systematisert fagkunnskap og poenget med å knytte opplæringen 
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til barnets erfaringsverden. Barnet må først få anledning til å erfare generelle ideer om verden 

fra det nære til det fjerne, noe som er helt i tråd med velkjente pedagogiske prinsipper. Bruner 

er av den oppfatningen at det er mulig å introdusere et barn for et hvilket som helst 

emne/tema bare det gjøres på barnets premisser. I pedagogisk sammenheng brukes termen 

‘oppdagende metode’ om denne intellektuelle selvgenererende tilnærmingen (Øzerk, 1999). 

Metoden er viktig med hensyn til indre differensiering av lærestoffet, der alle elever skal ha 

mulighet til å utvikle sitt potensial. 

Både Bruner og Klafki tar sterkt avstand fra den tomme formalismen som ikke knytter 

opplæringen til barnets erfaringsverden (Klafki, 2016; Øzerk, 1999). Det er derfor av 

betydning for Klafki at undervisningen ikke avgrenses til en instrumentell tilnærming som 

kun fremmer tekniske ferdigheter. Det kan i tilfelle øke behovet for ytre organisatorisk 

differensiering som blant annet truer felleskapet (Klafki, 2016;Sivesind, Afsar & Bachmann, 

2016). Uansett hvilken teoretiker en tilnærmer seg stadietenkningen med (som Piaget eller 

Vygotsky), er det viktig at pedagoger ikke glemmer dette elementære didaktiske prinsippet. 

Klafki refererer igjen til Bruners teori om erkjennelsens tre representasjonsformer: 1) på det 

enaktive trinnet erfarer barnet verden gjennom handlinger, 2) på det ikoniske trinnet kommer 

erfaringene fra bilder og anskueliggjørende fortellinger, og 3) på det symbolske trinnet lærer 

barnet seg abstrakte begreper og kan utføre tankehandlinger som systemkritikk og teoretisk 

argumentasjon.  

Det er uhyre viktig at eksemplarisk læring tar utgangspunkt i representasjonsformer og deres 

innbyrdes forhold. Uansett om det går nedenfra og opp, eller om rekkefølgen er endret, så må 

man alltid gå tilbake til det trinnet som er forståelig for barnet og starte på nytt der. Det er alt 

for mye skoleundervisning som bare terper på det trinnet eleven ikke forstår, sier Klafki 

(2016).  

Det er vesentlig for Klafki at elevene forstår at den verden de lever i ikke er gitt, men snarere 

skapt av menneskene. Et av aspektene han mener det er viktig å opplyse om, er at vitenskap 

ikke er upåvirket av økonomien. Barn bør forstå sammenhenger som hvorfor det er forsket 

mer på fossilt brennstoff enn på grønn energi. Forståelsen av verden som foranderlig og 

menneskeskapt er essensiell med tanke på at det er nåtidens elever som utvikler 

morgendagens samfunn. Den eleven som ikke erkjenner sammenhengen mellom det å utvikle 

eget potensial – og egen og andres framtid – har liten mulighet til selv å påvirke. Begrepenes 

betydning er således vesentlige for å forstå sammenhenger i alle grunnleggende tema. Det 
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være seg om det gjelder elevers fortid, nåtid eller fremtid – så er det viktig å forstå 

opprinnelsen til og betydningen av for eksempel historisk utvikling, vitenskapens muligheter 

og begrensninger, politikk, samfunnsliv og religion (Klafki, 2016). 

Skal indre pedagogisk differensiering være en realitet, kreves det mye fra alle de involverte. 

Spesielt fremheves innsatsen til den enkelte elev og lærer (Klafki, 2016). Vi kan kanskje si at 

første premiss er at læreren kontinuerlig sørger for at eleven er fokusert. Dette vil da gjelde 

både i skoletimen, men også innebære raske tilbakemeldinger på slikt som skriftlig arbeid 

eleven har gjort gjennom skoledagen. Dette er en undervisningsform som forutsetter et aktivt 

engasjement fra elevene. I og med at metoden også innebærer differensiering i måter å lære 

på, er det viktig at elevene venner seg til metodikken tidlig. Det for at den enkelte eleven skal 

forstå hvordan de kan nyttiggjøre seg metoden og fordi de skal oppleve den som naturlig og 

rettferdig. 

Det er forholdet mellom lærer og elev som er utgangspunktet for Klafki`s (2016) ideer om 

indre differensiering. Psykologisk forventer Klafki (2016) at læreren skal ta barnets 

perspektiv når hun velger valg av lærestoff og metode. Det er lærerens genuine forståelse av 

den enkelte eleven, hvordan elevene trives og best tar til seg lærdom, deres mestringsnivå, 

hva som holder den enkelte elev engasjert, hvilket kjernestoff som fører til allmenndanning og 

pedagogisk metode som er de sentrale elementene i indre pedagogisk differensiering (Klafki). 

Det synes i denne sammenhengen viktig å understreke at den kontinuerlige pedagogiske 

analysen læreren må foreta seg for å klassifisere den enkelte elevs mestrings\tilegnelsesnivå, 

skjer autonomt der og da i samspillet med eleven. Skulle elevene, eller skolen, først gå 

gjennom en test før en differensiert undervisningssituasjon ble tilrettelagt, ville mye dyrbar tid 

gå til spille og den umiddelbare hjelpen og støtten som skal sikre gode mestringsopplevelser, 

ville gå tapt. Det er, slik sett, essensielt innen Klafkis undervisningsmetode at eleven alltid 

føler seg sett og at den tilrettelagte og differensierte støtten skjer der og da. Dette bør ikke 

misforstås dit hen at lærerens observasjoner og aksjonsforskning, som tar utgangspunkt i den 

enkelte elevens tilegnelsesnivå, ikke bør bistå forskning og eksempelvis forlag, trykkerier 

eller andre innovatører som er tilgjengelige, i den hensikt å forbedre og utvikle 

undervisningsmateriell og metoder. Men det er ikke noe eleven skal behøve å vente på. Slik 

forskning skal være en del av den naturlige utviklingen i undervisningspraksis (Klafki, 2016). 

Ut over det å stille høye krav til elever og lærere, forutsetter metoden et godt samarbeid i det 

pedagogiske fagfeltet og med de politikerne som styrer landet. Da må politikerne via 
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styringsdokumentene gi det profesjonelle fagfeltet stabilitet og et handlingsrom til å utvikle 

didaktikken i gode samarbeidsrom, der profesjonen kan praktisere, utvikle og utforske 

metodebruk og opplæringsmateriell i indre pedagogisk differensiering. Denne forskningen 

forutsetter et nært samarbeid mellom praktiserende pedagoger og forskningssentre ved de 

uavhengige pedagogiske fakultetene. Klafki mener i denne sammenhengen at det må 

opprettes regionale pedagogiske sentre som skal være vesentlige bidragsytere i 

forskningsarbeidet og i arbeidet med å utvikle en stabil læreplanreform. En slik tilnærming 

fordrer, ifølge Klafki, et vern i styringsdokumentene. Dette for å forhindre at det didaktiske 

arbeidet utvikler seg til den rene partikularisme. Altså at snevre interesser, som ikke tar 

utgangspunkt i det pedagogiske perspektivet eller elevperspektivet, preger utviklingen av 

utdanning. De pedagogiske sentrene vil således bistå det lokale læreplanarbeidet på skolene 

og være bindeleddet mellom det didaktiske arbeidet på skolene og den sentrale læreplanen, 

som gjelder for alle skoler. Klafki foreslår også et samarbeid mellom regionale pedagogiske 

sentre i forskjellige land, der dette kan være hensiktsmessig. Forskningen de pedagogiske 

senterne henter sin informasjon fra, skal være praksisnær handlings- eller aktjonsforskning, 

som tar sikte på å utvikle indre differensiering i samarbeid med elever, foreldre, lærere, 

forskere og relevante grupper i skolesystemet. Dessverre er det, ifølge Klafki, sjeldent at 

metoden indre pedagogisk differensiering får den brede oppslutningen som trengs for å kunne 

fungere optimalt som pedagogisk praksis (Klafki, 2016). 

3.1.2 Klafki – indre og ytre differensiering 

Indre pedagogisk differensiering er på samme tid et evaluerings- og undervisningsverktøy 

som tar sikte på undervisning i fellesskap. Til sammenligning vil ytre differensiering 

innebære segregerte undervisningsformer der enkelte av elevene ikke tar del i 

klassefellesskapet og kanskje heller ikke i den faglige progresjonen som resten av klassen 

følger (Haug, 2017c; Klafki, 2016). Sentralt fastsatt lærestoff er en implisitt forutsetning – 

men læreren må velge og tilrettelegge undervisningen innenfor disse rammene, for å møte 

variasjonene blant elevene i sin klasse. Derfor er lærerens autonomi med hensyn til skjønn, en 

forutsetning. For Klafki er det viktig at elevens særegenhet ivaretas.  

Klafki har noen betingelser som må være til stede for at benevnelsen ‘indre differensiering’ 

kan brukes. Man kunne kanskje tenke seg at hvis en elev får all undervisning i 
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ordinærklassen, så er eleven indre differensiert. Så enkelt er det ikke. For Klafki angår 

differensieringen også realistiske forventninger til eleven. 

Med ’indre differentiering’ menes alle de former for differentiering, som tages i 

anvendelse inden for en fælles undervisning i en klasse eller læringsgruppe, til forskel 

fra alle de former for såkaldt ydre differentiering, hvor elever på grundlag af 

forskellige inddelings- eller udvælgelseskriterier – fx ud fra elevernes forskjelligartede 

præstationsniveauer eller forskjellige interesser – opdeles i grupper, som rent rumligt 

er adskilt fra hinanden og undervises af forskellige personer og på forskjellige 

tidspunkter (Klafki, 2016, s. 209). 

Vi skal nå se på noen enkelte faktorer som skiller indre fra ytre differensiering. Når en elev 

får indre differensiert undervisning, er denne pedagogiske metoden tilpasset elevens eget 

tilegnelsesnivå og behov. For hver enkelt undervisningssekvens skal læreren, gjerne i 

samarbeid med eleven og andre, avgjøre hvilke tilpasninger eleven skal ha. Hvis man også har 

en praksis der eleven alltid selv kan velge fundamentum/(minstemål/basis) – og hvis eleven 

kun arbeider med dette fundamentum i et halvt år eller mer, så er eleven sannsynligvis også 

ytre differensiert. Elever som selv velger minstemål/basis gjennom hele skoleløpet er ytre 

differensiert, fordi det da ikke stilles realistiske forventninger til dem. Men det er også slik at 

helt ordinær klasseromsundervisning, der læreren ikke har en individuell plan for hva den 

enkelte eleven skal gjennom av fundamentum og additum (dybde og omfang), i løpet av en 

undervisningssekvens, må betegnes som ytre differensiering. Indre differensiering skjer på 

nærskolen innenfor ordinærklassen i felleskap med de andre elevene. Dersom elevene ikke 

har adgang til individuelle tilpasninger for hver enkelt undervisningssekvens og felles 

gjennomgang av lærestoffet i ordinærklassen – enten fordi de er på spesialskole eller får 

annen segregert undervisning – er elevene ytre differensiert  

Alle former for nivådifferensiering, slik som at elever deles inn etter evner og interesser og 

derfor får undervisning utenfor ordinærklassen, er ytre differensiering (Klafki, 2016). 

Imidlertid kan vi eksempelvis ta små grupper av elever ut av ordinærklassen og gi dem 

opplæring av en spesialist, uten at det nødvendigvis er ytre differensiering. En forutsetning er 

da at undervisningen faglig følger det ordinærklassen lærer, at tilpasningene justeres jevnlig 

og at alle elevene i klassen kan delta på felles gjennomganger. 
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Fundamentum og additum 

Læreplaner og pensum må være inndelt i minimum to kategorier, forpliktende 

minstemål/basis, fundamentum, og supplerende mål, additum. At læreren tilbyr undervisning i 

ekstra innhold eller stoff som de for eksempel kopierer og deler ut eller mangfoldiggjør på 

andre måter, mener Klafki er nødvendig for å gjennomføre disse tilpasningene. Men lærere 

kan ikke legge opp alt fagstoffet selv, fordi dette er en for stor og krevende oppgave. Hvor 

mange basisoppgaver og hvor mange supplerende oppgaver det er planlagt at den enkelte elev 

skal arbeide med, skal avgjøres for hver enkel undervisningssekvens. Læreren og eleven skal 

alltid jobbe på en slik måte at man strekker seg etter additum. Dette handler om at det til 

enhver tid skal stilles høye, men samtidig realistiske forventninger til eleven. Fastgrodde 

forestillinger om at noen elever underpresterer og andre klarer seg bra, er usunt. Derfor vil 

ordninger av forskjellige typer nivådifferensiering som setter eleven i en bås, være å betrakte 

som ytre differensiering. Dette er tilfelle fordi slike oppfatninger ikke tar utgangspunkt i 

elevens faktiske potensiale. Eller for å si det på en annen måte – forutinntatte forventninger 

som ikke ser muligheter i den enkelte, sørger for at vi ikke får nok ut av befolkningens talent 

(Klafki, 2016). 

Når en elev har et innlæringsproblem, skal læreren analysere seg fram til hvilket 

tilegnelsesnivå eleven er på, og gi eleven undervisning med utgangspunkt i det nivået eleven 

mestrer og forstår. Eksempel: Hvis eleven synes det er vanskelig å legge sammen summer 

som består av to tall som for eksempel 54+87, går man tilbake til 7+4.  Så kan man prøve med 

50+80 og så videre. I Finland har dette historisk blitt kalt remedial instruction (Finnish 

National Agency for Education, 2014). I Norge oversetter Utdanningsdirektoratet ‘remedial 

instruction’ med støtteundervisning (Udanningsdirektoratet, 2019). 

For elever som sliter med å følge tempoet i progresjonen til de andre elevene i klassen, skal 

læreren også sørge for å ta tak i elevens sterke sider, slik at eleven opplever mestring. For 

prestasjonssterke elever kan additum bestå i oppgaver som eventuelt sinker dem i lys av egne 

muligheter, men som likevel fordrer faglige utfordringer gjennom sosiale oppgaver som å 

hjelpe andre elever (Klafki, 2016). 

Tilpasset opplæring i et smalt perspektiv, slik det blir praktisert når elevene jobber med helt 

forskjellige fag og problemstillinger i samme skoletime, vil ifølge Klafki ikke kunne defineres 

som indre differensiering. Det vil si at indre differensiering forutsetter at det som kan 

differensieres, tar utgangspunkt i det samme lærestoffet. Elevene jobber da ikke med hvert sitt 
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fag – men enkeltelevens «undervisningsplan» i den enkelte undervisningssekvensen. 

Dennekan være lagt opp differensiert med forskjellige metodiske tilnærminger, tidsforbruk, 

oppgavemengde og vanskegrad. Klafki legger stor vekt på at elevorganiseringen relatert til 

indre differensiering, også kan innebære at to og to jobber sammen eller flere i grupper, dette 

fordi enhver elev skal oppleve at medelever og lærere er individuelt engasjerte i en felles 

læreprosess (Klafki, 2016). 

 

Klafkis modell for indre differensiering 

Metoden vi skal se på her, er utviklet av Klafki. Den er også brukt av norske og finske lærere. 

Pedagogisk differensiering bygger blant annet på det faktumet at elever i samme 

klasse/gruppe aldri vil oppnå samme læringsmål, samme grad av forståelse og ferdighet 

(Klafki, 2016). Klafki presiserer at denne erkjennelsen må resultere i at pensum i læreplaner 

må skille mellom forpliktende minstemål/basis, fundamentum, og supplerende mål, additum. 

Ved pedagogisk differensiering må en slik oppdeling av graden av måloppnåelse gjelde for 

hver eneste undervisningssekvens. Lengden på en sekvens kan variere fra én til flere timer. 

Undervisningen skal alltid legge til rette for at enhver elev får utviklet sitt potensiale 

maksimalt. 

Eksempel på fundamentum og additum 

Klafki (2016) nevner som ett av to eksempler at ordet spoon på engelsk kan være en 

basiskunnskap, mens at ord for teskje, spiseskje og så videre kan være en fordypning. Den går 

gradvis fra fundamentalt, det vil si et såkalt basalt nivå, til stadig mer kompliserte og 

avanserte sammenhenger. Klafki (2016) advarer mot en for stringent todeling og presiserer at 

overgangen mellom fundamentum og additum bør gjøres så enkel som mulig. Klafki 

etterlyser i denne sammenhengen læremidler som klart definerer grunnivå og 

suppleringsnivå.  

Klafki (2016) presiserer sterkt at elevene må vennes til arbeidsformer som gjør det mulig for 

læreren å praktisere pedagogisk differensiering. Samtidig krever han at læreren i sin 

planlegging må foreta en analyse av arbeids- og læreprosessen, da indre differensiering 

innebærer at elever i samme klasse/gruppe skal undervises forskjellig, En slik form for 

differensiering fremmes også i lovverket i Norge i dag: «Opplæringa skal tilpassast evnene 

og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og 

lærekandidaten» (§ 1-3 Opplæringslova, 1998).  
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Ideelt sett skulle da hver enkelt elev få individuell opplæring i rammen av en klasse eller 

gruppe. I praksis kan man få en brukbar tilpasning ved å dele klassen i grupper. Klafki 

skisserer her fire grunnformer (Klafki, 2016, s. 224). 

1) Organseringen. Læreren arbeider med en del av klassen.  

2) Individuelt arbeid.  

3) Arbeid i par (to elever). 

4) Gruppearbeid.  

Et slikt opplegg krever forarbeid og planlegging. Egentlig kan disse grunnformene flyte 

sammen og over i hverandre. Det kan være elever som synes det er greiest å jobbe alene, det 

kan være grupper på samme nivå som føler et visst fellesskap, og det kan være grupper der én 

enkelt elev aksepteres og ønskes som «hjelpelærer» for de andre. Problemet for læreren er å 

planlegge en slik seanse på egnet fase i undervisningen. 

5) Klafkis «diagnosetabell» 

For å kunne identifisere og synliggjøre det konkrete problemet i en gitt 

undervisningssituasjon, har Klafki delt inn elevenes mulige utfordringer etter tre 

forskjellige dimensjoner. Den som planlegger undervisningen blir da tvunget til å 

tenke gjennom hvor og hvordan, i hvilke faser av tilegnelsen man befinner seg og 

hvilke metoder for tilpasning som er egnet. Klafki plasserer disse dimensjonene i 

følgende tabell: 
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Tabell 2. Klafki sin diagnosetabell (Klafki, 2016, s. 226) 

 

Dimensjon A: Faser i undervisningen 

I. Første fase kalles oppgaveformulering, men den kan også presiseres ved det at læreren 

her forklarer hva det er vi skal lære nå. Denne fasen kan inneholde en felles innføring for hele 

klassen. Vi kan også kalle denne fasen for introduksjonen. 

II. Neste fase kaller Klafki tilegnelse. Det er her elevene skal finne ut om og hva de fikk 

med seg av introduksjonen, og deretter gjøre seg kjent med stoffet. 

III. Tredje fase kalles rotfesting. Typisk her er repetisjoner og fordypninger slik at 

kunnskapen kan bli en permanent del av elevens verktøykasse.  

IV. Siste fase er anvendelse/overføring. Det er her eleven skal kunne anvende samme 

kunnskap i nye og litt annerledes situasjoner. 

Dimensjon B: Differensieringsaspekter 

Denne dimensjonen tvinger den (læreren) som skal planlegge undervisningen, til å vurdere 

ulike forhold og metoder som kan være avgjørende for hvordan differensieringen skal 

implementeres. Klafki skisserer seks kategorier som han presiserer skal være et foreløpig 

forslag til inndeling: 

1. Stoffmengde / tidsforbruk. Hvor mange eksempler / hvor mange oppgaver hver 

enkelt elev kan komme gjennom, er høyst individuelt. Det samme gjelder hvor lang tid 

hver elev trenger for å fordøye ny kunnskap. Ofte vil stoffmengden bli bestemt av den 

tiden som er avsatt til det aktuelle emnet. 
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2. Kompleksitetsgrad. Stoffmengde og tidsforbruk er også avhengig av hvor 

vanskelige oppgaver de forskjellige elevene får å ta stilling til. Differensiering i 

kompleksitet kan gi elever som vurderes å være faglig «svake», en følelse av å lykkes 

med de oppgavene de skal prøve å løse. Dette er nær knyttet til Klafkis begreper 

fundamentum/additum.  

3. Antall nødvendige gjennomganger. Dette aspektet er nær knyttet opp til fase A-

II: Tilegnelse. Grupper av elever kan trenge å få stoffet presentert på nytt flere ganger. 

Andre kan ha forstått det som trengs ved første gjennomgang og vil bare oppleve det 

kjedelig med terping om det samme.  

4. Direkte hjelp / grad av selvstendighet. Klafki presiserer at det kan være elever 

som bør overvåkes med mulig behov for direkte hjelp. «Fikk du med deg dette Petter? 

/ Hvor sitter du fast nå?».  Hvis læreren også har for vane å gi direkte hjelp til andre, 

også de faglig sterkeste i klassen, bør ikke det være noe problem for Petter.  

5. Innholdsmessige eller metodiske inngangsvinkler / tidligere erfaringer. Her 

diskuterer Klafki hvordan elevenes kulturelle bakgrunn kan gjøre det egnet med et 

ulikt utgangspunkt.  

6. Samarbeidsevne. Denne evnen kan også være et vesentlig aspekt når elevene 

deles inn i grupper. 

 

Dimensjon C: Tilegnelses- og handlingsnivåer 

Dimensjonen C, som vi også kan kalle abstraksjonsnivåer, er nær knyttet til dimensjon A: 

Undervisningsfaser. Begge har noe å gjøre med utvikling over tid. Klafki presiserer at han 

her, med hard hånd, har redusert antallet nivåer til tre – som jeg betegner med a) konkret, b) 

verbalt, og c) abstrakt. 

Det finnes selvfølgelig kombinasjoner av disse nivåene og et utall av overgangsformer. Det 

hele kan starte med det konkrete: Å gjøre det. Dernest å snakke om det / beskrive det. Og så å 

utføre det med abstrakte symboler, for eksempel tall. 

Klafki bruker på nytt et matematisk eksempel: å utføre en divisjon. Konkret kan det for 

eksempel være tolv epler som skal deles mellom to, tre eller fire barn. Da kan det gå  ut på 

bare å legge eplene i atskilte grupper. Det kan også være knapper, glasskuler eller brikker som 

man legger ut, én og én i et antall hauger. Her skisserer Klafki tre separate trinn innenfor det 

konkrete nivået. På verbalt abstraksjonsnivå forteller læreren barnet hvordan det skal gjøres, 

uten faktisk å utføre handlingen. Da kan de også diskutere hva de skal gjøre hvis divisjonen 

ikke går opp. Hvis man for eksempel har lagt ut objektene i tre hauger slik at det er like 

mange i hver haug, og så sitter igjen med ett eple. Hva gjør de da? 
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På det abstrakte nivået kan handlingen også gjennomføres med symboler som 6 : 2 = ?. 

Formål og bruk av Klafkis tabell 

Klafki presiserer at tabellen skal oppfattes som tredimensjonal, og at det er vanskelig å tegne 

den på et flatt papir. Jeg oppfatter tabellen hans noe slikt som dette eksemplet over, der man 

trenger flere kort eller «lag» bak hverandre. For å kunne bruke denne tabellen i praksis, har 

jeg gjort en liten vri på den. For det første har jeg byttet om rader og kolonner, slik at det blir 

bedre plass til å skrive i cellene. For det andre kan jeg tenke meg at hver celle kan deles i tre 

linjer, én for hver av dimensjonene i C: abstraksjonsnivåer. Da blir tabellen slik som over.  

Dermed har vi en meget komplisert tabell med 4 x 6 x 3 = 72 elementer. Klafki bekrefter 

tallet 72  (Klafki, 2016) side 235), og presiserer han at han har lagt betydelig bånd på seg for å 

redusere antallet alternativer. Det finnes overgangsformer mellom a) det konkrete og b) det 

verbale – og mellom II: tilegnelse og III: rotfesting. En stor del av variantene i tabellen, som 

abstrakt samarbeid, gir ingen mening, men det tvinger den som planlegger undervisningen til 

å tenke gjennom hvor, og på hvilken måte differensiering kan gjennomføres. 

Klafki presiserer to formål med tabellen: 

Tabell 3. Klafkis diagnosetabell er tredimensjonal (Klafki, 2016) 
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• Organisasjonshjelp. Læreren skal kunne bruke den til å lokalisere tidligere forsøk på 

diffrensiering: Hva var det jeg prøvde på i et gitt tilfelle? Det vil si i hvilke faser har jeg prøvd 

akkurat denne måten å differensiere på før, og hvordan gikk det den gangen? (Klafki, 2016, s. 234). 

Tabell 4. Klafkis diagnosetabell illustrert som arbeidstegning i en pedagogisk analyse 

 

• Søke- og planleggingshjelp. I relasjon til denne kategorien, kan en lærer spørre seg: I 

hvilken fase av undervisningen er jeg nå, spesielt sett i sammenheng med dimensjonene A og 

C?  Hvilke differensieringsaspekter (dimensjon B) er da aktuelle? Har jeg gjort noe liknende 

før? Kanskje kan læreren påvise at hun har brukt indre differensiering på nivå III, rotfesting, 

men aldri på nivå I, relatert til oppgaveformulering. 

For å bruke tabellen i praksis, kan det være nok bare å krysse av hvor blant de 72 elementene 

man befinner seg. Men man kan også starte med en blank tabell, uten a), b), c) i rutene, og så 

presisere C-dimensjonen i den aktuelle ruten. Da kan tabellen også utvikles til et personlig 

arkiv med henvisninger. 

Hvordan kommer ideen om differensiering og integrering til uttrykk i det 

spesialpedagogiske feltet? 

 

Hvordan didaktikken kommer til utrykk i det spesialpedagogiske feltet varierer (Haug, 2015b; 
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Klafki, 2016). Vi har nå sett hvordan Klafki foreslår å bedre kvaliteten på undervisningen ved 

å øke integrering i ordinærklassen gjennom å praktisere den pedagogisk metoden indre 

differensiering (Klafki, 2016). Historisk har den spesialpedagogiske retningen hatt et eget 

revir og der har man sett annerledes på hvordan elevene skal integreres (Haug, 1998). Klafki 

tilhører den kontinentale tradisjonen som vil integrere annerledeshet i sin metode. På den 

måten kan enhetsskolen med alle dens fordeler utvikles i takt med samfunnets endringer 

(Klafki, 2016). Men i det spesialpedagogiske feltet kan ideene basere seg på helt andre 

resonnementer og teknikker, som for eksempel på en medisinpatologisk ideologi (Haug, 1999, 

2015b).  

3.2 Alternative ideologier og diagnoser 

3.2.1 Læringsmålsorientert didaktikk 

Gjennom Bologna-prosessen hvis deklarasjon ble undertegnet i 1999, har EU avgjort at 

styringsprinsippene i utdanningspolitikken skal være læringsmålstyrt undervisning (Keiding, 

2013). I Finland har man vært meget selektive med å følge Bologna-anbefalingene. Det er 

derfor interessant å sette seg inn i det som blant annet blir kalt læringsmålsorientert didaktikk 

for å vite hva som ikke vektlegges i det finske systemet (Keiding, 2013). I dette avsnittet vil 

jeg, med bakgrunn i Keidings (2013) studier av læringsmålsorientert didaktikk, ta for meg 

prinsippene bak den didaktiske tradisjonen og forklare kort om hvordan prinsippene kommer 

til uttrykk i en undervisningssammenheng. 

Kunnskap kan være så mangt og knyttes til en rekke menneskelige egenskaper. 

Opplæringsmål vil variere over tid og avstander, og de påvirkes av internasjonale trender 

(Østerud, 2016). Faktorer som påvirker læringsmål, er blant annet elever og foreldre, lærere, 

læreplaner, faglitteratur, næringslivet, organisasjoner, politikere og internasjonale trender. 

Derfor vil det oppstå konflikter mellom ønsker og det som lar seg realisere. På 1950- og 60- 

tallet var amerikansk utdannelses- og læringsforskning drevet av størrelser med sterke 

forankringer i naturvitenskapen som Benjamin S. Bloom (1956-); Robert F. Mager (1962-) og 

Ralph Tyler (1949-). Formålet med forskningen var å effektivisere utdanningen gjennom et 

sterkere fokus på målstyring og evaluering. I følge Keiding (2013) utvikler Christine Möller, i 

kjølvannet av denne forskningen, sine ideer om en læringsmålsorientert didaktikk. 
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Didaktikkens bidrag er i denne sammenhengen å formulere undervisningens målsetninger 

(Keiding, 2013). 

Strategien i en læringsmålsorientert didaktikk, er en sterkere styring av elevenes 

måloppnåelse. Den bygger på et behavioristisk læringssyn der elevens kognitive evner og 

fokuset på livslang læring er vektlagt. Metodologien skriver seg fra en toneangivende 

curiculumtradisjon i USA og tilgodeser det politiske standpunktet at samfunnets behov skal 

være det førende hensynet. Curiculumtradisjon kan minne om men ikke sidestilles med den 

nordiske læreplantradisjonen – fordi er her tale om en fremtidsrettet og instrumentell 

læringsteori (Keiding, 2013; Sivesind et al., 2003). Ved utforming av styringsdokumenter vil 

da danningsteoretiske hensyn vike til fordel for et mer individualistisk læringssyn (Sivesind et 

al., 2003). Teoriutviklingen i læringsmålsorientert didaktikk er sterkt orientert rundt 

utviklingen av taksonomiske tabeller (Keiding, 2013), som fra starten av ble utarbeidet for å 

registrere og klassifisere biologiske arter i naturen. Men det er viktig å huske på, sier Peter A. 

Hall, at myndigheter kan akkurat som barn lære gale ting hvis forholdene ligger til rette for 

det (Hall, 1993). En læringsmålsorientert didaktikk bør derfor bygge på et etisk grunnlag som 

ikke grunngis av didaktikken alene. 

Når det skal utarbeides styringsdokumenter på bakgrunn av en læringsmålsorientert didaktikk, 

vil avklaring av målene være første del av en planleggingsprosess. Når det er avklart hvilke 

læringsresultater som forventes, kan planlegningen starte – om hvordan målene best skal 

realiseres (Keiding, 2013). Den har to formål: å være et redskap for utarbeidelse av 

styringsdokumenter og å fungere som evalueringsmekanisme for måling av elevens 

måloppnåelse (Andreassen, 2016)  

Innen en læringsmålsorientert didaktikk er teksten i styringsdokumenter basert på hvordan 

læringsmål best kan formuleres i den hensikten å oppnå en transparent, rasjonell og effektiv 

læringsprosess: 

• Transparens: De klare målformuleringene i den læringsmålsorienterte didaktikken 

begrunnes med behaviorismens forståelse av forsterkning. Målene skal bevisstgjøre elevene 

gjennom formativ vurdering, slik at de tar riktige valg i den hensikten å oppnå forventet 

læringsresultat. Transparens skal gi alle de involverte, altså elever, lærere, foreldre og så 

videre tilbakemelding med hensyn til elevens ståsted og forventninger om måloppnåelse. 

• Rasjonaliteten begrunnes i hyppige kontroller og tilbakemeldinger. Evalueringene 
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behandler mål/middel-skjema i alle faser av opplæringen. Resultatene av målingene jamføres 

så med taksonomiske skjema som avleses med tanke på om opplæringen fører til 

forutbestemte opplæringsmål. 

• Effektiviteten består av å finne feilen på bakgrunn av målingene og rydde unna de 

elementene som måtte forstyrre elevenes prestering i opplæringsmål (Keiding, 2013). 

Den læringsmålsorientert didaktikken konsentrerer seg om sosiale prosesser rundt den enkelte 

eleven. Derfor er det to aspekter som er gjenstand for kontroll:  

• Det ene er å måle om elevene har lært det de skal. 

• Det andre er å måle hvorvidt prosessene i undervisningen gir de ønskede resultatene. 

3.2.2  Medisinpatologisk ideologi 

Begrepet beskriver en gammel ideologi og overbevisning om at det kun var de som hadde 

medisinsk bakgrunn, som kunne ivareta diagnostisering, omsorg og medisinering av en stor 

gruppe elever, også de som ikke ble regnet for opplæringsdyktige. Pedagogene tapte kampen 

om å kunne gi denne gruppen elever opplæring og oppdragelse i vanlige skoler i Norge på 

1950- tallet (Haug, 1999). Etter den medisinpatologiske innfallsvinkelen er alle problemer 

som oppstår i elevens skolegang å finne i biologiske eller sosiale årsaker som det må settes 

inn tiltak mot. Tiltakene kan for eksempel være rettet mot elevens diagnose eller foreldre. 

Innen den medisinpatologiske modellen er det ikke tradisjon for å finne ut om skolens rammer 

kan være en årsak til elevens problemer. I dette perspektivet kan barn prinsipielt tas ut av 

ordinærklassen å få behandling på bakgrunn av deres diagnoser i segregerte tiltak, gjerne 

utenfor nærskolens område (Haug, 1999). Tradisjonen kan spores tilbake til det gamle 

parallellskolesystemet både i Finland og Norge. Da er det altså ikke læringsevnen, men 

diagnosen som er avgjørende for om eleven får et tilbud, hva et eventuelt tilbud skal bestå av 

og hvor undervisning skal gjennomføres. De eneste tiltakene som tas i betraktning, er fundert 

på individuell behandling. Det for at det enkelte barnet enten skal inkluderes inn i skolens 

krav eller klare seg i samfunnet på egen hånd (Haug, 1999). Denne modellen kan også 

sidestilles med det som senere blir omtalt som disability model, altså handikapmodellen. 

3.2.3 Miljømodellen og indre differensiering 
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Denne ideologiske retningen, som det var en dreining mot på 1960- og70-tallet, har som 

utgangspunkt at skolen skal tilpasses eleven. Den tar utgangspunkt i demokratiske verdier 

som grunnlag for sosial rettferdighet. Diagnostiseringen rettes mot skolens kvalitet og 

kapasitet til å kunne være en god skole – for de aller fleste. 

Miljømodellen har oppstått som en opposisjon til det medisinskpatologiske perspektivet. Den 

tar som utgangspunkt at vansker og behov gjerne oppstår på grunn av omgivelsene utenfor 

individet. Selv om modellen har fått et visst fotfeste, savner Haug en kritisk bevissthet og mer 

spesialpedagogisk forskning som motvekt til instrumentelle interesser. Miljømodellen viser til 

en ideologi der formålet er integrering i fellesskapet. Miljømodellen konsentrerer seg om både 

det fysiske rom og om pedagogisk praksis. Dens formål er å sørge for at skolen er tilrettelagt 

for elevenes forskjelligartethet. Det er ikke elevene, men konstruksjonene som skal endres 

slik at alle elever får plass innenfor de samme rammene (Haug, 1999). Tilhengere av denne 

integreringsideologien legger til grunn et sosialt miljø- og deltakerperspektiv. Denne 

modellen sidestilles også med det som senere blir omtalt som difficulty model 

(problemmodellen), altså at læreren pedagogisk-analytisk tar tak i hva som er det reelle 

problemet der og da. 

3.2.4 Dyskalkuli og behovet for en pedagogisk-analytisk 

tilstedeværelse og indre differensiering 

I dette kapitelet skal jeg ta for meg en diagnose som ti prosent av alle norske skolebarn har. 

Grunnen til at jeg gjør det, er for å vise en meget opplagt grunn til at indre differensiering bør 

være en foretrukken undervisningsmetode i tilpasset opplæring. Forskning viser altså at ti 

prosent av elevene har spesifikke matematikkvansker eller dyskalkuli, skriver emeritus i 

matematikk Marit Holm på nettsiden matamatikk.org (Holm, 2019). Statped formulerer seg 

slik: 

Spesifikke matematikkvansker (ofte synonymt med dyskalkuli) brukes oftest som 

betegnelse når personen mestrer de andre fagene i skolen i samsvar med elevens 

forutsetninger, mens eleven presterer lavt i matematikk i forhold til evner og anlegg. 

Vanskene viser seg ofte å være knyttet til antall og tallforståelse (Statped, 2018). 

Diagnosen dyskalkuli er en vedvarende matematikkvanske som ikke kan knyttes til 

intelligens, sier generalsekretær Caroline Solem i Dysleksi Norge, til Norsk Helseinformatikk 
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(8. desember 2015). Andre matematikkvansker kan skyldes dårlig opplæring og psykiske 

vansker som matteangst (Lein, 2015), noe som heller ikke kan knyttes til intelligens. Det 

finnes ingen standardiserte verktøy som kan kartlegge dyskalkuli. Derfor er en slik 

diagnostisering krevende, og det finnes dessverre lite kompetanse på området innen 

skoleverket, sier Solem (Lein, 2015). Dyskalkuli er en plagsom og varig lidelse, som kan gi 

den enkelte store problemer både på skolen og i voksenlivet, men som det med en riktig 

opplæring, vil bli lettere å leve med. Det er derfor meget viktig å ha positive forventninger til 

elever med dyskalkuli, fordi vansken er forbundet med mye skam som kan få den enkelte til å 

trekke seg unna det som er vanskelig. For elever som har spesifikke matematikkvansker 

og/eller dyskalkuli, er det spesielt viktig at de lærer fagets grunnleggende struktur først 

(Holm, 2019; Lein, 2015). Derfor trenger elevene å lære seg de grunnleggende begrepene som 

tallforståelse bygger på (Holm, 2019). Elevene må beherske deling før de kan begynne med 

brøk (Lein, 2015). 

Når man tilrettelegger matematikkundervisning for denne gruppen elever, er det viktig å 

knytte opplæringen til barnets erfaringsverden. Derfor vil mange elever ha utbytte av en 

praktisk tilnærming som kan knytte handlinger til erfaringer. Det legges vekt på at elevene 

lærer seg å knytte generelle begreper til dagligdagse situasjoner som barnet i gjenkjenner. I 

starten er det viktig at barnet kan se på og manipulere konkrete hjelpemidler som klosser og 

målebånd – før man går over til mer visuelle hjelpemidler som tegninger og bilder – for siden 

å gå over til abstrakte begreper som tall og matematiske symboler uten å bruke andre 

hjelpemidler. Elevene oppmuntres til aktiv språkbruk med medlever og lærere mens de 

arbeider med matematikk. Det er for å stimulere tankeevne og konsentrasjon. Elevene vil også 

ha nytte av å lære seg en del utenat slik som gangetabellen for å effektivisere arbeidet. 

Elevene har mer utbytte av å arbeide grundig med få oppgaver, enn å løse flest mulig ferdig 

oppstilte oppgavesett. Det er viktig at eleven får tid til å vurdere svaralternativ, diskutere med 

andre, og vurdere svaret på nytt i hver enkelt oppgave (Holm, 2019). 

Modellen er interessant. For det første at spesifikke matematikkvansker eller dyskalkuli ikke 

kan knyttes til evner og anlegg og at det ikke finnes standardiserte verktøy som kan kartlegge 

vanskene, betyr det at ingen kan antyde slike vansker ved bruk av evnetester. For det andre er 

undervisningsmetoden som skisseres nærmest en blåkopi av hvordan Klafki beskriver 

eksemplarisk undervisning, som må ta hensyn til den enkelte eleven, knytte forståelse av 

representasjonsformer fra det enkle og nære til det fjerne, bygge på begrepsforståelse og 
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språklig samhandling i felleskapet, ta hensyn til tidsbruk, differensiere hjelpemidler samt 

fundamentum og additum (Klafki, 2016). Vi kan fastslå at minst 10 % av elevene til enhver 

tid vil trenge en matematikkundervisning som bygger på indre differensiering, slik den er 

beskrevet hos Klafki (2016). Hos barn som har dysleksi er det heller ikke noen sammenheng 

med IQ og diagnosen. Barn som har dysleksi vil heller ikke ha utbytte av en opplæring som 

legger vekt på ansvar for egen læring. De trenger også differensiert undervisning der faget er 

godt strukturert og forklart. De trenger få, men tilpassede oppgaver og de trenger PC, for å 

nevne noe (Dysleksi Norge, 2017). 
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4 Den Norske Enhetsskolen 

4.1 Spesialundervisningens begynnelse 

Historisk har vi hatt en situasjon i Norge der staten har autorisert institusjoner som muliggjør 

og samtidig setter grenser for hva barn skal foreta seg sammenliknet med voksne. Historisk 

sett har barn vært plassert i barnehjem, skolehjem, særskoler og andre institusjoner med ulike 

formål og av ulike grunner. De minste barna havnet kanskje i sin tid på barnehjem fordi de for 

eksempel var tyskerunger, født utenfor ekteskap, hadde usømmelige foreldre, eller var født 

med en skavank. Lik formell tilgang til utdanning for alle var et ideal som fikk rotfeste fra 

tidlig på 1800-tallet og som etter hvert ble formulert som planer for et skolesystem (Haug, 

1999). Dette til tross, lenge ut på 1900-tallet var utdanningssystemet differensiert og oppdelt. 

I vedlegg til lova om spesialskoler (Ot. prp. nr. 57. for 1951, s.4), står det at barn som ved 

testing/diagnostisering viser seg å ha lave evner skal vises til åndsveikeforsorga under 

Helsedirektoratet (Haug, 1999, s. 34). Barn som hadde anbefaling fra lege skulle heller ikke 

oppta skoleplasser avsatt til undervisning. Denne holdningen til annerledeshet ble endret i 

revisjonen av grunnskolelova i 1975 som innførte ideen om tilpasset opplæring for alle, men 

praksisen med spesialskoler fortsatte langt ut på 1980- tallet (Haug, 1999). 

 

Perfekte barn uten sykdom, skade eller lyte 

Da vergemålsloven kom i år 1900, var Norge et av de første landene i verden som fikk et 

offentlig barnevern. Formålet var å rydde opp i alle de private institusjonene som hadde 

blomstret opp. Et av reformens sentrale virkemidler var «statsorganisation af 

tvangsopdragelse». Med loven i hånd ble mange barn tatt fra sine foreldre og plassert i en 

rekke forskjellige institusjoner. Loven ble i 1954 erstattet av barnevernsloven. Barnevernet 

fikk ansvaret for barn under 16 år og institusjonenes absolutte første prioritet var adopsjon. 

Men barn som skulle adopteres bort, måtte være perfekte – uten sykdom, skade eller lyte 

(Befring, 2004). De barna som var unormale, usømmelige, kriminelle, evneveike eller hadde 

andre avvik, skulle skolene og samfunnet skjermes mot (Befring, 2004; Haug, 1999). De ble 

derfor ofte plassert i skolehjem og arbeidshjem. Skolehjemmene slet med utilstrekkelige 

ressurser og de ansatte var som oftest assistenter uten pedagogisk kompetanse. Etter en del års 

drift ble det satt søkelys på noen administrative problemer. 10. mai 1949 skriver vikarierende 

skolehjemsdirektør H. Selander:  
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Våre skoleheimer er i altfor stor utstrekning bebyrdet med barn som ikke passer der, nemlig de 

åndssvake og psykopatene. En skoleheims oppgave er å gi undervisning og oppdragelse og er 

derfor ikke beregnet for barn som ikke er mottakelige for dette fordi barnet er for lavtstående 

m.h.t. åndelig utstyr (Befring, 2004, s. 83). 

I 1950 legger kirke og undervisningsminister Lars Moen frem Stortingsmelding Om 

skoleheimsskipnaden (Kirke- og undervisningsministeriet, 1950). I meldingen står det at 

skolehjemmene skulle fritas fra åndssvake, sinnssyke barn med medfødte karakteravvik og 

psykopater. Skolehjemmene skulle nå kun ta imot elever med miljøproblemer eller andre 

opprettelige faktorer. Med lov om spesialskoler av 1951 ble skolehjemmene omdøpt til 

spesialskoler. Det var tross alt en pedagogisk virksomhet for barn med tilpasningsvansker. 

Spesialskolene ble delt i to. Barneskoler 

med fagopplæring for de under 15 år, og 

yrkesskoler med teoretiske støttefag for 

de eldre. De evneveike og psykopatiske 

elevene skulle plasseres i andre isolerte 

institusjoner. Ønsket var å få til en 

differensiering av elevgruppene etter 

evner, bakgrunn og ferdigheter. Og slik 

kunne elever bli plukket ut: 

Under den øverste bilderekken står det: 

Tilbakestående barn som med stort 

utbytte har gått i spesialskole. Under 

den neste: Barn som er for lavtstående til å ha nytte av skolegang. De kan av og til ha litt 

nytte av opplæring i særskilte arbeidsheimer. Bildet er hentet fra Thomas Nordahls 

introduksjon til utgivelsen av forskningsresultatene på spesialundervisningens innhold og 

funksjon (Nordahl, 2017). 

Departementet gikk i 1950 ut med informasjon til kommunen om hvordan barn kunne velges 

ut til spesialskoler eller arbeidshjem. De så da en sammenheng mellom elevens utseende og 

evne til læring. Dette er ikke lenge siden sier Nordahl til deltakerne på konferansen 

(Høgskulen i Volda, 2017, 13. juni). Han forteller videre om et bilde han har, på kontoret, av 

seg selv som 1. klassing og: «som er farlig lik han der. Så vi får være glad det har gått bra» 

og salen ler. «Kanskje er det en konferanse her om 60 år der vi snakker om den fundamentale 

Figur 1. Den fundamentale attribusjonsfeilen (bilde i brosjyre 

fra Kirke- og undervisningsdepartementet, 1950). 
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attribusjonsfeilen og der dette bildet er erstattet med en liste med diagnoser – og at salen 

flirer på akkurat samme måte», fortsetter Nordahl. «Vi har i dag et system der mange barn får 

diagnoser og da følger det penger til skolene og en negativ forventning om manglende evner 

hos elevene» (Høgskulen i Volda, 2017, 13. juni). 

I Norge fikk man etter spesialskoleloven av 1950 et system der elevene skulle differensieres 

til institusjoner basert blant annet på diagnoser og tilrådninger fra barnevernet. Barnevernet 

etterstrebet å informere om de sidene ved barnet de mente kunne «passe» for den enkelte 

institusjon og unnlot å opplyse om andre forhold av betydning. Feilrapporteringen førte til at 

elevene ikke fikk et egnet pedagogisk opplegg. Det førte i sin tur til et utstrakt maktmisbruk 

ovenfor barna. Det ble opprettet tilsynsordninger for skolehjem/spesialskoler etter loven om 

barnevern som kom i 1953. Men de som var satt til å føre tilsyn, som for eksempel 

tilsynslegen, overså ofte de forholdene barna led under. Loven fungerte kun som en 

formalitet. Rykter om seksuelle overgrep, å sette barna i isolat, pisking og andre uverdige 

forhold som fulle ansatte, feil ved ernæring og hygiene ble aldri undersøkt (Befring, 2004). 

Når de elendige forholdene ved en rekke skole- og barnevernsinstitusjoner var avdekket, ble 

det reist en del saker med krav om billighetserstatning fra staten. Noen er tilkjent 

erstatningssummer (Befring, 2004). Den gamle overbevisningen ivaretar en 

medisinskpatologisk ideologi (Haug, 1999). 

Folkets mening om ulike praksiser med spesialinstitusjoner var delte. Noen syntes det heller 

skulle satses mer på de ordningene som var enn å utvikle nye. Foreldrene til de berørte barna 

tok først liten del i debatten. Det hersket mange myter rundt det å ha barn som ikke passet inn. 

De berørte barna selv hadde lite de skulle ha sagt. Det skolestyret sa, talte mye tyngre. Det ble 

etterhvert etablert et trykk «nedenfra» der foreldre, enkelte engasjerte personer og fagfolk 

organiserte seg med aksjonen «Rettferd for handikappede». Journalist og filmskaper Arne 

Skouen satte søkelyset på en rekke kritiske forhold ved spesialinstitusjonene. Sammen med en 

rapport fra én tilsynsmann, ga denne grasrotaksjonen fart i etablering av nye ordninger, og 

politikerne måtte handle (Haug, 1999). 

Myrlandet: et sted der statlig styring ikke har mandat og ansvaret er pulverisert  

Frykten for at privat sektor tar over det offentliges ansvar for spesialundervisning med de 

konsekvenser en slik ordning ville medføre, ble debattert i: «International League of Societies 

For the Mentally Handicapped» i 1968 der 32 land deltok. Deres slagord var: From Charity to 

Right – fra veldedighet til rett (Skouen, 1969, s. 37). Barnepsykologen Karl Grunewald som 
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satt i den svenske Socialstyrelsen, innledet kongressen. I full forvissing om at alle hans 

synspunkter for lengst hadde slått gjennom i Sverige, svarte han på spørsmålet om hvilke 

utviklingshemmede som skulle hjelpes og hvordan tilpasningen skulle gjøres. Alle skal ha den 

hjelp de trenger, sa Grunewald.  

Det Grunwald etterlyste, var fleksible differensierte hjelpetiltak som ved behov kunne byttes 

ut med mindre inngripende tiltak. For at menneskerettigheter skulle bli en realitet, trengtes det 

en sterk statlig styring med totalansvar. Videre måtte staten sørge for et tydelig lovverk som 

ble gjennomført i en entydig og samlet administrasjon. Enhver annen form for styring ville 

medføre en pulverisering av ansvaret med de utallige konsekvensene det kunne føre med seg 

(Skouen, 1969). 

I Danmark var omsorgen for de åndssvake kun statens ansvar allerede i 1968. De brukte  

400 millioner kroner årlig til denne gruppen. Til sammenligning hadde stat, fylker og 

kommuner i Norge brukt 550 millioner til åndssvakeomsorgen over en periode på 22 år (fra 

1945 til 1966). Tallene fant Skouen i Hjertebladet (nr. 3, 1968). Tittelen lød «De store 

tallene». Artikkelen var faktisk en hyllest til den norske staten og veldedighetens enorme 

støtte. På denne tiden er 88 av landets 102 godkjente «åndsvakehjem» private institusjoner 

som er sponset av staten og kommunene (Skouen, 1969). Formålet med vergemålsloven av 

1900 ble fremdeles ikke praktisert 70 år etter. «Her vasser vi i myrlandet privat/offentlig 

samarbeid uten klar markering av ansvarsforholdene» (Skouen, 1969, s. 56). Når ingen har 

ansvaret, blir systemet uangripelig.  

Departementet innrømmet behovet i stortingsmeldingen Om utbygging av spesialskolene og 

meddelte at de ville bygge ut spesialskolene slik at antall elevplasser kunne øke fra 2650 til 

8260 (Haug, 1999; Kirke- og undervisningsdepartementet, 1965–66). Denne økningen av 

antall spesialskoleplasser ble det imidlertid aldri noe av. I stortingsmeldingen Om utviklingen 

av omsorgen for funksjonshemmede (1966-67) blir normaliseringsbegrepet tatt i bruk for 

første gang, Begrepet innebærer at unødvendige skillelinjer mellom funksjonshemmede og 

andre skal viskes ut. Prinsipielt skal alle få utdanning og opplæring med tanke på deltakelse i 

vanlig arbeidsliv. Det vektlegges at funksjonshemmede skal få opplæring etter evner og 

interesser som andre borgere. Målet er at funksjonshemmede skal ha samme rettigheter som 

andre. Når statsmakten sier at de vil viske ut skillelinjer mellom dem som hadde og dem som 
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ikke fikk diagnoser, mer enn antyder det et ideologisk skifte i hvordan vi oppfatter 

grunnleggende verdier i samfunnet (Haug, 1999). 

På slutten av 1960-årene hadde vi fremdeles to grunnskolelover – én for spesialskolene og én 

lov om den 9-årige grunnskolen. En nyorientering tvang seg fram blant politikerne. Det 

skyldtes ikke bare informasjon om elendige forhold ved de statlige barneinstitusjonene, men 

også en oppfatning om at integrering var et gode i det fremvoksende velferdssamfunnet. Barn 

hadde behov for kontakt med foreldre, nærmiljø og jevnaldrende. To stortingsmeldinger fra 

midten av 1960-tallet skapte kanskje den største ideologidebatten i norsk skolehistorie. Mange 

elever sto på venteliste til spesialskolene. Et lovutvalg fra 1969 skulle arbeide med nye lover 

for spesialundervisning i skolen. Lovene samordnes på 1970-tallet og i 1975 fikk vi en ny 

skolelov som slo fast at vi nå hadde en enhetlig felles grunnskole også for unge med 

avvikende/varierende behov. Loven var imidlertid åpen for at undervisning kunne skje utenfor 

normalklassen (Herlofsen, 2016; Knudsmoen, 2012). Med avviklingen av spesialskoler i 

1992, fikk slike ordninger navnet kompetansesentre. For øvrig overtok fylkeskommunen og 

kommunen ansvaret for elevene – noe som fordret en høyere beredskap med spesialpedagoger 

og nye ordninger for vedtak om spesialundervisning (Knudsmoen, 2012).  

En ekstern forskergruppe fra OECD kom til Norge i 1983 for å vurdere norsk 

spesialundervisning. Deres hovedkonklusjon var at den politiske utformingen på området var 

uklar. De kom med følgende spørsmål til norske politikere: 

Kven er integrert og kven er ikke? 

Kva tyder integrering i det norske utdanningssystemet?  

Kven har ansvaret for integrering? 

Korleis vil nasjonen takle integrering i økonomiske nedgangstider? (OECD, 1984, s. 31) (Haug, 1998, 

s. 250).Når OECD ikke har funnet svar på tre første spørsmålene, ser det ut til at vi fremdeles 

befinner oss i myrlandet (Skouen, 1969) der ansvarsfordelingen i byråkratiet er fullstendig 

pulverisert.Samme år, i 1984, da OECD var i Norge for å føre tilsyn med norsk 

spesialundervisning, satte svenskene i gang med frikommuneforsøkene. Det satte fart i 

desentraliseringen i alle de nordiske landene (Kleven, 1997). Men noen land har i større grad 

avventet endringer når det gjelder å tilnærme seg en brukerstyrt skolepraksis. Det kommer jeg 

tilbake til. Forholdene ble ikke bedre når styringskompetansen mellom kommune og stat ble 

gjenstand for store omlegginger på slutten av 1980-tallet. Da ble det slik at staten skulle ta seg 

av politikken og kommunene fordeling av pengene (Kleven, 1997), og sånn er det fremdeles. 
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En måte å beskrive det som skjer på, er at kommunene får mer å tygge på enn de kan svelge, en annen 

at de nå får en svært tvetydig definert rolle i velferds- og reguleringsstaten, en rolle som både er 

motsetningsfylt og som går ut over det som lar seg innpasse i det tradisjonelle kommunaldemokrati. 

Det knirker i den gamle kommunestrukturen, både i den folkevalgte og i den administrative del 

(Kleven, 1997, s. 182). 

Til en viss grad ble skolen demokratisert. Midlene kom nærmere de berørte. Men behovet for 

kontroll gjorde det nærmest umulig å gjennomføre politikken. For spesialundervisningens del 

skulle nå PPT utrede om elevene trengte spesialpedagogisk undervisning. De fulgte det gamle 

sporet med medisinskpatologiske eksaminasjoner etter høyst standardiserte skjema (Haug, 

1999; Møller & Sivesind, 2016). De meget sentrale medisinpatologiske skjemaene PPT har 

brukt hele tiden – til og med dag, er som oftest IQ tester (Tveitnes, 2018).  

4.2 Gjeldende norske styringsdokumenter 

4.2.1 Tilpasset opplæring og tidlig innsats 

Etter grunnskoleloven av 1969 § 7 er det departementets oppgave å utforme en læreplan, i 

forskrifts form, som forklarer og utdyper skolens mål. Hjemmelen er videreført i 

opplæringsloven av 1998 § 1-5 og § 2-3 (Opplæringslova, 1998). Her er det i prinsippet 

departementet med delegert myndighet fra regjeringen som – i et overordnet læreplanverk – 

skal gi forskriftstatus til overordnede mål, verdier, gjennomføring og omfang. Dette er viktig 

fordi det er forskriftene som skal redegjøre for hvordan begreper som integrering, tilpasset 

opplæring og spesialundervisning skal forstås og hvordan pedagogikken skal praktiseres 

(Welstad, 2016).Kunnskapsløftet LK06: indre differensiering 

Den første læreplanen i Norge som skulle ivareta mangfoldet av elever i befolkningen, var 

M74. Dette er også det styringsdokumentet som har gått lengst i å beskrive nøyaktige 

retningslinjer for organisering av tiltak, krav til undervisers kompetanse og lærersamarbeid. 

Planen har tre sider som beskriver «Differensiering» og hele seks sider som omhandler 

«Hjelpetiltak og spesialundervisning». De påfølgende læreplanenes beskrivelser har gradvis 

blitt mer diffuse eller helt fraværende (Nilsen, 2014). 

I Kunnskapsløftet KL06 er det bare én setning om spesialundervisning. Den peker tilbake på 

loven av 1998 da retten til spesialundervisning, for de elevene som ikke har utbytte av den 

ordinære opplæringen, ble en integrert i det norske lovverket (Nilsen, 2014; Opplæringslova, 
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1998). Tilpasset opplæring, som skal gjelde for alle elever, er kun omtalt som et prinsipp i det 

nye læreplanverket KL06. Det gjør begrepet veldig generelt (Nilsen, 2014). Da blir det opp til 

den enkelte skoleeier, rektor og lærer å avgjøre hva tilpasset opplæring skal innebære i lys av 

rammer og de kravene skolen står overfor. Den 8. juni 2018 ble loven om tilpasset opplæring 

endret noe. På 1. til 4. årstrinn skal kommunen nå sørge for at den tilpassede opplæringen i 

norsk eller samisk og matematikk har meget høy lærertetthet og er spesielt rettet mot elever 

med svake prestasjoner i lesing og matematikk (§ 1-3 Opplæringslova, 1998). Sitat: 

§ 1-4.Tidleg innsats på 1. til 4. trinn 

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i 

lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir 

nådd. Om omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort 

periode givast som eineundervisning (Opplæringslova, 1998). 

Nå kunne vi kanskje tro at tilpasset opplæring har blitt en rettighet for elever på trinn én til 

fire. Men Utdanningsdirektoratet skriver eksplisitt på hjemmesiden sin at: «Intensiv 

opplæring er en plikt for skolen, men den gir ikke en korresponderende rettighet til eleven.» 

(Utdanningsdirektoratet, 2019). Det er et spørsmål om det norske lovverket er på kant med 

FNs barnekonvensjon. Den sier at:  

1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:  

 

a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig, 

(Barneombudet, 2019).  

Ifølge barnekonvensjonen som også Norge har skrevet under på, har alle barn en rettighet til å 

få utviklet sitt potensiale så langt som råd er. 

Skolens handlingsrom 

Tilpasset opplæring gjelder både for de som følger ordinær opplæring og for de som mottar 

spesialundervisning. I den ordinære opplæringen har ikke eleven rett til noen særskilt 

tilrettelegging. Spesialundervisning er derimot en individuell rett eleven har i de tilfellene han 

eller hun trenger ekstra tilrettelegging utover det ordinære tilbudet (Utdanningsdirektoratet, 

2016b). 

Sitatet nedenfor er hentet fra Veilederen Spesialundervisning (2014). Her informerer 

Utdanningsdirektoratet om det handlingsrommet de mener skolene har, for å tilpasse den 
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ordinære undervisningen slik at alle elever får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 

Veilederen har ikke forskriftstatus som læreplanen og skolen kan muligens velge om de vil ta 

hensyn til veilederen eller ikke (Nilsen, 2014). Dersom en veileder eller et rundskriv omtaler 

en rettighet blir saken en annen (Jakhelln & Møller, 2016). 

Likeverdsprinsippet 

En sentral retningslinje i forbindelse med spesialundervisning er likeverdsprinsippet. Dette 

prinsippet innebærer at elever med rett til spesialundervisning skal ha et opplæringstilbud som 

er likeverdig med tilbudet andre elever får. Dette prinsippet har konsekvenser for vurderingen 

av hvilket opplæringstilbud en elev skal ha. Spesialundervisningen er likeverdig når en elev 

med spesielle opplæringsbehov får de samme mulighetene for å nå målene som andre elever 

har for å realisere sine mål innenfor det ordinære tilbudet. (Utdanningsdirektoratet, 2014). 

I artikkelen «Tilpasset opplæring for alle elever» redegjør departementet for det 

handlingsrommet de mener skolene har til å bruke forskjellige pedagogiske grep som indre 

differensiering av lærestoff, arbeidsmetoder, organisering og læringsstrategier. Det legges 

samtidig vekt på at læringen skal foregå i fellesskapet. Undervisningen må bygge på elevenes 

forkunnskaper og erfaringer. En god undervisningssekvens har en klar begynnelse og slutt og 

relateres til noe elevene tidligere har lært. En skoletime kan med hell starte med at læreren 

gjennomgår nytt fagstoff. Læreren bør være tydelig autoritær men samtidig varm, anerkjenne 

alle elevene og ha høye, men realistiske forventninger til elevens prestasjoner. Hun bør gi 

elevene kortsiktige mål å jobbe mot, slik at de opplever mestring. Læreren bør skåne elever 

fra det nederlaget enkelte føler under presset av evalueringer og en prestasjonsorientert 

skolekultur. Læreren bør fremme en mestringsorientert klassekultur der hyppige tilbake-

meldinger fokuserer på elevens fremgang. I denne læringsorienterte klassekulturen våger 

eleven å feile fordi ingen ler. Elevene konkurrerer med seg selv (Utdanningsdirektoratet, 

2016b). 

Direktoratet skriver i veilederen at de ønsker en tilpasset opplæring i et bredt perspektiv der 

felles undervisning danner kjernen. De understreker at undervisningen også bør suppleres 

med indre differensiering for å møte forskjellige behov hos den enkelte eleven. Differensiert 

tilpassing i den ordinære undervisningen er likevel ikke en rettighet. Det blir da opp til den 

enkelte læreren å vurdere slike tiltak opp mot de øvrige retningslinjene i læreplanen og 

lovverket. Det kan ved første øyekast virke som at handlingsrommet er stort og at læreren har 

anledning til skjønnsmessig å differensiere undervisningen i fellesskapet. Men det er også 
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lærerens ansvar, ifølge Kunnskapsløftet, å sørge for at elevene oppnår de nye 

ferdighetsmålene som er fastsatt for hvert enkelt skoletrinn. 

Begrepet tilpasset opplæring fremstår på samme måte som det engelske begrepet «best 

practice». Tilpasset opplæring som begrep er særnorsk og skal være både et prinsipp og et mål 

uten at det relateres til hverken metode eller innhold. Begrepet har ingen avklart substans, og 

det er ikke en praksis som er utledet av anerkjente forskningstradisjoner (Haug & Nordahl, 

2009). Er tilpasset opplæring en strengt individualisert form for undervisning som tar hensyn 

til snevre ferdighetsmål og organisatorisk nivådifferensiering, eller er det undervisning i 

fellesskapet med indre differensiert undervisning som basis? Da det ene alternativet utelukker 

med nødvendighet det andre, er det påfallende at norske styringsdokumenter sier ja takk, 

begge deler. Ettersom tilpasset opplæring hverken har en enhetlig forankring i loven og 

forskriftene eller er fundert i anerkjent didaktikk – er prinsippet ikke forenelig med en 

profesjonell-byråkratisk modell, slik den er beskrevet hos Maroy (2009) og i tråd med Klafki 

(2016). 

4.2.2 Spesialundervisning. Opplæringslova 

§ 5-1. Rett til spesialundervisning 

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning (§ 5-1 Opplæringslova, 1998). 

Spesialundervisning skal gis etter en sakkyndig vurdering som etterfølges av et enkeltvedtak 

(§ 5-3 Opplæringslova, 1998). Skolen skal først forsøke å tilrettelegge den ordinære 

undervisningen, før den ber om sakkyndig vurdering (§ 5-4 Opplæringslova, 1998). 

Opplæringen i spesialundervisning skal bidra til et verdig liv i fellesskapet. (§ 1-1 

Opplæringslova, 1998). Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsettingene til den enkelte 

eleven.  

§ 5-5.Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa og om kompetansekrav 

Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for 

spesialundervisning så langt dei passar (Opplæringslova, 1998). 

I et og alt er de norske lovene som handler om spesialundervisning relativt sparsomme, 

generelle beskrivelser. Spesielt tynt blir det når retningslinjene kun skal følges hvis det passer 

(§ 5-5 Opplæringslova, 1998). Går vi til den tilsvarende finske loven som har langt fyldigere 

beskrivelser, ser vi at det ikke finnes slike hull i lovverket (Lag om grundläggande utbildning, 
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1998, §17, §17a, §18, §19, §20 ). Her ser det ut for at det finske lovverket har styrket sin 

profesjonell-byråkratiske modell fordi de overlater lite til tilfeldighetene og  mye til det 

profesjonelle skjønnet (Maroy, 2009). Det skal vi se nærmere på når vi kommer til kapittelet 

om Finland. Dessverre er ikke formuleringer som så langt det passer i en så alvorlig sak som 

dette forenlig med likhetsidealene som den profesjonell-byråkratiske modellen representerer 

(Maroy, 2009). Da kan det være grunn til å lure på om også lovverket er preget av en gammel 

ideologi, som tar utgangspunkt i at noen bør få og andre ikke. Kanskje har Haug rett når han 

sier at den gamle ideologien har en forankring i systemet som det kan være vanskelig å forstå 

(Haug, 2015b). 

Det er, etter paragraf 5-3, kommunen eller fylkeskommunen som skal avgjøre om en elev skal 

ha spesialundervisning. Denne vurderingen skal gjøres på bakgrunn av en sakkyndig 

utredning. Hvem som skal foreta denne sakkyndige utredningen og hvilke kvalifikasjoner de 

sakkyndige må ha, sier ikke loven noe om. Det blir det ikke er stilt krav til pedagogiske 

utredninger eller fokus på elevens sterke sider og interesser. Da blir ikke det pedagogiske 

perspektivet i varetatt og således svekker loven den profesjonell-byråkratiske modellen 

(Maroy, 2009). 

I paragraf 5-5 står det at regler om innholdet i opplæringen, ifølge loven og tilhørende 

forskrifter, ikke gjelder for elever som mottar spesialundervisning etter enkeltvedtak. Det 

stilles ingen krav til måloppnåelse for elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning. 

Det er ikke nødvendig, ei heller påpekt ønskelig, at deres undervisning følger progresjonen til 

basisgruppen. jf. opplæringens § 5-5. Det er vanskelig å si hvorvidt det manglende 

opplæringstrykket til elever med spesialundervisning kommer som en følge av post-

byråkratiske føringer eller ikke. Men spesialundervisningseleven er unntatt kravet om 

kompetansemål. Jeg vil si at kravet om kompetansemål kommer fra en post-byråkratisk trend, 

som den evaluerende modellen representerer (Maroy, 2009). I dette systemet, med spesifiserte 

og differensierte mål, er oppnåelsen det sentrale. Det er denne typen mål PISA tester, og dette 

resultatfokuset er noe helt nytt som har kommet med Kunnskapsløftet (Sivesind & Elstad, 

2010). Derfor er det også noe nytt at noen elever, i dag 8,6 %, ikke trenger å være underlagt 

disse kravene i ett eller flere fag. At lovverket og forskriftene ikke er enhetlige og ikke stiller 

strengere krav til at flest mulig elever skal følge den ordinære opplæringsplanen, kan ikke sies 

å være forenelig men likhetsidealene som skal være til stede i en profesjonell-byråkratisk 

modell (Maroy, 2009). Lovene og forskriftene er heller ikke tydelige på hvordan indre 
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differensiering skal brukes i rammen av fellesskapet slik at flere elever kan få muligheten til å 

følge den same progresjonen, slik det er beskrevet hos Klafki (Klafki, 2016). 

Kompetansekravene § 5-5 / (§ 10-2)  

I § 5-5 stilles ingen krav til at den som underviser skal være en spesialpedagog eller lærer. 

Sitat: «Skoleeigar kan, så langt det er nødvendig, fråvike kravet om relevant kompetanse i 

undervisningsfag i tilfelle der skolen ikkje har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget» 

(§ 10-2 Opplæringslova, 1998). Ettersom § 5-5 viser direkte til § 10-2 kan dette faktisk tolkes 

som et spesielt ønske fra staten om å bruke assistenter i spesialundervisningen når skolen 

sliter med lærermangel. Denne spekulasjonen understrekes i Veilederen Spesialundervisning 

(2014). I kapittel 2.7 står det i første setning at det likevel er unntak fra kompetansekravene 

for den læreren som praktiserer spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet, 2014). En liten 

digresjon: Det står faktisk ’lærer’, som er en yrkestittel. Språkføringen kan, etter mitt skjønn, 

bidra til å undergrave lærerens posisjon dersom de skal likestilles med assistenter.  

Vi kan anta at assistenter får mindre lønn per time enn en utdannet lærer. Da kan insentivet 

om å la assistenter passe på elever som trenger spesialundervisning være av økonomisk art – 

og da er denne styringsformen det Carnoy vil kalle for en finansmodell (Carnoy, 1999). Det er 

for meg litt vrient å plassere et slikt økonomisk insentiv til en evaluerende modell fordi jeg 

ikke har oppfattet at den har til hensikt å spare penger der behovet er størst (Maroy, 2009). 

Men hvis anmodningen om å tilsette ufaglærte kommer som et resultat av lærermangel, kan 

muligens slike initiativ bunne i en NPM-policy/idé om å bruke ressurser der effekten av 

måloppnåelse er størst. Det som kan fastslås er at retten til å få en kvalifisert lærer ikke er lik 

for alle elever og derfor er ikke likhetsidealene i den profesjonell-byråkratiske modellen 

ivaretatt (Maroy, 2009). 

4.2.3 Å tilhøre en basisgruppe. Opplæringsloven § 8-2 

§ 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper 

I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for 

sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til 

vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, 

basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og 

tryggleiksmessig forsvarleg (Opplæringslova, 1998). 
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Jeg tar her for meg opplæringslovens § 8-2. Begrunnelsene for en basisgruppe står i 

Kunnskapsdepartementets rettslige veiledning Veiledning om organisering av elevene 

(Kunnskapsdepartementet, 2013) i henhold til opplæringsloven § 8-2 med mer. Her vises det 

til en rekke fagfellevurderte forskningspublikasjoner, som blant annet viser at medelev-

effekten gir bedre forutsetning for læring enn organisatorisk nivådifferensiering – forutsatt at 

læringsmiljøet er godt. Det legges også til grunn at organisatorisk nivådifferensiering gjerne 

medfører at de svakeste elevene får de dårligste lærerne og at det blir stilt lave forventninger 

til elever som er ytre differensiert. Videre refereres det til empirisk forskning som påviser 

feilplassering når det gjelder uttak til spesialundervisning. For eksempel blir elever med ulik 

bakgrunn, men som presterer like godt, plassert i ulike prestasjonsgrupper. 

Kunnskapsdepartementet frykter derfor for at organisatorisk nivådifferensiering kan føre til 

økte sosiale forskjeller. Videre er det en fare for at barn som er født sent på året presterer 

lavere og med det står i fare for å bli ytre differensiert. Veiledningen redegjør også for 

empirisk forskning som konkluderer med at nivådifferensiering kan være positivt i noen 

situasjoner (Kunnskapsdepartementet, 2013). Videre heter det seg: 

For eksempel er det ikke urimelig å anta at det er forskjell på å etablere nivåbaserte grupper 

som en normalordning for alle elever, og det å ta de svakest presterende elevene ut av den 

ordinære undervisningen i kortere perioder. Ut fra eksisterende kunnskapsoversikter er det 

likevel mest rimelig å konkludere med at der slik nivådeling typisk har blitt gjennomført (og 

undersøkt) har dette ikke hatt store positive effekter for elevenes læringsutbytte 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). 

Her kan det se ut som at departementet ønsker velkommen den praksisen som har blitt så 

vanlig i Finland. Der tar de elever, som trenger det, ut av klassen for kortere perioder, og de 

får spesialundervisning i det samme temaet som resten av det klassen gjennomgår. Men det er 

en vesentlig forskjell på Norge og Finland i denne sammenheng. I Finland er dette en 

rettighet, og alle elever som midlertidig blir tatt ut av klassen, får undervisning av en 

lærer/spesiallærer – ikke av en assistent (Lag om grundläggande utbildning, 1998; 

Opplæringslova, 1998). 

Paragraf 8-2 og den norske veiledningen (Kunnskapsdepartementet, 2013) om hvordan loven 

skal tolkes, favoriserer en indre organisering av elevene. Det legges særlig vekt på 

betydningen av å tilhøre en basisgruppe. Det sosiale perspektivet synes også ivaretatt her ved 

at barn med forskjellig bakgrunn, i fellesskap, har mulighet til å lære seg gjensidig sympati og 
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anerkjennelse for hverandre. Hvor mye en elev må være adskilt fra gruppen, for ikke å tilhøre 

den, sier ikke veiledningen noe om. Det er et paradoks. Allerede i 2009 viste forskning at 

skolene benytter seg av den nye desentraliserte beslutningsmyndigheten og legitimerer bruk 

av segregerte opplæringstilbud i henhold til Kunnskapsløftets målsetninger med skolen. I et 

smalt perspektiv på tilpasset opplæring, blir utstrakt bruk av segregerte opplæringstilbud 

begrunnet ut ifra elevens behov. En slik argumentasjon tar utgangspunkt i et vanskeperspektiv 

der eleven skal behandles for sine problemer (Nordahl & Hausstätter, 2009). En aksept for 

denne typen holdninger vil kunne undergrave intensjonen om enhetsskolen til fordel for 

nivådifferensierte skoler (Nordahl & Hausstätter, 2009; Sivesind, Afsar et al., 2016). 

4.3 Styringssystemene 

OECD kom i 2002 med en anbefaling til Norge om å gå over fra et forsyningsdrevet til å bli 

etterspørselsdrevet utdanningssystem med fokus på resultater og livslang læring (Baek et al., 

2017; OECD, 2002). Kvalitetsutvalgets innstilling Førsteklasses fra første klasse (NOU: 10, 

2002), fulgte opp anbefalingen med ønsket om å vektlegge og forbedre skoleprestasjoner 

gjennom elevevalueringer. Kvalitetsutvalgets innstilling kan derfor regnes som et viktig 

strategidokument for veien videre og den nye skolereformen Kunnskapsløftet (LK06). I 2011 

kom OECD med en ny anbefaling om å spesifisere læringsmål og kvalitetskriterier. Tiltaket 

skulle gjøre det lettere å vurdere testresultater (OECD, 2011b). I dag har vi en rekke slike 

tester og evalueringer av elevprestasjoner i norske grunnskoler (Baek et al., 2017). Men det 

ser ikke ut til å gjelde alle. Elever med vedtak om spesialundervisning har stort sett ingen 

oppfølgingsplan. Dette kom fram via forskningen på spesialundervisning i SPEED-prosjektet 

(2017). Den gruppen som mest trenger å bli stilt forventninger til og som har behov for tett 

oppfølging, er ofte ekskludert fra positive forventninger, god undervisning og profesjonelle 

vurderinger om progresjon (Haug, 2017a). Forskning fra LEXEL-prosjektet (2016) viser at 

både jussen og undervisningspraksis i skolen endres. Videre at de byråkratiske utredningene 

ofte er tidkrevende og en byrde for elever som trenger spesialpedagogisk oppfølging straks 

(Andenæs & Møller, 2016). 

Det har i de senere årene kommet til flere reguleringer som vektlegger en myk 

ansvarliggjøring av skolene (Baek et al., 2017). Det vi si at staten går vekk fra å styre skolene 

gjennom omfattende lover og regler som har tatt sikte på å sikre like rettigheter og en enhetlig 

praksis. Det som kommer i stedet, er omfattende vurderingskriterier (benchmarking), 
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kontroller, rapporteringsrutiner, uthengning i media, bøter og sanksjoner, til og av skoler og 

lærere som ikke klarer å oppfylle statens krav. Et spørsmål er om lærerne i fremtiden vil synes 

det er spesielt attraktivt når autonomien og tillitten til dem som profesjonelle aktører er 

erstattet et kontrollsystem som begrenser utviklingen av pedagogikk som profesjon. Et annet 

spørsmål er om dette gagner eleven og samfunnet. Forskning på norske styringsdokumenter 

viser at den nyeste læreplan av 2017 legger opp til formativ evaluering, læringsstøtte gjennom 

instruksjon og bruk av både lærere og assistenter i opplæringen (Baek et al., 2017). I tillegg 

skal Nasjonalt tilsyn være sentral med hensyn til kartlegging og tilbakemelding av skolenes 

måloppnåelse (Baek et al., 2017). Endringene startet for alvor på begynnelsen av 2000- tallet. 

Stortingsmelding Kultur for læring la da vekt på at større lokal handlefrihet, klare mål og 

tydelig ansvarsplassering ville gi en bedre styringsmodell (Utdanningsdepartementet, 2004). 

Mange klare retningslinjer ble fjernet fra styringsdokumentene. Kommunene skulle nå i større 

grad selv avgjøre slikt som krav til utdannelse for pedagogisk personale. En noe utstrakt 

detaljstyring ble erstattet med en rekke nye plikter kommunene måtte forholde seg til. Så selv 

om kommunene følte at de hadde fått noe større handlingsrom, ble detaljstyringen fra 

fylkesmannen mer krevende, og mange ganger visste ikke skolene hva det var forventet at de 

skulle rapportere eller ikke (Rønning-Arnesen, 2010).  

4.3.1 Formativ vurdering – fra innhold og mål til bare mål? 

At elever vurderes i skolen er ikke noe nytt: Det nye er at evaluering og utbytte skal være de 

styrende prinsippene  som relateres til den læringsmålsorienterte didaktikken (Keiding, 2013). 

En ny presisering til opplæringsloven § 3-10 i 2006 og 2009 understreker en politisk villet 

endring som innebærer en overgang fra skjønnsbasert vurdering til formativ vurdering av 

elever (Opplæringslova, 1998, 2009). Hvordan formativ vurdering forstås og praktiseres av 

lærere er noe forskjellig. Det kan føre til målingsfeil i evalueringer. Dette påvises blant annet i 

doktoravhandlingen til Dordy Wilson i 2014. I norsk sammenheng er overgangen til formativ 

vurdering politisk styrt og medfører en endret undervisningsform. Vurderingsformen ble først 

presentert av Kvalitetsutvalget (NOU: 10, 2002) og er senere referert til i en rekke NOUer 

(Wilson, 2014). Formativ vurdering av eleven må forstås som en tilbakemelding som kan 

brukes i den hensikten og forbedre resultater. Først og fremst relateres slik 

undervisningspraksis til feedback gitt fra lærer til elev – men den kan også gjelde 

tilbakemeldinger fra medelever og andre. Tilbakemeldingenes hensikt er å lede elevens 

læringsprosess mot et forhåndsbestemt mål. Funn i denne studien viser til at en del elever 
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synes å være fornøyde med ordningen. De la vekt på at det er lettere å bare gjøre som læreren 

sier (Wilson, 2014). Men det er jo et spørsmål hva de så får ut av det. Noen elever, særlig de 

svakeste, lærer seg i dag for eksempel ikke grunnleggende begreper og strukturer innenfor 

fagdisiplinene. Lærerne mener det tar for mye tid å lære alle elevene fagets fundament. De 

svakeste elevene får derfor kun opplæring i instrumentelle metoder (Haug, 2017c, s. 275). Det 

er også studier som viser at alt ekstraarbeidet med rapportering, som lærere er pålagt i dag, 

stjeler av tiden til undervisning, tilbakemelding, planlegging og kollegialt samarbeid (Nilsen, 

2015; Skailand, 2016; Throndsen, Hopfenbeck, Lie, og Dale, 2009). 

Studien til Wilson (2014) viser også at de nye norske lærerne står i fare for å tilegne seg en 

rutinemessig undervisningsform som kan forhindre elevenes selvregulerte læring. Fokuset på 

hva som til enhver tid skal måles, kan komme på kant med profesjonelt læringssyn. Dersom 

formålet kun er å forbedre instrumentell ferdighet, vil dette også relateres til et behavioristisk 

læringssyn og en læringsmålsorientert didaktikk. Dersom læreren står for et sosiokulturelt 

læringssyn, kan instrumentell ferdighetstrening oppfattes som meningsløs. Det er med andre 

ord flere nye forhold i norsk skolepraksis som kan bidra til at enkelte lærere ønsker seg vekk 

fra læreryrket og at lærerutdanningen på sikt blir mindre attraktiv. 

4.3.2  Sammenhengen mellom problemformuleringsprivilegiet, 

Nasjonalt tilsyn, Kunnskapsløftet og PISA  

Da de norske PISA-resultatene ble offentligjort i 2001, skrev Kristin Clemet til Dagbladet 

under overskriften «Norge er skoletaper»: 

Hermed er det solid dokumentert: - Det er typisk norsk å være middels! […] Dette er 

skuffende, nesten som å komme hjem igjen fra et vinter-OL uten en eneste norsk medalje. Og 

denne gangen kan vi ikke skylde på at finnene er dopet (Ramnefjell, 2001). 

Den norske skolen blir, først av Clemet og deretter i media, fremstilt som en skole i krise. Det 

oppstår da en retorisk situasjon (Bitzer, 1968), der det forventes at noen tar grep og får orden i 

sysakene (Malkenes, 2014). Da er spørsmålet hvem skal få orden på skolen? Med PISA og 

andre storskala undersøkelser som fulgte, ble all kritikk feid av banen og Clemet fikk et 

påskudd til å lansere Kunnskapsløftet (Bergesen, 2006). 

Problemformuleringsprivilegiet […] Maktbegrepet er ikke entydig. Én form for makt er 

makten til å formulere og definere hva som eventuelt er problemet. Slik makt er meget viktig 
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blant annet i den politiske meningsdannelsen ettersom den som har makt til å formulere 

problemet, nesten automatisk også får makten til å bestemme hvordan problemet kan og bør 

løses (Clemet, 2006). 

Utrykket ’problemformuleringsprivilegiet’ har Clemet trolig plukket opp fra den svenske 

samfunnsforsker Lars Gustafssons bok med samme navn (Gustafsson, 1989).  

Vi skal se på et eksempel til, der nøkkelen til suksess angivelig skal ligge i det å definere 

problemer. Kristin Clemet sier i et intervju med Sivesind tidlig på 2000-tallet, at vi har for lite 

prosessdata og outputdata om skolen. Hun mente vi trengte et kvalitetsvurderingssystem som 

kunne ivareta disse behovene. Dette evalueringssystemet skulle gi Clemet det hun trengte: en 

analyse av hva som var feil og hvordan problemene skulle håndteres. Dette var noe Clemet 

måtte ha for å kunne definere flere problemer og handle. Hun sier videre i intervjuet at hun 

hadde Sem-erklæringen og partiprogrammene, men at hun var avhengig av å finne ut hva som 

var problemet (Sivesind, Bachmann, & Bergem, 2008). Hun lanserte en idédugnad som 

resulterte i at kvaliteten skulle måles i læringsutbytte (NOU: 10, 2002). Clemet bedyret at 

økonomiske interesser ikke skulle styre skolen, men lanserte offentliggjøring av resultater 

under påskudd av at dette er en demokratisk rettighet og fordi politikere da lettere kunne vise 

til at de gjorde noe for å løse problemene de selv hadde definert. Dessuten skulle 

offentliggjøringen av testene legge press på skolene slik at de skjerpet seg (K. Bachmann, 

Bergem, & Sivesind, 2008). Siden har testresultatene fra norske skoler blitt offentlig 

tilgjengelige og er gjenstand for debatter i media (Baek et al., 2017). Således har vi oppfylt 

anbefalingen fra OECD og åpnet opp for en mer brukerstyrt skole der profesjonens forskning 

og anbefalinger har mindre å si. Clemet fikk også skreddersydd sitt evalueringssystem og 

lansert det i det nye organet Nasjonalt tilsyn, som ble lagt under Fylkesmannens kontor. 

Nasjonalt tilsyn 

En ny form for kontroll ble sentral: Nasjonalt tilsyn. Tilsynspersoner som er ansatt hos 

Fylkesmannen følger nå norske skoler gjennom systematiske undersøkelser og er en del av 

dagens styringssystem. Tilsynet skal sørge for at skolen følger loven – men konsentrerer seg 

også om organisasjonslæring og kvalitetsvurderinger (J. Hall & Sivesind, 2015). Denne 

endringen i praksis åpner også for en ny form for ansvarliggjøring av skolene (Wilson, 2014), 

noe som kan utgjøre en fare for at det profesjonelle autonome handlingsrommet reduseres 

lokalt, hvis instruksjoner som følger av tilsynsrapportene, uten videre skal følges (J. Hall, 

2016). Forskere har også funnet at desentraliseringen av statens ansvar har gått hånd i hånd 
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med et økt søkelys på eleven som rettssubjekt. Det innebærer at lærere er juridisk ansvarlige 

for slikt som elevens trivsel og karakterer, noe som tidligere var helt og holdent statens ansvar 

(Andenæs & Møller, 2016; Maroy, 2009). 

Når forskere spør lærere om de setter pris på tilsynspraksisen som Nasjonalt tilsyn 

gjennomfører, er det den god del lærere som sier de er fornøyd (J. B. Hall, 2017; Møller & 

Ottesen, 2016). Det nasjonale tilsynet virker å være lite støttende med hensyn til skolens 

utvikling og problemer. (J. B. Hall, 2017). Men det er også de som sier at det er vanskelig å 

forholde seg de nye reglene. Det er en betydelig andel rektorer ved videregående skoler som, i 

en større undersøkelse i den senere tid, finner det vanskelig å følge lovens krav. Derfor ønsker 

de å kunne nivådifferensiere elevene (Møller & Sivesind, 2016).  

Når representanter fra Fylkesmannen er på skoleinspeksjon, og intervjuer dem som 

underviser, er de nøye med å kartlegge hvorvidt lærerne følger opp pålagte evaluerings- og 

vurderingspraksiser. Jeffery Brooks Hall har deltatt på slike møter som forsker og observatør. 

Han har funnet ut at Nasjonalt tilsyn er spesielt interessert i hvordan lærerne følger opp 

nasjonale retningslinjer for formativ vurdering. Denne vurderingsformen skal gi elevene 

informasjonen om hvordan de ligger an sammenlignet med statlig definerte målbare 

standarder, også kalt delmål eller benchmark (J. B. Hall, 2017). Når tilsynet møter til slike 

kartleggingsmøter, har de med seg en føringsmal der alle spørsmålene de skal stille er 

formulert på forhånd. Spørsmålene er satt opp i en sjekkliste og blir stilt i rask rekkefølge. Det 

er lite rom for refleksjon og samtaler om pedagogiske prinsipper. Det er også tilfelle i de 

situasjonene der tilsynet og skolens ansatte er uenige om hvorvidt loven er fulgt (J. B. Hall, 

2017). 

Da Kristin Clemet fremmet Kunnskapsløftet i 2005, sa hun i en pressemelding at denne 

læreplanen er det viktigste styringsdokumentet for norsk skole. Den skulle demme opp for 

skolens problemer. Hensikten med læreplanen var at den spesielt skulle være til hjelp for de 

elevene som hadde lite faglig støtte hjemme (Bachmann et al., 2008). 

Med Kunnskapsløftet kom konkrete kompetansemål som skolen skal styre etter. Det kan ha 

skjedd en polarisering som gjør at flere ikke henger med (Mellingsæter, 2016). 

Historisk har skolefagene i Norge blitt utformet innenfor rammene av sentralt gitte 

læreplaner. Skolefagene har utgjort kjernen i norsk skole der danning har vært det 

overordnede perspektivet. Kunnskapsløftet er nærmest blottet for sentralt fastlagt lærestoff og 
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forslag til undervisningsmetoder. Fokus i Kunnskapsløftet er i stedet flyttet til målbare 

resultater (Dale, Engelsen, & Karseth, 2011). Påvirkning fra PISA ser ut til å ha medført noe 

som minner om et paradigmeskifte i norske læreplaner – der forutsetningene for opplæring 

ikke er ivaretatt. Forskere og skolens ansatte etterlyser derfor et klarere læreplanverk med 

hensyn til hvordan god tilpasset opplæring skal praktiseres (Bachmann et al., 2008; 

Bachmann & Haug, 2006).  Byråd for helse, eldre og arbeid, Tone Tellevik Dahl skriver i 

Dagsavisen at hun er redd for at vi, istedenfor å dra lasset sammen og bygge videre på det 

gode grunnlaget den norske skolen har, står i fare for å gå i samme PISA-fella som i 2001. 

Mens politikere på den ene siden vil omgå hele problemet med PISA ved å trekke oss ut, 

mener andre vi bør ha baller nok til å stå i det (Tellevik Dahl, 2017). Dette bør profesjonen 

finne ut av selv. Det er de som bør avgjøre hvordan skolen skal styres og organiseres. 

Politikere skal ikke definere skolens problemer og prøve å løse dem. Deres oppgave er å støtte 

profesjonen. 

Engelsen og Kraseth påpeker at kunnskapsløftet representerer et endret kunnskapssyn. 

Sentralt står Kunnskapsløftets neglisjering av almendannende fagkunnskap. Det nye innslaget 

er en teknisk-instrumentell forståelse som tydelig vektlegger kontroll av resultater. I den 

anledning er PISA regnet som et viktig redskap for å avdekke om elevene oppnår ferdighetene 

de senere trenger i arbeidslivet. Med dette fjernes muligheten for kontinental didaktisk 

refleksjon og pedagogisk handlingsrom (Engelsen & Karseth, 2007; Sivesind et al., 2003). 

Resultatet er at jobben som underviser reduseres til en stand-up pedagogikk som skal forbedre 

elevenes tekniske ferdigheter fra dag til dag (Hopmann, 2003). Det kan med andre ord se ut 

som at handlingsrommet for å tilrettelegge indre differensiering til alle elever ikke er tilstede. 

I 2003 åpnet den norske regjeringen opp for et prøveprosjekt for en mer brukerstyrt skole 

gjennom frie skolevalg. Hensikten var å dreie styringen fra å være profesjonsorientert til å bli 

mer brukerorientert. Samfunn og næringsforskning (SNF), forsket på effektene av 

prøveprosjektet og fant at på samme måte som i Sverige, så var det å implementere en slik 

ordning det samme som å bevege seg i et minefelt. (Rusten, Sunnevåg, & Ektvedt, 2004). Men 

åpningen for den enkelte kommunen å ta i bruk denne praksisen eksisterer fremdeles. I 

Sverige som har gått mye lenger enn Norge når det kommer til brukerstyrte skoler har tilbudet 

fått mange negative konsekvenser og det er slett ikke sikkert at elevene velger de skolene som 

vil gi dem de beste karakterene. I TV-programmet Den svenska välfärden, sesong 3 Skolan, 

så det ut for at elevene tenkte mer på å ha det komfortabelt enn på å få gode karakterer (STV 
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Ahlenius & Mattsson, 2018). Uansett hvilken grunn elever og foreldre måtte ha for valg av 

skole, kan en slik ordning kombinert med at pengene følger den enkelte elev, også føre til at 

gode skoler må legge ned fordi de får for få søkere. En annen sak er også hvordan ordningen 

vil påvirke lærerstandens autoritet. Hvis man allerede har problemer med disiplinen, er det da 

riktig å sende ut signaler om at det er brukerne som skal styre skolene? I 2015 er det kø for å 

komme inn på spesialskoler (Holterman, 2015). Foreldre stoler trolig ikke lenger på at deres 

barn føler seg like godt ivaretatt og får en like god undervisning  i den ordinære grunnskolen. 

Men det kan også være enkle ting som at skolen mangler heis som gjør at søkningen til 

spesialskoler øker. Det er for øvrig bred enighet blant fagfolk og foreldre om at barn har det 

best i nærskolen sammen med barna i nabolaget (Haug, 2017c). Det er utfordrende for 

familier som ikke får det tilbudet foreldrene mener er best for barna. Samtidig er det en 

fallitterklæring for den offentlige skolen at så mange søker spesialtilbud sier Ingunn Ulfsten, 

fagpolitisk leder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon til NRK (Tandstad, 2015). Som vi 

ser er ikke tilliten til norsk forvaltningspraksis den beste. 

Flere forskere har satt søkelyset på hvorfor slike endringer kunne skje i Norge, men ikke i 

Finland. I Norge har vi hatt en tradisjon for at lærere i småskolen har hatt en treårig 

høyskoleutdanning. Den er ifølge forskerne bygget opp med en annen logikk enn den finske 

femårige masterutdanningen – som er mer empirisk orientert og tilknyttet forskningsmiljøene 

på de finske universitetene. At den finske lærerutdanningen har vært tilknyttet den finske 

forskningstradisjonen, i førti år, mener forskerne er den direkte årsaken til at det er den finske 

lærerstanden og ikke politikerne som i betydelig grad utformer styringsdokumentene. Det 

stilles forventninger til finske lærere fra foreldre og myndigheter og fagdisiplinens forskere. 

Men det er ikke et tema som ofte kommer i offentlighetens søkelys. I Finland har 

småskolepedagogene en meget høy status og den autonome lærerstanden er ansett for å være 

landets fremste kapital (Wågsås, 2012; Hausstätter & Sarromaa, 2008a; Sahlberg, 2015). At 

reformer har vært utarbeidet av lærerstanden og fagmiljøets professorer har vært en 

forutsetning for lærerutdanningens legitimitet i befolkningen (Wågsås, 2012). I motsetning til 

Norge er det gode samarbeidsforhold mellom finske politikere og lærerstanden. Det gjør det 

mulig å holde på en forvaltningspraksis som i liten grad er påvirket av samfunnsmessige og 

politiske endringer. Den finske regjeringen og landets politikere har på sin side bevart 

overvåkningsrollen, og? bærer ansvaret for lærerutdanningspolitikken, pedagogene og 

forskerne i feltet. Det har bidratt til at Finland ikke har innført en ansvarliggjøring av finske 

lærere gjennom brukerstyrt juss (Wågsås, 2012; Hausstätter & Sarromaa, 2008a). 
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4.3.3 Rammefordelingsprinsippet, en finansieringsmodell  

Desentralisering av økonomisk forvaltning har sine ulemper dersom en kommune ikke vasser 

i penger og ønsker å bruke positiv diskriminering for å utjevne sosiale forskjeller (Carnoy, 

1999). I 1989 ble rammefordelingsprinsippet innført i Norge. Det medførte at skolenes 

økonomi varierer. Det kan være et insentiv for fattige kommuner til å bruke flere assistenter i 

opplæringen der loven faktisk gir rom for det – nemlig i spesialundervisningen 

(Utdanningsforbundet, 2014). Noen kommuner legger stor vekt på elevsammensetningen – 

andre gjør det ikke. Enkelte skoler får tildelt midler på bakgrunn av antall enkeltvedtak til 

spesialundervisning, mens andre kommuner ikke har denne ordningen (Utdanningsforbundet, 

2014). Under rammefordelingsprinsippet har kommunene stor frihet til selv å velge hvordan 

pengene skal brukes så lenge de holder seg til de ytterst sparsommelige kravene i 

opplæringsloven. Sitat: 

Statlige midler til finansiering av de kommunale velferdstjenestene er basert på 

rammefinansiering. Dette betyr at prioritering og fordeling av midler til de ulike 

tjenesteområdene er lagt til kommunene selv. Innenfor systemet med rammefinansiering stilles 

det ingen krav i lovverket om hvor mye eller hvordan økonomiske midler skal fordeles til 

grunnopplæringen generelt eller fordelingen mellom skolene i kommunen. Kravet i 

opplæringsloven er at undervisningen skal være pedagogisk forsvarlig og at skoleeier skal 

stille til disposisjon nødvendige ressurser for at kravene skal kunne oppfylles 

(Utdanningsforbundet, 2014, s. 6). 

Denne finansmodellen har en rekke implikasjoner. Den medfører ulik praksis med varierende 

kvalitet på grunn av konkurranse gjennom brukermedvirkning, ulike tildelingsmodeller og 

politiske overveielser (Nordahl & Hausstätter, 2009; Utdanningsforbundet, 2014). 

Før 1989 var overføringene fra staten til grunnutdanningen stort sett gitt som øremerkede 

tilskudd. Ved innføring av rammefordelingsprinsippet ble denne ordningen avviklet. 

Utdanningsforbundet påpeker også at rammefordelingsprinsippet, i tillegg til å skape ulikhet, 

vil gjøre det vanskelig å plassere ansvar når kommunene ikke makter å gi innbyggeren 

tilfredsstillende velferdsgoder. Man kan klandre staten for ikke å bevilge nok penger samtidig 

som kommunen kan beskyldes for ikke å bruke pengene riktig (Utdanningsforbundet, 2014).  

DIFI-rapporten (2010) har også avdekket at det er mye uenighet om prioritering av 

økonomiske ressurser i kommunene. Dette har sammenheng med at det er innført flere nye 
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lovbestemte rettigheter til enkeltindividet, samtidig som kommunen har fått langt større 

ansvar for å finansiere velferdsgoder med en slunken kommunekasse. Spesielt vanskelig 

synes det være å velge mellom enkeltindividenes rettigheter og hensynet til hele 

populasjonen. Etter som penger til spesialundervisning og ressurser til generell 

kvalitetsforbedring skal tas av den samme potten, eksemplifiserte en rådmann problemet på 

følgende måte:  

Jeg spør hvor mye hensyn skal du ta til den enkelte kontra helheten. Hensynet til den enkelte 

kan føre til at vi må legge ned noen skoleklasser. Hva er samfunnet best tjent med? (Rønning-

Arnesen, 2010, s. 26). 

4.4 Sammenhengen mellom vanlig undervisning og 

spesialundervisning samt indre og ytre 

differensiering i Norge – en empirisk gjennomgang 

Fra 2003 til 2015 har andelen elever som rapporterer at de føler seg annerledes og at de ikke passer inn, 

økt fra 9 til 17 prosent. Tilsvarende har andelen som oppgir at de føler seg ensomme og blir holdt 

utenfor på skolen, økt fra henholdsvis 6 og 7 prosent i 2003 til 12 og 14 prosent i 2015 (Kjærnsli og 

Jensen 2016, s. 180). 

4.4.1 Tidligere forskningsresultater – sammenhengen mellom 

vanlig undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning 

Etter at Kunnskapsløftet ble innført, har det blitt mer vanlig med nivådifferensiering i Norge. 

Det vil si at det har blitt et større behov for og en større aksept for å la elever få undervisning 

utenfor basisklassen. En kartleggingsundersøkelse viser at segregerte opplæringstilbud igjen 

har blitt et reelt tema å diskutere når skolene skal vurdere sine spesialpedagogiske tilbud. 

Dette ser ut til å samsvare med en ny internasjonal trend. Spesialskoler blir nå i større grad 

sett på som spesialistskoler som skal sørge for at undervisningen tar hensyn til elevens 

problemer (Nordahl & Hausstätter, 2009). PISA og andre internasjonale undersøkelser har 

gjort Norge en bjørnetjeneste ved å fastslå at norske grunnskoler er ganske like. Forskning fra 

SPEED (2017) avdekket stor variasjon i kvaliteten på den ordinære opplæringen, både 

mellom skoler men også mellom forskjellige klasser på den samme skolen (Haug, 2015a, 

2017a, 2017c). 
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I Norge har vi en tradisjon for at spesialundervisning blir satt inn for sent i skoleløpet og hvor 

behovet er størst i tiende klasse. Fra 1994 til 2006 var andelen elever som mottok 

spesialundervisning ca. 5 % i Norge. Etter Kunnskapsløftet fikk vi en markant oppgang til 8 

% (Haug, 2017c). Årsaken til at så mange elever ikke har et godt utbytte av ordinær 

undervisning, mener forskere er fordi skolens praksis ikke integrerer alle elever (Bachmann, 

Bergem, Haug Og Myklebust, 2010). En fjerdedel av de elevene som sliter enten faglig eller 

sosialt, får i dag spesialundervisning. Til dette brukes hele 18 % av undervisningsressursene 

og 10 milliarder kroner av statsbudsjettet hvert år. Forskningen viser også at det er langt flere 

som ikke får tilstrekkelig utbytte av den ordinære undervisningen. I snitt er det trolig så mye 

som 33 % av norske grunnskoleelever som ikke har tilstrekkelig utbytte av ordinær 

undervisning og derfor har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5,1 (Haug, 

2017b). Regjeringen signaliserte et forventningspress på grunnskolesektoren for å holde 

andelen enkeltvedtak nede (Herlofsen, 2016). Det paradoksale er at de ikke ser at behovet 

øker (Bakken & Elstad, 2012). Det er heller ikke sammenheng mellom forskriftene og hvem 

som får / ikke får spesialundervisning (Haug, 2017c; Tveitnes, 2018). Forskningen viser også 

at av de som har diagnosen ADHD, har 68 % spesialundervisning. Av gruppen elever som har 

atferdsvansker, men som ikke har en diagnose, er det 18 % som har spesialundervisning 

(Haug, 2015b). Forskningen fra LEXEL-prosjektet (2016) har også funnet at samarbeidet 

mellom spesiallærer og klasselærer på de ordinære norske skolene stort sett er fraværende på 

grunn av tidspress. Ofte vet ikke den ene læreren hva den andre underviser i – hverken i 

spesialundervisningen eller i ordinærklassen (Herlofsen, 2016). 

Grunnen til at elever tas ut av den ordinære undervisningen, kan være høyst tilfeldig. I noen 

tilfeller er det fordi de henger etter faglig og derfor har krav på det. Men mange som har krav 

på spesialundervisning, får det likevel ikke. Andre årsaker kan være at klassen eller den 

enkelte elev trenger ro. Elever som blir tatt ut av klassen og får spesialundervisning, 

gjennomgår ofte ikke samme pensum som resten av klassen og med det øker segregeringen 

både faglig og sosialt (Haug, 2017a). Tilpasset opplæring har blitt forstått som mer individuell 

opplæring. Det betyr også at elevene arbeider med forskjellige fag, og de blir i mindre grad 

vurdert av lærerne, sammenlignet med andre land. Noen blir da sittende å kjede seg mens de 

venter på hjelp. Andre har funnet veien om en instrumentell oppgaveløsning. 

Klasseromsamtaler og felles gjennomganger er stadig mindre vanlig (Bachmann, Haug 

Myklebust og Bergem, 2010). 
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85 % av spesialundervisningen foregår utenfor ordinærklassen. Kompetansenivået er kritisk 

til de «lærerne» som utfører spesialundervisning utenfor ordinære klasser. Dersom skolen har 

tatt seg råd til å ansette en spesialpedagog, er hun også ofte skolens faste vikar. Da blir timer 

til spesialundervisning ofte avlyst, eller det kommer inn en vikar som ikke har skolefaglig 

bakgrunn. Mindre enn halvparten av timene til spesialundervisnings gjennomføres av 

spesialpedagog. Tema for en skoletime kan da være fisketur og matematikkbidraget blir 

utregning av antall fisk. Spriket øker mellom hva en spesialundervisningselev lærer og det 

resten av klassen lærer. Kanskje hadde eleven da vært bedre tjent med å bli i klassen og heller 

fått hjelp der, skriver Haug. (Haug, 2014, 2017a, 2017c). 

Bakken og Elstad har funnet en sammenheng mellom innføringen av Kunnskapsløftet og det 

at flere elever faller utenfor (Bakken & Elstad, 2012). Med innføringen av Kunnskapsløftet og 

et sterkt fokus på testing har den instrumentalistiske undervisningsmetoden blitt mer vanlig. 

Spesielt kan denne metoden være enkel å ty til for elever som er svakt presterende. Det 

fremheves at elever generelt får lite ut av den nylig innførte instrumentalistiske 

undervisningsmetoden også kalt doing without learning. Her blir eleven fortalt hvordan de 

stegvis skal gå fram for å finne et riktig svar. Metoden er lettvint og gir raske resultater, men 

eleven lærer ikke fagets fundament. Det kan ifølge Haug (2017c) føre til at eleven får et svakt 

grunnlag å bygge videre på og derfor mister interessen for faget og troen på seg selv. Mange 

forskere, lærere og en god del andre etterlyser en endret ideologi og klarere presiseringer av 

tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen – slik at mangfoldet av elever kan ivaretas i 

felleskapet (Haug, 2015a, 2017a; Herlofsen, 2016; NFU, 2018; Nordahl & Hausstätter, 2009; 

Vedvik & Svendsen, 2018). 

For barn som opplever problemer i tidlig skolealder, øker sannsynligheten for eksklusjon fra 

samfunnet senere i livet (Frønes & Strømme, 2014). Derfor er det viktig at alle elever får 

realisere sitt potensiale for læring gjennom hele skoleløpet. Spesialundervisning skal være en 

integrerende undervisningsform der eleven opplever å være i et aktivt felleskap sammen med 

de andre skolebarna. Spesialundervisning skal kvalitetsmessig være et likeverdig og like godt 

tilbud som annen skoleundervisning, sier Thomas Nordahl i et seminar om boklanseringen av 

SPEED-prosjektet i Volda (2017). Videre påpeker han at elever i utgangspunktet skal 

behandles likt helt til ulikhet rettferdiggjør forskjellsbehandling (Haug, 2017a). Det finnes lite 

dokumentasjon på at spesialundervisningen i norske skoler, i snitt, har en positiv effekt for 

den enkelte eleven. Men her er det store variasjoner mellom skolene. Noen skoler har gode 
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tilbud, andre ikke (Haug, 2015a). Det er dessverre også slik at mange elever får negative 

erfaringer fra skolen, med fare for at de da blir marginalisert. Disse elevene kan mangle 

grunnleggende lese- og skriveferdigheter, være sosialt isolerte, mistrives eller være utsatt for 

mobbing. De kan også oppleves som bråkete, urolige, utagerende, og noen kan også vise 

alvorlige atferdsproblemer som tyveri, hærverk, vold og rusmisbruk. Spørsmålet er om disse 

elevene gjennom sin skolegang blir kvalifisert til et framtidig liv som aktive samfunnsborgere 

(Sunnevåg & Nordahl, 2008). Ordinær undervisning og spesialundervisning er to sider av 

samme sak. Derfor er det viktig å se på disse i sammenheng. SPEED-prosjektet (2017) ønsket 

derfor å se på dette hos skoler med gode og dårlige resultater. 

4.4.2 Empiriske funn – effekter av den norske styringsmodellen for 

elever som mottar spesialundervisning 

Blant 104 skoler som var med i en kartleggingsundersøkelse, utført av SPEED-prosjektet 

(2017) ble det valgt ut tre skoler (gruppe 1) hvor variabler på læringsmiljø og læringsutbytte 

på forhånd hadde vist seg å være gode. Det var to barneskoler og en ungdomsskole. Gruppe 2 

besto av to barneskoler og en ungdomsskole hvor de samme variablene lå på et bunnivå. I de 

skolene hvor elevene trivdes, hadde et godt læringsutbytte og det var gode relasjoner mellom 

lærere og elever, fant de ut at elevene i snitt hadde 4,6 % spesialundervisning. I de mindre 

gode skolene økte behovet, og disse skolene kom ut med et gjennomsnitt der 12,5 % av 

elevene hadde spesialundervisning (Haug, 2017a, 2017c). I rapporten Evalueringen av 

situasjonen til elever med særlige behov under Kunnskapsløftet som ble gjennomført i 

perioden 2007–2008, ble en rekke forskjellige empiriske kilder lagt til grunn. De benyttet data 

fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) og svar fra 4045 elever og lærere. De brukte 

kvantitative data fra 176 skoleledere og kvalitative svar fra elever, foreldre, kontaktlærere og 

skoleeier (Nordahl & Hausstätter, 2009). Jeg skal nå, med utgangspunkt i disse rapportene, 

redegjøre for noen av funnene. 

Det er tidkrevende for PP-tjenesten å kartlegge og utløse et eventuelt enkeltvedtak om 

spesialundervisning, og ofte koster utredingen mer enn den spesialundervisningen 

kartleggingen fører til. PP-tjenesten gir ofte for dårlig informasjon til skolene om hvilken 

tilrettelegging eleven trenger og tjenesten fokuserer heller ikke på elevens sterke sider (Haug, 

2017c; Herlofsen, 2016). Både etter Thomas Nordahl og Peder Haugs oppfatning (Haug, 

2017a) er det slik at interessen for spesialundervisning er større før vedtaket er fattet, enn når 
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eleven skal mota tilbudet. Forskningen deres viser at spesialundervisning ofte er segregerende 

fordi den mangler tilknytning til det som resten av klassen lærer, læringstrykk, forventninger 

og gode relasjoner. (Haug, 2015a, 2017c). Timeplanen til dem som mottar 

spesialundervisning i Norge, er fastsatt for ett år av gangen og er ikke fleksibel. 35 % til 40 % 

av skoletimene satt av til spesialundervisningen, blir ikke gjennomført (Haug, 2017c; Nordahl 

& Hausstätter, 2009). Lærere som har ansvaret for spesialundervisning, er gjerne lærere som 

sliter med å ha hele klasser eller ufaglærte assistenter (Haug, 2015a, 2017c). 40 % av elevene 

som mottar spesialundervisning, har assistent. Av de kommunene som ble undersøkt, var det 

ingen som hadde et system for å evaluere læringsutbytte til elever som mottar 

spesialundervisning. 

Behovet for spesialundervisning har sammenheng med kvaliteten på den ordinære 

opplæringen (Nordahl & Hausstätter, 2009). Elever som mottar spesialundervisning føler i 

større grad utenforskap. De trives dårligere og har mer læringshemmende og negativ atferd. 

Elever som blir tatt mye ut av ordinærklassen, blir oftere mobbet enn andre barn – og de har 

oftere en følelse av å stå utenfor fellesskapet (Haug, 2015a, 2017c). Lærere har generelt lavere 

forventninger både faglig, sosialt og personlig til elever som mottar spesialundervisning. Det 

ser ut til å påvirke læringstrykket mot denne elevgruppen – noe som fører til ytre 

differensiering rent faglig, men også sosialt. Det bekymrer forskerne.  

Utredningene fra PPT, som kan føre til enkeltvedtak om spesialundervisning, er som regel 

opptatt av elevenes problemer og handler ofte ikke om stort annet enn retten til å få 

spesialundervisning. Elevens sterke sider, hvilken undervisning som er egnet og hvordan den 

skal organiseres, sies det sjelden noe om i rapportene. De sakkyndige vurderingene blir oftest 

ikke lest av skolens personale fordi de ikke er egnet som grunnlag for videre oppfølging av 

elevene. I de tilfellene der rådgivere fra PPT jobber i tett samarbeid med skolens ansatte, er 

deres betraktninger hyppigere lagt til grunn i den enkelte elevens opplæringsplan. Men jo 

nærmere de som skal fatte vedtaket kommer skolens interne anliggende, desto større fare er 

det for at PPTs vurderinger blir farget av interne hensyn (Haug, 2017c; Herlofsen, 2016). På 

grunn av rammefordelingsprinsippet og kravet til måloppnåelse, settes den enkelte 

saksbehandler i et vanskelig dilemma (Nordahl mfl, 2018; Utdanningsforbundet, 2014). 

Vi har en tradisjon for å se på barnet som problemet og ikke på kvaliteten til den ordinære 

undervisningen, skriver Haug (Haug, 2015a). Ideologien står svært kraftig i det 

utdanningspolitiske feltet, sier Haug i konferanse med PPT i 2015. Å forstå omfanget kan 
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være vanskelig. Kanskje nettopp derfor har Haug en klar appell til PPT om å se alle som 

strever, både skoler og elever. Tjenesten bør sørge for å gi anbefalinger til flesteparten av 

skolene om å gjennomføre et opplæringstilbud med spesialpedagog i klasser der 

læringstrykket er høyt, både faglig og sosialt, skriver Haug (Haug, 2015b). Haug anbefaler 

også PPT i hver enkelt sak å vurdere om eleven får en bedre opplæring i ordinær klasse enn 

med spesialundervisning. Dette er blant annet fordi de som skal være spesiallærere, ofte blir 

erstattet med ufaglærte assistenter. Sammensetningen av elever i 

spesialundervisningsgruppene er også ofte et umulig utgangspunkt for læring. Dersom 

spesialundervisningstilbudet ikke kan tilføre eleven noe, er det da riktig at de skal gå der? 

Retten til spesialundervisning skal barna ha fordi de ikke får tilstrekkelig utbytte av den 

ordinære undervisningen. Norge har i over tjue år skrevet under på en rekke internasjonale 

traktater og konvensjoner om integrering, som for eksempel Salamanca-erklæringen. Den sier 

at alle barn som går på skole skal få delta i et fellesskap sammen med alle andre barn. Haug 

nevner i konferansen med PPT at det å stikke seg ut og å si ifra, kan føre til mobbing og 

utstøting, også for de ansatte i PPT. Men hans klare oppfordring til PPT er å holde på en 

ideologi som – for å unngå sosial segregering – ivaretar hensynet til den enkelte eleven og til 

fellesskapet. Haug oppfordrer derfor PPT om i langt større grad å gå bort fra den 

medisinpatologiske modellen og legge miljømodellen til grunn for de sakkyndige 

vurderingene (Haug, 2015b). 

Lærerkvalifikasjoner og læringsutbytte 

Forskerne Eric A. Hanushek, Marc Piopiunik og Simon Wiederhold undersøkte 

sammenhengen mellom fagspesifikk læreferdighet og elevprestasjoner i 22 land. De fant en 

klar sammenheng, men ettersom standardavvikene er store, må det også være andre faktorer 

som spiller inn (Wiederhold, 2014). Når det er vanskelig å finne en sammenheng mellom 

lærerens utdannelse og faglige prestasjoner hos skolebarn, vil for eksempel bruk av ideologisk 

korrekte, men lite effektive undervisningsmetoder, også spille inn. Den kjente 

utdanningsøkonomen Eric A. Hanushek har i forskningsarbeider om dette temaet tatt høyde 

for variabler som blant annet PISA ikke tar hensyn til – for eksempel foreldrenes 

sosioøkonomiske bakgrunn. Denne analysemetoden har fått navnet value-added analysis. 

Hanusheks forskning viser at: 

Høyt kvalifiserte lærere vil i løpet av ett år gi elevene læring tilsvarende 1,5 år.  
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Lavt kvalifiserte lærere vil i løpet av ett år kunne gi elevene læring tilsvarende 0,5 år (Hanushek, 

2014). 

Hvilken konsekvens kan dette få for elever på småskoletrinnet? Elever med høyt kvalifiserte 

lærere får da en bagasje tilsvarende en sjetteklassing, ved oppstart til femte klasse. Elever med 

lavt kvalifiserte lærere har et utdanningsnivå tilsvarende en andreklassing når de skal begynne 

i femte klasse. Dette spranget i utdanningsnivå vil de sistnevnte ikke klare å ta igjen mener 

forskerne i SPEED-prosjektet (Haug, 2017a). Dessverre er det slik at når en elev først henger 

litt etter, er det svært vanskelig å ta igjen forspranget, mener også andre forskere (Hattie, 

Goveia, Yates, Holth, & Ogden, 2014). 

Forutsetningen for at elevene skal få et godt utbytte av å gå i en vanlig skoleklasse, er at den 

ordinære undervisningen endres – og den viljen er kanskje ikke til stede, skriver Haug. Med 

andre ord: forskning viser at det en politisk vilje til å marginalisere kanskje så mye som en 

tredjedel av norske barn gjennom skolesystemet, slik at de kanskje ikke får jobb og 

muligheten til å være integrerte aktører i samfunnet. PPT må ikke ta fra elevene fellesskapet 

med de andre barna. Mange av dem har eller får det vanskelig nok som det er, mener Haug. 

(Haug, 2015a, 2015b, 2017c). 

4.4.3 PPTs rolle i skolens arbeid 

Peder Haug var invitert og deltok som foredragsholder ved lederkonferansen til PPT i 2015. 

Hans bidrag var å gjøre PPT kjent med hvordan resultatene av SPEED-prosjektet (2017) kan 

gi svar på hva PPT bør ta hensyn til.  

Spesialpedagoger har en avgjørende rolle, sier Peder Haug. For å kunne regne seg som 

spesialpedagog har SPEED-prosjektet lagt til grunn at læreren må være utdannet 

førskolepedagog eller lærer og ha minimum 30 studiepoeng i spesialpedagogikk. Forskningen 

fra SPEED-prosjektet viser at spesialundervisning med en spesialpedagog som lærer, skiller 

seg vesentlig ut på noen punkter. Klasseromsforskning har avdekket at indre differensiert 

undervisning i klassefellesskapet praktiseres sjelden (Haug, 2015a, 2017a, 2017c). Det er 

også fremdeles slik at det er flere norske grunnskoler som ikke har digitale hjelpemidler som 

PC og tekstbehandlingsprogram (elevkanalen.no, 2019). Haug har gjennom observasjon 

forsket på elever i mindre grupper med spesialundervisning og elever i ordinærklassen. 

Forskjellene besto i at spesialpedagogen ga elevene spesielt tilrettelagte oppgaver og 

tilpassede læremiddel. Elevaktiviteten økte og elevene hadde mindre læringshemmende 
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adferd. I den nye femårige lærerutdanningen, som ble lansert i 2017, er det foreløpig ingen 

mulighet til å få et eneste studiepoeng i spesialpedagogikk (Haug, 2015b). Dette til tross for at 

regjeringen både har lansert et ønske om å avvikle ordningen med spesialundervisning og å 

begrense bruken av den (Haug, 2017c). Den internasjonale forskningen sier også at høyt 

kvalifiserte lærere utgjør en betydelig forskjell (Haug, 2015b). Men det fører med seg en 

rekke uheldige konsekvenser av at 85 % av all spesialundervisning foregår utenfor klassen der 

opplæringstrykket har vist seg å være svakt, sier Haug. Intervjuer med kontaktlærere viser at 

deres karakteristikker av dem som får spesialundervisning, er negative. Dette smitter over til 

foreldre og den enkelte elevens syn på egen mestring, noe som fører til en negativ spiral hvor 

elever i spesialundervisning blir sett på som avvikere (Haug, 2015b, 2017c). Forskning viser i 

alle fall at: 

Opplevelser av å lykkes og mestre vil være langt mer heldig for identiteten enn opplevelser av 

en stadig strøm av nederlag. Elever som er sosialt attraktive og inkludert i 

jevnalderfellesskapet vil ha langt gunstigere erfaringer fra skolegangen enn barn og unge som 

er ensomme, utsatt for mobbing og ekskludert fra fellesskapet (Sunnevåg & Nordahl, 2008, s. 

3). 

Masterstudiet Pedagogisk-psykologisk rådgivning. 

På Universitetet i Oslo tilbys et masterstudium med navn Pedagogisk-psykologisk rådgivning. 

Studiekravene kvalifiserer til å arbeide med ferdighetstester i PPT (Oslo, 2019b). Jeg har sett 

på listen over pensumlitteratur og beskrivelser av denne studieretningen, og de sentrale 

testene jeg finner er at studentene skal beherske to IQ- tester: Wechsler Preschool and 

Primary Scale of Intelligence og Wechsler Intelligence Scale for Children. Testene inngår i 

emnet PED4103 – Testmetode (psykometri) og kvalifiserer til 5 studiepoeng (Oslo, 2019a). 

For å få mer kjennskap til slikt som testing av dysleksi, motoriske vansker og 

matematikkvansker, må studentene eventuelt ta en videreutdanning senere, og det er det langt 

fra alle som gjør (Hustad, Strøm, & Strømsvik, 2013). 

Mange av de testene PPT anvender, er IQ-tester. I tillegg brukes tester som kartlegger 

dysleksi og matematikkvansker noe, men de er ikke mye brukt (Tveitnes, 2018). Ingen av 

disse testene er særlig godt egnet til å finne ut om det er forbedringspotensialer i den ordinære 

opplæringen (Hustad et al., 2013). Hvis det er slik at forskere mener at norske lærere har for 

lite kunnskap om indre differensiering – og at denne praksisen i tillegg blir valgt bort på 

grunn av det sterke fokuset på utbytte – hvordan skal da resultatet av disse ikke pedagogiske, 
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medisinske IQ-testene kunne hjelpe læreren? Det ville kanskje ha vært mer naturlig at en 

elevs innlæringsproblem i utgangspunktet ble kartlagt av pedagoger som har kunnskap både 

om undervisning og elevens sterke og svake sider. 

Det er uttalelsene fra PPT som avgjør i hvert enkelt tilfelle om eleven har rett til 

spesialundervisning og ifølge opplæringsloven er ikke diagnose et kriterium som skal tas i 

betraktning (Haug, 2017c). Dette er det vrient å forstå fordi Norsk psykologforening 

formulerer seg slik: 

Hva brukes en evnetest til? I Norge brukes evnetester hovedsakelig for å kartlegge 

lærevansker og eventuelt diagnostisere spesifikke eller generelle lærevansker som gjør at 

personen har krav på tilrettelegging, ekstraressurser i skolen eller spesielle ytelser, for eks. fra 

NAV (Jens Egeland, 2018). 

Det ser altså ut for at testingen beveger seg i et grenseland mellom det som er definert som 

kartlegging og det som er definert som diagnoser. Denne typen evnetester kartlegger ikke 

matematikkvansker, dyskalkuli eller dysleksi – noe som kanskje kunne ha vært vel så relevant 

med tanke på tilrettelegging. Som pedagog har man, etter det jeg kan forstå, ikke tillatelse til å 

stille en diagnose. Psykologer derimot kan stille diagnoser, men det begrenser seg til det som 

handler om en psykisk lidelse. Hverken dyskalkuli, dysleksi eller afasi er en psykisk lidelse, 

så hvor skal hjelpen da komme fra? Og hvordan kan ekspertene hjelpe den enkelte elev? 
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5 Den finske enhetsskolen 

Mange har pekt på Finlands beliggenhet mellom øst og vest som avgjørende for finsk identitet 

og samarbeidsevne (Hausstätter & Sarromaa, 2008a; Sahlberg, 2011). Fra 1200-tallet og frem 

til ca. 1930 har finske territorier vært erobret av Sverige og av Russland. Finland har tatt til 

våpen i flere kriger for å forsvare landets grenser. Spesielt rammet den russiske okkupasjonen 

hardt. Etter løsrivelsen skyldte de Russland store pengesummer. Men ved å utvikle 

skogsindustrien klarte de å betale gjelda relativt raskt (kilde: Store norske leksikon). Etter 

Selvstendighetskrigen i 1917, da landet omsider kunne øyne håp om å bli en selvstendig stat – 

brøt det året etter ut borgerkrig i Finland. Landet befant seg i en revolusjonær krise. Den Røde 

Garde ville ta kontrollen, men folket slo tilbake. Med general Mannerheim i bresjen seiret 

«De Hvite» – mange av dem lærere – i et oppgjør der ca. 40 000 døde. Blant dem var ca. en 

tredjedel fra Den Røde Garde. Mannerheim ledet også Vinterkrigen 20 år senere. For et folk 

som hadde vært splittet i flere tusen år, ble borgerkrigen og vinterkrigen en samlende faktor. 

Finske lærere fikk under borgerkrigen en viktig posisjon som de har beholdt frem til i dag. 

Finnene har etter dette imponert med samarbeidsvilje, evne til å gjøre opp for seg, 

oppfinnsomhet med å utvikle ny teknologi og tilpasninger til en global verden – samtidig som 

de gjentatte ganger har hatt store økonomiske utfordringer. Denne nasjonalfølelsen og den 

kollektive identiteten har preget den finske skolen.  

I 1917 kunne finnene begynne å forberede en offisiell folkeskole. Russiske fyrster og tsarer 

hadde satt en stopper for slik aktivitet i tusen år. Men det var også en mostand blant bøndene 

som trolig syntes det var viktigere å få mat på bordet (Hausstätter & Sarromaa, 2008a). 

Selvfølgelig har det eksistert opplæringsvirksomhet i Finland tidligere. Allerede på 1500-

tallet var kravet fra den evangelisk-lutherske kirken at de som skulle gifte seg måtte kunne 

lese (Guðmundur Heiðar, 2014). Det gamle kravet står sterkt i den finske kulturen den dag i 

dag (Sahlberg, Ravitch, Hargreaves, & Robinson, 2015). Blant flere var spesielt filosof, 

skolemester, statsmann og senere overhode i Den finske bank, J.V. Snellman (1806–1881) en 

betydningsfull talsmann for at nasjonens styrke lå i at alle måtte ha utdanning. Snellman var 

opprinnelig svensk, men gikk først på skole i Oulu i Nord-Finland før han tok sin 

universitetsutdannelse og avla doktorgradseksamen ved universitetet i Helsinki i 1831 

(Guðmundur Heiðar, 2014; Utti, 2006). I 1863 ble den første finske lærerskole opprettet og i 

1852 ble det første professoratet i utdanning etablert på universitetet i Helsinki (Guðmundur 

Heiðar, 2014). Fire år etter frigjøringen i 1921 fikk landet sin første lov om en seksårig 
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obligatorisk folkeskole. Men først så sent som etter andre verdenskrig fantes det skoler i hele 

Finland. I mellomtiden var de velstående lærerne Finnlands «lys». De satte som mål å utdanne 

hele befolkningen gjennom vanlig skole, skole for foreldre, kurs og teaterforestillinger. I 

etterkrigstiden, på 1950-tallet, vokste ideen om en velferdsstat der borgere hadde likeverdige 

rettigheter fram. Sitat: 

An important part of this process was the ideal that free education is a basic right for all 

citizens. At the time, there was a wide consensus between politicians that a small country has 

to promote equality in education by implementing a system that provides educational 

opportunities for as long as possible to all those are motivated to learn, regardless of their 

socioeconomic status, gender or residence (Guðmundur Heiðar, 2014, s. 21). 

På tross av denne konsensusen ble det harde debatter om hvorvidt man skulle fjerne 

parallellskolesystemet. Der måtte ti år gamle skolebarn selv avgjøre og de skulle satse på en 

yrkesutdanning eller forsøke å bestå en test for å ta en mer kostbar allmennutdanning. 

Etableringen av niårig felles grunnskole for alle var først et faktum i 1977. Det å skulle aktivt 

lete etter «kloke hoder» for å gi dem egen individuell opplæring, ble også forbudt på 1980-

tallet fordi denne praksisen ville øke skillet mellom elevene. 

Spesialundervisning i Finland: Begynnelsen 

Retten til å lære står sterkt i Finland, som også har lange tradisjoner for å verdsette utdanning 

høyt. Kirkestyrte skoler som skulle trene allmuen til selv å kunne lese katekismen, fantes 

allerede på 1500-tallet og de hadde stor utbredelse på 1700-tallet (Rinne & Kivirauma, 2005). 

Samarbeidet mellom lærerorganisasjoner og politikere har historisk vært godt. Tilliten til 

lærerne medførte at de selv i stor grad fikk avgjøre hva som måtte til for å gi alle en så god 

utdanning som mulig. Det de da la spesielt vekt på, var tidlig forebyggende innsats det som i 

Norge heter tidlig innsats. Dette tiltaket ble gjort for å få elevmassen så homogen som mulig. 

Det ble også lagt vekt på lærernes utdanning. I tillegg til den obligatoriske masterutdanningen 

som alle finske lærere har i dag, er det mange som bygger på med doktorgrad ved siden av 

jobben som lærer (Hausstätter & Sarromaa, 2008a). 

Finland sies å ha hatt en nokså tilsvarende diskusjon som den som pågikk i Norge med hensyn 

til integrering i enhetsskolen tidlig på 1960-talet. Jeg tror det kan være forskjeller her som 

gjør at den sosiale siden ved integreringstanken ikke fikk det samme fokuset i Finland som i 

Norge. Når de som var erklært ikke opplæringsdyktige i Norge, først ble plassert i private 
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institusjoner og senere i spesialskoler, ser det ut til at den tilsvarende gruppen barn i Finland i 

langt større grad bodde hjemme. Vi snakker da om perioden fra sent på 1800-tallet til 1950. 

Sent på 1800-tallet kom de første undervisningstilbudene til døve og blinde i Finland. Den 

første offentlige hjelpeskolen ble etablert i 1901. Elevene der utgjorde en heterogen gruppe – 

noen hadde hørselsproblemer, andre atferdsproblemer eller de så rare ut (Kivirauma, 2001). 

Det var da lite debatt rundt opplæringen av disse gruppene – og før 1920 var det svært få 

funksjonshemmede som hadde et undervisningstilbud. Her kan det innskytes at det var svært 

få funksjonshemmede i Norge som ble erklært opplæringsdyktige før 1975, når ansvaret for 

disse barna ble overført fra staten til kommunene (Gitlesen, 2017). I 1921 ble det innført 

obligatorisk skolegang for alle barn i Finland. Men fram til 1951 var det enkelt å søke om 

fritak, eller barna ble helt enkelt erklært som ikke opplæringsdyktige (Hausstätter & 

Sarromaa, 2008b). Da den obligatoriske skolen ble etablert i 1921 var det totalt hundre barn i 

skolepliktig alder som ble erklært ikke opplæringsdyktige, to tusen barn møtte ikke opp første 

skoledag og foreldrene søkte om dispensasjon fra obligatorisk skolestart for sekstusen barn 

(Kivirauma, 2001). Derfor kan det hende Finland har blitt forskånet fra en tilsvarende 

oppvask som vi har vært vitne til i Norge. Vanskjøtsel og mishandling av vanskeligstilte på 

institusjon ser ikke ut til å ha kunnet eksistere i samme omfang i Finland som i Norge i denne 

perioden – fordi de rett og slett ikke befant seg på en institusjon. Da er det også naturlig å 

tenke seg at den offentlige debatten om institusjonene har hatt et annet fokus i Finland. 

Etter andre verdenskrig øker antallet elever på de finske skolene. Det medfører mer uro i 

klassene og Finland svarer med å forby dette ved lov. Snart blir det skolefaglige innholdet i 

undervisningen mer krevende, med det øker trolig også bråket i klasserommet og det 

avdekkes flere avvik. Derfor blir en del elever sendt til spesialskoler i denne perioden, selv 

om disse skolene ikke hadde et adekvat opplærings tilbud til elevene (Kivirauma & Ruoho, 

2007).  

Starten på tidlig innsats og deltids-spesialundervisning i den finske enhetsskolen 

Allerede på slutten av 1940-tallet var det satt fokus på lese-, skrive- og taleferdigheter. Det 

var ansett som viktig at barn behersket slike ferdigheter for å unngå at de fikk sjelelige 

utviklingsvansker (Kivirauma & Ruoho, 2007). Elever med disse vanskene ble derfor overført 

til klinikkskolene, datidens deltids-spesialundervisning. Foreldrene hadde også noe å si i 

denne sammenhengen, og mange ville ikke sende barna sine til spesialskoler. (Hausstätter & 

Sarromaa, 2008b). 
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Tidlig på 1960-tallet var folkeskolen oppdelt i barne- og ungdomsskolen. I 1969 ble dette 

skolesystemet avskaffet i Finland og de fikk en sammenhengende niårig enhetsskole. 

Reformen som kom med den nye grunnskolen, la vekt på at alle barn bør få gå i samme skole. 

Tidlig på 1960-tallet ble det problematisert hvordan det kunne være mulig å få elevgruppen så 

homogen som mulig – slik at det skulle bli enklere å undervise dem i samme klasse når de ble 

eldre. Derfor besluttet de i Finland å innføre deltids-spesialundervisning. Intensjonene med 

deltids-spesialundervisning var i starten et lavterskeltilbud til barn med lærevansker. 

Individualisert indre differensiering var et sentralt grep som ble omtalt i de nye læreplanene. 

Til dette arbeidet skulle deltids-spesialundervisning være verktøyet. Allerede på 1970-tallet 

var det innført akademisk lærerutdanning på universitetene – noe som var et krav fra lærerne 

selv. Nå skulle denne styrkes, og de som skulle gi deltids-spesialundervisning måtte i tillegg 

ha spisskompetanse ut over det en vanlig lærer kunne tilby. Spesiallærerutdanningen ble i 

likhet med lærerutdanningen en universitetsutdannelse, men med et ekstra påbygningsår. Alt 

dette innførte den finske staten for å styrke deltids-spesialundervisning. Det er verdt å merke 

seg at i 1997 fikk skolene også ansvar for de sterkt funksjonshemmede. I denne 

sammenhengen innføres ordningen med individuell opplæringsplan, (IOP). Med 

Sovjetunionens fall på tidlig 1990-tallet raste også den finske økonomien. De måtte derfor – 

til forskjell fra Norge – gjennomføre reformer i et meget raskt tempo (Hausstätter & 

Sarromaa, 2008a). 

Finsk skole før 1988 var styrt ut fra sentrale og detaljerte læreplaner med blant annet 

nasjonale skoleinspektører, offisielt godkjent undervisningsmateriell og timeplaner med 

rapportbok der læreren beskrev den gjennomførte undervisningen. Denne formen for 

skolestyring viste seg imidlertid å være svært byråkratisk, statisk og tungt å implementere i 

praksis (Hausstätter & Sarromaa, 2008a, s. 11). Finland svarte med å desentralisere. Det 

innebar at penger fulgte den enkelte eleven. Samtidig skulle ande ressurser fordeles av dem 

som så hvor behovet var størst. Ansvaret skulle i større grad overføres til lokalt nivå. Det ble 

tatt kjærkomment imot av dedikerte konservative lærere i en nedgangstid der alle var rammet. 

Befolkningen mente at dette var nødvendige grep for å få landet på fote igjen. Men mye av 

desentraliseringen i Finland ble aldri en realitet eller varte kun i en begrenset periode 

(Hausstätter & Sarromaa, 2008a). 

I 2002-2003 var hver tiende lærer i Finland utdannet som spesiallærer og 30 prosent av dem 

jobbet med deltids-spesialundervisning. Det å bli lærer i Finland er ettertraktet og kun  
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10 prosent av søkerne kommer inn på studiet. Det er personlige intervjuer ved inngang både 

til lærerstudiet og spesialpedagogstudiet. Dette for å sile ut de som er spesielt godt egnet. 

Studiene er krevende og gir lærere god innsikt i, blant annet, kvalitativ og kvantitativ 

forskning og vitenskapelig refleksjon. Det anses som et viktig fundament for deres autonome 

posisjon og for arbeidet med planlegging og gjennomføring av differensiert undervisning 

(Hausstätter & Sarromaa, 2008a, 2008b). Noe av det interessante i denne historiske 

gjennomgangen er at tidlig innsats har blitt et pedagogisk prinsipp som har sprunget ut fra 

profesjonens krav – i et miljø der tillit og samarbeid har vært sterke faktorer. 

Innføringen av deltids-spesialundervisning i Finland 

Deltids-spesialundervisning ble innført i 2000. Denne ordningen blir nærmere forklart og 

kommentert i senere kapitler. Det har i årene som fulgte vært stor økning av antallet elever 

som mottok denne formen for støtte. I 2017 var ca. 22 % av hele elevmassen med på dette 

tiltaket. Halvparten av disse var ordinære elever uten noen form for vedtak om 

spesialundervisning. Den sterke satsningen på å skaffe nok lærere, gjorde sitt til at ordningen 

ble en suksess. Fra 1960-tallet fulgte staten en plan som skulle sørge for kvaliteten og forsikre 

nye lærere om at de ikke fikk ansvar for flere elever enn det som var forsvarlig (Hausstätter & 

Sarromaa, 2008a; Kivirauma & Ruoho, 2007). Tall fra 2008 viser at den nye ordningen med 

deltids-spesialundervisning økte, men det gjorde også den segregerte spesialundervisningen 

(S. Holterman & Jelstad, 2013 ). 

Når det gjelder å innføre nye reformer, som kan få raske resultater, har Finland over flere tiår 

hatt en tradisjon for å vente å se eller skynde seg langsomt. De har valgt en relativ stabil kurs 

og har hatt anledning til å se hvordan det går med reformene i land som Sverige, sier Phasi 

Sahlberg til tilhørere i USA og svensk TV (Sahlberg, 2013a; STV Ahlenius & Mattsson, 

2018). Finland har en noe mer autorativ samfunnsstruktur enn Norge og skolen er et felles 

nasjonsbyggende element som skal sikre landets fremtid (Hausstätter & Sarromaa, 2008a). 

Dessuten har lærerne en solid utdannelse og stor autonom frihet. Derfor mener forskerne at 

den forbrukerstyrte individualismen ikke har fått fotfeste i skolesystemet – trass i at Finland i 

en periode har hatt desentralisert makt og ansvar til kommuner og skoler (Hausstätter & 

Sarromaa, 2008a; Sahlberg et al., 2015). Joel Kivirauma og Kari Ruoho var også redde for at 

raske endringer av det segregerte tilbudet, kunne tvinge fram et nytt parallellskolesystem 

(Kivirauma & Ruoho, 2007). Finland hadde i 2008 en klart todelt skolestruktur i 

spesialundervisningssystemet. Det ene systemet var knyttet opp til den ordinære klassen med 
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deltids-spesialundervisning. Spesialskoler og spesialskoleklasser med heltids 

spesialundervisning utgjorde det andre systemet. En interessant slutning fra Hausstätter og 

Sarromaa er at omfanget av spesialundervisning trolig skyldes to forhold. Det ene er 

spesialpedagogenes autonome status. Det andre er desentralisert beslutningsmyndighet 

(Hausstätter & Sarromaa, 2008b). 

Fra 1995 til 2008 var andelen elever med spesialundervisning økt fra ca. 3,7 til 8 %. Av de 

åtte prosentene hadde en fjerdedel et fulltids spesialpedagogisk tilbud knyttet opp mot en 

vanlig klasse. Altså var to prosent av elevmassen i et integrert spesialpedagogisk fulltidstilbud 

som var knyttet til en ordinær klasse. Dessverre betyr det også at seks prosent av alle elevene 

hadde et tilbud som ikke hadde tilknytning til en ordinær klasse, ifølge observasjonene til 

Hausstätter og Sarromaa (Hausstätter & Sarromaa, 2008b). Sammenlignet med Norge hadde 

Finland også en vesentlig høyere andel elever med egen opplæringsplan (Hausstätter & 

Sarromaa, 2008b). Etter skolereformen av 2010 ser det nå ut at andelen elever med heltids-

spesialundervisning er på vei nedover i Finland, mens andelen elever med deltids-

spesialundervisning på normalskolen går kraftig opp. Andelen elever med egen 

opplæringsplan er også på vei ned. Tallene Hausstätter og Sarromaa viste til i 2008, er 

vesentlig endret etter reformen i 2010. 

5.1 Gjeldende finske styringsdokumenter 

5.1.1 Finsk skolereform – nye retningslinjer 

Til tross for tidligere forsøk på å redusere antall elever som ble overført til 

spesialundervisning, økte antallet ut over 2000-tallet. Kommunene hadde tolket 

styringsdokumentene forskjellig og dermed oppsto det ulik praksis for å dekke elevenes 

støttebehov (Ström, 2013). Kanskje bidro også desentraliseringen til at kommunene oppfattet 

ansvaret slik at de kunne innføre den praksisen de ville. Integreringstanken hadde uansett ikke 

ført fram slik det var ønsket. Derfor opprettet skolemyndighetene en arbeidsgruppe som 

skulle utarbeide nye retningslinjer for organisering av spesialundervisningen (Ström, 2013). 

Arbeidsgruppen må ha innsett behovet for mer detaljerte styringsdokumenter med klart 

formulerte elevrettigheter. Arbeidsgruppens strategidokument resulterte i omfattende 

endringer, både i Lag om grundläggande utbildning (Lag om grundläggande utbildning, 1998; 

Linnanmäki, 2014) og i den nye forskriften til loven, Grunderna för grundskolans läroplan 
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(Utbildningsstyrelsen, 2010). Læreplanen legger vekt på integrering i fellesskapet og en 

enhetlig praksis. Videre understrekes det også eksplisitte føringer for differensiering av 

innhold og arbeidsmetoder. Dette gjelder både i ordinær undervisning og i 

spesialundervisning. Det innføres også en tydelig regulering med hensyn til den fysiske 

organiseringen av elevene og krav om at elevene som hovedregel følger den ordinære 

læreplanen (Linnanmäki, 2014; Ström, 2013; Utbildningsstyrelsen, 2010). Reformen medførte 

merkbare endringer i alle finske skoler (Linnanmäki, 2014). Finland har også valgt å satse 

sterkt på at elever skal beherske digitale ferdigheter allerede fra første klasse (Grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2014). 

5.1.2 Lag om grundläggande utbildning 

§ 30 Rätt till undervisning 

Etter loven har elevene under hele grunnskoletiden rett til undervisning i henhold til 

lærerplanen – samt elevhandledning/veiledning og støtte umiddelbart når det oppstår et 

problem med skolegangen og opplæringen (Lag om grundläggande utbildning, 1998). Hvilke 

betegnelser som blir brukt endres også. Det som tidligere ble omtalt som overføring til 

spesialundervisning, får betegnelsen stöd för undervisningen (Linnanmäki, 2014). 

Til sammenligning: I Norge har ikke eleven rett til å få spesialundervisning som følger den 

ordinære læreplanen. For å ha krav på spesialundervisning i Norge, må eleven ha et vedtak 

som samtidig innebærer at eleven skal ha en egen opplæringsplan (IOP) i det faget det gis 

spesialundervisning. Det er heller ikke noe krav om umiddelbar veiledning eller støtte når en 

elev støter på et problem (Utdanningsdirektoratet, 2016a). 

§ 3 Grunder för att ordna utbildning 

Begrunnelsene for hvordan utdanningen skal organiseres, skal betraktes enhetlig etter hva 

som fremgår av loven som gjelder for hele landet. Her legges det vekt på at loven angir 

hvordan utdanningen skal organiseres og at det forventes lik praksis i alle landets skoler. 

Ifølge professor i spesialpedagogikk Kristina Ström, representerer forskriften til læreplan av 

2010 et styringsdokument som presiserer et enhetlig og endret syn på integrering i den finske 

skolen. Reformens budskap er videre klart og entydig: 

Enligt Finlands grundlag får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, 

ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon 

annan orsak som gäller hans eller hennes person3. Finland har förbundit sig till 
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internationella avtal, program och deklarationer som förutsätter att undervisningen ordnas 

så, att alla barns och ungas lärande kan tryggas i en gemensam skola4.[…]  

3 Finlands grundlag (731/1999) 6 § 2 mom. 

4 FN:s konvention om barnens rättigheter 1989, Salamanca-deklarationen (Salamanca Statement) 1994, 

Luxemburgstadgan (The Charter of Luxemburg) 1996 och FN:s Konvention om handikappades 

rättigheter 2006 (Utbildningsstyrelsen, 2010, s. 5 ). 

Integrering stanken og diskursen dreide seg tidligere i hovedsak om retten til å lære 

(Kivirauma & Ruoho, 2007). En sak som er ny i reformen fra 2010, er kravet om at nærskolen 

skal være et førsthåndsalternativ for funksjonshemmede elever (Ström, 2013). Jahnukainen 

beskriver utvikling av den sosiale integreringsmodellen som en seig, men jevn prosess. Fra 

etableringen av enhetsskolen i 1921 har skolemodellen forandret seg fra en ekskluderende 

modell til en integrerende modell. Det er fordi den sosialdemokratiske tanken om at alle har 

rett til gratis offentlig utdanning har fått bred tilslutning uansett politisk ståsted (Jahnukainen, 

2011).  Tidligere fulgte pengene den enkelte eleven etter at vedtak om spesialundervisning var 

fattet. I den nye modellen får skolen penger til spesialundervisning ut ifra hvor mange elever 

de har. Nå gir ikke lenger et enkelt vedtak skolen økonomisk gevinst, skriver (Holterman, 

Jelstad 2013). Sahlberg kan imidlertid fortelle at positiv diskriminering til skoler som trenger 

det, er en hovedregel (Sahlberg et al., 2015). 

Hvordan den finske historien helt konkret har vært med hensyn til i hvor stor grad IQ-tester er 

brukt i det finske parallellskole systemet er uvisst for meg. Men det er ganske tydelig at 

ordbruken endres fra en diagnoseorientert til et problemorientert ordbruk i 2010. Et eksempel 

her er definisjonene før og nå i Finlands offisielle statistikk (FOS, 2019a). 

17 § Särskilt stöd 

[…] Ett beslut om särskilt stöd får inte meddelas innan utbildningsanordnaren hört eleven och 

dennes vårdnadshavare eller lagliga företrädare enligt 34 § i förvaltningslagen (434/2003), fått 

en utredning om elevens framsteg vid inlärningen som lämnas av dem som ansvarar för 

elevens undervisning samt en utredning genom yrkesövergripande samarbete inom elevvården 

om det intensifierade stöd eleven fått och om helhetssituationen för honom eller henne. Utifrån 

dessa uppgifter ska utbildningsanordnaren bedöma behovet av särskilt stöd (pedagogisk 

utredning). Den pedagogiska utredningen ska vid behov kompletteras med ett psykologiskt 

eller medicinskt expertutlåtande eller en motsvarande social utredning […](Lag om 

grundläggande utbildning, 2010). 

Ser vi på hvordan etiske og pedagogiske hensyn skal praktiseres fra 2010, er det ikke mulig å 

sende en elev som har startet på skolen direkte til en instans som anvender IQ-tester med 

mindre eleven har vært utsatt for en meget alvorlig ulykke (Utbildningsstyrelsen, 2010). 
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Förskoleundervising  ble obligatorisk fra 2015. Den kan sies å tilsvare vår 1. klasse for 6-

åringer fra 1997, men finnene har beholdt betegnelsen førskole (FOS, 2019c; 

Utbildningsstyrelsen, 2010). Nedenfor har jeg gjengitt, sterkt forkortet og kommentert to 

avsnitt i begrunnelsen for førskoleundervisningens læreplan 2014. 

Førskoleundervisningens oppdrag og mål 

Målet er at barna lærer seg å verdsette at alle mennesker er likeverdige og at de selv er unike. 

Prinsippet for førskoleundervisningen skal være integrering. (Utbildningsstyrelsen, 2014, p. 

12). Dette har tidligere ikke vært presisert så klart i finske styringsdokumenter (Ström, 2013). 

Forpliktelser som styrer førskoleundervisningen 

Førskolen er obligatorisk og det er de foresattes plikt å sørge for at elevene går der eller deltar 

på tilsvarende ordninger som forplikter seg til førskolens målsetning. Det er kommunens 

ansvar å sørge for førskoleundervisningen det året læreplikten starter. Det er presisert at ingen 

barn skal forskjellsbehandles uten aksepterbare grunner. Både finske lover om likebehandling 

og likestilling samt internasjonale lover som Finland har forpliktet seg til, skal tas i 

betraktning når undervisningen organiseres (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 12). 

Forlenget læreplikt 

§ 25 Læreplikt. Barn som er bosatt i Finland har læreplikt. Den starter vanligvis det året 

barnet fyller syv år og varer til utdanningskursene er gjennomført eller til det tiende skoleårets 

slutt. Dersom et barn på grunn av handikap eller sykdom åpenbart ikke kommer til å oppnå 

målene for den grunnleggende undervisningen innen ni år, starter barnets læreplikt et (til to) 

år tidligere enn andre barn og forlenges til elleve år (Utbildningsstyrelsen, 2010).  

§ 20. Utdanningens mål er å støtte elevens utvikling til å bli humane, etiske og 

ansvarskjennende samfunnsmennesker – samt å lære dem kunnskaper og ferdigheter de 

trenger i livet. Målet er også å støtte oppfostring av småbarn, for å forbedre barns forutsetning 

for læring. Videre mål er å sørge for at undervisning gis på like vilkår i hele landet. 

§ 31 a Elevvård 

Opplæringslovens paragraf 31a henviser til en omfattende lov som heter Lag om elev- och 

studerandevård. Her er det lovbestemte omsorgsfunksjoner som vi ikke finner noe tilsvarende 

av i norsk lovgivning. 
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5.1.3 Lov om elev- og studentomsorg 

For å igangsette tidlig støtteundervisning har Finland en egen lov om elev- og studentomsorg. 

Denne loven omhandler elevers rett til helsehjelp og andre støttebehov under utdanningen. I 

paragraf 13, elevhelseplanen, er det en lovformulering som gjelder skolens ansvar for, blant 

annet å igangsette tidlig intervensjon og å motarbeide mobbing.  

Hva som skal med i helseplanen kan oppsummeres slik: 

1. Skolen skal vurdere det totale behovet og tilgangen på elevhelsetjenester.  

2. Skolen skal redegjøre for tiltak som fremmer profesjonell veiledning om de 

muligheter den enkelte elev har for elevhelsetjeneste og for andre støttebehov.  

3. Skolen skal konkretisere hvordan samarbeid mellom elev, hjem, skolens 

ansatte og andre aktører er organisert for å fremme elevenes trivsel.  

4. Skolen skal utarbeide en plan for å beskytte elevene mot mobbing, trakassering 

og vold.  

5. Skolen skal beskrive de tiltakene som blir gjort for å følge opp elevenes 

helseplan (egenkontroll). 

Skoleeier følger opp skolens gjennomføring av elevhelseplanen (Lag om elev- och 

studerandevård, 2013, §13). 

I tillegg til å informere om skolens behov gjennom elevhelseplanen er det også myndighetene 

og skolens ansvar å sørge for at eleven får den hjelpen de har behov for under skolegangen. 

Det finnes også andre bestemmelser i denne loven som viser til at en ekspertgruppe kan gå inn 

å utrede behov for enkeltelever og grupper av elever når det trengs. 

5.1.4 Grunderna för läroplanen - LP 2016 

Før vi ser på hvordan den nye reformen spesifiserer de forskjellige støtteformene, kan det 

være relevant å se på grunnene for gjeldende læreplan. Dette for å få en oversikt over hvordan 

støttesystemet er ment å fungere. 

Utgangspunktet for all undervisning er at omsorgen for en god og trygg skoledag oppnås 

gjennom veiledning og støtte (handledning og stöd). Utdanningen skal fremme utvikling og 

læring og skape rolige arbeidsforhold der mestring gir glede. Å styrke elevens motivasjon og 

selvtillit er meget sentralt. Eleven skal få mulighet til å påvirke sin studiehverdag. Delaktighet 

er viktig med tanke på utvikling til et aktivt og ansvarsbevisst medborgerskap. Eleven skal 

være aktivt lærende, både individuelt og i gruppe, for å utvikle ferdigheter som er viktige for 
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opplæringen og elevens egen fremtid. Vektlagte ferdigheter er slike som evne til å delta og ta 

initiativ, sosiale ferdigheter, tanke- og problemløsningsevner, selverkjennelse og ansvar, 

arbeidsferdigheter, samt evnen til å uttrykke seg og å utvikle håndens ferdigheter. Arbeidet 

skal på en allsidig måte fremme ferdigheter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

og nettverksarbeid. Undervisningsmetodene og arbeidsmetodene skal gi mulighet for 

skapende aktiviteter samt opplevelser og lek som er typiske for elevenes alder. Eleven skal 

også forstå at utdanning har et innhold og et mål. Det er viktig at læreren gir rådgivning til 

elever som mottar støtte i alle undervisningssituasjoner, fag og tilbakemeldinger. Målene er 

styrket selvsikkerhet, evne til å vurdere seg selv og planlegge egen fremtid. 

Oppmerksomheten rettes mot elevens hverdagshåndtering, planlegging av studier, 

studieferdigheter og samarbeidsevne. Gjennom rådgivningen skal eleven lære seg å sette egne 

mål for utdanningen og å ta ansvar for sine studier. Når eleven nærmer seg slutten av 

grunnskolestudiene, skal rådgivningen legge vekt på videre utdanning i samarbeid med 

eleven, foresatte og tverrfaglig ekspertise. Dersom en elev må bytte skole, for eksempel i 

overgangen mellom førskole og barneskole eller barneskole og ungdomsskole, er det spesielt 

viktig at det er et godt faglig samarbeid mellom de som håndterer elevene slik at den enkelte 

eleven kan følges opp best mulig. Når elever mottar støtte, er samarbeid mellom skolen og 

foresatte spesielt viktig. Samarbeidsmetoder og modeller skal utvikles gjennom hele 

skoleløpet. Skolens ansatte skal kjenne til hvilke lover og forskrifter som gjelder samarbeid 

med foresatte til de elevene som mottar en form for støtte. Foresatte skal få informasjon om 

personvern, og om hvordan saker som gjelder eleven håndteres. Det er viktig at foresatte får 

beskjed så fort et problem om innlæring, skolegang eller trivsel oppstår. Eleven og foresatte 

skal informeres om støtteordninger. Foresatte skal oppmuntres til å støtte sitt barn i målrettet 

opplæring og skolegang. Å bedømme elevens framskritt og behov, samt videre planlegning, 

skal gjøres regelmessig i samarbeid mellom hjem og skole. Målet er å handle i konsensus med 

eleven og foresatte. Foreldrene kan likevel ikke motsette seg at eleven mottar støtte etter det 

loven har bestemt. Dersom eleven trenger elevvärdsstöd kan dette ikke gis uten elevens og 

eller foresattes samtykke (Utbildningsstyrelsen, 2010). 

Faglig gis det støtte på tre nivåer: allment, intensivert eller spesielt. (Jeg gjør nærmere rede 

for disse nivåene senere i kapittelet.) En elev må være tilordnet én og bare én av disse 

nivåene, men kan raskt flyttes mellom nivåene. Under disse tre nivåene finnes det flere former 

for støtte. Det kan være støtteundervisning, spesialundervisning på deltid, tolkningstjenester, 
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assisterte tjenester og spesielle hjelpemidler. Disse støtteformene kan anvendes på alle tre 

støttenivåene etter behov. Støtten skal være fleksibel. Den skal benyttes så lenge behovet er 

der og på det nivået og i den formen som behøves. Undervisning og støtte skal ta hensyn til 

undervisningsgruppens styrker og hva de trenger å lære. Tiltak skal settes i gang så fort et 

problem melder seg og det er også viktig at det ikke blir noe avbrudd i opplæringen. Derfor 

skal det i alle sammenhenger, der eleven bytter opplæringssted som i overgangen mellom 

førskole og grunnskole, være et tverrfaglig samarbeid. Undervisningens lengde og omfang 

skal planlegges og differensieres med hensyn til elevens behov. Støttens formål er å forhindre 

langvarige og komplekse problemer, og å styrke elevens mestringsfølelse i skolearbeidet og 

selvtillit i felleskapet. Pedagogisk ekspertise og tverrfaglig samarbeid mellom lærere og 

elevhelsetjenesten er viktig når behov skal oppdages, kartlegges, planlegges og gjennomføres. 

Hvilke fagfolk som skal involveres avgjøres fra sak til sak (Utbildningsstyrelsen, 2010). 

For å oppfylle elevenes rettigheter om umiddelbar hjelp ved behov, skal man kontinuerlig 

følge med på elevens skolegang og progresjon i læring. Først granskes eksisterende 

arbeidsmetoder, undervisningsopplegg og sider ved læringsmiljøene for å se hvordan det 

pedagogiske opplegget egner seg for eleven. Så tas det en avgjørelse om en endring av disse 

kan gi bedre pedagogiske løsninger for eleven. Når et planleggingsarbeid for støtte er i gang, 

skal også tidligere tiltak og andre utredninger tas i betraktning. Eleven skal først av alt få 

fleksible støtteordninger i sin egen gruppe/ordinærklasse på skolen, med mindre elevens beste 

forutsetter at eleven flytte til en annen klasse eller skole. Lærerplanen legger spesielt vekt på 

at støttetiltak må fortsette når et barn flytter fra førskole til grunnskole, mellom grunnskoler 

og fra grunnskole til det andre stadiet (Utbildningsstyrelsen, 2010). 

Klasselærer har ansvar for den enkelte eleven, uansett hvilke andre fagpersoner som bidrar i 

undervisningen. Skolen har heller ikke anledning til å skylde på at de ikke har tilstrekkelig 

kvalifisert personell. Årsaken til det ligger i to forhold. Etter § 37 det skolens ansvar å sørge 

for at de har tilsatt tilstrekkelig mange lærere (Lag om grundläggande utbildning, 1998). For 

det andre skal de i samarbeid med «utdanningsdirektoratet og helsedirektoratet» sørge for at 

eleven har informasjon om og tilgang til alle de tjenestene de kan ha bruk for (Lag om elev- 

och studerandevård, 2013). 

Bestemmelser som gjelder om enkeltelever kan ha reduserte læreplaner eller undervisning 

enligt verksamhetsområde og om enkeltelever kan ha opplæring utenfor ordinærklassen, er 
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gjengitt i kapittelet «Särskilt stöd» (Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen, 2014).. 

Kapittelet (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2014), 

som handler om elever kan være ytre differensiert faglig eller sosialt. Det har fyldige 

beskrivelser og etterlater ikke et inntrykk av at loven kun er en formalitet. Den 

pedagogiske utredningen skal inneholde to elementer: En redegjørelse, som skrives 

av elevens lærere, skal utrede elevens framskritt. En annen utreding, som beskriver 

tidligere støtteordninger og helhetssituasjon, skal foretas i et tverrfaglig team. Med 

bakgrunn i de to utredningene skal skoleeier/utbildningsanordnaren lage en skriftlig 

vurdering av elevens behov for særskilt støtte. Denne utredningen skal inneholde 

følgende punkter: 

• hur elevens lärande framskrider 

• elevens lärande och skolgång som helhet ur skolans, elevens och 

vårdnadshavarens perspektiv 

• det intensifierade eller särskilda stöd som eleven fått och en bedömning av 

vilken inverkan olika former av stöd haft 

• elevens styrkor och intressen, förutsättningar för lärande och särskilda behov 

i anslutning till lärande och skolgång 

• en bedömning av genom vilka pedagogiska stödåtgärder, stödåtgärder som 

gäller lärmiljön, handledning, elevvård, eller andra stödåtgärder eleven kan 

stödjas 

• en bedömning av behovet av särskilt stöd 

• bedömning av om eleven behöver en individualiserad lärokurs i ett eller flera 

läroämnen och motiveringar till detta 

(Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, 2014). 

Noe av det interessante her er den langsiktige tenkningen på før, nå og senere, at skolen, 

eleven og foresattes perspektiv skal trekkes inn og fokuset skal være på elevens interesser og 

sterke sider (Klafki, 2016). 

5.1.5 Utvikling av allsidige ferdigheter gjennom indre 

differensiering 

Den nye reformen fra 2010 legger vekt på at læreren må beherske indre differensiering i 

enhver undervisningssammenheng. Denne pedagogiske praksisen anses viktig for å vekke og 
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opprettholde elevens studiemotivasjon. Indre differensiering må ta utgangspunkt i den enkelte 

eleven, elevrelasjoner og elevsammensetningen. I interaksjon med elevene skal 

undervisningsmetoder og arbeidsmåter planlegges. Det er viktig å finne ut hvordan de enkelte 

elevene lærer – deres arbeidsrytme, emosjonelle behov og interesser. På den bakgrunnen skal 

omfang, dybde og tempo vurderes. Det som særlig kan differensieres er innhold, temavalg og 

arbeidsmetoder. Dersom eleven får problemer, øker behovet for lærerens fokus på 

differensierte undervisnings- og arbeidsmetoder (Utbildningsstyrelsen, 2010). Men dersom 

eleven trenger spesialpedagogisk hjelp, er det spesialpedagogiske metoder som rettes inn mot 

elevens spesifikke problemer (Ström, 2013). 

5.1.6 Allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd – samt 

tillägundervisning og spesialundervisning på deltid 

For å imøtekomme krav om integrering innførte Finland også en trestegs støtteordning. Her 

bruker styringsdokumentene en del begreper som delvis overlapper hverandre. Allmänt stöd, 

Intensifierat stöd og Särskilt stöd danner kjernestøtteformene. Disse støtteformene kan gis i 

form av spesialundervisning på deltid eller ved andre ordninger. Uansett hvilket tiltak eleven 

har, kan de flyttes opp og ned i støttesystemet dersom behovet til eleven endrer seg. Det er 

primært lærerens oppgave å definere behovet for å tilby eleven støtte: «De behov av stöd som 

uppkommer i lärandet och skolgången bemöts genom differentiering av undervisningen» 

(Utbildningsstyrelsen, 2010, s. 13). 

Allmänt stöd 

Det minst omfattende tiltaket fikk betegnelsen Allmänt stöd. Det gjelder for alle elever så fort 

et problem oppstår. Det skal reageres umiddelbart når en elev får lærevansker, helse- eller 

sosiale problemer. Allmänt stöd innebærer elevvårdstjänster. Det er ordninger som 

støtteundervisning, spesialundervisning på deltid, individuell rådgivning, fleksible 

gruppearrangement og samarbeid med hjemmet. Ordningen igangsettes uten byråkratiske 

prosesser. I tillegg er det mulig å få tolk eller andre hjelpetjenester. Allmänt stöd kan gis i alle 

støttenivåer, i eller utenom de vanlige skoletimene. Den kan gis som tolærer-undervisning i 

klassen, fleksible gruppearrangement i klassen, i smågrupper eller individuelt. Allmänt stöd 

handler om differensiering av individuelle oppgaver, tidsbruk og veiledning. Ordningen ser ut 

til å tilsvare Klafkis (2016) begrep om indre differensiering. Det skal brukes allsidige 

arbeidsmetoder og materiale som kan bidra til at eleven forstår hvordan hun best kan lære. 
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Initiativet til Allmänt stöd skal tas av elevens lærer, og samarbeidet med eleven og foreldre er 

viktig (Utbildningsstyrelsen, 2010). 

Intensifierat stöd  

Dersom eleven trenger et langvarig eller et mer omfattende tiltak der Allmänt stöd ikke er 

tilstrekkelig, får de det som kalles Intensifierat stöd. En pedagogisk utredning av elevens 

behov blir igangsatt av elevens lærer eller lærere. Ved behov kan folk med spisskompetanse 

bidra. Den pedagogiske utredningen blir så lagt til grunn for en plan for elevens videre 

skolegang. Denne planen skal lages i samarbeid med eleven og foresatte. I denne planen er det 

ikke tillatt å skrive noe om elevens egenskaper. Denne planen er ikke en individuell 

opplæringsplan. Den følger den ordinære læreplanen. Intensifierat stöd gis uten vedtak, etter 

anbefaling fra klasselærer, men følges ved behov opp av en lærer med spesialundervisning. 

Intensifierat stöd skal alltid forsøkes før en elev kan få Särskilt stöd med mindre eleven har 

vært utsatt for en alvorlig ulykke, sykdom eller handicap.  

Särskilt stöd  

Først når eleven har fått Särskilt stöd, kan eleven få en individuell opplæringsplan, det som på 

norsk forkortes med (IOP), i et eller flere fag. Men det er ikke mulig å individualisere 

opplæringsmål på bakgrunn av elevens manglende motivasjon, kulturell bakgrunn, fravær 

eller dårlig studieteknikk. Videre må eleven og foreldrene gjøres kjent med eventuelle 

konsekvenser en individuell læreplan kan få for videre studier. Det er ikke mulig å få en 

individuell læreplan uten vedtak om Särskilt stöd. Det er læreren eller lærerne som har 

ansvaret for deler av innholdet i den individuelle læreplanen. Mål og innhold skal utgå fra den 

allmenne læreplanen for det aktuelle årskullet. Men ved behov tilrettelegges en individuell 

læreplan med en høyere vanskelighetsgrad eller man kan bruke en læreplan beregnet for 

lavere årskull. Videre kan elevens opplæring suppleres med fordelaktige hjelpemidler, 

spesialpedagogiske metoder og pedagogiske arrangementer. Vurderingene av om eleven har 

nådd de individuelle målene ved endt grunnskole, kan føres med tall eller verbalt og suppleres 

med tegnet (*) når eleven kun har arbeidet med individuelle læreplaner. Dersom en elev ikke 

har mulighet til å klare målene innenfor en individuell opplæringsplan, kan eleven fritas fra en 

slik plan. Det må imidlertid være meget tungtveiende grunner for å foreta et slikt 

forvaltningsvedtak, og eleven skal da få annen relevant utdannelse. I forskriften til læreplanen 

finner jeg kun ett sted nevnt at eleven kan gå i spesialgruppe. Det gjelder bare elever som får 
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Särskilt stöd. Ellers kan de få deltids-spesialundervisning både i ordinærklasse og i 

spesialgruppe (Utbildningsstyrelsen, 2010). 

Ordningen forutsetter uansett samtaler med eleven og foreldre og et vedtak fra 

utbildningsanordnaren. I vedtaket skal det legges spesielt vekt på elevens rettsvern og 

hvordan undervisningen skal ordnes. Med unntak av helt spesielle årsaker skal en pedagogisk 

utredning av eleven legges til grunn. Vedtaket redegjør for hvilken undervisningsgruppe som 

er elevens hovedgruppe, deltagelse i deltids-spesialundervisning, behovet for tolk, 

tilrettelegging, pedagogisk metode og annet som kan være relevant. Undervisningen skal 

foregå på nærskolen, med mindre det ikke er mulig å tilrettelegge støtten der. 

Syftet med det särskilda stödet är att erbjuda eleven helhetsmässigt och systematiskt stöd så att 

eleven kan fullgöra sin läroplikt och får en grund också för att fortsätta studierna efter den 

grundläggande utbildningen. Elevens självkänsla och studiemotivation ska stärkas och eleven 

ska uppmuntras att ta ansvar för sina studier inom ramarna för sina förutsättningar 

(Utbildningsstyrelsen, 2010, s. 14). 

Loven vektlegger sterkt at alle elever skal fullføre grunnskolen slik at de kan og vil gå videre 

med nye studier, 

Tillägundervisning 

Finland opererer også med ordningen Tillägundervisning. Det er en 10. klasse som er 

obligatorisk for noen og en valgfri mulighet for enkelte elever som måtte trenge det 

(Utbildningsstyrelsen, 2010).  Antagelig er den obligatorisk for noen elever med særskilt 

støtte som har fått vedtak om forlenget skoleplikt (förlängd läroplikt). Det avgjøres som regel 

før elevene begynner på skolen. 

Spesialundervisning på deltid 

Spesialundervisning på deltid gis til elever som har vanskeligheter med å lære eller har 

problemer med skolegangen. Det kan dreie seg om språklige eller matematiske 

vanskeligheter, vanskeligheter knyttet til enkelte fag, studieferdigheter eller sosiale 

ferdigheter. Kommunen skal sørge for tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse. 

Spesialundervisning på deltid er en fleksibel ordning, som arrangeres med tolærer-system, i 

smågrupper eller individuelt. Mål og innhold skal integreres i den øvrige undervisningen 

eleven får. Undervisningen skal være planlagt og elevens utvikling skal vurderes i 
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lærersamarbeid (Utbildningsstyrelsen, 2010). Ordningen tilbys alle elever uansett hvilket 

støttenivå de befinner seg på. 

5.2 Styring av den finske skolen - et 

kompromissløst fokus på barnet og en autonom 

profesjon 

Historisk har Finland sett at de må satse på alle for å ivareta landets økonomi. Dette fordi 

landet ikke har store rikdommer som olje, gass eller gull og de har tele seks måneder i året. 

Men de har også forstått at dette ikke kan løses med mindre hele befolkningen opplever seg 

godt ivaretatt (Sahlberg, 2013b). Siden 1970- tallet har den finske policyen/ideen dreid seg 

om å skape like muligheter for alle. De har satset på et grunnskoletilbud som skal favne 

ethvert barn gjennom kvalitet og tidlig utjevning av sosiale forskjeller (Sahlberg et al., 2015). 

Det de har oppnådd med denne reformstrategien, er en bred deltakelse i videre utdanning 

(Sahlberg, 2011, s. 44). Direktøren for NBE  det nasjonale utdannings direktorat, uttalte, tidlig 

på 1990- tallet, til sin stab at skoleutvikling ikke kunne tvinges fram – den måtte bygge på 

samarbeid og tillit. Et ønske fra lærere og elever på denne tiden, var at de måtte få mer å si 

med hensyn til utdanningens hva, hvordan og når. NBE-sjefen, Dr. Vilho Hirvi sa da til sin 

stab, at nå skal vi lage en ny skolekultur og vi skal ikke se oss tilbake (Sahlberg, 2011). 

Finsk skolestyring har, til forskjell fra mange andre land, fokus på: 

Et bredt kunnskapssyn der det også er rom for fleksibilitet og variasjon – til forskjell fra land 

som legger mest vekt på grunnleggende ferdigheter. 

 

Tillit til ansvarlighet via en autonom profesjon – ikke ansvarliggjøringsmekanismer med 

konsekvenser som kontinuerlig rapportering, tilsyn fra eksterne aktører, uthenging i media og 

straff. 

 

Fokus på oppfølging av barn med problemer på et tidlig stadium, slik at elevene kan møte til 

skolestart med de beste forutsetningene – til forskjell fra land der kun elever med en sterk 

sosioøkonomisk bakgrunn har gode forutsetninger for å kunne lykkes. 

 

Økte tilskudd til skoler som trenger det mest. For eksempel de som har flere 

minoritetsspråklige elever, elever som vokser opp med én forelder – kontra land som satser 

mest penger på de elevene som kommer til skolen med en ideell bagasje (Sahlberg, 2015; 

Sahlberg et al., 2015).  
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Utdanningsutviklere i Finland vektlegger at driverne bak en god skole er læreplanen, 

undervisningen og læringen (Sahlberg et al., 2015). De som oppdaterer den nasjonale 

læreplanen (ca. hvert tiende år) er fagfolk med erfaring og kunnskap, fra hele landet, og det er 

helt feil å tro at læreplaner ikke endrer seg i Finland, skriver (Sahlberg, 2015). Dette bekreftes 

gjennom Sivesinds (2013) analyser av europeiske læreplaner (Sivesind, 2013). Leder i 

Utdanningsstyrelsen i Helsingfors kommune, Pasi Silander påpeker at den finske læreplanen 

endres i takt med tiden, men at den ikke påvirkes av tvilsomme PISA resultater. – «Vi 

utdanner ikke våre elever for PISA, men for livet», sier Silander til Aftenposten (Tessem, 

2015). Trass i at Finland har en omfattende skolelov og læreplan, har kommunene, skolene og 

lærerne mye å si for skolenes innhold og virksomhet, og nasjonale myndigheter blander seg 

sjelden inn i lærerens arbeide (Andenæs & Møller, 2016; Bolstad, 2015; Sahlberg, 2015; 

Sahlberg et al., 2015). Finland unnlater å bruke standardiserte tester og nasjonale prøver. Det 

er to ting som er standardisert i Finland. Det ene er overføring av penger til skoler som trenger 

det. Det andre er finansiering av lærerutdanningen som er den samme hos de universitetene 

som tilbyr den. Det betyr ikke at utdanningen er standardisert på en slik måte at ikke 

enkeltindividet har mulighet til å utvikle sin egen integritet. «Vi tenker rett og slett ikke slik 

når det gjelder utdanning», sier Sahlberg. Å bli lærer i Finland er svært populært og det er 

vanskeligere å få lisens som lærer enn som lege eller jurist.  

I følge Sahlberg er det overordnede perspektivet i en vellykket utdanningsforvaltning et sterkt 

ledet offentlig system. Her er Finland velsignet med at over 90 % av landets velgere vil ha det 

på denne måten, ifølge Sahlberg (2013b). Finske lærere høster tillit for at de er sitt ansvar 

bevisst og de har stor autonomi i sin profesjonsutøvelse, det mener både foreldre og den 

øvrige befolkningen (Sahlberg, 2013b).  

Fra den finske regjeringens synspunkt er det ikke ønskelig å samle inn data som kan skade 

elevene og lærerne, sier Sahlberg (Sahlberg, 2013b). Når elevene går i sjette klasse, kan 

elevene få tallkarakterer. Konkurranseaspektet mellom skoler og lærere har man bevisst 

unngått til fordel for en nettverksorientert praksis. Første gang elevene møter til en 

standardisert eksamen, er når de avslutter videregående skole. En av årsakene til at 

standardiserte tester velges bort i Finland, er at personlig og kreativ undervisning er vektlagt. 

Dessuten fordrer en standardisert vurderingspraksis at læreplanen nødvendigvis må bli for 

smal, skriver Sahlberg som i denne sammenhengen etterlyser et større fokus på lære og 

læreteknikker, selverkjennelse, sosial kompetanse og kreativitet (Sahlberg et al., 2015). 
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Evalueringsprosessen i Finland er en naturlig del av arbeidet til både lærere og elever, og det 

å frata dem denne muligheten vil bety det samme som å forhindre dem i å utvikle seg 

(Sahlberg et al., 2015). 

Innenfor et sterkt ledet offentlig system, er det to faktorer som er spesielt viktige for en 

vellykket skolesektor. Det ene er det Sahlberg (2016) kaller equity som på norsk kan 

oversettes til likeverdsidealer. I hans definisjon av ordet vektlegges da den sosiale 

utjevningen. Det innebærer først og fremst tidlig innsats samt ensartede skoler av god 

pedagogisk kvalitet. Der mottar også elevene helsetjenester fra lege, sykesøster og andre som 

arbeider ved skolene hver dag. Elevene får også gratis tannbehandling slik at de kan unngå 

helseplager. Det er bred enighet i befolkningen om hvordan skolen skal styres, men spesielt 

har kvinner satt sitt preg på utforming av lover som angår sosiale velferdsgoder. Det har 

medført at barn tidlig har fått den hjelpen de trenger for å komme på høyde med andre barn. 

Et spesielt fokus har vært rettet inn mot familier med lav sosioøkonomisk status. Tidligere lå 

denne sørvisen innen sosial- og helsetjenesten. Men ordningen er nå overført til The Ministry 

of Education and Culture og det er de som utarbeider retningslinjer for kommunene. Det 

frivillige skoletilbudet Early childhood education and care (ECEC) er en rettighet alle barn 

har. Tilbudet dreier seg kort sagt om mestring i forskjellige lekaktiviteter (Sahlberg, 2015). 

Det å få elevgruppen så homogen som mulig, har lenge vært en agenda i Finland – og dette er 

ekstremt viktig hvis vi skal lykkes med å gi alle skolebarn en god opplæring, skriver 

Sahlberg. Er gapet mellom elevenes nivå for stort, vil de svakeste ikke klare å nå igjen de 

sterkeste (Sahlberg, 2015). 

Den andre faktoren Sahlberg (2015) trekker fram for å lage en god skole i et sterkt ledet 

offentlig system, er kvalitet. Et kriterium for kvalitet er samarbeid der det legges vekt på 

nettverk og dele på å hjelpe hverandre, men uten å legge hovedvekten på evaluering som et 

kvalitetsmål. Dessuten er samarbeid på tvers av nivåer og skoler vektlagt. Derfor har man de 

siste tiårene jobbet knallhardt med å bryte ned barrierer som tidligere førte til et 

parallellskolesystem. I Finland har myndighetene i samarbeid med fagorganisasjoner etablert 

en praksis der lærerens kapasitet for å kunne planlegge undervisningen, står sentralt. Det skjer 

ved å jobbe med læreplaner og en analytisk vurderingspraksis i samarbeid med andre lærere. 

Lærerens rolle består i hovedsak å ta beslutninger av pedagogisk art. Det er fordi en lærers 

oppgaver er å bidra til utvikling av skolen. Dernest fordi didaktikken er sentrert rundt en 

pedagogisk metode der lærerens kontinuerlige vurdering av elevene er helt avgjørende 
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(Sahlberg et al., 2015). I følge Klafki (2016) er det dessverre sjelden en slik praksis med indre 

differensiering, får den oppslutningen som trengs. Det til tross for at Sahlberg (2015) mener at 

det er den finske vurderingspraksisen som fører til gode resultater på PISA-tester. 

Man kan jo undres om ikke den finske opplæringspraksisen koster mye penger, men det gjør 

den ikke sammenlignet med andre land. Det er fordi byråkratiet i utdanningssektoren er 

begrenset av en relativt sterk profesjonssektor, som er typisk for en profesjonell-byråkratisk 

modell (Maroy, 2009). Det betyr at 95 % av de personene som står på lønningslistene i 

utdanningssektoren i Finland, arbeider med elever i skolene hver dag. Det som imidlertid 

koster penger, er å utjevne forskjeller spesielt før skolestart (Sahlberg, 2015). Men disse 

pengene tjenes raskt inn igjen, mener Sahlberg (2015), da den finske læreren blir stort sett i 

yrket sitt til pensjonsalderen, selv om lærere er sterkt etterspurte i andre yrker. For å holde på 

elevenes motivasjon er lek høyt verdsatt og barna starter ikke på skolen før de er 7 år. Elevene 

har få undervisningstimer per uke sammenlignet med barn i andre land. Lekser har de nesten 

ikke, maks en halv time per dag for 15-åringene. Elevene er samlet til en gratis og sunn lunsj 

hver dag og når skoledagen er avsluttet, kan de velge om de vil gå hjem eller ikke, med 

mindre skolen har et planlagt arrangement for den enkelte eleven, eller de kan velge andre 

aktiviteter skolen arrangerer. Som resultat har 99 % av elevene klart seg bra når de slutter på 

grunnskolen og 95 % starter da med videre utdanning. 

Lærernes arbeidsdag består av fire undervisningstimer på 45 minutter. Resten av arbeidsdagen 

går med til vurdering av elevenes prestasjoner og samlet fremdrift, planlegge undervisning, 

samarbeid med andre lærere og skoler, deltagelse på velværeinitiativer som angår elevene, 

foreta beredskapsstøtte for elever som trenger ekstra hjelp, samt å delta i andre 

læringsfremmende fellesskap. For å kunne gi profesjonen denne autonomien har Finland 

satset på en solid lærerutdannelse og videreutdanning – samt en overordnet læreplan som ikke 

angir utbyttestandarder – men retningslinjer og nødvendige regler enhver skole må ha i 

bakhodet når de arbeider med lokale læreplaner (Sahlberg et al., 2015). For å undervise i 

Finland må en lærer ha minst fem års utdannelse og slik har det vært i førti år (Wågsås, 2012). 

I tillegg er det tillatt og vanlig, spesielt på forsøksskolene, å trekke inn lærere fra universiteter 

og mesterlærlinger ved behov. De fleste lærerstudenter tar en klasselærerutdannelse når de tar 

en master i pedagogikk. Andre velger en faglærerutdannelse som er spesielt egnet for høyere 

klassetrinn. Uansett må alle lærere ha minimum  

120 studiepoeng i det faget de skal undervise i. Det stilles høye forventninger til at læreren 
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sørger for at elevene presterer godt faglig og at samtlige elever yter sitt beste (Haarder, 2017). 

Finske lærere setter standardene i skolens læreplaner, vurderer egne elever, bestemmer hvilke 

profesjonelle skoleforbedringer som må gjøres og bestemmer hvordan de skal samarbeide 

med lokalsamfunnet. Det Sahlberg kaller profesjonell kapital, handler ikke bare om 

lærerutdanning, men også om tillit til en autonom profesjon. Dette har Finland oppnådd fordi 

de har valgt bort konkurranseaspektet, ansvarliggjøring, rettsliggjøring samt standardiserte 

tester og standardiserte læreplaner (Sahlberg, 2013b). Lærerne er mye ute i friminuttene og 

passer på elevene, som for øvrig er fri til å gjøre det den vil. Lek, fysisk aktivitet og fri 

utfoldelse er sterkt vektlagt i Finland. Aktiviteter som å klatre i trær er helt vanlig i 

frikvarterene, sier Sahlberg. Dersom eleven ramler ned, sier trolig læreren at barnet skal prøve 

på nytt. Han viser til forskning som påpeker at inaktivitet er like farlig som å røyke. Dessuten 

mener han at det er viktig at barn får være barn og ikke nødvendigvis får diagnosen ADHD 

fordi de er barn (Sahlberg, 2015). Finske forskere har også funnet en sammenheng mellom 

kognisjon og fysisk aktivitet (Syväoja et al., 2013): Det er kanskje derfor finske 

grunnskoleelever ikke har så mange undervisningstimer per uke og lite lekser sammenlignet 

med andre land. En annen årsak til at elevene skal oppleve mye lek og at opplæring må skje 

gradvis henger, etter det jeg kan forstå, sammen med en oppfatning om at for mye innprenting 

før barna er 16 år kan medføre at de fort går lei (Sahlberg et al., 2015; Vanderbilt University, 

2011). Finland har trass i konsekvensene av en eventuell gettofisering, foreløpig beholdt en 

mulighet for foreldre å velge hvilken skole barna skal gå på (Hausstätter & Sarromaa, 2008a). 

Men denne valgmuligheten er ikke innført for å stimulere konkurranse mellom skolene 

(Sahlberg, 2013b). Forskere mener likevel at denne ordningen ikke innføres uten 

implikasjoner. Piia Seppanen (2004) har ifølge Kivirauma og Ruoho, (2007) funnet at elever 

fra forskjellige sosiale lag i de store byene, søker seg til forskjellige skoler (Seppanen i 

Kivirauma & Ruoho, 2007). Forskerne mener denne valgmuligheten er en konsekvens av en 

nyliberalistisk trend og mange er spente på om Finland klarer å stå imot krav om en sterkere 

målfokusering og nivådifferensierte skoler (Kivirauma & Ruoho, 2007). 
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5.3 Roller i den finske skolens velferd og 

utviklingsarbeid: Elever, lærere, universitetene, SWG 

og NBE 

Regelverket og praksisen som jeg har pekt på i dette kapittelet har gjennom mange år vært 

forvaltet av National Board of Education (NBE) som var et nasjonalt faglig forvaltet 

direktorat underlagt undervisningsdepartementet. Nylig har NBE nylig endret navn og 

muligens status, de heter nå Finnish National Agency for Education (Finnish National Agency 

for Education, 2019). NBE har hatt stor autonomi i behandling av skolesaker. NBE og 

samarbeidspartnere utarbeider det som utgjør kjernen i landets offisielle læreplaner. Årlig 

tester de 5 til 10 prosent av elevpopulasjoen for å kartlegge eventuelle regionale og sosiale 

forskjeller (Sabel, Saxenian, Miettinen, Kristensen, & Hautamäki, 2010). Skolene blir ikke 

presentert i media som gode og dårlige skoler ut fra testresultater. Finske skoler er dessuten 

regnet for å ha en jevn og god kvalitet (OECD, 2011a, s. 21 ; Sahlberg et al., 2015). Sammen 

med andre offentlige organer finansierer NBE utvikling av massekartlegninger, kursing av 

spesiallærere, lærere, rektorer og studentvelferdsgruppen SWG. NBE har en bred kontaktflate 

i fagfellesskapet rundt skolene. På bakgrunn av den informasjonen samarbeidet fører med seg, 

utarbeider NBE forslag til nye lover som ofte blir vedtatt. Slik har de et stort ansvar for både 

utforming og implementering av nye reformer. Er det noe som ikke fungerer etter intensjonen, 

kan de foreta endringer i neste runde. 

Overall then, there is strong circumstantial evidence that the success of the Finnish school 

system depends significantly on classroom, school, and school-system practices —

collaboration between regular and special teachers, as well as between teachers and test 

makers; the review of service provision by the SWG; some monitoring of system-wide 

performance by the NBE—whatever the role (if any) of very broad societal inputs such as 

egalitarian values or love of learning or books. More precisely, the Finnish school success 

depends on classroom practices that systemically tailor pedagogy to the needs of individual 

students — the same kind of capacitating services on which the new welfare increasingly 

relies (Sabel et al., 2010, s. 7 ). 

Det er interessant at også økonomer nå får øynene opp for at de mest vellykkede 

velferdsstatene bygger sin framgang på autonomi. Fram til i dag har finske uavhengige 

universitet og forskningsinstitutt samarbeidet tett med lærere om å utarbeide testmateriell og 

tilrettelagte treningsprogram for elevene. Lærere får også jevnlig tilbud om videreutdanning 
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der de får kjennskap til det nyeste spesialpedagogiske test- og opplæringsmateriellet i lesing, 

skriving, matematikk og sosiale ferdigheter (Sabel et al., 2010; Ström, 2013). I tillegg 

kontrolleres hele skoleklasser og noen ganger enkeltelever av skolens studentvelferdsgruppe 

SWG. De arbeider mye med skolens støtteordninger og kan når som helst trekke inn ekstern 

ekspertise ved behov (Sabel et al., 2010). Studentvelferdsgruppen SWG består av lærere, 

rektor, skolepsykolog, spesiallærer(e), skolens helsesøster og ved behov, representanter fra 

kommunens velferdsadministrasjon. 

5.4 Sammenhengen mellom vanlig undervisning og 

spesialundervisning samt indre og ytre 

differensiering i Finland – en empirisk gjennomgang 

Ifølge PISA-undersøkelsen om menneskers «well-being» fra 2015, skårer Finland slett ikke 

dårlig på elevtrivsel sammenlignet med andre OECD-land (Organisation for Economic & 

Development, 2017). I kategorien elever som er svært fornøyde med livet, skårer Finland  

44,4 prosent, mens Norge ligger på gjennomsnittet med 34,4 prosent. I kategorien elever som 

ikke er fornøyde med livet, skårer Finland 6,7 prosent, mens Norge ligger på gjennomsnittet 

med 11,8 prosent (Organisation for Economic & Development, 2017). 

Den lave terskelen for å motta støtte, uten omfattende utredninger og diagnostiseringer, har 

blitt et varemerke på finsk spesialundervisning. Modellen blir omtalt som en «difficulty 

model», der det er lærerens observasjoner av elevens skole- eller læringsproblemer som ligger 

til grunn for aktuelle tiltak. En tilsvarende modell som har blitt langt mer vanlig i de fleste 

andre land er en såkalt «disability model» Dette er en medisinskpatologisk modell som 

vurderer behov av spesialundervisning kun ut fra medisinske eller psykologiske utredninger 

(Graham & Jahnukainen, 2011; Jahnukainen, 2011). I Finlands offisielle statistikk (FOS) før 

og etter 2010 går det tydelig frem at støtteundervisning før var langt mer knyttet opp til 

diagnoser enn hva som er tilfelle nå. Allerede i 2013 ble det i en analyse av kommunale 

utviklingsplaner funnet at bruken av medisinsk og terapeutisk terminologi hadde minsket til 

fordel for økt bruk av pedagogiske begreper (Ström, 2013).  

En faktor som finske forskere ikke har lagt vekt på i sin fremstilling av systemet, er den 

utstrakte bruken av indre differensiering. Én grunn til dette, er at de tar denne praksisen som 

en selvfølge fordi de ikke kjenner til andre former for differensiering. Fra norsk ståsted legger 
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jeg merke til hvor eksplisitt indre differensiering er definert som arbeidsform og metode i 

2010-reformen. Ifølge styringsdokumentet som grunngir denne reformen, skal alle finske 

barns behov for ekstra støtte møtes med et tilbud om indre differensiering. Denne 

differensieringsformen relatert til profesjonsutøvelsen er, som vi skal se, den naturlige 

rammen som danner grunnlaget for all undervisning i finske skoler (Utbildningsstyrelsen, 

2010). Etter at Finland innførte den nye integreringsreformen, kan vi ut fra Finlands offisielle 

statistikk se at antallet sosialt segregerte, det vil si ekskludert i form av spesialskoler, er 

redusert med imponerende 10 000 elever fra 2011 til 2016 (FOS, 2018c). Dette henger blant 

annet sammen med at det i Finland legges ned spesialskoler i fleng (FOS, 2019b). Men det 

kan, som vi skal se, ikke være hele forklaringen, fordi tallet 10 000 er større enn de antall 

elevene som er hentet ut fra spesialskolene. 

Spesialundervisning er for de fleste elevene en midlertidig ordning, og svært mange elever får 

slik støtte en eller annen gang i løpet av sin skoletid i utdanningssystemet. Det satses sterkt på 

elever fra 1. til 3. klasse, slik at elevmassen blir mest mulig homogen i øvrige klassetrinn. 

Elever som for eksempel trenger språkopplæring, blir gjerne tilbudt spesialundervisning tre til 

fire ganger i uka, én time før de andre elevene kommer på skolen. De kan også få alenetimer 

på morgen hvor de gjennomgår fagstoff som blir tatt opp igjen i samlet klasse senere. Når en 

elev får vanskeligheter eller har uteblitt fra en skoletime, forsøker først klasselæreren å gi 

eleven tilrettelagt undervisning i skoleklassen. Hjelper ikke dette, kommer en spesiallærer inn 

og hjelper hele klassen (Graham & Jahnukainen, 2011; Sahlberg, 2015; Sarromaa, 2016; 

Sarromaa, 2015). 

På grunn av dette systemet vet ikke elevene hvorfor det noen ganger er to lærere i klassen og 

andre ganger bare én. Spesiallæreren hjelper alle etter behov, og det er først etter flere 

støtteforsøk som ikke lykkes innen ordinærklassen, at det vurderes om ytterligere tiltak bør 

settes i verk. Slike tiltak behøver ikke innebære at elevene tas ut av ordinær klasse. Det satses 

da heller på spesialpedagogiske støttetimer etter ordinær skoletid i skolens regi (Sarromaa, 

2015). I tillegg har skolen et «svingdørsystem» som er meget populært blant elevene. Det går 

ut på at alle elevene har felles gjennomgang av fagstoffet i begynnelsen av timen og så er det 

noen som blir plukket ut eller rekker opp hånda for å komme inn på rommet ved siden av for 

å få spesialpedagogisk hjelp der (S. J. Holterman, Jørgen, 2013 ; NRK, 2013). Denne 

praksisen passer, etter det jeg kan forstå, med det Klafki omtaler som indre differensiering 
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fordi elevene har felles gjennomgang og etter beste evne følger de samme pensum og 

læringstrykk (Klafki, 2016). 

Forskningsresultater om opplæring og støtteformer i Finland 

Siden de første PISA-resultatene kom i 2000, har de finske elevene skåret høyt på en rekke 

internasjonale målinger, år etter år. Mange forskere mener suksessen skyldes Finlands 

effektive støttesystem. Den består av en multiprofesjonell elevomsorg som raskt avdekker 

risikofaktorer hos den enkelte eleven (Ström, 2013). På Ringer-i-vann-konferansen (2015), 

skal en lærer i videregående som også er lærer for lærerstudenter, Ollie Mättä, ha sagt at det i 

Finland er en tilsynsordning som omfatter lesing, skriving, regning, kunstfag og praktiske fag. 

At andre land ikke ser hele mennesket, men kun har valgt å fokusere på grunnleggende 

ferdigheter i lesing, skriving og regning, mener han er direkte feil (Bolstad, 2015). Når 

læreren har analysert elevens problemer, settes det umiddelbart inn de riktige tiltakene slik at 

elevene klarer å oppnå læreplanens kunnskapsmål på et bredt grunnlag (Ström, 2013). For å 

illustrere spesialundervisningens betydning for de finske resultatene, kan det nevnes at den 

svakeste femtedelen av elevene i Finland skåret middels på PISA tester (Sabel et al., 2010). 

Før 2010-reformen var de flere lærere som klagde på at retningslinjene for hvordan de skulle 

gå fram for å oppnå læreplanmålene, var uklare (Guðmundur Heiðar, 2014). Det var også de 

som mente at Finland hadde en kultur for sosial segregering (Holterman og Jelstad, 2013 ). 

Etter at den nye reformen hadde fått virke noen år, etterlystes det enda større innsats for å 

bedre spesielt guttenes leseferdigheter (Guðmundur Heiðar, 2014). Den finske skolen støter 

også på problemer men myndighetene jobber systematisk for å løse dem (Jahnukainen, 2011). 

I Finland kan spesialundervisning settes inn i en hvilken som helst undervisningssituasjon. 

Spesialundervisning igangsettes så fort et skole- eller læringsproblem oppstår. Det satses 

sterkt på de grunnleggende ferdighetene lese, skrive og regne på småskoletrinnet og de aller 

fleste barn blir raskt gode lesere – noe som anses viktig også for å forstå andre fag. Det er 

ikke tillatt å gi spesialundervisning uten å ha både en ordinær lærerutdannelse og 

tilleggsutdannelse i spesialpedagogikk, dette fordi det legges vekt på å ta spesialpedagogiske 

metoder i bruk. Vurdering av eleven skal heller ikke gjøres på bakgrunn av diagnoser, men 

først og fremst fokusere på elevens problemer (Jahnukainen, 2011). Det trengs ikke en 

vurdering fra eksterne spesialister utenfor skolen for å fatte et vedtak om spesialundervisning. 

Først og fremst er det lærerens ansvar å analysere den enkelte elevs behov og tilby støtte.  

Spesialpedagogiske praksiser settes da inn uten at man lager en opplæringsplan som avviker 
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fra planen de øvrige elevene i klassen følger. Hvis dette tiltaket ikke virker, skal det vurderes 

hvorvidt det skal utarbeides egen opplæringsplan i et eller flere fag (Utbildningsstyrelsen, 

2010).  

Mange forskere har pekt ut tidlig innsats, lav terskel for umiddelbar støtte og utstrakt bruk av 

forebyggende støttetiltak, som sentrale årsaker til at kunnskapsnivået til finske elever er både 

høy og jevn (Hausstätter & Takala, 2011; Jahnukainen, 2011; Kivirauma & Ruoho, 2007). I 

dette arbeidet er indre differensiering ansett for å være grunnleggende i all undervisning. I 

spesialundervisning er det imidlertid spesialpedagogiske tiltak rettet mot elevens problemer 

som er den grunnleggende praksisen (Hausstätter & Sarromaa, 2008b; Ström, 2013; 

Utbildningsstyrelsen, 2010). Spesiallærere har i utgangspunktet utdannelse som lærer. Det er 

kun de aller beste av mange søkere som kommer inn på spesiallærerstudiet. At de som 

underviser har minimum en femårig masterutdannelse er et krav (Sahlberg et al., 2015). Det 

er ikke engang tillat å arbeide i barnehagen uten godkjent utdannelse. Det er slik i Finland at 

en småskolelærer anses for å ha den viktigste jobben sammenlignet med lærere som 

underviser på høyere klassetrinn (Antonsen, 2013; Sahlberg, 2015). Støtte og 

spesialundervisning er så vanlig at det blant elever og foreldre stort sett oppfattes som 

rettferdig og normalt (Hausstätter & Sarromaa, 2008a; Vanderbilt University, 2011). Ofte er 

både lærer og spesialpedagog i ordinærklassen og barna legger ikke merke til om de får hjelp 

av den ene eller den andre (Helland, 2015). 

Når det kommer til utvikling av utdanningssektoren, så er Finland opptatt av samarbeid, både 

mellom lærere, men også mellom land. Når Sahlberg (2015) holder foredrag i USA og folk 

har spør han om hvorfor finnene gjør det så bra på PISA-målinger, svarer han at svært mange 

av de ideene finske utdanningsreformer er bygger på er hentet ifra USA. Han sier også at 

årsaken til at ideene fungerer i Finland og ikke alle andre steder, er at finnene regulerer 

utdanning innenfor andre rammer enn det mange andre land gjør (Sahlberg, 2015). 
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6 Faglig og sosial integrering i finske 

og norske grunnskoler – funn fra 

offentlig statistikk 

6.1 Integrering i grunnskolen 

Med bakgrunn i nyere tall fra statistikkbanken skal vi nå se hvordan støtteordningene fordeler 

seg i elevmassen. Vi skal også se hvordan faglig og sosial integrering har endret seg med den 

finske reformen fra 2010. 

Feilrapportering og underrapportering 

Den finske statistikken fremstår som seriøs og pålitelig. Finland har en lang tradisjon for 

kontinuerlig å registrere opplysninger som gjelder støtteundervisningen. Allerede i 2008 

kunne man stadfeste at nesten alle timer som falt utenom vanlig undervisning ble registrert 

(Hausstätter & Sarromaa, 2008b). En rekke kategorier brukes for å registrere måten 

støtteundervisning gis på, og det er mulig å finne svært detaljerte opplysninger – for eksempel 

at seks førskolebarn med särskilt stöd i 2016 har undervisning sammen med resten av klassen 

i 21 til 50 prosent av tiden (FOS, 2018c). Feilrapportering kan aldri utelukkes helt, men 

underrapportering virker lite sannsynlig her. 

Antallet elever med ulike støtteformer i Finland i dag 

Deltids spesialundervisning 

Tabellen nedenfor er en samleoppstilling der jeg har sammenstilt tall for intensifierat/särskilt 

stöd og for deltids-spesialundervisning i samme oversikt. Tabellen viser i hvilken grad 

deltids-spesialundervisning blir tilbudt elever med intensifierat stöd, särskilt stöd og av elever 

uten vedtak om slik støtte (ordinære elever). 
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Tabell 5. Antall elever med ulike støtteformer i Finland (FOS, 2018f) 

 

Deltids-spesialundervisning er en form for tolærer-system der en spesialpedagog underviser 

én eller en gruppe elever på «siderommet» eller i den ordinære klassen. Alternativt kan slik 

undervisning gis før eller etter vanlig skoletid. At tre firedeler (74 %) av elevene med 

intensifierat stöd deltar i denne formen for undervisning, virker naturlig. Det er heller ikke 

overraskende at nær halvparten (40 %) av elevene med särskilt stöd blir trukket inn i dette 

opplegget. Det overraskende som kommer fram når tallene settes sammen på denne måten, er 

at over halvparten (53 %, 63 964 av 121 548) av dem som deltar i deltids-spesialundervisning, 

er vanlige elever som ikke tilhører kategoriene intensifierat/särskilt stöd. Dermed blir over en 

femdel (21,8 %) av samtlige elever delaktige i dette tiltaket. 

Tallgrunnlaget for denne tabellen er hentet fra (FOS, 2018f). Tallene i første rad (54 280 og 

43 124) er hentet fra Tabellbilaga 1. (FOS, 2018a) Tallene i tredje rad, kolonne 2 og 4 (40 372 

og 17 212) er hentet fra Tabellbilaga 2 (FOS, 2018b) Disse gjelder skoleåret 2017 2018 (20. 

sept. 2017). Tallene i tredje rad, kolonne 1, 3 og 5 og alle prosenttall i tabellen er beregnet. I 

Tabellbilaga 8, (FOS, 2018e) som er en samleoppstilling for skoleårene 2001-2002 til 2016-

2017, oppgis antall elever som fikk deltids-spesialundervisning i 2016-2017 til 120 128. 

Dessverre inneholder ikke denne statistikken noe tilsvarende tall for skoleåret 2017-2018. For 

at dette tallet skal være sammenlignbart med de andre tallene i tabellen har jeg oppjustert det 
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til 121 584. Det tilsvarer økningen i det totale elevtallet fra 2016 til 2017. Totalt antall elever 

som har fått en form for spesialundervisning (29,2 %) er beregnet ut fra tallene ovenfor. 

Integrering av elever med særskilt støtte 

 

Tabell 6. Integrering av elever med særskilt støtte i Finland (FOS, 2018f). 

 

Tabellen og diagrammet ovenfor viser i hvilken grad elever med vedtak om särskilt stöd får 

undervisning i tilknytning til den opplæringen som forgår i den ordinære klassen. Disse 

elevene utgjør bare 7,7 % av elevene totalt. Diagrammet viser altså bare graden av integrering 

for dem med størst behov for spesielt tilpassede tiltak. 

Figur 2. Integrering av elever med særskilt støtte i Finland (FOS, 2018f). •  

Rød prikket linje: Andel med vedtak om særskilt støtte som får all undervisning i spesialgrupper. 

• Svart heltrukken linje: Andel med vedtak om særskilt støtte som får all undervisning i ordinær klasse 

• Blå stiplet linje: Andel med vedtak om særskilt støtte som får deler av undervisningen i adskilt gruppe 
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Blant de elevene som har vedtak om særskilt støtte, synker andelen som er helt segregert, det 

vil si ekskludert til spesialskoler og andre eksterne tiltak, fra 58% i førskolen til 32 % i 

ungdomsskolen (øverste linje, rød/prikket). Men det betyr ikke at mange elever i denne 

gruppen er overført til delvis integrerte grupper. De 58 prosentene i førskolen utgjør totalt 

bare drøyt femhundre elever som tidlig fikk vedtak om særskilt støtte. De 32 prosentene i 

ungdomsskolen gjelder over fem tusen elever. Det er en sterk økning i det totale antallet 

elever med slike vedtak ved overgang fra førskolen (se tabell nedenfor), og bare en mindre del 

av denne økningen blir overført til segregerte grupper (eksterne tilbud). Derfor blir andelen 

som er ekskludert fra vanlig undervisning bortimot halvert. 

Andelen helt integrerte, de som får all undervisning i samme klasse (svart heltrukken linje) 

synker også fra 29 % til 19 %. Det henger sammen med at det tilbys deltid (indre differensiert 

undervisning med ekstralærer), og at en del av disse elevene velger å benytte seg av dette 

tilbudet. 

Andelen av elever med vedtak om særskilt støtte som får deler av undervisningen i egne 

grupper, men som ellers er integrert i ordinære klasser (blå stiplet linje), øker fra 13 til 49 %. 

Det er vel her det særegne finske systemet vises best, med at spesialpedagoger fungerer som 

hjelpelærere som kommer ved behov. 

Blant de som går i spesialgrupper (helt segregerte) er det bare 25 % som er plassert i 

spesialskoler. Det betyr at 75 % av disse i noen grad kan være sosialt integrert ved at de går i 

spesialklasser på de ordinære skolene.  

Tabellen og diagrammet ovenfor bygger på tall fra Tabellbilaga 5 (FOS, 2018c). Denne 

tabellen en delt inn i seks nivåer: 1) 100 % integrert i ordinær klasse, 2) 51-99% integrert, 3) 

21-50% integrert, 4) 20% integrert, 5) spesialgruppe i ordinær skole og 6) spesialskole. Det 

foreligger en åpenbar, men liten feilregistrering i de to siste gruppene der 27 av i alt 16 101 

elever må være registrert både i gruppe 5 og 6. Kanskje har noen elever i løpet av en relativt 

kort periode flyttet fra en gruppe til en annen. Disse tallene er korrigert slik at alle doble 

kontrollnummer stemmer. For å skape bedre oversikt har jeg slått sammen gruppe 2, 3 og 4 

(delvis integrerte) og gruppe 5 og 6 (helt segregerte, dvs. de som gis eksterne tilbud). 

Tabellbilaga 5 (FOS, 2018c) oppgir antall elever med særskilt støtte i 2017 til 899 i førskolen, 

25 602 i barneskolen (trinn 1–6) og 16 479 i ungdomsskolen (trinn 7–9). Gjennomsnittlig 

antall på hvert trinn blir da cirka:  
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Tabell 7. Elever per klassetrinn som får særskilt støtte (FOS, 2018f). 

 

6.2 Integrering av elever med særskilt støtte i 

Finland fra 2008 til 2017 

Datagrunnlaget nedenfor er hentet fra ti ulike offisielle finske websider: Tabell 2. 

Grundskolelever som överförts till specialundervisning efter plats för anordnande av 

specialundervisning 2009 er for årene 2008 og 2009 (FOS, 2010). Tabellbilaga 2 fra 2010 

(FOS, 2011) og Tabellbilaga 4 fra 2011 (FOS, 2012), Tabellbilaga 5 (FOS, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017b, 2018c) med separate sider for hvert år fra 2012 til 2017 og tabellbilaga 7 (FOS, 

2018d) for antall elever totalt i grunnskolen i de aktuelle årene. Prosenttallene gjelder andelen 

av den totale elevmassen. 

Diagrammet under viser utviklingen over tid (fra 2008 til 2016), i hvilken grad elever med 

spesialundervisning / særskilt støtte har blitt integrert i ordinære klasser (den allmänna 

undervisningen). Grafene er utarbeidet ved å hente ut «samme» / tilsvarende tall fra ni 

forskjellige årsrapporter. 

 

Figur 3. Integrering av elever med særskilt støtte i Finland (FOS, 2018f) 
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Den blå kurven som starter øverst, prikket linje markert med firkanter, gjelder elever i 

ordinære skoler som går i helt adskilte grupper (ikke integrert). Den har noe nedgang fra 2010 

til 2012. Den neste, svart prikket linje markert med trekanter, gjelder elever som får all 

støtteundervisning innen ordinær klasse (helt integrert). Her var det en betydelig nedgang fra 

2010 til 2011. Den oransje kurven, markert med sirkler, som starter på 2,0 %, gjelder andelen 

elever som får støtteundervisningen delvis innen en ordinær klasse. Den nederste grønne 

kurven med åpne sirkler viser hvordan andelen elever i spesialskoler har gått jevnt nedover 

også de siste årene. 

Vi ser spesielt at andelen elever med særskilt støtte som fikk undervisningen dels i ordinær 

klasse / dels i spesialgrupper, økte kraftig fra 2010 til 2011. Økningen var på hele 46 % fra 11 

273 elever (2,1 %) til 16 461 (3,0 %). Vi ser spesielt at andelen elever med særskilt støtte som 

fikk undervisningen dels i ordinær klasse / dels i spesialgrupper økte kraftig fra 2010 til 2011. 

Økningen var på hele 46 % fra 11 273 elever (2,1 %) til 16 461 (3,0 %). 

Fra 2011 er denne statistikken splittet opp i tre grupper: De som fikk fra 1 til 20 %, fra 21 til 

50 % og fra 51 til 99 % av undervisningen i ordinær klasse. Tallene er meget stabile, og viser 

at om lag 45 % av de elevene som er delvis integrert, får mer enn halvparten av 

undervisningen i en ordinær klasse. 

6.3 Spesialundervisning / særskilt støtte i Finland 

fra 1995 til 2017  

Tabellbilaga 7 (FOS, 2018d) angir antallet elever med særskilt støtte. (Betegnelsen 

spesialundervisning ble fra 2011 endret til säârskilt stöd.) Diagrammet nedenfor bygger på 

tallene i dette tabellbilaget. 
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Figur 4. Prosentvis andel elever med særskilt støtte i Finland fra år 1995 til 2017 (FOS, 2018f) 

Diagrammet ovenfor viser en sterk økning i andelen elever med spesialundervisning fram til 

2009 (8,5 %). Deretter ble det en svak nedgang og stabilisering på rundt 7,5 %. Samtidig har 

det siden 2003 vært en jevn nedgang i andel elever som gikk i spesialskoler. Her er det snakk 

om mer enn en halvering. Denne utviklingen blir mer tydelig når den fremstilles alene: 

 

Figur 5.  Historisk nedgang i antall elever i spesialskole i Finland (FOS, 2018f). 

6.4 Elever som har individuelle læreplaner i Finland 

(lärokurser) 

Elever som får spesialundervisning i Finland, skal ordinært følge de samme læreplanene 

(fagplanene) som klassen for øvrig. De skal altså undervises i de samme emnene innen hvert 

fag. For en del elever blir det åpenbart for krevende å følge de ordinære læreplanene. Da kan 

de få fastsatt en individuell læreplan som er en redusert utgave av den ordinære (individuell 

lärokurs i ett eller flere ämnen). De største gruppene her er de med 1) lese- og 

skriveproblemer, 2) matematikkproblemer, 3) muntlig uttrykksevne og 4) fremmedspråk (tall 

fra 2009). 
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Figur 6. Nedgang i antall elever med individuelle læreplaner i Finland (FOS, 2018f). 

Diagrammet ovenfor viser i hvilken grad elever med särskilt stöd har fått individuelle 

læreplaner. Den øverste kurven (blå, stiplet, markert med trekanter) viser hvor mange prosent 

av den totale elevmassen som har särskilt stöd, men ingen individuelle læreplaner. Av de 7,6 

prosentene som har særskilt støtte, er det altså over halvparten som ikke har individuelle 

læreplaner i noen fag. Den neste kurven (rød, markert med firkanter) viser hvor mange 

prosent som har fått individuelle læreplaner i noen fag (ett til tre fag). I 2017 var dette totalt 

10 429 elever eller 1,9 %. Den nederste kurven (grønn, markert med sirkler) viser tilsvarende 

tall for dem som har individuelle læreplaner i alle fag (minst fire fag). Det var totalt 7292 

elever eller 1.3 %. For de som har spesielt tilpassede læreplaner i ett til tre fag, er nedgangen 

fra 2010 til 2011 markant. Den går ned fra 15 448 til 11 302. Det er en nedgang på 27 %. 

Tallgrunnlaget her er hentet fra ni forskjellige nettsider i Finlands offisielle statistikk. Fram til 

2010 var denne statistikken delt i to kategorier: En del av lärokurserna individuella / alla 

lärokurser individuella. Fra 2011 ble statistikken noe mer detaljert med tre kategorier: 

Individuell lärokurs i ett ämne / Individuell lärokurs i 2–3 ämnen / Individuell lärokurs i 

minst fyra ämnen. For å kunne sammenligne over tidsskillet 2010-2011 har jeg slått sammen 

de to første gruppene i siste inndeling slik at én, to eller tre læreplaner er med i gruppen noen 

fag, mens mist fire emner går inn i gruppen alle fag. Uansett, så representerer de to nederste 

kurvene alle elever som har fått spesielt tilpassede læreplaner i Finland.  

I tillegg kommer noen få sterkt funksjonshemmede og alvorlig syke som ikke får en læreplan 

som tar utgangspunkt i den ordinære læreplanen. Den totale elevmassen som ikke fulgte en 
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læreplan med utgangspunkt i den ordinære læreplanen i 2017, var totalt 2078 elever eller 0,37 

%.  De utgjorde altså i 2017 totalt 2078 elever eller 0,37 % av elevmassen. Disse får isteden 

undervisning som baserer seg på elevens sterke sider og behov. Opplæringen fokuserer på 

motoriske-, kommunikative-, sosiale-, kognitive- og digitale ferdigheter. Målet er å bedre 

elevens livskvalitet og mulighet for å klare seg på egenhånd (FOS, 

2017a;Utbildningsstyrelsen, 2014). Med forbehold om at tallene fra FOS stemmer, følger 

altså over 96 prosent av alle finske elever, uten unntak, samme læreplan. 

6.5 Antallet elever som er sosialt og faglig 

ekskludert – den norske statistikken 

Et av formålene med studien var å sammenligne den finske og norske statistikken når det 

gjelder faglig og sosial integrering av elever i grunnskolen. Dessverre lar dette seg ikke gjøre 

fullt og helt fordi den norske statistikken mangler vesentlige data og kategorier. Noe av 

årsaken til at den norske statistikken er mangelfull, kan skyldes at skolene unnlater å oppgi 

data om de «elevene som ikke finnes» (Holterman og Jelstad, 2012). Noe jeg imidlertid har 

klart å finne av informasjon, ved å sammenligne data fra forskjellige kilder, er økningen av 

antall elever uten grunnskolepoeng. Utover det å presentere forskjellene i finske og norske 

data, vil dette kapittelet gjøre rede for bruk av assistenter i spesialundervisningen i Norge. 

Tilsvarende data er trolig ikke mulig å finne i Finland 

Bruk av assistenter i Norge 

I skoleåret 2018-2019 er det i alt registrert 49 755 elever, fra 1.-10. klasse, som får 

spesialundervisning med enkeltvedtak. De fleste av disse får et betydelig antall timer med 

assistent. Det er 20 967 fulltidsansatte assistenter ved norske skoler, men de skal ifølge 

regelverket ikke drive med undervisning. De assistentene som likevel underviser, på tross av 

regelverket, skal registreres som undervisningspersonale hos GSI: 

Dersom assistenter utfører undervisningsoppgaver, regnes de som undervisningspersonell som 

ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting. De føres da i linje 2 og ikke i linje 21 

(Utdanningsdirektoratet, 2019a).  

Det er totalt 3 915 lærere i den norske grunnskolen som ikke oppfyller kravene til tilsetting 

(Utdanningsdirektoratet, 2019b). Vi kan anta at dette er assistenter som underviser. Dette er et 

av mange eksempel på at GSI-data er vanskelig å forske på. Men vi har fått vite noe viktig: 
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Nesten alle de elevene som har assistent, gis ikke nødvendigvis undervisning av denne 

assistenten. GSI-data unnlater å registrere hvor mange elever som blir tatt ut av den ordinære 

undervisningen og om de får undervisning når de ikke er i klassen. Vi får heller ikke vite i 

hvor stor grad elevene følger den ordinære læreplanen. Å finne svar på 

forskningsspørsmålene tilsvarende de opplysninger man kan hente fra finsk offentlig 

statistikk, synes umulig i grunnskolens informasjonssystem GSI i Norge. 

Tabell 8. Bruk av undervisningspersonale og assistenter i grunnskolen. 

 

Tabell 10 ovenfor viser i hvilket omfang elever med spesialundervisning blir fulgt opp av en 

lærer eller en assistent. Den er satt sammen av to GSI-tabeller, linje 20–25 og 26–31. Sum 

elever i de to kolonnene er 44 % større enn det totale antall elever med enkeltvedtak. Det 

betyr at et betydelig antall elever får spesialundervisning både med lærer og med assistent. 

Prosentene i parentes kan gi en indikasjon, men de sier ikke noe eksakt om fordeling av timer. 

Én enkelt elev kan for eksempel få 40 timer med lærer pluss 200 timer med assistent. Da 

plasseres samme elev på to forskjellige linjer i tabellen. 

6.6 Sammenligning og problematisering: norsk 

kontra finsk offentlig statistikk. 

Sammenligning Norge/Finland 

Totalt for hele grunnskolen er andelen med enkeltvedtak 7,9 % i Norge mot 7,5 % med 

særskilt støtte i Finland. Disse tallene ser meget like ut. Men tar vi den faglige integreringen i 

betraktning, stiller det seg annerledes. I Finland er det, som vi har sett, 4 % som ikke følger 
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den ordinære læreplanen mot 8 % prosent i Norge. Vi må derfor også se på hvor mange som 

ikke oppnår grunnskolepoeng i Norge. 

Tabell 9. Utvikling av antall elever uten grunnskolepoeng i Norge (Statistisk sentralbyrå [SSB], 2016; Bakken & Elstad, 

2012; Statistisk sentralbyrå [SSB], 2018:11690). 

 

Tabellen viser andel og antall elever uten grunnskolepoeng i Norge. Det er elever som 

mangler karakter i flere enn halvparten av fagene (Statistisk sentralbyrå [SSB], 2016; Bakken 

& Elstad, 2012; Statistisk sentralbyrå [SSB], 2018:11690). Vi ser at antall elever med 

manglende grunnskolepoeng øker betydelig fra 2006. Dette er det samme året som vi fikk en 

økning av antall elever med spesialundervisning. Bakgrunnen kan muligens ha å gjøre med 

det Hanushek (2014) kaller for ideologisk ukorrekte undervisningsmetoder som følge av 

reformen Kunnskapsløftet. Siden hoppet fra 1,2 % i 2006 til 2,0 % i 2007 har andelen uten 

grunnskolepoeng bare fortsatt å øke. 

Sammenligner vi med tallene fra Finland i tabellen Elever som lämnat grundskolan i förtid 

läsåren 1999/2000–2016/2017 og kontrollerer for hvor mange elever som går videre til tiende 

klasse i tabell Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans 

avgångsbetyg efter landskap 2017, ser vi at tallene stemmer overens. I 2016-2017 er det 

0,54% av elevene som av en eller annen grunn har avbrutt skolegangen og ikke fått 

avgångsbetyg. Disse tallene har vært svært stabile siden år 2000, men de har steget med ca. 

0,2%. Men avgångsbetyget inneholder også noe som heter Slutvitsordet. Det forteller om 

hvordan elevene har prestert i forhold til læreplanens mål og har betydning for eleven når hun 

eller han søker videre skolegang. Slutvitsordet kan bestå av både tallkarakterer og/eller 
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verbale formuleringer. De elevene som har en individuell plan der målene avviker fra den 

ordinære opplæringen, vil med sine tall og verbale formuleringer få en utfyllende 

tilleggsanmerkning markert med (*). Hvis vi tar utgangspunkt i hvor mange elever som i mer 

enn halvparten av fagene følger den normale opplæringsplanen, kan vi grovt regnet si at det 

trolig er bare 1,3 % som ikke kan få godkjente grunnskolepoeng etter norsk standard.  

I tabellen Integrering av elever med særskilt støtte, Finland 2016 (figur 12) ser vi at det er 

42% i denne gruppen som er delvis integrert. Kanskje kan dette tallet sidestilles med de cirka 

40% av elevene med vedtak om spesialundervisning som får undervisningen utenfor klassen i 

Norge. Hvor mange elever som går i spesialskoler og hvor mange elever som går delvis i 

grupper (Haug, 2017c) utenfor den ordinære skoleklasse i Norge, har vi ikke tall på. Dermed 

kan det se ut for at tallene, med hensyn til sosial integrering, er nokså like i de to landene. 

Ser vi på tabellene Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter 

läroanstaltstyp fra 2010 til 2015 ser vi at de finske spesialskolene innen grunnskolen går ned 

fra 129 til 80 skoler. Antallet elever i disse skolene går også ned fra 6800 til 4700 elever 

(FOS, 2019b). I Norge vet vi altså ikke hvor mange elever som befinner seg i spesialskoler. 

Men vi har sett at tallene øker og at stadig flere elever som søker seg dit ( Holterman, 2015). 

Årsakene til at elever også søker seg til spesialskoler er adferdsproblemer, stress, mobbing, 

for dårlig tilrettelegging for barn med litt avvikende behov og ikke minst angst. Angst er 

provosert frem av et sterkt fokus på å prestere i fag, testing og mangel på lærerens 

tilstedeværelse (Garfjeld, 2018). At elever går på spesialskoler behøver ikke bety at de har 

behov for enkeltvedtak og egen individuell opplæringsplan. De 4138 elevene som er registrert 

i faste avdelinger for spesialundervisning har alle egen individuell opplæringsplan i minst et 

fag. Det er bekymringsfullt at også dette tallet er stigende. Tallene fra Finland og Norge er 

altså ikke direkte sammenlignbare, men noen konklusjoner kan vi trekke. Finland evner med 

det systemet de har nå, å legge ned spesialskoler. I Norge øker behovet for spesialskoler på 

grunn av at elevene ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen og blir 

syke som følge av det nye skolesystemet (Garfjeld, 2018). Bare denne ene saken alene burde 

få så stor oppmerksomhet at det ble tatt faglig gode beslutninger om hvordan skolen bør 

styres i Norge. Linje 15 i tabellen fra GSI – Organisering av spesialundervisning – viser at 40 

% av elevene med enkeltvedtak får undervisningen hovedsakelig i den ordinære klassen. Hvis 

hovedsakelig tolkes som mer enn halvparten av undervisningen, viser den finske tabellen 5 at 

det tilsvarende tallet er 39 %. Her er det også minimal forskjell. 
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7 Oppsummering og drøfting 

Med utgangspunkt i tabell 1, Idealtyper som analytisk rammeverk, vil jeg nå oppsummere 

funn og fortolkninger som er fremkommet gjennom denne studien og drøfte dem i lys av 

Klafkis pg Maroys teorier (Klafki, 2016; Maroy, 2009). 

7.1 Eierskap 

I den profesjonell-byråkratiske modellen skal eierskap og forvaltningsansvar tilhøre staten. I 

den evaluerende modellen er eierskapet i utgangspunktet statens, samtidig som andre aktører 

med ulikt eierskap kan spille inn i gjennomføringen av skoleforløpet. Ser vi på det norske og 

finske systemet, er en stor del av forvaltningsansvaret i Norge tillagt den enkelte kommunen 

eller skolen, selv om systemet reguleres av statlige lover og reguleringer (Maroy, 2009; 

Sivesind et al., 2003). 

I Finland drives 98 prosent av grunnskolene av landets kommuner. Staten og private 

organisasjoner organiserer under to prosent av grunnskolene (Utbildningsstyrelsen, 2019). 

Derfor må eierskapet kunne sies å være nærmest fullt og helt nasjonalt. Samtidig kan det sies 

å være en form for desentralisert styring fordi skolene drives av kommunene og ikke av 

staten. Kommunene må forholde seg til et relativt detaljert lov- og læreplanverk i sin 

organisering av skolen. Samtidig vil det faktum at grunnskolene drives av kommunene uten 

sterk form for resultatstyring, være et utrykk for en stor tillit til profesjonens forvaltning av 

skolen, og vil således kunne høre innunder den profesjonell-byråkratiske modellen (Maroy, 

2009). 

Finske lærere er pålagt et stort ansvar for elevene (Se kapittel 5). Det er lagt opp til og 

forventet at lærere skal håndtere ansvaret innenfor rammene som er satt (se kapittel 5, 5.1.1- 

5.1.6). Staten går sjelden inn og straffer lærerne, og aldri for å få dem til å prestere bedre. Det 

er lærerutdanningen og kollegialt samarbeid som skal sikre kvalitet og gjøre det mulig for 

lærere å bære det ansvaret de har. Det at Finland ikke har innført ordet accountability i sine 

læreplaner, som innebærer at læreren står juridisk ansvarlig for minstestandarder når det 

gjelder elevens måloppnåelse og trivsel, men isteden baserer seg på samarbeid og tillit (se 

kapittel 5.2). Mye tyder på at staten har beholdt hovedansvaret og således eierskapet – og 
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samtidig delegert ansvar, noe som helt klart er i tråd med idealtypiske kjennetegn på en 

profesjonell-byråkratiske modell (Maroy, 2009). 

Ifølge SSB har vi 96 prosent offentlige grunnskoler i Norge, men det har vært en økning av 

private grunnskoler i Norge gjennom det siste tiåret (Holterman, 2016). I Norge drives 

grunnskolene av den enkelte kommunen i rammen av statlige bestemmelser (Vik, 2016). 

Denne koblingen mellom stat og kommune kan tolkes i retning av at staten har tillit til 

profesjonen og at styringsformen derfor kan være i tråd med en profesjonell-byråkratisk 

modell (Maroy, 2009). Likevel vet vi at nye styringsformer har fått mer innpass i Norge 

gjennom de siste tiårene. Det gjelder ikke minst en evaluerende stat-modell som innebærer 

økt bruk av tester og vurderinger i styring av skolen. Lærere mener denne praksisen er et 

problem fordi den stjeler av tiden som burde vært brukt til samarbeid om undervisning og fag-

didaktisk planlegging (se kapittel 4.3.1). Vi har også sett at fokuset på eleven som rettssubjekt 

har økt etter at staten har desentralisert ansvaret i systemet., og videre at lærere holdes juridisk 

ansvarlig for minstestandarder i elevtrivsel og måloppnåelse (se kapittel 4.3.2) (Andenæs & 

Møller, 2016). At vi for eksempel har en økning av private skoler, og ikke minst barnehager, 

kan tyde på at også Norge beveger seg i retning av en kvasi-markedsmodell (Maroy, 2009), 

men det finnes ingen hard konkurranse mellom tilbydere som kjennetegner en slik modell (se 

tabell 1 om eierskap, rad 1). 

7.2 Styring og tillit 

I kapittel 1.4 og 2 har vi sett at det finnes ulike modeller for styring av utdanning. For å 

ivareta likhetsidealer som sosial og faglig integrering i skolen, er den profesjonell-

byråkratiske modellen regnet for å være godt egnet. Det er fordi den evaluerende og 

kvasimarkeds-modellen har idealtypiske egenskaper som skaper muligheter og behov for å 

anvende en ytre differensiering i organisering av elevene (Klafki, 2016; Maroy, 2009). Når vi 

i kapittel 4 og 5 iakttar hvordan Finland og Norge forvalter utdanningspolitikken, ser vi at 

begge landene kjennetegnes ved at de fortrinnsvis styrer etter en profesjonell-byråkratisk 

modell. At begge landene går inn for å ha en enhetsskole er vesentlig i denne sammenhengen 

(Klafki, 2016; Maroy, 2009). 

Den finske grunnskolen er basert på prinsippet om enhetsskole. Skolesystemet er bygd opp 

over lang tid, samtidig som det ideologiske grunnlaget for integreringspolitikken har endret 
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seg, ikke minst ved å legge vekt på miljømodellen (se hele kapittel 5 og 6).  I løpet av få år 

har Finland avviklet parallellskolesystemet (se kapittel 5, 5.1.1 og 6). De satser nå på en 

integreringsprosess der skolen skal tilpasse seg elevens behov både faglig og sosialt (se 

kapittel 5.1 til 5.4). I kapittel 6.1 ser vi i tabell syv at en femtedel av alle elever til enhver tid 

befinner seg i den gruppen som har deltidspesialundervisning. Det er en meget fleksibel 

ordning som tillater at man, ved behov, kan flytte elever til grupper som får intensiv 

oppfølging for å unngå at de havner i kategorien som gjør at de må ha enda sterkere former 

for tilrettelagt undervisning på mer permanent basis. Det overraskende her er at over 

halvparten av dem som deltar i deltids-spesialundervisning, er vanlige elever som ikke 

tilhører kategoriene intensifierat/särskilt stöd. Denne ordningen er solid forankret i de finske 

styringsdokumentene (se hele kapittel 5.1). 

Både hensynet til den obligatoriske bruken av indre differensiering som ordinær 

undervisningsmetode og den fleksible bruken av indre differensiering kombinert med flere 

intensive tiltak – er helt i tråd med det Klafki (2016) beskriver som sentrale elementer i en 

god enhetsskole. Første hensyntagen ved sosial tilhørighet er at elevene i det minste har en 

felles gjennomgang i løpet av en undervisningssekvens i ordinærklassen. I Finlands meget 

fleksible støttesystem ser det ut for at de gjør det de kan for at alle elever skal oppleve 

integrering på nærskolen. Når vi sammenligner det statistiske materialet i hele kapittel 6, også 

opp imot den omtalte empirien av norsk og finsk undervisningspraksis, ser vi at den største 

forskjellen mellom Norge og Finland ligger i den måten de gis støtte på. Det er altså store 

forskjeller mellom landene i måten tilpasset opplæring og spesialundervisning blir organisert. 

Har for eksempel Norge noe som tilsvarer intensivert støtte? I Finland utgjør de som får 

intensivert støtte 9 % av elevene, i tillegg kommer 7,5 % med vedtak om særskilt støtte. I 

Finland deltar også en betydelig andel «ordinære elever» i grupper som får deltids-

spesialundervisning i løpet av skoledagen. Bruk av godt skolerte lærere (spesialpedagoger) i 

Finland kontra ufaglærte assistenter i Norge er en påfallende avsløring om hvordan den 

politiske forvaltningen kan regulere faglig og sosial integrering (se kapittel 4.2.2). Målet med 

de finske skolereformene på 1980 og 90-tallet var å gå over fra en tradisjonell læreplan som 

fremdeles var detaljstyrt med hensyn til hva som skulle undervises, til en evalueringsform 

hvor skolene skulle vurderes med landsdekkende tester. På dette tidspunktet utformet finske 

myndigheter mer åpne læreplaner uten et detaljert innhold, samtidig som nasjonale prøver 

ikke ble noe av (se kapittel 5). Her har Finland skilt lag med globaliseringstrender som 

spesielt fremhever viktigheten av å bruke evalueringsverktøy for å kontrollere prosesser og 
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resultater ut fra det ansvaret myndighetene har delegert nedover i systemet (Andenæs & 

Møller, 2016; Sivesind, Afsar et al., 2016). Et resultat av denne utviklingen bidro til nye 

læreplaner med fokus på undervisningsmål og innhold på 2000-tallet. 

Finland som er opptatt av å være på banen internasjonalt og ivareta  et globalt perspektiv, 

nyter samtidig godt av andre lands forskning. Samtidig har de et handlingsrom som forvaltes 

nasjonalt, med støtte fra landets velgere. Myndighetene skaper derfor noen rammer som nye 

ideer og ny forskning må innordnes til (se kapittel 5.2). Når Sahlberg holder foredrag i USA, 

sier han at de forvalter egen forskning dårlig, samtidig som finnene vitebergjerlig tar 

erfaringene med seg hjem og forandrer dem til gull (Sahlberg, 2015). 

Stor grad av desentralisering og delegerte oppgaver krever kunnskap og profesjonalitet på alle 

nivåer. Finske myndigheter har svart på denne utfordringen ved å satse på lærerutdanningen 

for å utvikle en kvalifisert lærerstand (Hausstätter & Sarromaa, 2008a). Som det finske 

regelverket viser (se kapittel 5.1), er skolen forvaltet hierarkisk med lover og forskrifter. Det 

danner en buffer rundt et profesjonelt handlingsrom og muliggjør realisering av likhetsidealer 

(Klafki, 2016; Maroy, 2009). De omfattende og enhetlige reguleringene i 

styringsdokumentene i 2010, som klart vektlegger at læreren skal ha en høy grad av autonomi 

og at elevene til enhver tid skal vurderes i lys av perspektivet om indre differensiering, er i 

denne sammenhengen helt sentralt (se kapittel 5 til 5.1.6). For at flest mulig skal gis 

muligheten til å få realisert sitt potensiale i skolen, har vi sett at Finland praktiserer positiv 

økonomisk skjevfordeling, for å utjevne sosiale forskjeller (se kapittel 5.2 og 5.3). Et annet 

svært interessant trekk ved finsk utdanningspolitikk er at myndighetene gjennom detaljrike 

bestemmelser, har endret seg i motsatt retning av det andre nordiske land har gjort (Sivesind 

& Wahlstrøm, 2016). I Norge har nye bestemmelser om ansvarsforholdet ved integrering i 

fellesskapet, vært etterspurt (se kapittel 4.1 og 4.4.1). 

Økt integrering i fellesskapet er noe finnene har arbeidet med i sirka femti år (se hele kapittel 

5). For de finske spesialundervisningselevene, har utfyllende reguleringer i 

styringsdokumentene ført til økt sosial integrering uten at dette ser ut til å ha gått ut over den 

faglige integreringen (se spesielt kapittel 5.1.1 og hele kapittel 6). I Finland har de endret sin 

ideologi fra å tro på en medisinpatologisk modell – der enkeltindivider må behandles for 

biologiske og sosiale vansker, gjerne utenfor felleskapet – til en praksisnær tilnærming som 

legger vekt på differensiert undervisning i felleskapet (se kapittel 5.4) (Hausstätter, 2012). 
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Ved å legge forholdene godt til rette for at det er læreren som i utgangspunktet skal løse slike 

problemer, får man ifølge Klafki (2016) mer ut av befolkningens talent.  

De finske styringsdokumentene har fyldige beskrivelser, som ikke overlater 

forvaltningsansvaret av integrering i fellesskapet og fagene til en desentralisert 

beslutningspraksis (se hele kapittel 5.1 og spesielt 5.1.4). Det relateres til den profesjonell-

byråkratiske modellen der likeverdsprinsippet skal etterfølges (Maroy, 2009). I en analyse av 

statistikken over faglig og sosial integrering, har det vist seg at den finske måten å forvalte 

utdanningspolitikken på har gitt resultater. Finnenes sterke fokus på deltids-

spesialundervisning, en oppstramming av den profesjonell-byråkratiske modellen, et 

bunnsolid fagmiljø og gode samarbeidsforhold har gitt resultater. De viser fremragende 

resultater med hensyn til sosial og faglig integrering (Se hale kapittel 6). 

I mange land synes det å være en oppfatning at det blir for tungvint, kostbart eller for 

ansvarsfullt å drive skole etter en profesjonell-byråkratisk modell (Maroy, 2009). 

Målingssystemer skal bidra til kvalitet gjennom utbytteorientering og New public 

management (NPM). Konsekvensen blir da at desentraliseringen medfører en pulverisering av 

ansvar. En slik tendens har også blitt avdekket i Norge (Elstad, Hopmann, Langfeldt, & 

Sivesind, 2008; Kleven, 1997; Østerud, 2016). I Finland synes den profesjonell-byråkratiske 

modellen, med et enhetlig regelverk, å være styrket på 2000-tallet (Utbildningsstyrelsen, 

2010). Det fordi de innså at kombinasjonen av desentralisert beslutningsmyndighet og 

spesialpedagogenes sterke stilling førte til økt grad av ytre differensiering (se kapittel 5). 

Finland behandler i utgangspunktet alle skoler likt, men praktiserer også positiv 

skjevfordeling for å utjevne sosiale forskjeller (se kapittel 5.1.3, 5.2, 5.4). Den finske skolen 

preges også, som vi har sett, av en stabil kurs og gode samarbeidsforhold over tid mellom 

statlige og lokale aktører – noe som anses viktig for en god utvikling av skolesektoren 

(Klafki, 2016; Maroy, 2009). Vi har også sett at samarbeidet mellom politikere, lærere, 

skolens ansatte og forskningsmiljøene i Finland fungerer meget godt. Et slikt samarbeid er et 

klassisk eksempel på godt lagarbeid innenfor den profesjonell-byråkratiske modellen (Klafki, 

2016; Maroy, 2009). Selv om et slikt samarbeid også kan sies å eksistere i Norge, er likevel 

den finske modellen ansett som et foregangseksempel. Til sammenligning med Norge, skrives 

det for eksempel at samarbeidet mellom stat og skole alltid vært godt i Finland (Hausstätter & 

Sarromaa, 2008a). 
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Vi så i kapittel 4.2.1 at det norske Utdanningsdirektoratet har definert likeverdsprinsippet så 

åpent at det kan være mulig å tolke handlingsrommet bredt. Til forskjell fra Norge har man i 

Finland bevisst satset på tydelige formuleringer i styringsdokumenter for å sikre alle elever et 

integrerende og enhetlig tilbud (se hele kapittel 5 og spesielt 5.4 og 8.1.2). De norske 

styringsdokumentene har derimot gjort det mulig å bruke assistenter i stedet for 

undervisningspersonale i timer som er avsatt til spesialundervisning etter enkeltvedtak (se 

kapittel 4.2.2). Forskning viser at bruken av assistenter er høy og at mange 

undervisningstimer blir avlyst og ikke blir tatt igjen på et senere tidspunkt (se kapittel 4.4.1). 

Det at undervisningstimer som er avlyst ikke blir tatt igjen på et senere tidspunkt, vitner også 

om en forvaltning som er lite regulert – slik det burde være i en profesjonell-byråkratisk 

modell (som Norge stort sett følger) – dersom hensikten er likebehandling (Maroy, 2009). 

Det er lite som tyder på at vi har et enhetlig lovverk i Norge som skal sørge for at alle elever 

har like muligheter til å få realisert sitt potensiale maksimalt (se kapittel 4.4.2). Dette har blant 

annet å gjøre med en læreplan som har svært generelle kompetansemål som kan fortolkes i 

ulike retninger. I den norske læreplanen er retten til spesialundervisning kun omtalt i en 

setning. De andre tynne bestemmelsene om denne ordningen relateres i styringsdokumentene 

til organiseringen av spesialundervisningen. Men her er det også lagt inn en klausul om at 

reglene kun gjelder hvis det passer. Denne typen prinsipper er lite forenlig med en 

profesjonell-byråkratisk modell som legger vekt på at staten skal regulere for å sikre en 

enhetlig praksis (Maroy, 2009). 

For Norges del har jeg pekt på flere eksempler hvor samarbeidsklimaet, både mellom stat og 

profesjon, mellom sakkyndige og lærere, samt innad på skolene, kunne vært bedre (se kapittel 

4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1 og 8.1.3). Vi har også sett at det er flere årsaker til mangelfullt 

samarbeid. Én forklaring er knyttet til den norske ordningen med rammefordeling. Dette 

prinsippet fører, til, som vi har sett, en uenighet om hvordan oppgaver skal prioriteres. 

Valgene som gjøres kan få direkte konsekvenser for et integreringsarbeid, i og med at 

ressursene vil måtte anvendes der behovene er størst. Resultatet kan også bli «billige 

hjelpetiltak» når ressursene ikke strekker til og da med sosial reproduksjon som resultat. 

Norske lærere er også pålagt mye ekstraarbeid i form av rapporteringsrutiner som stjeler av 

tiden til kollegialt samarbeid. Denne form for rapportering strider både mot kravet til 

lagarbeid i den profesjonell-byråkratiske modellen og til Klafkis grunnlag for skoleutvikling 

og indre differensiering (Klafki, 2016; Maroy, 2009). At skolene er pålagt 
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rapporteringsrutiner kan sies å være et utslag i fra implementeringen av en evaluerende 

modell (Maroy, 2009). 

Vi skal i kapittel 8.1.2 også se at det lovpålagte samarbeidet mellom PPT og elev/foreldre ofte 

blir neglisjert. At PPT i liten grad følger loven på dette punktet og praktiserer den 

medisinpatologiske modellen framfor miljømodellen, kan på ingen måte forenes med 

handlingsrommet i en profesjonell-byråkratisk modell fordi praksisen er ekskluderende (se 

kapittel 4, 4.1, 4.4.2, 6.5 og 6.6). Fordi dette er en praksis PPT selv velger, selv om forskere 

på det sterkeste har frarådet det, har vi en medisinpatologisk ekskluderingspraksis som fører 

til at mange ikke får undervisning av en godkjent lærer. Denne formen for praksis kan etter 

mitt skjønn føres tilbake til systemer etablert før vi fikk en enhetsskole (se kapittel 4.4.2, 6.5, 

6.6 og hele kapittel 8). 

I kapittel 4.2.2 har vi sett at det stilles få konkrete krav til forvaltningen av 

spesialundervisning. Eksempelvis er unntaksbestemmelsene utformet slik at det ved behov, 

være seg om de er fundert i lærermangel eller dårlig økonomi, kan benyttes assistenter i stedet 

for lærere. I kapittel 4.4.2 har vi sett at opp imot 40 prosent av all spesialundervisning aldri 

blir gjennomført. Videre har vi sett at, i de timene som blir gjennomført, 40 prosent av 

elevene ikke har en lærer til stede, – i stedet har de en assistent. Det finnes fortsatt unntak i 

lovverket som impliserer at en del elever ikke har rett til en godkjent lærer når det er avsatt 

timer til spesialundervisning. Jeg har ingen andre alternativer for å plassere en slik politisk 

forvaltning, enn i en lite integrerende modell. Dette kan begrunnes med at PPT praktiserer en 

medisinpatologisk modell og fordi regelverket ikke sikrer alle et enhetlig skoletilbud slik det 

bør praktiseres i en enhetsskole (Maroy, 2009). 

Til en viss grad er den norske skolen styrt hierarkisk. Men statens ansvar for at alle behandles 

likt, er skjøvet nedover i systemet uten klare normer og prinsipper slik Finland praktiserer sin 

modell. Mulighetsrommet for ansvarsfraskrivelse i Norge fører også til en form for 

konkurransemodell som ikke er forenlig med profesjonell-byråkratiske prinsipper. Det gjør 

heller ikke rammefordelingsprinsippet når bevilgningene fra staten er så små at det ikke 

muliggjør å praktisere en positiv skjevfordeling der behovet er størst (Se kapittel 4.2). Da 

ender systemet i det Carnoy kaller en finansmodell som er uforenlig med barnekonvensjonens 

artikkel 28 (Se kapittel 4.2.1 og 8) (Carnoy, 1999) (se tabell 2 om styring og tillit, rad 2). 
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7.3 Evaluering og differensiering 

Klafki (2016) har vist til flere muligheter for å evaluere elevenes utvikling og samtidig ivareta 

faglig og sosial integrering i fellesskapet. Forutsetningen er at det profesjonelle skjønnet, 

eksemplarisk læring og refleksjonsteorien i Klafki (2016) legges til grunn for en modell for 

indre differensiering som gjelder de overordnede prinsippene i all opplæring (se kapittel 3.1 

til 3.1.1). Det eksemplariske lærestoffet er essensielt for ha noe å bygge indre differensiering 

på. Vi kan si at Klafki (2016) er opptatt av både evaluering og empirisk forskning hvis den 

legges til grunn for læreres didaktikk i praksis. Den såkalte pedagogisk-analytiske metoden 

tar sikte på å at elevene skal få utviklet sine potensialer på best tenkelig måte (Se kapittel 

3.1.1 og 3.1.2), samtidig som den bygger på et integreringsprinsipp der det ikke er meningen 

at alle elever skal lære nøyaktig det samme. Jeg synes derfor denne evalueringsform stemmer 

godt overens med den profesjonell-byråkratiske modellen som fremmer slike likhetsidealer. 

Det finnes også en annen evalueringsprosess som går ut på å bruke standardiserte tester for å 

kartlegge opplæringsmål/benchmarks. Denne metoden stemmer overens med den evaluerende 

modellen (Maroy, 2009). Metoden knyttes også til den læringsmålorienterte didaktikken. Der 

defineres opplæringsmålene på en slik måte at de utelukker å beskrive opplæringas innhold 

(se kapittel 2.2.1). I de nye testsystemene er de tradisjonelle allmendanningsmålene redusert 

til oppnådde basisferdigheter i enkelte fag (se kapittel 3.2.1). Da kan man argumentere for at 

integreringsidealer blir redusert til inkluderingsidealer, som forutsetter standarder for læring, 

som igjen skaper de samme forventningene om at alle skal lære det samme og bli mer og mer 

like. Denne tenkningen har sitt utspring i en humankapitalteori og utformes for å etterkomme 

det man tror er næringslivets behov i fremtiden, til noe som kan relateres til den evaluerende 

modellen (Maroy, 2009). Med et slikt utgangspunkt vil ifølge Klafki (2016) det autonome 

handlingsrommet, som er essensielt med tanke på indre differensiering, ikke være til stede (se 

hele kapittel 3.2). Dessuten vil behovet for ytre differensiering øke fordi undervisningen skal 

være tilrettelagt forskjellige egenskaper i elevgruppen (Klafki, 2016), eller fordi det er et 

politisk ønske å skille ut enkelte grupper av elever fra statistikken (Se kapittel, 3.2.1, 4.2.1, 

4.2.2, 4.3.3, 4.4.1 og 8.1.2). For Klafki (2016) handler ikke integrering bare om deltakelse i 

felleskapet. En forutsetning for læring er at vanskelighetsgrad og oppgavemengde blir nøye 

vurdert ut ifra den enkelte elevens erfaringsverden (se kapittel 3.1.1). For hver enkelt 

undervisningsekvens skal læreren vurdere hvor mye fundamentum og additum som vil være 

best egnet for at den enkelte eleven skal få utviklet sitt potensiale maksimalt (se kapittel 
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3.1.3). Dette for å unngå at elevene underpresterer og/eller blir satt i bås.  Både Dale (2011) 

og Klafki (2016) mener at en rekke læreplaner har gått bort ifra å lære barn fagene gjennom 

en systematisk oppbygning fordi man tror at ikke alle klarer å forstå teori. Som eksempel 

trekker Klafki (2016) fram et syn på at jenter ikke kan lære seg matematikk. Bruner i Klafki 

(2016) mener at slike oppfatninger er helt feil (se kapittel 3.1.2). Man kan lære barn svært 

mye, bare man tar utgangspunkt i barnets erfaringsverden og bygger opp forståelsen 

systematisk (Klafki, 2016). 

Vi har i kapittel 3.1 til 3.1.1. sett hva Klafki (2016) skriver om indre differensiering og ut fra 

egne analyser, har jeg funnet ut at den finske praksisen trolig bygger på noe av den samme 

tankegangen. Det er fordi den finske læreplanen presiserer at alle lærere skal praktisere indre 

differensiering, og at det som læreren særlig kan differensiere innenfor ordinær undervisning, 

er innhold, allsidige arbeidsmetoder, materiale, temavalg, veiledning, tidsbruk og individuelle 

oppgaver (se kapittel 5 for historisk tradisjon og 5.1.1, 5.1.5 og 5.1.6 for formuleringer i 

læreplanen). I Finland er de også opptatt av at barnet skal yte sitt beste (se kapittel 5.2). Med 

reformen av 2010 ble det innført et fleksibelt støttesystem som skal ivareta elevens behov så 

fort et problem oppstår (se kapittel 5.1 til 5.2). Reformen la vekt på at eleven i hovedsak 

skulle være i ordinærklassen, men også at de aller fleste elever skulle følge den ordinære 

læreplanen (se kapittel 5.1.1). Selv om jeg ikke har intervjuet finske lærere, virker det rimelig 

å tro at de praktiserer indre differensiering også med tanke på det rent faglige. En slik 

antagelse kan støttes av at finske lærere har en lang tradisjon for å vurdere elever ut fra 

pedagogiske formål (Hausstätter & Sarromaa, 2008a).  

Etter andre verdenskrig ble det bred politisk enighet om at et lite land som Finland måtte satse 

på likhet/equality i utdanningen for å ivareta landets økonomiske framtid. Det var den gangen 

harde politiske debatter i Finland. Da ble det diskutert om parallellskolesystemet, der ti år 

gamle barn selv måtte avgjøre om de skulle gå videre til en yrkesutdannelse eller allmenne 

fag, skulle avvikles eller ikke. Men Finland etablerte enhetsskolen i 1977, og det ser ikke ut til 

at de har inngått noen kompromisser som tar utgangspunkt i at noen barn ikke kan lære seg 

teori (se kapittel 5 og 5.2). Den politiske forvaltningspraksisen med gjennomføring av den 

nye reformen er derfor i samsvar med den profesjonell-byråkratiske-modellen som vektlegger 

enhetsskolen og integreringsprinsippet (Maroy, 2009). Myndighetene har dessuten vært 

skeptiske til å følge anbefalingen om å gå over til en læringsmålsorientert didaktikk (se 

kapittel 4.2). 
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I Finland gjennomføres det ingen nasjonale tester av grunnskoleelever, hvor resultatene blir 

publisert i offentligheten og hvor slike sammenlikninger blir anvendt til styringsformål (se 

kapittel 5.3). Evalueringen baserer seg ikke på standardiserte tester (se kalittel 5.4 og 6.6). Det 

er lærere som autonomt vurderer eleven underveis og setter karakterene ved avsluttet 

grunnskole i henhold til de opplæringsmålene som er fastsatt i læreplanen (Finnish National 

Agency for Education, 2014). En slik praksis befester tilliten til læreren som profesjonell 

yrkesutøver, slik den blir praktisert i en profesjonell-byråkratisk modell (Maroy, 2009). Den 

politiske forvaltningen i Finland legger vekt på at lærerene autonomt skal evaluere elevenes 

fremgang ved hjelp av kjente pedagogiske undervisningsmetoder som indre differensiering. 

Opplæringsmålene i Finland er bredt definert og det er vektlagt å stimulere elevens sterke 

sider. Det er forenlig med Klafki (2016) og metoden indre differensiering. 

I Norge har vi et noe annet system med kontroll gjennom landsdekkende nasjonale prøver (se 

kapittel 4.3.2). Det innebærer at elever på 8. og 9. trinn ikke bare skal vurderes av sine 

respektive lærere, men delta på standardiserte tester. På det 10. trinnet skal elevene i tillegg ha 

en skriftelig eksamen som er utformet av sentrale myndigheter (Utdanningsdirektoratet, 

2017). En slik vurderingsform relateres også til den evaluerende modellen, fordi eksternt 

utformede tester er med på å danne grunnlaget for karaktergivningen. 

I Norge er det lagt opp til en vurderingspraksis der lærerene skal sjekke om elevene har 

oppnådd konkrete opplæringsmål/benchmarks. Opplæringsmålene er definert smalt fordi 

elevene skal kunne testes etter gitte standarder (se kapittel 4.3, 4.3.1 og 4.3.2). Denne 

forvaltningspraksisen er et idealtypisk kjennetegn i den evaluerende modellen (Maroy, 2009). 

Fordi standardene er så smalt definert, er det mange elever som ikke lærer seg fagets 

grunleggende fundament – de lærer bare de teknikkene de trenger for å finne rett svar (se 

kapittel 4.4.1). Forskere mener at den sterke målfokuseringen høyst sansynlig bidrar til et økt 

behov for spesialundervisning/nivådifferensiering og at antallet som ikke oppnår 

grunnskolepoeng i Norge øker (se også kapittel 4.4.1, 4.4.2 og 6.6). Praksissen er således ikke 

forenlig med Klafki (2016) kategoriale dannelsesteori om integrering. 

Som vi har sett, har ikke indre differensiering blitt vanlig praksis i ordinærklassen etter 

innføringen av Kunnskapsløftet (Haug, 2015a, 2017a, 2017c). I Norge er det 

spesialpedagogene som har fulgt opp en slik praksis. Det kan også ha en sammenheng med 

lærerenes faglige forankring til å planlegge undervisning. De finske småskolelærerene er 

drillet i å analysere elevenes utvikling ved hjelp av metoden indre differensiering. Norge har 
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tidligere kun hatt en treårig lærerutdanning. Men selv nå – med det nye femårige 

masterstudiet som ble lansert i 2017, inneholder ikke utdannelsen et eneste poeng i 

spesialundervisning (se kapittel 4.4.3) . Det politikerene legger til grunn for lærerutdanningen 

i Norge, er ifølge Wågås forskning, en evidensbasert tilnærming med et sterkt fokus på 

elevenes prestasjonstester (Wågsås, 2012). En slik tilnærming er ikke forenlig med Klafkis 

metode, der innholdet må defineres før målet (Klafki, 2016). I Norge har myndighetene 

tydeligvis ikke sett betydningen av indre differensiering som en nødvendig praksiss. Klafki 

(2016) skriver at indre differensiering sjelden praktiseres fordi metoden ikke får den brede 

oppslutningen den må ha (se kapittel 5 og 3.2.1). Selv om metoden indre differensiering ikke 

er utdypet i den norske læreplanen slik som i den finske, har departementet utarbeidet 

Veilederen spesialundervisning som oppfordrer til å praktisere tilpasset opplæring i 

felleskapet, med indre differensiering som metode (se kapittel 4.2.1). Men det ser ikke ut som 

at det er politisk vilje i Norge til å utdanne lærerene til å beherske en form for indre 

differensiering, slik Klafki (2016) taler varmt for. 

For Klafki (2016) er det viktig at det eksemplariske læringstoffet velges ut før man definerer 

de konkrete målene for den enkelte opplæringsekvensen. Det er fordi en læringsmålsorientert 

didaktikk, som definerer mål først, kan føre til at eleven blokkerer for forståelse av fagets 

systematiske oppygning. Ifølge Klafki (2016) skal didaktikken og i all undervisning bygge på 

en idé om danning Klafki (2016), vil med sin kritisk-konstruktive teori styrke og beskytte 

menneskets frihet til medbestemmelse, sevbestemmelse og solidaritet. Forskere sier at 

kunnskapsynet er endret i Norge som en konsekvens av teknologiutvikling og 

samfunnsforhold, og at vi har forlatt fokuset på allmenkunnskapen til fordel for en teknisk-

instrumentell tilnærming som skal gi gode skår på PISA-målinger. Da vil man ifølge 

forskerene forlate den kontinentale tenkningen, didaktikken vil endres og pedagogikken 

reduseres til en stand-up pedagogikk som skal forbedre elevenes tekniske ferdigheter (se 

kapittel 4.3.2) (Berit & Britt Ulstrup, 2007; Engelsen & Karseth, 2007; Hopmann, 2003; 

Sivesind et al., 2003). Mister man forankringen til den kontinentale didaktikken, vil ikke det 

handlingsrommet som man må ha for å praktisere indre differensiering, ifølge Klafki (2016), 

være til stede. 

Det virker ikke innlysende hvorfor departementet oppfordrer lærere til å benytte indre 

differensiering og lovfester retten til tidlig innsats, hvis det ikke lar seg forene med 

utdanningspolitikken som blir ført. Tilpasset opplæring er et mangetydig begrep. Begrepet 
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kan gi inntrykk av at opplæringen blir individuelt tilpasset hver enkelt elev som Veilederen 

spesialundervisning anbefaler – i form av indre differensiering. Men tilpasset opplæring 

behøver ikke forekomme som indre differensiering. I et smalt perspektiv kan tilpasset 

opplæring bety at hver og én elev arbeider med sitt og at læreren kun har en veilederrolle (se 

kapittel 4.1.4). Forskningen på tilpasset opplæring viser at en undervisningspraksis basert på 

en smal forståelse av begrepet, fører til at mange elever ikke finner motivasjon til å prestere. 

Det gjelder spesielt guttene (Haug & Nordahl, 2009). Samtidig er det et spørsmål om 

styringsdokumentene og lærerutdanningen legger til rette for god praktisering av tilpasset 

opplæring i fellesskapet ( Bachmann & Haug, 2006). 

I de finske styringsdokumentene ble det i 2010 tilført fyldige og enhetlige bestemmelser som 

regulerer tilpasset opplæring i fellesskapet på mange måter (se kapittel 5.1 til 5.1.6). Spesielt 

viktig synes reglene rundt den fleksible støtteordningen som alminneliggjør 

støtteundervisning i tilknytning til fellesskapet, være av stor betydning (se hele kapittel 6). De 

gjeldende nye og gamle reglene i Norge ser ikke ut til å ha ført til et tilsvarende resultat (se 

kapittel 6.5, 6.6, fra 4.2 til 5 og hele kapittel 8). De norske reglene har ikke et enhetlig preg 

som er i samsvar med likhetsidealene i en profesjonell-byråkratisk modell. 

Det ser ut for at Finland i større grad har bygget videre på den kontinentale tradisjonen som 

vektlegger danningsinnholdets struktur og lærerens autonome vurderingspraksis ( Bachmann, 

2005). Norge har gått bort fra formålsorienteringen. Isteden har politikere importert ideer fra 

den angloamerikanske tradisjonen, som tar utgangspunkt i vurdering for læring og testing av 

observerbare kunnskaper og ferdigheter (Andenæs & Møller, 2016). Der er læreres didaktiske 

ansvar redusert til at de blir gode vurderere, som er ansvarlig for å utforme standardiserte 

kompetansemål samt å fortelle eleven hvor hun befinner seg med hensyn kravene (Maroy, 

2009) (se tabell 3 om evaluering og differensiering, rad 3). 

7.4 Læreplantyper 

Den kontinentale didaktikk-tradisjonen tilbyr teorier og modeller om måter man planlegger og 

organiserer undervisning på. Betingelsene er normative, formålsorienteringen er sterk og 

undervisningen bygger på et klart definert innhold. Denne form for didaktikk gir rom for 

narrative faglige drøftinger om både innhold og metode (Klafki, 2016; Sivesind et al., 2003). I 

den senere tiden har det kommet en ny type læreplan som angir målbare standarder for 
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kompetanse, samtidig som staten fraskriver seg ansvar og regulerer et utvidet ansvarsområde 

til den enkelte kommunen og skolen. Fokus er rettet mot utbytte av elevens kognitive 

læringsprosesser i et livslangt perspektiv (Keiding, 2013; Sivesind et al., 2003) 

Finland har en nasjonal læreplan som både er innholds- og metodeorientert. Den oppfordrer til 

en autonom skjønnsbasert undervisning og generelt sett foregår profesjonsutøvelsen innenfor 

klart definerte rammer. Læreplanen er både normativ og regulativ med sine danningsidealer, 

vekt på samarbeidsformer, rutiner, opplæringsmetoder og fokus på innhold. Læreplanen 

vektlegger en bred tilnærming til opplæringsmål, samtidig som den understreker en 

integrerende tilpasset opplæringspraksis. En slik orientering skal sørge for at et hvert barn 

føler seg sett og godt ivaretatt og som kan få utvikle eget potensiale maksimalt. Den finske 

læreplanen må derfor betraktes som avledet av en kontinental tradisjon, slik den gjenkjennes i 

den profesjonell-byråkratiske modellen (Se hele kapittel 5.1). 

Med den norske læreplanen Kunnskapsløftet fra 2006, ble det implementert et systemskifte 

der ideen om målbare standarder for læring av grunnleggende ferdigheter og et ønske om å 

forbedre læringsutbyttet erstattet det brede danningsidealet som tidligere ble muliggjort 

gjennom rammer og et definert innhold. Spesialundervisning er i dette læreplanverket blitt 

viet liten plass og retten til tilpasset opplæring er utydelig definert (se kapittel 4.2.1 og 4.2.3). 

Jeg finner derfor mange elementer i dette læreplanverket som er i strid med den profesjonell-

byråkratiske modellen. (se tabell 4 om eierskap, rad 4). 

7.5 Offentliggjøring og transparens 

Som vi har sett, er tillit til den autonome læreren, ifølge Klafki (2016) og Maroy (2009), en 

betingelse for realisering av den profesjonell-byråkratiske modellen. En statlig eid og forvaltet 

utdanning, forutsetter på samme tid et handlingsrom som læreren må ha for å kunne 

gjennomføre indre differensiering i ordinærklassen. Den finske læreren har stor tillit i 

befolkningen og blant landets ledende politikere (se kapittel 5, 5.3 og 5.4). Finske skoler og 

lærere høster stort sett bred anerkjennelse. Denne tilliten er ifølge Klafki (2016) en 

forutsetning for godt samarbeid og en autonom profesjonsutøvelse og som kan føre en 

lærerstand inn i en sunn utvikling. Det er ikke på samme måte tilfelle for den norske skolen 

der lærerne jevnlig kritiseres for ikke å tilpasse undervisningen til elevenes behov. Norske 

politikere har svart med desentralisering av makt og ansvar på læreplanområdet, men samtidig 
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økt kontroll i form av evalueringer (Hausstätter & Sarromaa, 2008a), (se kapittel 4.3 og 

4.3.1). I Norge ser vi en tendens der en myk ansvarliggjøring av lærere og økte kontroller blir 

stadig mer vanlig, særlig etter at Nasjonalt tilsyn ble opprettet (Se kapitel 4.3). Det er helt i 

tråd med den evaluerende modellen (Maroy, 2009), Denne ansvarliggjøringen og den økte 

kontrollen kommer på kollisjonskurs med det autonom-pedagogiske perspektivet (Klafki, 

2016). 

For Finlands del har vi sett at det i stor grad er profesjonen selv som definerer skolens 

problemer og at politikerne nærmest pliktskyldig utformer de styringsdokumentene fagmiljøet 

vil ha – innenfor gitte pålegg om integrering og en enhetlig praksis, (se kapittel 5.1, 5.2, 5.3 

og 5.4). Dette står i skarp kontrast til den norske forvaltningen der politikere ser det som et 

privilegium å kunne definere problemer på vegne av profesjonen (se kapittel 4.3.2). 

Problemformuleringsprivilegiet, det at norske politikere er mye mer frempå med å definere 

problemer innen skolesektoren enn det finske politikere er, hører ikke hjemme i en 

profesjonell-byråkratisk modell fordi den byråkratiske siden overstyrer profesjonelle krefter 

(Klafki, 2016; Maroy, 2009). 

Funn fra forskning viser at reformer innen lærerutdanningen i Finland baserer seg på 

akademisk kunnskap og utformes av forskere og de universitetene som utdanner lærere 

(Wågsås, 2012; Hausstätter & Sarromaa, 2008a). Dette kan relateres til den profesjonell-

byråkratiske styringsformen som gir profesjonen stor autonomi. At finske lærere har en meget 

solid utdannelse som er basert på akademisk forskning, mener Hausstätter og Sarromaa 

(2008a) er helt avgjørende for den autonome friheten og det ansvaret lærere har i skolen, (se 

kapittel 5). Videre viser Wågsås (2013) til at de politisk initierte og hyppige utskiftningene av 

norske reformer, har gjort det vanskelig å følge med for det utdanningsvitenskapelige 

forskningsfeltet i Norge. I Norge er det politikerne som i stor grad styrer 

lærerutdanningsmodellen. Politikerens fokus er å løse problemer, som blant annet PISA-

sjokket (Wågsås, 2013), (se kapittel 4.3.2). Her ser vi at Norge går vekk fra koalisjonsbygging 

som styrker båndet mellom profesjonsutvikling og byråkratisk forvaltning. Det at de også lar 

PISA-resultater ligge til grunn for reformarbeid, viser en politisk vilje til å la seg styre 

gjennom transnasjonal policy. En konsekvens av en slik utvikling er at politikere uten 

pedagogisk bakgrunn legitimerer og innfører nye reformtrender i det norske 

utdanningssystemet.  Dette igjen kan fortrenge hensynet til det pedagogiske perspektivet og 

fokuset på eksemplarisk læring (se fra kapittel 5 til kapittel 6 og kapittel 2). 
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I denne sammenhengen, vil en sentralt styrt lærerutdanning bli legitimert i form av politisk 

retorikk, økonomisk argumentasjon og nyliberalistiske krefter. Dette kan raskt kunne bli 

enerådende i styring av utdanning og skape konsekvenser for grunnskolen. Eksempler på 

dette er det sterke fokuset på grunnleggende ferdigheter, målstyring, testresultater og på 

innsats og resultater, som ble styrket med Kunnskapsløftet i 2006. Forskning i 

lærerutdanningen og hva som er anerkjent kunnskap for utdanning av lærere, har derfor en 

betydning for styring av skolen. Studier som fokuserer på effekten av ulike 

lærerutdanningsmodeller, hva som kjennetegner god undervisning og hva lærere bør kunne i 

en globalisert verden, er også lagt til grunn for å endre den norske lærerutdanningen, skriver 

Wågsås (2013). Fra mitt perspektiv betyr dette en styrking av en læringsmålsorientert 

didaktikk som vanskelig kan forenes med det den kategoriale dannelsesteoretiske didaktikken 

og vektleggingen av eksemplarisk læring, (se kapittel 3.2.1 og 2.1). En strikt form for 

læringsmålsstyring kan både være en trussel mot læreres motivasjon (se kapittel 4.3.2, 4.3.1) 

og være til hinder for elevers utvikling og forståelse av fagenes grunnleggende struktur og 

innhold (se kapittel 3.2.3 og 4.4.1). Derfor er det ikke uvesentlig hvordan lærerutdanningen 

utformes i rammen av skolereformer. 

I Finland har ikke politikerne like stor innflytelse på reformer, og derfor har også lærerne 

større autonomi for å ta beslutninger om hva som gjøres i klasserommet. I Finland er 

rammeplaner og veiledninger utformet på en måte som lærerne skjønnsmessig må forholde 

seg til, i forstand av å «være innenfor» (se kapittel 5- 5.1.6 og 5,2). Den profesjonell-

byråkratiske modellen setter med andre ord rammer og angir prinsipper for organisering av 

den finske skolen, men uten å styre direkte i form av resultatmålinger. 

I Norge har politikerne blitt mer og mer opptatt av de pedagogiske spørsmålene som relaterer 

seg til hva som skjer i skolen og i klasserommet. Endringen kan sees som et skifte i 

utdanningspolitikken og er en prosess som har pågått fra tidlig 2000-tallet da Kristin Clemet 

ble utnevnt som utdanning- og forskningsminister (se kapittel 4.3 og 4.3.2). Den omfattende 

testingen og ansvarliggjøringen som de norske skolene nå er utsatt for, er et typisk trekk fra 

den evaluerende modellen (Maroy, 2009).  

Et spesielt interessant trekk i Finland er det autonome samarbeidet mellom lærere og 

forskningsmiljøer som utvikler tilrettelagte opplegg for elevene (se kapittel 5.4). De utformes 

i tråd med hvordan Klafki (2016) normativt beskriver hvordan den empiriske vitenskapen kan 
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inngå som en naturlig del av undervisningspraksis, og for å drive utviklingsarbeidet i skolene 

i riktig retning (se kapittel 3.2.1 og 3.2.2). 

I Finland er de meget bevisste på å ikke henge ut skolene i media, og det er ikke tillatt å 

offentligjøre noen skoleresultater som kan virke negativt på lærere eller elever, (se kapittel 5.2 

og 5.3). Her blir profesjonen igjen støttet av byråkratiet, noe som er helt i tråd med den 

profesjonell-byråkratiske modellen. I Norge har regjeringer som ønsker å bedre kvaliteten på 

skolene ved å skape et konkurransepress, gjort det alminnelig å henge ut skolene i media og å 

offentliggjøre resultater (se kapittel 4.3.2). Her synes den politiske forvaltningen helt og 

holdent å tilpasse seg den evaluerende modellen (se også kapittel 4.3), (se tabell 5 om 

læreplantyper, rad 5). 

7.6 Beslutningsprosesser 

I den profesjonell-byråkratiske modellen er beslutningsprosessene i forvaltningen av skolen 

faglig fundert og relatert til lærerstandens kompetanse og erfaring. I den evaluerende 

modellen er beslutningsprosessene i langt større grad påvirket av idéstrømninger (Klafki, 

2016; Maroy, 2009). Historisk har integreringstanken stått sterkt i det pedagogiske fagmiljøet 

både i Norge og Finland (se kapittel 3.3.2 og 5). Men det er en påfallende forskjell i hva som 

tidligere har fått størst fokus av faglig og sosial integrering i de to landene – noe som trolig 

skyldes historiske begivenheter. For Finlands del ble det etter andre verdenskrig, i lys av en 

fortid preget av okkupasjoner og borgerkrig, viktig å bygge opp en selvstendig stat. Fordi 

Finland ikke har store ressurser som olje og kull, valgte de å satse på at alle skulle få seg en 

utdannelse for å sikre landets framtid (se kapittel 5.2). Tidlig innsats var viktig for å få 

elevgruppene så homogene som mulig i et felles skolesystem – for på den måten å forhindre 

sosial reproduksjon. Av den grunn ser det ut for at den faglige integreringen fikk sterkest 

fokus i Finland fram til 2000-tallet da den sosiale segregeringen steg, og da med et økt behov 

for spesialundervisning (se kapittel 5.1.1). De finske myndighetene satte ned en arbeidsgruppe 

som skulle utvikle et reformforslag som skulle øke den sosiale integreringen og bidra til en 

mer enhetlig praksis på skolene. Nå jeg analyserer reformen som ble lansert i 2010, virker det 

åpenbart at læreplanen er utarbeidet av et sterkt pedagogisk fagmiljø og en ansvarsbevisst stat, 

som har til hensikt å ivareta både faglig og sosial integrering (se kapittel 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 og 

5.1.6). I dokumentet vektlegges det blant annet at opplæringen skal bygge på elevenes sterke 

sider – og ikke testing av målbare ferdigheter og tilbakemeldinger til eleven om hvor gode de 
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er sammenlignet med opplæringsmålene (se kapittel 3.2.1), slik det ville blitt praktisert med 

den evaluerende modellen (Maroy, 2009). Et annet særtrekk i læreplanen er at den beskriver 

varierte anbefalinger om hva som særlig kan differensieres innenfor de ulike støttetiltakene 

(Utbildningsstyrelsen, 2010). En tredje sak er at skolemyndighetene, helsemyndighetene og 

skolene til enhver tid er ansvarlige for at eleven har tilgang til det personellet og materialet 

som eleven trenger for å gjennomføre skolegangen (Lag om elev- och studerandevård, 2013) 

(Maroy, 2009). Det gode samarbeidsforholdet mellom stat og skole samt de utfyllende 

bestemmelsene som skal ivareta både faglig og sosial integrering, er i tråd med Klafkis (2016) 

krav om hvordan didaktikken skal gjenspeiles i styringsdokumentene og de idealtypiske 

kjennetegnene i den profesjonell-byråkratiske modellen (Maroy, 2009). For Norges del hadde 

vi et skolesystem på 1950-tallet der barn ble differensiert ut ifra deres diagnoser og ble 

overført til forskjellige institusjoner, trass i at lærerne ønsket å integrere denne gruppen (se 

kapittel 4.1 og 3.2.2) samt (Haug, 1999). På grunn av d mange elever, som var ytre 

differensiert, ble plassert på institusjoner under høyst uverdige forhold og som førte til sosial 

utestengelse, fikk ordet spesialskole en dårlig klang i Norge. Dette ser ikke ut for å være 

tilfelle i Finnland, der mange barn ikke gikk på skole i det hele tatt fordi foreldrene ikke ville 

sende dem på spesialskoler og fordi det var enkelt å søke om fritak fra obligatorisk skolegang 

(se kapittel 5). Ifølge Holterman og Jelstad (2012) er det i Norge fremdeles tabu å være åpen 

om den elevgruppen som sosialt er ytre differensiert – norske data om denne gruppen er også 

mangelfull (se kapittel 6.5 og 6.6). Men det er sannsynligvis ikke grunn stor nok til at 

beslutningsprosesser i Norge i hovedsak styres av politikere (se kapittel 4.3.2). Vi har i 

kapittel 5 sett hvordan lærerens autonome status og faglige forankring i Finland har medført at 

lærerstanden og profesjonene har fått avgjørende betydning for samarbeidet med politikerne 

(se kapittel 5.2, 5.3 og 5.4). Mens vi i Norge historisk har hatt en treårig 

seminarlærerutdanning, som ikke har vært forankret i et akademisk fagfelt, har finske lærere 

hatt en femårig masterutdanning som er også er empirisk orientert i forskningsmiljøene på 

landets universiteter (se kapittel 4.3.2). Da de første PISA-resultatene ble lansert i 2001, 

benyttet daværende utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet politisk retorikk i 

media, for å få makt til å formulere problemene med norsk utdanning og gjennomføre en ny 

reform i Norge (se kapittel 4.3.2). På bakgrunn av dette fikk vi innført et system i Norge der 

PISA-resultater, økte kontroller og standardiserte tester ble ansett som viktige redskaper. 

Denne dreiningen mener norske fagfolk at har ført til et endret kunnskapssyn som ikke legger 

vekt på pedagogisk handlingsrom, refleksjon og kontinental didaktikk. Vi får da innført det 
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som kalles læringsmålsorientert didaktikk (se kapittel 3.2.1). Den relateres til den evaluerende 

modellen som legger vekt på læringsorientering og prestasjonsorientering gjennom 

ansvarliggjøring og konkurranse. (se tabell 6 om beslutningsprosesser, rad 6). 

7.7 Faglig forankring 

 Allerede på slutten av 1800-tallet var det finske grunnskolelæreres ønske at deres utdannelse 

skulle være på universitetsnivå. På 1970-tallet var norsk og finsk lærerutdanning ganske like. 

I 1979 ble all utdanning for grunnskolelærere et femårig universitetsstudium i Finland (se 

kapittel 5). I Norge, for allmennlæreren, bevarte man et kortere utdanningsløp med praksis-

seminarer, lærerskoler og eventuell universitetsfaglig utdanning (Hausstätter & Sarromaa, 

2008a). Så sent som i 2013 sa Jens Stoltenberg at vi har sett til Finland og gjort mye med 

norsk lærerutdanning. Men å gå så langt som å gjøre utdannelsen femårig, det innførte han 

ikke på vegne av sin regjering. Først fra 2018 har det blitt obligatorisk med en femårig 

lærerutdanning i Norge (se kapittel 4.1.3). I Finland har grunnskolelærere hatt denne 

muligheten i de siste førti årene i tillegg er det mange som tar en doktorgrad (Hausstätter & 

Sarromaa, 2008a). I Finland startet kravet om en akademisk lærerutdannelse hos lærerne selv, 

men senere har også politikerne prioritert det å få flere og mer kvalifiserte lærere, (se kapittel 

5). Dette samarbeidet styrker i vesentlig grad den profesjonell-byråkratiske modellen. 

Vi har også sett at det er et hull i det norske lovverket – som nærmest oppfordrer til bruk av 

ufaglærte assistenter (se kapittel 4.2.2). Dette minner om de tilstandene vi hadde i Norge da 

mange barn med spesielle behov ble plassert på institusjoner, uten å ha rett til en likeverdig 

utdanning som andre elever – og denne situasjonen svarte, for en del elever, faktisk helt fram 

til 1975 (Gitlesen, 2017). Som vi har sett i kapittel 4.3, signaliserer norske 

styringsdokumenter at kommunene i større grad selv skal definere hva som er faglig 

kompetanse hos dem som skal undervise elever med spesielle behov. Sitat fra DIFI rapporten: 

Det er i perioden vært gjort noen vesentlige lov- og forskriftsendringer som innebærer økt 

frihet for kommunen til å definere både kompetansekrav for pedagogisk personale, 

organisering og innhold i undervisningen. Et første skritt i denne retningen ble tatt med en 

forskriftsendring i 2002 […] Etter denne forskriftsendringen fikk kommunene langt større 

frihet til selv å definere hvilke krav som skulle stilles til den kompetansen lærere på ulike trinn 

og på ulike fag skulle ha. Selv om det i 2008 kom en ny forskriftsendring som innebar en ny 
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innskjerping av disse kravene, er det fremdeles langt større frihet for kommunene til å definere 

kompetansekrav enn det var ved inngangen til årtusenskiftet (Rønning-Arnesen, 2010, s. 22). 

Vi så i kapittel 4.1 at Kleven (1997) anså desentraliseringen for å være noe mer enn det 

kommunene kunne akseptere, og med dette mente han kanskje at kommunene ikke har 

kompetanse på de områdene de er satt til å forvalte. I tillegg råder prinsippet om at «bukken 

sitter ved en slunken havresekk og må avgjøre hvilke tiltak han skal bruke penger på» (se 

kapittel, 4.3.3). Her ser vi enda et eksempel på at finske myndigheter styrker den profesjonell-

byråkratiske modellen mens myndighetene i Norge vektlegger en medisinpatologisk ideologi, 

hvor mange elever ikke gis rett til en lærer, se figur 16. Bruk av undervisningspersonale og 

assistenter i grunnskolen (se kapittel 4.1, 4.2.2, 4.3, 4.3.3, 4.4.2 og 6.6) (se tabell 7 om faglig 

forankring, rad 7). 

7.8 Fritt valg av grunnskole 

I henhold til Maroy (2009) og Carnoy (1999) sine teorier, vil et fritt skolevalg i barneskolen 

bli problematisk fordi ordningen gjerne fører til gettofisering og konkurranse mellom skoler. 

Det kan føre til nedleggelse av både gode og dårlige skoler på grunn av at pengene fra staten 

gjerne følger den enkelte eleven, et prinsipp som er innført i Sverige, men foreløpig ikke i 

Norge. Klafki (2016) ville heller ikke ha støttet en styringsmodell som kan true enhetsskolen 

på denne måten. 

Finland har foreløpig beholdt en praksis der foreldrene kan velge hvilken barneskole eleven 

skal gå på. Men foreldrene gis ingen informasjon om hvordan en skole presterer 

sammenlignet med andre skoler (se kapittel 4.3.2 og 5.2). Det kan likevel føre til en form for 

gettofisering hvis ryktene spres om at det er mer attraktivt å gå på én skole framfor en annen 

(Kivirauma & Ruoho, 2007). Mitt inntrykk av finsk politisk forvaltning er at de forsiktig 

prøver ut ny praksis, samtidig som de passer på å ikke gå lenger enn at forsøket kan avsluttes, 

og nyordningen kalles tilbake dersom det er mislykket eller hvis situasjonen endrer seg (se 

kapittel 5). Samtidig er finske forskere også redde for at trykket fra nyliberalistiske 

strømninger kan bli for stort og true det gode utdanningssystemet de har (Kivirauma & 

Ruoho, 2007). 

Et interessant funn fra Jennbert og Nilson (2017) viser at fritt valg av grunnskole ikke gjelder 

for alle. Finland har de senere årene også erfart økt innvandring. For ikke å etablere for 
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ensartede elevgrupper med hensyn til sosial bakgrunn og etnisitet, har man i Finland valgt å 

fordele innvandrere på de ulike skolene (Jennbert & Nilsson). Det kan være at Finland har 

vært påvirket av nyliberalistiske føringer når de innførte et fritt skolevalg, dog med noen 

begrensninger. Med det ser ikke ut til at de ønsker seg en brukerstyrt skole (se hele kapittel 5). 

De holder seg derfor også i dette spørsmålet temmelig nær en profesjonell-byråkratisk modell 

selv, om Carnoy (1999) mener at fritt skolevalg i grunnskolen ikke er et gode for å sikre et 

velfungerende velferdssystem. 

I Norge har regjeringen og landets ledende politikere, siden tidlig 2000-tallet, gått inn for at 

styringen av skolen skal dreie fra en tradisjonell profesjonsbasert til en mer brukerstyrt 

praksis (se kapittel 4.3.2). Når profesjonalisering trekkes inn som et viktig grunnlag i dagens 

utdanningspolitikk, er det på en annen type kunnskapsbase enn hva som har vært tilfelle 

tidligere. Med denne dreiningen har man etterhvert åpnet for at kommunene kan velge om de 

vil la foreldrene bestemme hvilken skole deres barn skal gå på. Det frie skolevalget i Norge er 

også kombinert med offentliggjøring av skoleresultater. Det er virkemidler som klart hører 

inn under New public management (NPM) og den evaluerende modellen (Maroy, 2009). Det 

er også slik at forvaltningsansvaret er desentralisert fra staten til den enkelte kommunen og 

skolen. Det gjør at forskjellene mellom skolene øker fordi det er noen som har penger til for 

eksempel komplette IKT-løsninger eller i det minste tekniske hjelpemidler som gir alle barn 

som trenger det mulighet til å benytte PC. Andre skoler har rett og slett ikke økonomi til å 

tilby et tilsvarende tilbud (se kapittel 4.3.3 og 4.4.3). Slike ordninger kan, som vi har sett før, 

føre til at foreldre tvinges til å søke barna sine inn på spesialiserte skoler som igjen forvalter 

store ressurser (se kapittel 4.3.2). Kongefamilien i Norge har valgt slike løsninger for sine 

barn det siste året. Et slikt system innebærer desentralisering av forvaltningsansvaret og fører 

til ytre differensiering, og i verste fall nedleggelse at skoler som dyktige lærere – men som 

mangler utstyr som heis og PC. Da er det nærliggende å trekke konklusjonen som Haug 

beskriver: «Det er ikke politisk vilje til å gjøre noe med de elevene som strever.» (se kapittel 

4.3.4 og 8.1.3) (se tabell 8 om Fritt valg av grunnskole, rad 8). 

7.9 Spesialundervisning og integrering 

For Klafki (2016) er det viktig at elevens særegenhet ivaretas. Han snakker også varmt om 

indrepedagogisk differensiering i fellesskapet i enhetsskolen. Det relateres også til 

integreringsidealene i den profesjonell-byråkratiske modellen (Maroy, 2009). I følge Klafki 
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(2016) kan ideen med indre differensiering åpne for en fysisk adskillelse av elever i perioder 

fra felles undervisning, men ikke mer enn at de føler seg som en del av fellesskapet. Indre 

differensiering foregår alltid innenfor en klasse eller læringsgruppe som har felles 

undervisning. Klafki (2016) legger vekt på at lærere har kunnskap om indre differensiering 

samtidig som det nødvendige handlingsrommet må være til stede; Dette fordi indre 

differensiering krever et eksemplarisk lærestoff, samt tid til forberedelser og samarbeid som 

igjen har å gjøre med organisering av skolen (se kapittel 3.1 til 3.1.3). Ytre differensiering er 

for Klafki (2016) ofte forbundet med en feilaktig forestilling om at noen kategorier av 

mennesker, for eksempel kvinner, ikke har evne til lære seg matematikk, eller at utstrakt bruk 

av nivådifferensiering vil forbedre elevenes resultater. Men ytre differensiering kan også 

relateres til i hvor stor grad læreren har planlagt den enkelte undervisningssekvensen med 

tanke på at eleven på best mulig måte og innen felles rammer skal få utvikle sine potensialer. 

Forskning viser at utviklingen av den finske modellen har vært relativt stabil (Sivesind, 2013). 

En komparativ historisk analyse av styringsdokumenter i Finland og Norge bekrefter at 

Finland i større grad enn Norge har holdt på en profesjonell-byråkratisk styringsmodell 

(Sivesind, Afsar, et al., 2016). Forskning har også vist at det er en sammenheng mellom hva 

som skjer i klasserommet og behovet for spesialundervisning (se kapittel 4.4.1 og 4.4.2). For 

eksempel har forskere avdekket at det er en sammenheng mellom god trivsel og et lavere 

behov for spesialundervisning (se kapittel se kapittel 4.3.2). Men tanke på at elevtrivselen i 

Norge går ned (se kapittel 4.2), er dette et bekymringsfullt. I kapittel 5.4 fremkommer det at 

elevtrivselen i Finland er høyere enn i Norge, og hadde man visst årsaken til denne 

utviklingen, ville dét, gitt et godt grunnlag for å endre styringen. Foruten at de finske elevene 

har felles lunsj hver dag, korte skoledager og lite lekser, brukes det store ressurser for å 

kompensere for mulige konsekvenser av sosial reproduksjon (se kapittel 5.1.2, 5.1.3, 5.2, 5.3 

og 5.4). Ettersom den finske læreplanen sterkt vektlegger at elevene skal beherske digital 

kompetanse (se kapittel 5.1.1), er det nærliggende å anta at man i finske skoler også bruker 

digitale hjelpemidler som kan lette innlæringen. 

Mangelen på sammenheng mellom det pedagogiske perspektivet og en tradisjonell 

byråkratisk form for forvaltning i Norge, kan man illustrere med dette eksempelet: I 

programmet Debatt om mobilbruk i skolen på NTNU, forteller pedagog Åsne Midtbø Aas, fra 

Dysleksi Norge at noen skoler ikke har penger til å kjøpe inn PC og annet digitalt verktøy for 

de aktuelle elevgruppene (vist på elevkanalen.no, 08.05.2019). På grunn av få samkjørte 

regler er det også slik at mange elever, trass i at de har lese- og skrivevansker, ikke får stilt 
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diagnosen før i fjerde og femte klasse. Ved å intervjue foreldre og barnehageansatte, er det 

mulig å identifisere hvilke barn som høyst sannsynlig vil utvikle dysleksi. Hverken barn med 

dysleksi eller dyskalkuli vil ha tilstrekkelig utbytte av undervisning som legger opp til ansvar 

for egen læring. De trenger en undervisningsform med strukturert lærestoff, grundige 

forklaringer, varierte arbeidsmetoder, tilpasset oppgavemengde, tekniske læremidler (se 

kapittel 3.2.4) og tekniske hjelpemidler (Dysleksi Norge, 2017). Det stemmer også med 

anbefalingen til Klafki (2016) om å starte med differensierte arbeidsmåter tidlig, slik at 

elevene kan få noe ut av undervisningen (se kapittel (3.1.1). 

Dessverre er det skoler i Norge som ikke har den verktøykassa som trengs og som ikke 

praktiserer indre differensiering i tråd med fellesskapende praksiser (se kapittel 4.4.3). Det er 

PPT som avgjør om en elev har en diagnose og som gir råd om aktuelle støttetiltak. Selv om 

skolens ledelse har myndighet til påvirke det pedagogiske opplegget, kan diagnosen utløse 

rettigheter om hvordan undervisningen skal arrangeres og hvilke hjelpemidler NAV vil bidra 

med (Dysleksi Norge, 2017). En av mange hindringer for å tilpasse undervisningen raskt, er at 

mange kommuner mangler kompetansen for å stille slike diagnoser (Hustad et al., 2013; 

Statped, 22. oktober 2015). Sannsynligvis kunne man tjent på å ha et mindre 

ressursbesparende lovverk på dette punktet, og i stedet hatt kvalifiserte pedagoger og 

tilstrekkelig med ressurser og verktøykasser tilgjengelig, både i barnehagen og i grunnskolen, 

noe som ville ha vært mer forenelig med den profesjonell-byråkratiske modellen. Når skolene 

er utstyrt med den verktøykassa som trengs, vil det i et profesjonell-byråkratisk system ha 

blitt tildelt gjennom en positiv skjevfordeling og ikke være avhengig av 

rammefordelingsprinsippet (se kapittel 4.3.3) (Carnoy, 1999, 2017; Maroy, 2009).  

Trass i at vi i Norge har hatt en læreplan som, ifølge Clemet, skulle gjøre det lettere for de 

svakeste elevene å oppnå kompetansemålene i læreplanen, har antall elever som ikke oppnår 

grunnskolepoeng i Norge steget. I 2002 var denne andelen på kun 1,2 prosent. Etter 2006 har 

prosentandelen økt og i 2017 lå den på 5,76 prosent: I Finland ser det ut til at antallet elever 

som ikke oppnår grunnskolepoeng tilsvarer 1,3 prosent. Altså er behovet i dag på det samme 

nivået som Norge hadde før innføring av Kunnskapsløftet (se kapittel 6.6 i denne studien). Et 

viktig spørsmål er da om det var en riktig beslutning å avvikle læreplaner som fokuserte på 

innhold og metode i undervisningen – til fordel for et sterkt fokus på læringsprosesser og 

læringsutbytte. En slik dreining har Klafki sterkt advart mot (Klafki, 2016). I Grunnleggjande 
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element for forståing av tilpassa opplæring Ei utdanningspolitisk og didaktisk ramme  står 

det: 

Langt viktigare er det om læraren maktar å fange elevane si interesse, om elevane 

forstår det som blir sagt, om dei fangar opp det viktige, om dei maktar å sjå 

samanhengane. Det vil seie om læraren klarer å strukturere innhaldet og 

kommunikasjonen på ein så tydeleg måte at elevane kan identifisere dei sentrale 

delane av kommunikasjonen, og ikkje minst få tak i ein struktur i den slik at dei får 

sjå det dei snakkar om i dag i relasjon til det som har vorte omhandla i tidlegare 

timar (Haug & Bachmann, 2007, s. 29). 

Jeg fant, da jeg studerte den finske statistikken, noen særegne trekk. De har jeg gjort rede for i 

kapittel 6, men jeg velger her i oppsummeringen å gjenta de jeg fant som særlig ineterssante, 

fordi Findland ser ut til også å ha lykkes også med integrering av elever med spesielle behov:  

– Blant de elever som går i spesialgrupper (helt segregerte) er det bare 25 % som er 

plassert i spesialskoler. Det betyr at 75 % av disse i noen grad kan være sosialt integrert ved at 

de går i spesialklasser i de ordinære skolene (6.1). 

– Andelen elever med særskilt støtte som fikk undervisningen delvis i ordinær klasse / 

dels i spesialgrupper, økte kraftig fra 2010 til 2011. Økningen var på hele 46 % (6.2). Det må 

ha en klar sammenheng med bruken av deltids-spesialundervisning. 

– Siden 2003 har vært en jevn nedgang i andel elever som gikk i spesialskoler. Her er 

det snakk om mer enn en halvering (6.3).  

– I Finland er det 7,6 % som har særskilt støtte, men det er færre enn halvparten av disse 

som har individuelle læreplaner ett eller flere fag. Fra 2010 til 2011 var denne nedgangen 

markant. Den gikk med 27 % (6.4). Det er interessant når det sees i sammenheng med andelen 

elever uten grunnskolepoeng i Norge. 

Didaktikken som lærerne i Finland må kunne beherske, handler om å analysere behovet til 

den enkelte eleven. Denne kompetansen gir læreren det handlingsrommet som trengs for å 

forberede og gjennomføre indre differensiering. Det er nettopp denne typen praksis som 

forskere har trukket fram som et ideal – fordi den vil kunne redusere behovet for 

spesialundervisning og forhindre at så mange elever ikke oppnår grunnskolepoeng i Norge. 

Som det er er pekt på tidligere, er det lite som tyder på at den politiske forvaltningen i Norge 

vil gå inn for en sterkere statlig styring, som kan sikre en integreringspraksiss der 

likhetsidealer er et ledende prinsipp (se tabell 9 om spesialundervisning, rad 9). 
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8 Aktuelle utredninger og veien videre  

8.1 Ekspertgruppen og aktuell forskning 

Mens jeg arbeidet med denne masterstudien ble det for andre gang fremmet et forslag om å 

fjerne den lovbestemte retten til spesialundervisning (Nordahl m.fl., 2018). Forslaget ble 

presentert 4. april 2018 av Ekspertgruppen for barn og unge med særskilte behov for 

tilrettelegging, videre omtalt som ekspertgruppen. Da fikk statsråd Jan Tore Sanner overlevert 

bestillingsverket Inkluderende fellesskap for barn og unge (Nordahl, 2018, 4. april). I dette 

kapittelet skal jeg diskutere noen åpenbare problemstillinger som denne rapporten kunne tatt 

hensyn til, når de fremmet forslaget om å fjerne retten til spesialundervisning, lovfeste retten 

til indre differensiering og omorganisere skolesystemet. 

Denne rapporten har blitt sterkt kritisert for ikke å ta stilling til hvordan skolen skal styres 

(NFU, 2018; Vedvik & Svendsen, 2018). Det var vanskelig for meg å finne i ekspertgruppens 

rapport den substansen som trengs for å ivareta formålet om å skape et likeverdig fellesskap. 

En slik omlegging som foreslås i rapporten vil, etter min forstand, kreve en profesjonell-

byråkratisk styringsmodell. Ekspertgruppen påpeker for eksempel at det er opp til den enkelte 

kommunen å iverksette tiltak (Nordahl m.fl., 2018). og det blir trolig såpass ressurskrevende å 

gjøre i små enheter, at det neppe er hensiktsmessig (Carnoy, 1999; Klafki, 2016). Et vesentlig 

spørsmål er da om alle kommuner skal finne opp hjulet på nytt eller for å si det på en annen 

måte, ha hvert sitt vitenskapelige ståsted (Klafki, 2016). Hvis ingen forstår hva 

ekspertgruppens egentlige og meget viktige forslag er, eller hvis forslaget er så fullt av 

kompromisser at det ikke er gjennomførbart, et det et spørsmål om indre differensiering noen 

gang blir en realitet. Jeg vil derfor ta opp noen problemstillinger rapporten kunne ha belyst. 

Likeverdig opplæring er et overordnet nasjonalt prinsipp som skal betales av staten – slik det 

også er beskrevet i barnekonvensjonens artikkel 28. Med dette prinsippet og oppdraget fra 

departementet som utgangspunkt, har ekspertgruppen tolket sitt mandat på denne måten 

(Nordahl mfl, 2018; Verheyde & Alen, 2006), sitat: 

MANDAT FOR EKSPERTGRUPPEN FOR BARN OG UNGE MED BEHOV FOR 

SÆRSKILT TILRETTELEGGING 

Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som 

har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og 



- 137 - 

 

spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole. 

Ekspertgruppens arbeid skal gi nasjonale og lokale myndigheter og aktører et grunnlag for å 

velge de best egnede inkluderende virkemidler og tiltak (Nordahl, 2018, 4. april, s. 2. 

(Sslide)). 

Forskere med pedagogisk bakgrunn anbefaler i rapporten å fjerne loven om retten til 

spesialundervisning, fordi: 

- ¬Praksisen virker ekskluderende. 

- En av tre elever som får spesialundervisning blir tatt ut av ordinærklassen. 

- Spesialundervisningen stiller ofte lave forventninger til elevenes læring, og 

elevene lærer mindre enn de kunne gjort med et godt opplegg. Det skyldes ifølge 

ekspertgruppen et sterkt fokus på det enkelte individet til fordel for et fokus på 

hvordan skolen møter variasjoner i elevgruppen. 

- Det eksisterer ikke entydige kvalitetskrav for spesialundervisning og 

spesialundervisningselevens progresjon blir ikke kartlagt. 

- Annethvert barn som får spesialundervisning får det av ufaglærte. 

- Lærere mangler spesialpedagogisk utdanning og differensiert undervisning 

praktiseres sjelden innen den ordinære undervisningen. 

- Det tar for lang tid før barn og unge får den hjelpen de trenger. 

- Kun 4 av 10 elever som trenger særskilte tiltak får slik støtte. 

- Når elevenes vansker skal defineres, i den hensikt å finne riktig 

undervisningsmetode og opplæringsmateriell, legges det alt for stor vekt på diagnoser. 

- Fokuset på elevens mangler og vansker tar søkelyset vekk fra skolens 

virksomhet og opprettholder PPTs hegemoniske virksomhet. 

- Spesialundervisning har ofte en avlastningsfunksjon for skolene. 

¬På grunn av desentraliseringen av pengeforvaltningen får skoler som har mange 

spesialundervisningselever mindre penger å bruke til differensiering enn i den ordinære 

undervisningen. Dette igjen øker behovet for spesialundervisning (Nordahl mfl, 2018).  

8.1.1 Pedagogisk differensiering som rettighet i grunnskolen: 

hvordan går vi fram? 

Den vesentligste endringen ekspertgruppen foreslår, er at alle elever skal møtes med et godt 

kvalifisert personale og differensiert undervisning i felleskapet, der en målsetting om likeverd 

er helt sentral. Dette poenget understreket Thomas Nordal da han presenterte rapporten for 

statsråd Jan Tore Sanner i 2018. I norske styringsdokumenter har indre differensiering lenge 

vært et prinsipp. Men det blir mulingens for lite konkret hva prinsippet skal innebære, spesielt 

når forskjellige styringsdokumenter «tilbyr» ulikt tolkningsrom, skriver blant annet Haug 

(2003). 
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Ekspertgruppen vil viske ut skillelinjene mellom spesialundervisning og den ordinære 

undervisningen ved å innføre indre differensiering i ordinærklassen som metode (Nordahl, 

2018, 4. april). Det kan virke fornuftig. Men da må lovverk og forskrifter fungere som en 

buffer mot uhensiktsmessige styring og som verner om det pedagogisk-profesjonelle 

mandatet. Problemet med ekspertgruppens konklusjoner synes å være at de kommer med 

forslag uten at de foreslår en slik buffer. Jeg legger til grunn at det ekspertgruppen mener skal 

erstatte ordningen med spesial-undervisning, tilsvarer det Klafki betegner som indre 

differensiering. Andre navn på denne undervisningsmetoden er også remedial instruktion 

(Finnish National Agency for Education, 2014) og støtteundervisning (Udanningsdirektoratet, 

2019).  

Forskning på tilpasset opplæring i Norge viser at elever får svært få differensierte 

arbeidsoppgaver i basisklassen. Dette var konklusjonen både i evalueringen av læreplanverket 

L97 og avKunnskapsløftet i 2009, som da hadde fått virke i tre år. Differensieringen går ofte 

ut på hvor mange arbeidsoppgaver eleven rekker å utføre, og for det meste arbeider elevene 

med de samme arbeidsoppgavene i en basisklasse, der et vidt perspektiv på tilpasset 

opplæring ligger til grunn (Haug, 2003; Haug & Nordahl, 2009; Nordahl & Dobson, 2009). I 

den senere tiden har en smal form for en tilpasset opplæringspraksis blitt mer og mer vanlig. 

Det innebærer at elever stadig oftere sitter og arbeider alene. Elevene må også i økende grad 

ta ansvar for egen læring og motivere seg selv. Dette skjer samtidig som lærerne nå har 

mindre tid til den enkelte eleven enn de hadde tidligere. Differensieringen av innhold varierer 

mye, og elevene får svært forskjellig opplæring – også innen samme skole og klasse. Det har 

noe sammenheng med lærerens kvalifikasjoner, men det er i større grad knyttet til kravet om 

måloppnåelse ( Bachmann & Haug, 2006; Haug, 2017c; Haug & Nordahl, 2009; Nordahl & 

Dobson, 2009). 

De nye høye ferdighetskravene og de nye undervisningsmetodene, ser ut til markant å øke 

behovet for spesialundervisning (Bakken & Elstad, 2012; Haug, 2017c). 

Klasseromsforskningen har avdekket flere nye varianter av tilpasset opplæring i et smalt 

perspektiv. Det kan føre til at elevene jobber med helt forskjellige fag og problemstillinger i 

samme skoletime på grunn av den nye praksisen med individuelle arbeidsplaner. Da er det 

heller ikke sikkert at den læreren som underviser i det faget eleven jobber med, er til stede. 

Bachmann, Haug og Myklebust, Randi, 2010). Ifølge Klafki vil ikke denne arbeidsformen 

kunne defineres som indre differensiering. I henhold til indre differensiering skal det som kan 
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differensieres – altså innhold, metode, tidsbruk og undervisningsmateriell – ta utgangspunkt i 

det samme lærestoffet. Klafki legger stor vekt på at elevorganiseringen ifølge indre 

differensiering også skal innebære at to og to jobber sammen eller i grupper. Det fordi enhver 

elev skal oppleve at medelever og lærere er individuelt engasjerte i deres læreprosess (Klafki, 

2016). 

Ettersom indre differensiering er ekspertgruppens mål, er det en vesentlig svakhet ved 

rapporten at ikke ekspertgruppens egentlige intensjon er utdypet. Nordahl sier at det 

ekspertgruppen foreslår, innebærer store endringer – og det er det ingen tvil om. Skal indre 

differensiering bli en realitet i den ordinære undervisningen, må det nødvendigvis føre til 

store omlegginger. Derfor burde ekspertgruppen ha forklart hva metoden går ut på og hvilke 

endringer som må til, før forslaget ble sendt ut på høring. 

Hadde vi innført indre differensiering som metode på 1980-tallet, ville ikke endringene blitt 

så store, fordi tiltaket da i større grad ville blitt forstått som en forbedring av eksisterende 

modell. Ettersom vi i Norge i dag har en modell med tydeligere innslag fra nyliberalistiske 

ideer (Baek et al., 2017; Sivesind, Afsar, et al., 2016), vil overgangen til indre differensiering 

trolig bli større. Det øker også behovet for entydige presiseringer i slike forslag som 

ekspertgruppen har kommet med. Fra 2006 til 2009 har ytre differensiering økt ved at stadig 

flere elever har blitt tatt ut av klassefellesskapet og satt inn i mindre grupper. Innen den 

organisatoriske / ytre differensieringen har også nivådifferensiering og aldersblandede 

grupper økt (Haug & Nordahl, 2009; Nordahl & Dobson, 2009). 

I undersøkelsen til Holterman og Jelstad (2012) ble det funnet at totalt tusen elever ble 

plassert langt unna skolens område. Denne gruppen besto av elever som bråkte og skapte uro i 

ordinærklassen. Undervisningstilbudet deres var for eksempel sløyd og fisketur. 

Opplæringstrykket i undervisningen til de over fem tusen elevene som var ytre differensiert i 

denne undersøkelsen, var meget lavt. Det var svært få svar som viste til at elevene hadde fag- 

og timefordeling som i en normalskole. Videre fant de at ordinære grunnskoler sendte vekk 

grupper av elever til forsterkede avdelinger der elevene stort sett var samlet i store grupper. 

Materialet til Holterman og Jelstad viser at en god del av disse elevene var vurdert av PPT og 

hadde egen individuell opplæringsplan (IOP) (Jelstad, 2012). Det har vært knyttet stor 

oppmerksomhet til om myndighetenes postbyråkratiske pålegg om ferdighetsmål, økt fokus 

på diagnoser, formativ vurdering, storskala testing, desentralisert økonomistyring, 

rapportering og ansvarliggjøring – var de beste grepene som kunne gjøres for å utjevne sosiale 



- 140 - 

 

forskjeller, fremme integrering og kvalitetsmessig bedre elevenes kunnskaper og ferdigheter 

(Andenæs & Møller, 2016; Baek et al., 2017). 

Hvordan sikre likeverd med konkurranse om ressursene? 

Et av ekspertgruppens forslag er at all undervisning skal gjennomføres av godkjent 

pedagogisk personale (Nordahl m.fl., 2018). Det relateres til den profesjonell-byråkratiske 

modellens fundament da profesjonen nødvendigvis må styrkes gjennom en veloverveid 

lovregulering (Maroy, 2009). Ekspertgruppen foreslår også at assistenter unntaksvis kan være 

en del av skolens støttesystem (Nordahl m.fl., 2018). Et vesentlig spørsmål er da om 

assistentene skal erstatte lærere i timer som er avsatt til undervisning. I så fall svekkes 

likhetstanken ifølge den profesjonell-byråkratiske modellen fordi noen elever har rett til 

kvalifiserte lærere, mens andre ikke har den samme muligheten (Carnoy, 1999; Maroy, 2009). 

Ekspertgruppen understreker at spesialpedagogikk og pedagogikk må sterkere inn i 

lærerutdanningen og legger til grunn at elevene skal oppleve større grad av inkludering. De 

foreslår da at alle skoler skal ha et støttesystem med fagpersoner som kan bistå elever som 

trenger det raskt (Nordahl m.fl., 2018). Med økt fokus på profesjonalisering styrker også disse 

forslagene den profesjonell-byråkratiske modellen (Maroy, 2009). Men når ekspertgruppen 

bruker ordet inkludering og ikke integrering, så snakker de kanskje om en praksis der elevene 

fremdeles skal inkluderes, altså tilpasse seg skolens krav. Det er noe vanskelig å forstå hva 

ekspertgruppen ønsker å formidle da de eksplisitt vektlegger inkludering når de tolker sitt 

mandat, og så vidt nevner differensiering i fellesskapet ved overlevering av rapporten 

(Nordahl, 2018, 4. april). 

Ekspertgruppen foreslår at det er skolens eget ansvar å bygge opp dette systemet. Det 

innebærer blant annet at skolene skal gjøre det med de ressursene skolene allerede har. Det 

betyr en omprioritering av hva skolens ansatte skal bruke tid til. Ekspertgruppen presiserer at 

det ikke skal bevilges penger til prosjektet (Nordahl m.fl., 2018). Da pålegges det skolene et 

stort ansvar som de kanskje ikke har hverken kompetanse, tid eller økonomi til å 

gjennomføre. Forslagene styrker således et desentraliseringsmål innen en post-byråkratisk 

modell, der staten overfører både ansvaret og økonomiforvaltningen til den enkelte 

kommunen (Carnoy, 1999; Maroy, 2009). Å rette det økonomiske ansvaret til den enkelte 

kommunen, skolen eller læreren tilhører virkemidler som brukes når skolens praksis styres av 

konkurranse og av finansielle formål. Innen en likhetsdrevet modell vil det være statens 

ansvar å sørge for at utdanningen er så god at alle får realisert sitt potensiale på best mulig 
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måte. Da spiller det ingen rolle om en kommune har god eller dårlig økonomi, fordi 

ressursene vil fordeles direkte fra staten umiddelbart når det oppstår et problem. Innen en 

profesjonell-byråkratisk likhetsdrevet reform er det ikke rom for å konkurrere om å få oppfylt 

rettigheter. Det vil bli svært vanskelig, om ikke umulig, å bygge opp et godt og likeverdig 

utdanningssystem dersom skolen skal konkurrere med andre kommunale tilbud om penger – 

også fordi vi da ikke har et regelverk med en utfyllende enhetlig forskrift som sikrer gode 

rutiner for faglige samarbeid og profesjonsutøvelse (Carnoy, 1999, 2017; Maroy, 2009; 

Sahlberg, 2006). 

Kommunale støttegrupper i et desentralisert system  

Ekspertgruppen foreslår også at skoleeier skal opprette kommunale støttegrupper som skal 

hjelpe skoler, lærere og elever. Støttegruppene og skolene skal ikke tilføres friske midler, kun 

tidligere ansatte i PPT og Statped (Nordahl m.fl., 2018). Ekspertgruppens forslag legger til 

grunn at den praksisen elevene møter i dette systemet, skal variere fra skole til skole (Nordahl 

m.fl., 2018). Det er, slik jeg ser det, ikke forenelig med en profesjonell-byråkratisk modell 

fordi det øker sjansen for at elever møtes av skoler med ulik kvalitet. Når ekspertgruppen 

unnlater å diskutere hvordan vi uten enhetlige regler, som i tillegg tilgodeser en positiv 

diskriminering der behovet er størst, synes det vanskelig å se hvordan deres forslag er 

forenelig med en enhetsskole. Selvsagt er det slik at kommuner kan ha noe forskjellige 

problemstillinger de bør ta hensyn til, men jeg kan ikke se at det utelukker et enhetlig 

regelverk som ivaretar likeverdsprinsippet. 

I studien om elever med særskilte behov og læreplanverket Kunnskapsløftet, fant Nordahl og 

Hausstätter at det norske skoletilbudet var avhengig av en god allmennpedagogisk praksis i 

klasserommet og at kvaliteten på praksisen var påvirket av en varierende skoleøkonomi 

(Nordahl & Hausstätter, 2009). Her kan det nevens at skolene tidligere fikk øremerkede 

midler av staten. Nordahl og Hausstätters funn i 2009 er et klassisk eksempel på at en 

profesjonell-byråkratisk modell har blitt erstattet av en finansmodell gjennom påvirkning fra 

post-byråkratisk policy, der økonomiske effektivitetsprinsipper er hentet inn fra New public 

management. Derfor er det noe overraskende at samme praksis, altså en post-byråkratisk 

praksis, ikke er forventet av ekspertgruppen. De mener at kommunene kan organisere sine 

støttegrupper ut fra eget forgodtbefinnende (Nordahl m.fl., 2018). De kunne kanskje like 

gjerne sagt – ut fra kommuneøkonomi og kompetanse. 
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Vi kan godt ha lover som sier noe om at skolen har plikt til å sørge for at elevene får realisert 

sitt potensiale gjennom tilpasset opplæring i et godt sosialt miljø. Men god og entydig praksis 

og kvalitet sikres ikke bare gjennom plikter. Ifølge Carnoy vil rammefordelingsprinsippet, 

som er så sterkt konsentrert rundt effektivitet og konkurranse, ikke kunne sikre likhet i et 

utdanningssystem. Det synes derfor utelukket at vi kan fortsette å si at vi i Norge har en ren 

profesjonell-byråkratisk styringsmodell – som gjennom lovverk og forskrifter skal sikre alle 

en like god skole. I Finland førte desentralisering også til mer spesialundervisning da skolene 

fikk større handlefrihet. Men finnene ville ikke innføre et konkurranseaspekt som de mente 

ville skade lærerens autonomi og elevenes utvikling. De satset heller på å utdype og skjerpe 

reglene, beholde innholdet i læreplanene og spesifisere indre differensiering som metode 

tydeligere i regelverket (Lag om grundläggande utbildning, 2010). De har også satset mye 

penger på å bistå spesielt barn, for å utjevne forskjeller som er en konsekvens av elevens 

bakgrunn (Sahlberg, 2015). 

8.1.2 Ekspertgruppens rapport: Hva skal rådgivere legge vekt på 

IQ -testing eller læring? 

 

Ekspertgruppen vil at de ansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skal flyttes til å bli 

rådgivere og lærere på skolene, samt erstatte de ufaglærte assistentene som jobber som 

radiatorvarmere i spesialundervisning (Nordahl m.fl., 2018).Dette til tross for at 

avdelingsdirektør i PPT og for spesialskoler i Oslo, Walter Frøyen, håper at lærere er bedre 

kvalifisert til å undervise enn PPT-ansatte, og på tross av at PPT i Oslo mangler personell 

med kunnskaper om matematikkvansker (Statped, 22. oktober 2015). Forskere har også 

funnet at flere PPT-avdelinger i Norge mangler kompetanse i slikt som matematikkvansker, 

psykisk helse, sansemotorikk og tilpasset opplæring (Hustad et al., 2013). PPT har en viktig 

tjeneste å gjøre overfor skolene, sier Frøyen, og ofte er det slik at skolene ikke vet hvordan de 

skal få til å følge PPTs råd. PPT har også mange andre oppgaver de ivaretar utenom skolen. 

Frøyen spør om PPT skal ta seg av skolene fordi lærerutdanningen ikke tar hensyn til 

elevenes læreforutsetninger. Han informerer også om at det finnes svært få retningslinjer om 

hva PPTs oppgaver er, og hva slags utdanning de ansatte i PPT skal ha (Statped, 22. oktober 

2015). 
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Frøyen trekker fram et poeng som vi skal se nærmere på. Hvorfor finner skolene det vanskelig 

å følge råd fra PPT? Det kan selvfølgelig finnes flere årsaker, men et spørsmål er om rådene 

PPT gir, er særlig relevante for lærere. Ifølge § 5-1 i opplæringsloven er det lagt vekt på 

betydningen av at PPT utreder hvordan undervisningen skal legges opp – slik at 

undervisningen i størst mulig grad skal legge til rette for at eleven kan nå de 

kompetansemålene som er beskrevet i den ordinære læreplanen. I forskningsmaterialet til 

LEXEL-prosjektet fant de at PPT unnlot å ta slike hensyn (Herlofsen, 2016). De sakkyndige 

utredningene hadde lite innhold som lærere kunne bygge videre på i undervisningen. 

Utredningene var i stor grad generelle. De la ikke vekt på å forklare skolene hvordan de skulle 

tilpasse den ordinære undervisningen, og å ta hensyn til samarbeid med den enkelte eleven og 

familien (Herlofsen, 2016). Det synes som et paradoks at PPT skal gi råd til skolens 

utviklingsarbeid samtidig som de ikke legger mer vekt på elevens sterke sider og på hva slags 

undervisning eleven trenger. PPT oppfordrer også sjelden til spesialundervisning i 

ordinærklassen, beskriver ikke forventninger til progresjon eller skisserer planer for 

oppfølging. Dette er vektlagt i § 5-3 i opplæringsloven. Problemet er imidlertid at loven ikke 

blir fulgt (Haug, 2017a, 2017c; Herlofsen, 2016).  

Marianne Sandvik Tveitnes (2018) har nylig forsket på det ekspertutvalget omtaler som en 

ukultur hos PPT, og kaller deres sakyndighetsvurderingspraksis for en masteridé som 

stammer fra den tiden PP-tjenesten ble etablert. Denne ideen som mange for lengst har forlatt, 

men som fremdeles anses som moderne blant andre, er testing av elevens kognitive evner – og 

dersom vi fremdeles skal kalle en spade for en spade, dreier dette seg om rene IQ-tester. 

Tveitnes har funnet at PPT også kan teste elevene for slikt som dysleksi og 

matematikkvansker, men at kognitive ferdighetstester/IQ-målinger er sterkt representert som 

hovedgrunnlag i rapportene (Tveitnes, 2018). 

Tveitnes, som tidligere har arbeidet i PPT, skriver i sin doktorgrad:  

Ved å trekke tråder tilbake til sakkyndighetskunnskapens historiske referanseramme, 

argumenteres det for at kravet om kvalitet i vurderingen av hvem som burde segregeres fra 

den ordinære skolen var avgjørende for opprettelsen av PP-tjenesten (Tveitnes, 2018, s. 43).  

Vi har altså å gjøre med en tjeneste som ikke har tatt profesjonsetikken på alvor, fordi 

fastlåste institusjonelle uvaner og lite veloverveide valg hos yrkesutøverne har fått dominere 

PPT-ansattes praksis fram til i dag. Slik profesjonsetiske problemstillinger er drøftet hos 
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Aadland og Nitter (2018). Det at et profesjonelt skjønn ikke har dominert praksisen hos PPT, 

har fått fatale konsekvenser for den elevgruppen PPT skulle ha tatt vare på (Haug, 2015a). 

Doktorgradsavhandlingen til Tveitnes er en omfattende analyse av 153 sakkyndige 

vurderinger fra forskjellige deler av landet. Hun har i sin analyse om hva som kjennetegner 

PPTs sakkyndighetskunnskap i behandling av spørsmål om en elev har rett til 

spesialundervisning, funnet at tjenestens rapporter er preget av en særegen institusjonell 

logikk. Språket som brukes i PPTs rapporter kan sporers tilbake til det medisin-psykologiske 

fagfeltet som er individsentrert og fokuserer på elevenes mangler. Dessverre er det slik at det 

språket PPT bruker i de sakkyndige rapportene ikke er forståelig for lærere, foreldre og 

elever. Denne praksisen er noe de PPT-ansatte selv velger (Tveitnes, 2018).  

Ifølge lovverket kunne PPT i stedet ha valgt å benytte seg av miljømodellen som er 

integrerende, fordi den dreier seg om tilrettelegging i miljøet, skriver Tveitnes (2018). Men da 

måtte PPT ha hatt spesialkompetanse om pedagogiske og spesialpedagogiske 

undervisningsmetoder, samt om tilrettelagt lærestoff og materiell (Tveitnes, 2018). Da måtte 

også PPT slutte å be om at deres videreutdanning skal bestå i å få flere lisenser for å 

gjennomføre nye evnetester, – slik jeg oppfatter at de ber om og ifølge blant annet Hustads 

rapport (Hustad, 2010). Vi må selvfølgelig fortsette å ha logopeder og tilsvarende spesialister, 

men de bør etter mitt skjønn ikke jobbe i PPT. Dersom vi skal bli kvitt denne 

medisinpatologiske modellen, bør vi sette inn regler og veiledninger som styrker det 

pedagogiske praksisfeltet.  

Tveitnes fant også at sakkyndige vurderinger i liten grad bygger på observasjon i en 

alminnelig undervisningssituasjon, samt at elevers og foreldres synspunkter i svært liten grad 

tas med i utredningene. At PPT i liten grad benytter seg av å observere en pedagogisk praksis 

relatert til lærersituasjonen, bygger her på en tradisjon som også er kalt en diagnoseorientert 

handikapmodell (Jahnukainen, 2011). Utforming av et spesialundervisningstilbud skal alltid 

gjøres i samarbeid med eleven og foreldrene. (Opplæringslova, 1998, §5-4). På dette punktet 

er PPTs rapporter klart i strid med lovverket. Men lovverket er også lite detaljert og ikke 

minst uklart. Sitat: 

Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for 

spesialundervisning så langt dei passar (Opplæringslova, 1998 §5-5).  
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Det at elever som har en egen opplæringsplan, og heller ikke trenger å delta på nasjonale 

prøver hvis resultat blir offentliggjort, kan jo også virke som et insentiv for skolene for å be 

om at flere barn blir utredet. Sitat: 

Jeg skal ikke underslå at det er enkelte i personalet som kan kjenne på og føle på at ‘hvorfor 

skal vi presse dette så langt når resultatet, som til og med kommer i avisene, viser at vi 

tilsynelatende gjør en dårlig jobb? (Seland, 2013, s. 86). 

Selv om det heter seg at det skal være særlig tungtveiende grunner til å ta eleven ut av de 

nasjonale testene, ser det altså ut til at konkurranseaspektet likevel driver skolene til en slik 

retning i praksis. Årsaken til at mange med pedagogisk bakgrunn vil fjerne retten til 

spesialundervisning, er fordi PPT bedriver en bakstreversk praksis som de viser lite vilje til å 

endre, på tross av at forskningen viser at den er svært marginaliserende (Haug, 2017b; 

Tveitnes, 2018). En sakkyndig pedagogisk analyse fundert i en fellesskapsorientering, kunne 

gitt PPT mandat til å gjennomføre miljømodellen som plasserer eleven i et sosialt miljø- og 

deltakerperspektiv. Men på tross av at PPT har fått klare oppfordringer om å skifte perspektiv 

(Haug, 2015a, 2015b), ser det ut for at det må sterkere lut til for å få endret deres praksis. 

Tveitnes mener at det å fjerne retten til spesialundervisning ikke kommer til å fjerne uvanen 

med å klassifisere elevene med evnetester. Hun skriver i sin doktoravhandling at det er så 

enkelt å foreta en slik test, at den etablerte praksisen høyst sannsynlig bare vil bli ført videre 

av folk som jobber på skolene (Tveitnes, 2018). En måte å løse disse problemene på kunne 

være at man styrket den profesjonell-byråkratiske modellen slik Finland gjorde det i 2010 

(Utbildningsstyrelsen, 2010). Her var de meget bevisste på å innføre fyldige og entydige lover 

og forskrifter som fokuserer på raskt å løse de problemene som oppstår underveis. Fokuset i 

den finske modellen er fundert i et viktig standpunkt. S  

 

The Finnish definition of special education eligibility is based on observed needs (a 

“difficulty model”) rather than diagnosed disabilities (a “disability” model) » 

(Jahnukainen, 2011, s. 498-499). 

Det er også slik at nyere norske styringsdokumenter vektlegger økt fokus på tidlig innsats som 

et læringsforbedrende tiltak som styrker enkelteleven (Baek et al., 2017). Dette punktet er 

interessant, fordi forslaget fra ekspertgruppen utfordrer individualiseringen og fordrer et 
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endret fokus blant politikerne tilbake til en fellesskapsorientering. Da mener mange at 

ekspertgruppen burde ha sett elefanten i rommet, og først og fremst diskutert styringen av 

skolen (NFU, 2018). Som vi har sett, er den profesjonell-byråkratiske modellen regnet som 

det eneste mulige alternativet hvis vi vil skape likhet og utjevne sosiale forskjeller. Det ville 

derfor vært naturlig om ekspertgruppen tok tak i roten til problemene – for på den måten å 

legge til rette for en likeverdig opplæring. 

Når en læreplan endres fra å være et læringsorientert til et utbytteorientert styringsdokument, 

har det å gjøre med den evaluerende modellen som tar sikte på å styre skolen med bakgrunn i 

tester og resultater. At diagnoser bidrar til å utforme kriterier for hva slags undervisning en 

elev skal få, kan også relateres til den evaluerende modellen fordi fremgangsmåten dreier seg 

om utstrakt testing. Men ettersom praksisen skriver seg fra en gammel ideologi, der 

medisinfaget vant kampen mot pedagogene om hvem som skulle hjelpe denne elevgruppen 

(Haug, 1999), er det kanskje riktigere å si at vi seiler rundt med et «lik i lasten». 

8.1.3 Ekspertgruppens rapport – en avrunding 

Retten til indre differensiering – litt om klagerett og buffer. 

Forslaget om å fjerne retten til spesialundervisning, innebærer at elever med behov for en 

individuell opplæringsplan ikke trenger et enkeltvedtak for å få en særskilt undervisning. Men 

elever med en individuell opplæringsplan (IOP) får ikke godkjent grunnskolepoeng i faget, 

fordi en IOP ikke følger den ordinære læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2014). Det er 

derfor et stort ansvar å ta en slik avgjørelse. Ekspertgruppen foreslår å redusere de juridiske 

individuelle rettighetene til elever som trenger hjelp, fordi den ordinære opplæringen ikke 

dekker deres behov.I stedet ønsker de å innføre ansvarliggjøring av støttegruppene, skoleeiere 

og lærere igjennom en rekke plikter (Nordahl m.fl., 2018). 

Når ekspertgruppen foreslår å fjerne retten til spesialundervisning, så er deres egentlige mål at 

det til enhver tid blir praktisert indre differensiering i ordinærklassen. Denne praksisen vil de 

ha lovfestet som en rettighet for alle elever. Men endringen i lovverket, som ekspertgruppen 

foreslår, er meget vage også på dette punktet: 

Barnehagen og skolen må sikre en inkluderende pedagogisk praksis  

Ekspertgruppen foreslår en plikt for barnehager og skoler til å sikre et inkluderende 

pedagogisk barnehage- og opplæringstilbud for alle barn og unge. Det må tydeliggjøres at 
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dette er en plikt som skal sikre tidlig og målrettet tilpasset opplæring med utgangspunkt i barn 

og elevers evner, behov og forutsetninger. Barn og unge skal sikres best mulig praksis for å nå 

sitt potensial for læring i et inkluderende fellesskap. Barnehagen og skolen må forpliktes til å 

sørge for at alle barn og unge får rask og effektiv hjelp med sine vansker. Som del av plikten 

må barnehagene og skolene jevnlig innhente og ta stilling til barn, elever og foresattes 

opplevelse av barnehage- og skoletilbudet (Nordahl m.fl., 2018, s. 254). 

I dette sitatet gjentas stadig den plikten skoler og barnehager skal ha og i mindre grad den 

individuelle retten. Det hadde vært helt greit dersom opplæringstilbudet, med innhold og 

metode, samt skolens mandat også ble presisert. Uten en slik innramming er skolen sårbar 

fordi eksterne interesser ikke nødvendigvis tar hensyn til det pedagogiske perspektivet. 

Slik lovverket i dag er utformet, kan forslaget ekspertgruppen kommer med, også leses som at 

en mer brukerstyrt skole. Da vil ikke det profesjonelle-pedagogiske perspektivet være det 

bærende elementet i utforming av undervisningspraksisen i skolen. Loven og forskriften er 

uthulet under påskudd av at et sterkt byråkrati ble for tungvint for staten å håndtere, og at det 

derfor var et ønske om å desentralisere forvaltningen nærmere der hvor problemene er. Trass i 

at desentraliseringen skulle innebære en avbyråkratisering av noe man syntes var et tungvint 

system, har skoleeiere, rektorer og lærere i Norge opplevet en økt sentralisering av statlige 

kontrollsystemer innført etter mønster fra New public management (NPM) (Møller & 

Skedsmo, 2013). På denne måten blir bufferen, som skal angi hvilket mandat skolens ansatte 

skjønnsmessig må handle innenfor, radert vekk i styringsdokumentene til fordel for en 

ansvarliggjøring av skolene/lærerne. Da opprettholder vi en styringsmodell som får stadig 

flere innslag av nyliberalistiske styringsstrategier, og som også stjeler av lærerens tid til 

planlegging og undervisning. 

Enhetlig system og politisk vilje 

Inkludering i fellesskapet har vært ekspertgruppens mål (Nordahl, 2018, 4. april). Ordet 

helhetlig system synes å være et sentralt begrepet som ofte går igjen i rapporten. I 2009 fant 

Nordahl og Hausstätter (2009) ut at desentraliseringen som fulgte med innføringen av 

Kunnskapsløftet, fikk noen av de samme konsekvensene som desentraliseringen i Finland 

hadde fått. I Norge ble skolene under Kunnskapsløftet i større grad overlatt til å definere 

undervisningsmetode selv. Det førte til ulik praksis på forskjellige skoler. Dette problemet har 

begge landene slitt med (Nordahl & Hausstätter, 2009). 

Når desentralisering gjør at elevene får skoletilbud av ulik kvalitet, betyr det at regelverket må 

skjerpes slik at tolkningsrommet blir såpass smalt at man opprettholder den profesjonell-
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byråkratiske modellen (Klafki, 2016; Maroy, 2009). Når det gjelder dette helt grunnleggende 

faktumet, er de finske elevene meget heldige fordi over 90 prosent av de stemmeberettigede i 

Finland har forstått dette poenget (Sahlberg, 2013b). Her ligger det kanskje en nøkkel til å 

løse problemet med det store antallet elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære 

undervisningen. Fersk forskning har funnet at dette i dag gjelder cirka en tredjedel av elevene 

i norske grunnskoler (Haug, 2017b). 

Peder Haug har siden 1976 jobbet for at alle barn i skolen skal gis undervisning i et fellesskap 

og at det skal stilles realistiske faglige og sosiale forventninger til hver enkelt elev. Under 

PPT-konferansen i 2015 forklarer Peder Haug til PPT at i den politiske debatten er det ikke 

noe fokus på de elevene som strever. På statsrådens forespørsel skrev Haug et brev til 

statsråden der han tar opp spørsmålet om behovet for å gjøre noe med elever som strever. 

«Men det var ikke interessant», ifølge Haug (2015b) å gjøre noe med sitasjonen for elever 

som strever. 

Høring 

Rapporten fra ekspertgruppen som vil fjerne retten til spesialundervisning, bygger mye av sin 

argumentasjon på funnene fra SPEED-prosjektet (Nordahl m.fl., 2018). Ekspertutvalgets 

forslag har nå vært på høring, og det er bred enighet om at det bør gjøres noe med dagens 

situasjon. En rekke organisasjoner og foreninger er svært kritiske til å innskrenke elevenes 

rettigheter. De ønsker primært entydige utvidelser i lovverket og en styrking av kvaliteten i 

undervisningen (NFU, 2018; Vedvik & Svendsen, 2018). De som ikke ønsker forslaget 

velkommen, fremhever gjerne at regelverket bør styrkes, ikke svekkes. De ønsker også å 

supplere den ordinære undervisningen med spesialpedagogisk personale i det øyeblikket et 

problem inntreffer – slik at problemene ikke får vokse seg store. Alle disse forslagene 

innebærer, etter mitt skjønn, å bygge videre på en profesjonell-byråkratisk modell. Det vil 

innebære et økt fokus på profesjonsstudier, opplæringsmateriell, metode og pensumbøker som 

kontinuerlig må utvikles i et tett samarbeid mellom pedagoger/didaktikere, forskere og forlag. 

Lover og innhold i læreplaner må styrkes, konkurranseaspektet bør bort på alle plan, indre 

differensierte undervisningsmetoder bør være basisen for all opplæring og det bør ikke spares 

penger der problemene er størst (Carnoy, 1999, 2016, 2017; Klafki, 2016; Maroy, 2009, 

2012). 

Ekspertgruppens rapport – en oppsummering 

I en periode på 40 år har vi hatt en skjønnsbasert normativ vurderingspraksis av enkeltelevens 
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individuelle ferdigheter og fremgang. Elevene på barnetrinnet har ikke fått karakterer. 

Læreren har vært den som har fulgt med på elevens progresjon, og lagt opp undervisningen 

etter eget skjønn. På ungdomsskolen har elevene fått normbaserte karakterer som har blitt 

regnet ut ved å sammenligne alle elevene i samme klasse eller på samme trinn på den enkelte 

skolen. Denne karaktergivningen har blitt ansett som urettferdig, fordi den ikke tar hensyn til 

en standard for måloppnåelse som er lik for alle (Throndsen et al., 2009). Videre viser 

stortingsmeldinger til at tidligere vurderingspraksis i for liten grad har bidratt til elevens 

framgang og tilbakemeldinger til elevene (Kunnskapsdepartementet, 2006-2007, 2008). 

I stedet for å korrigere den profesjonell-byråkratiske modellen, så kom de målbare 

standardene inn med Kunnskapsløftet. I 2006 har de norske lærerne etter innføringen av 

Kunnskapsløftet, blitt pålagt et stort administrativt arbeid, med skriftlige evaluerings- og 

rapporteringsoppgaver. Selv sier lærerne at det stjeler fra den tiden de burde brukt på 

undervisning, planlegging og samarbeid med kolleger (Throndsen et al., 2009). Den 

vurderingspraksisen ekspertgruppen foreslår, for å bedre elevenes framgang og lærerens 

tilbakemeldingsrutiner, er indre differensiering basert på en normativ pedagogisk analyse av 

elevens faglige og sosiale ståsted (Nordahl m.fl., 2018; Nordahl, 2018, 4. april). En slik 

praksis vil trolig kreve at vi reformerer skolen på en tilsvarende måte som de gjorde i Finland 

i 2010. Dessuten må lærerutdanningen funderes i didaktiske teorier, pedagogisk forskning og 

basert på erfaring fra den praksisen som ønskes gjennomført. Skal læreren få tid til å 

planlegge differensierte arbeidsoppgaver for hver enkelt elev, kreves det også et enhetlig 

regelverk og utfyllende læreplaner som sørger for at alle drar lasset i samme retning. Indre 

differensiering krever mye tid til kontinuerlig å vurdere elevenes arbeid, planlegge den 

enkelte elevs «opplæringsplan» for hver enkel undervisningssekvens, samt å samarbeide med 

andre lærere. Derfor må læreren få en relevant og solid utdannelse samt arbeidsro slik at de 

har mulighet for å gjøre en god jobb. Det er også viktig å huske på at vurdering innen indre 

differensiering er ferskvare. Da må lærerne autonomt analysere hva som er elevens 

utfordringer, fordi det må handles umiddelbart – for å kunne gi hver enkelt elev den støtten de 

trenger for å komme videre (Klafki, 2016). 
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