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Det eksistereri dagenrekkeutfordringeri dennorskegrunnopplæringenrelaterttil å realisere
detpotensialfor læringsomdenenkelteelevhar.Relativtmangeeleverserikke ut til å få en
kvalitativ god nok undervisning,eller vi kan si at de ikke får en opplæringsom er tilpasset
deresevnerog forutsetninger.Det er relativt storeforskjeller mellom de besteog dårligste
elevenenår det gjelder læringsutbyttei skolen, og norske elever skårer middelmådig i
internasjonalesammenligningsundersøkelser(KjærnsliogRoe2010). Tilpassetopplæringstår
sterkt som ideologi i norsk skole, men vi ser ikke ut til å lykkes med realiseringen av
ideologieni pedagogiskpraksis(Bachmannog Haug2006).

I denneartikkelenvil detbli analysertog drøftethvordantilpassetopplæringblir realisert,og
hvilke strategiersom kan være hensiktsmessige om vi skal forbedre elevenes faglige og
sosialelæringsutbytte.Artikkelenom handleralle eleveri skolen,ogdenrett alleeleverhartil
tilpasset opplæring. Det legges i størst grad vekt på grunnskolensbetydning i denne
artikkelen, og artikkelenbyggerpåulik empiriskestudieompedagogiskpraksisogresultateri
utdanningssystemet.

Grunnopplæringens betydning
Tilpassetopplæringhandlerprinsipielt om at alle eleverskal få realisertsinemuligheterfor
faglig og sosiallæring i grunnskoleog videregåendeopplæring,og gjennomdettekunnegå
inn i arbeidsliveteller i et videreutdanningsløp.Detteservi ikke ut til å lykkes særliggodt
medi dag,og deter sværtutfordrendebådefor samfunnetog enkeltindividetfordi utdanning
betyrstadigmerfor hvordanvi får deti livet (FrønesogStrømme2010).

I en slik sammenhenger det problematisk at norske elever skårer middelmådig på
internasjonaleundersøkelsersomPISA (Kjærnsliog Roe2010). Norskeforeldrehardessuten
et høyereutdanningsnivåenn gjennomsnittet av andreOECD land og norskeeleverskulle
profitert pådette.Kontrollerervi for foreldrenesutdanningsnivåsåligger Norgefor eksempel
på 28. plasspå leseferdigheteri PISA-undersøkelsen(Hingel 2011). Dennestatistikkenviser
at landsomPortugal,Tyrkia ogEstlandgjørdetlangtbedreennNorge.

Videre viser dagens norske forskning at eleveneslæringsutbyttefra grunnskolen er den
faktorensomi størstgradforklarerhvorfor eleverikke oppnårstudie- eller yrkeskompetanse
gjennomvideregåendeopplæring(Frønesog Strømme2010).De senereårenehar det vært
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bare70%av alle elevenei videregåendeopplæringsomharoppnåddentenstudiekompetanse
eller yrkeskompetansei løpetav fem år. Dette tallet har værtforbausendestabilt i de sisteti
årene,og detserut til at vi harstoreproblemermedå snuutviklingen.Av eleveri Oslo som
har mindreenn30 grunnskolepoengved inntak i videregåendeopplæring,har kun 13 % fått
studie- eller yrkeskompetanse.Konsekvensenefor de ungdommenesom ikke lykkes i
grunnopplæringenser ut til å værestørrei dag enn for ti år siden, fordi arbeidsmarkedet
krever en stadig høyerekompetansehos de ansatte. Sannsynlighetenfor å komme ut i et
arbeid reduseresbetraktelig om ungdom ikke lykkes i grunnskolen og videregående
opplæring.I tabellennedenforer detvist en oversiktoverandel24 - åringersomer på ulike
sosialehjelpetiltak tilknyttet NAV - systemet.I tabellen er dette fordelt mellom de somhar
klart og ikke klart å få kompetansei videregåendeopplæring.

Tabell1: Andelpå trygde- ogstønadsordningersom24-åringer.

Denne oversikten viser klart hvor mye sannsynlighetenfor å ikke komme inn på
arbeidsmarkedetøkerom du ikke harkompetansefra videregåendeopplæring.Av de70 % av
ungdom som har fullført videregåendemed kompetanseer kun 2,8 % på trygde og
stønadsordningersom 24-åringer.Men av de som ikke har klart videregåendeopplæringer
19,%% påtrygde- og stønadsordninger.

I gjennomsnitterdeti dagca. 8 % av et årskullsomhavneri enmarginalisertposisjonogsom
i 25-årsalderer marginaliserteller ekskludertfra fellesskapet.Disseer ikke yrkesaktiveog de
er hellerikke innenforutdanningssystemet.Det storeflertallet av disseca4 000ungevoksnei
hvertårskullharmislykkesi grunnskoleog videregåendeopplæring(Rasmussen,Dyb, Heldal
og Strøm2010).Eller vi kansi at prinsippetom tilpassetopplæringfor alle eleverikke serut
til å hagitt ønskederesultater.
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De somhavneri en marginalisertposisjoner i størreeller mindregrader avhengigav ulike
sosialestønadsordningerfor å overleve, og kostnadeneveddetteer formidablefor samfunnet.
Samledekostnaderfor at 8% av et årskull havnerutenforarbeidsmarkedeer ca. 15 milliarder
kr (Rasmussenm. fl. 2010). Her er det regnetinn sosialekostnader,tapt skatteinntekterog
økte helseutgifter. Besparelsenved å få 100 flere inn i arbeid gjennomblant annetbedre
resultaterfra grunnopplæringenvil værepå 40 mill kr pr år i 42 år. Detteunderstrekerat en
bedring av kvaliteten på undervisningeni grunnskoleog videregåendeopplæringer en
investeringog ikke en utgift for samfunnet. Dette handler ikke bare om muligheter i
arbeidsmarkedet.For detenkelteindivid innebærerdettebetydeligøkt sannsynlighetfor både
bedrefysisk ogpsykiskhelse,mindrerusproblemer,og enreduksjoni sosialeproblemer.

I dagens kunnskapssamfunnbetraktes grunnskolen betraktes som den primære
marginaliseringsgeneratoren(Frønesog Strømme2010). Det er i storgraddekunnskaperog
ferdigheterdu får meddegfra grunnskolensomi sterkestgradbidrar til hvordandu lykkesi
detvidereutdanningsløp,i arbeidslivetog påandrefelleskapsarenaeri samfunnet. Kvaliteten
pågrunnskoletilbudet,pådenundervisningsomforegårher, vil hastorbetydningfor livsløpet
til elevene.Dette perspektivetunderstrekerat det å mislykkes i grunnskole,kan få store
konsekvenserfor den enkelte ungdom sitt liv som voksen. Hvordan særlig grunnskolen
fortolker og realiserertilpassetopplæringvil derforhakonsekvenserfor bådedenenkelteog
for samfunnsutviklingen.

Det er her kort argumentertfor og dokumentertat det læringsutbyttetelevenetilegnetsegi
grunnskolensomentype nøkkeltil hvordandetvidereliv kommertil å arteseg.Vi haraldri
tidligere vært i en situasjonder kvalitetenpå utdanningssystemethar værtsåavgjørendefor
barnog ungesin framtid. Det er ikke dermedsagtat elevenselvog foreldreneikke harnoen
innflytelse på hvilke læringsutbyttesom oppnås. Læring bestemmesogså av elevenes
arbeidsinnsats,foreldrenesstøtte til barna sin skolegangog kunnskapstilegnelseutenfor
skolen. Men vi kommer ikke utenomat det er skolen,skolelederneog lærerneder som er
ansvarligefor den pedagogiskepraksis som foregår der. Det er i den forbindelse det er
vesentligå analyserehvordantilpassetopplæringkan forståsog hvilke konsekvenserdette
ideologiskebegrepetharoggir for denpedagogiskepraksis.

Forståelse av tilpasset opplæring
Tilpassetopplæringhar i lang tid vært en ideologi eller et prisnippsom har gitt retning for
norsk skole. Allerede i Normalplanenav 1939 presenteresdet føringer for undervisningen
som peker i retning av tilpasset opplæring. (Dale 2008). Tydeliggjøringenav begrepet
tilpassetopplæringog lovforankringenav detskjeddeførstog fremstgjennometableringenav
paragraf7.1 i grunnskoleloveni 1976.Her het det at: ”Alle eleverhar rett til en opplæringi
samsvarmed egne evner og forutsetninger”. I dagensopplæringslovuttrykkes det all
opplæring”skal tilpassesevneneog forutsetningenetil denenkelteelev”. Detteinnebærerat
alle eleveri norskskoleharrett til entilpassetopplæring.



4

De flesteeleverskal få en opplæringsomer tilpassetderesevnerog forutsetningergjennom
denundervisningensomforegåri en klasse.Det vil si at det forutsettesat en kvalitativ god
vanlig undervisningskal væreen tilpassetopplæringfor det storeflertallet av elever.Noen
eleverharbehovfor og vil få tilpassetopplæringgjennomspesialundervisningi et vist antall
timer pr. uke. Dette skal skje når de ikke har et tilfredsstillendeutbytte av den vanlige
undervisningenellervedatdeikke får entilpasset opplæringgjennomvanligundervisning.

I både den pedagogiskeforankringen til begrepettilpasset opplæring og plasseringeni
lovverket ligger det at tilpassetopplæringbådeer et formål, et prinsipp og et virkemiddel
(Bjørnsrudog Nilsen2008).

Formålet er implisitt nedlagt i paragraf1.3 i opplæringslovenom ” tilpassaopplæringog
tidleg innsats”. Her heterdetat: ”Opplæringaskal tilpassastevneneog føresetnadenehjå den
enkelteeleven,lærlingenog lærekandidaten

Prinsippetom tilpassetopplæringkommertydelig fram i flere av læreplanenesomharværti
grunnskolen,ogsåi Kunnskapsløftet.Her betraktestilpassetopplæringsomet prinsippsom
skal omfatte all undervisning.Det understrekesat prinsippet om tilpassetopplæring har
konsekvenserfor bådevalgav lærestoff,organisering,og ti lretteleggingav læringsmiljøet.

Tilpassetopplæringer ogsået virkemiddeltilknyttet metoder,arbeidsmåter,organisatoriske
tilnærmingerog innholdsmessigevalg i undervisningen.Det vil si at tilpassetopplæringblir
forstått som bestemtemåter å organisereog gjennomføreundervisningenpå. Den mest
naturligetolkningenav dette vil væreat innhold, arbeidsmåterog organiseringsomer mest
mulig tilpassetindividet,vil væredenbestetilpassedeopplæringen.

Implisitt ligger det i forståelsenav tilpasset opplæring som både formål, prinsipp og
virkemiddel, at desto mer individualisert undervisning desto bedre tilpasset opplæring.
Arbeidsmåter,metoderog organiseringsprinsippersom innebærerstor grad av individuell
variasjonvil lett forståssomgod tilpassetopplæringfor denenkelteelev. Denneforståelsen
kommer klart til uttrykk i Kunnskapsløftetder det understrekesat en tilpassetopplæring
kjennetegnesvedenindividuelt tilpassetvariasjoni bådeorganisering,lærestoff,arbeidsmåter
og læremidler.

På nasjonaltplan har det i liten grad vært konkretiserthvordan tilpasset opplæringskal
gjennomføresi skolen.Valgeneav metoder,arbeidsmåterog organiseringsprinsipperhar i
stor graddenenkelteskoleog lærermåtteforeta.Samtidigkandet ogsåseut til at en del av
den metodisketilpasningeni skolenhar skjeddnoe uavhengigav en vurderingav elevenes
faktiskelæringsutbytteav opplæringen.Variert og individualisertundervisningkan lett bli et
viktig prinsippi segselv.

Den individuelle tilretteleggingenav innhold, metoderog organiseringkan lett stå noe i
motsetningtil måletom en inkluderendeopplæringfordi individualiseringenkan bidra til at
enkelteleverblir tatt ut til spesialundervisningog annentype av opplæring. Inkludering
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uttrykker at alle elever har rett til å være inkludert i det sosiale, kulturelle og faglige
fellesskapeti skolen.Dettekommerklart fram i Kunnskapsløftetder det slåsfast at skolen
somfellesskapskal væreinkluderende.Samtidigskal ogsåalle elevertilhøre en klasseeller
basisgruppe.Tilhørighet i et fellesskapkan betraktessomen grunnleggendeforutsetningfor
at skolens læringsmiljø skal opplevessom godt for den enkelte elev, og ikke minst gir
opplevelsenav åværeinkludertsosialtog faglig godebetingelserfor læring(Hattie2009).

Disse utfordringenerelatert til en individualisert eller mer felleskapsorientertforståelseav
tilpassetopplæringkommer klart til uttrykk gjennom skillet mellom en smal og en vid
forståelseav tilpassetopplæring(Bachmannog Haug2006).Dettegjelderbådesomprinsipp
og som virkemiddel i undervisning.I en smal forståelsevektleggesofte en individualisert
undervisningbasertpå at deter avgjørendeå tilpasseopplæringenmestmulig til denenkelte
elevensbehov. I dette perspektivetpekesdet på hvilke sammenhengerdet er mellom de
definertevanskenesomkan knyttestil denenkelteelev og de problemerdenneelevenhar i
skolen.En smaltilnærmingtil tilpassetopplæringvil lett innebæreenleting etterindividuelle
løsningerpåenkelteleversproblemeri skolen.

Innenfor en vid eller bred forståelse av tilpasset opplæring vektlegges i større grad
fellesskapetog detkollektive i skolen.Tilpassetopplæringbetrakteshersomenideologisom
skal prege hele skolen og all undervisning. Innenfor denne forståelsenvil en ensidig
vektleggingav undervisningsmetoderikke væretilstrekkelig for å kunnesikre en tilpasning
av opplæringen.Det tas utgangspunkti at alle elever skal få en godt tilpassetopplæring
innenforfellesskapeti skolen.Dermedvil detkollektive får størrebetydning enni densmale
forståelsenav tilpasset opplæring.Fellesskapetframstår her som minst like viktig som
individet (Haugog Bachmann2007).

Denne forståelsenav tilpasset opplæring som smal eller vid er ikke uttrykk for to
motsetningsfyltetilnærminger. Det er i størregrad et spørsmålom hvor tyngdepunkteter i
undervisningenog i forståelsenav hva tilpassetopplæringer. Flertalletav norskelærerehar
en smal forståelse av tilpasset opplæring (Fylling 2008). Dette innebærer at den
metodeorienterteog individrelaterteoppfatningenav tilpassetopplæringstårsterkti skolen.

Hva kjennetegner den pedagogiske praksis i dagens norske skole?
Det foreligger i dag et relativt omfattende empirisk forskningsmaterialeomkring
gjennomføring av undervisning og læringsutbyttei norsk skole. Denne forskningen er
gjennomførtsom bådekvalitativ orientertklasseromsforskingog gjennommer kvantitative
metoder (Haug2010,Nordahl2009,Moen2010, Klette 2007, Kjærnsli og Roe2010,Drugli
2011). Disse studiene bygger på mange hundre timer med observasjonav relasjoner,
klasseledelseog undervisningi og utenfor klasserom.Det er videre basertpå et stort antall
videoopptakav lærereog eleveri undervisningssituasjoner, og det er ogsåforetatten rekke
intervjuer av både lærere, elever og skoleledere. Dessuteneksisterer det flere store
kvantitative kartleggingsundersøkelserav undervisningog læringsmiljøeti ulike skoler i
Norgemedbådelærere,eleverog foreldresominformanter.Samletgir detteet godtgrunnlag
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for å beskriveskolensmøtemed elevenesulike forutsetningerforstått som hvordanskolen
bådefortolker og gjennomførertilpassetopplæring. Selv om ikke all denneforskningenhar
hatt tilpassetopplæringsomtemakandenfortolkesog brukesi forhold til en typerealisering
av tilpasset opplæring i pedagogiskpraksis. All opplæring skal i utgangspunktetvære
tilpasset,og daer detvesentligå dokumentereog analyserehvordanundervisningeni dagens
norskeskolefaktisk realiseres.

Det er stor variasjon mellom skoler og lærere
I flere av studienerelaterttil pedagogiskpraksisi norskskoleunderstrekesdetat deter store
variasjoneri bådearbeidsmåter,innholdi undervisning,organisering,klasseledelse,relasjoner
og ikke minst i forhold til elevenesfaglige læringsutbytte (Nordahl 2009,Kjærnsli og Roe
2010). Det kan se ut til at skolenelokalt definerersine egneveier for å realiseremålenei
Kunnskapsløftet,og virkemidlenesom anvendesfor å realiseremålenepå er sværtulike.
Variasjoneneer så store at det er vanskelig å argumenterefor at vi har en felles norsk
grunnskole. Dettegjelderikke barei forhold til valg av pedagogiskevirkemidler,menogsåi
forhold til eleveneslæringsutbytte.Slik settframstårbådeforståelseog realiseringav ti lpasset
opplæringrelativt ulikt.

Med det er ikke bare mellom skoler det er variasjoner,det er også relativt betydelige
variasjonermellomklasseri desammeskolene(Nordahl2009). Ulike studierviser tydelig at
lærerener helt avgjørendefor hvordantilpassetopplæringrealiseresi praksis.Det serut til å
væreulike faktorer tilknyttet lærerensom primært forklarer de store forskjellenemellom
klasseri densammeskolen. Detteer ogsåi samsvarmednyereinternasjonalforskningsom
uttrykker at lærerenhar en avgjørendeog fundamentalinnflytelsepå eleveneslæring(Hattie
2009, Nordenbom. fl. 2008).

Mange lærere er dyktige og framstår som forutsigbare voksne som stiller tydelig
forventninger til elevene. Dette er lærere som har oversikt, kontroll og leder
undervisningsforløppå en god måte.De er tydelige i oppstartenav timene,formidler klare
beskjedertil eleveneog harfå og forutsigbareovergangermellomaktiviteter,anvenderrosog
oppmuntring og det er lærerensom avsluttertimene.Disselærernehar en sværtbevisstog
reflektert oppfatning av relasjonenetil sine elever, og de har ofte høy fagdidaktisk
kompetanse(Nordenbo2008). I disse klasserommeneer det både en hyggelig stemning,
arbeidsroog godarbeidsinnsatshoselevene.

Men det observeresogså lærere som fungerer på en mindre tilfredsstillende måte i
undervisningen. Dette er læreresom har liten kontroll på eleveneog de aktiviteter som
foregår. Undervisningenkjennetegnesofte ved at det mangler en tydelig struktur, og i
observasjoneneframstårundervisningssituasjonensom tidvis kaotisk. Lærerensom lederer
ettergivendeog eleveneviseren relativt lav arbeidsinnsats(Nordahl,Mausethagenog Kostøl
2009).Det vil si at potensieltfaglig dyktige lærereikke får anvendtfagetsitt, fordi deikke er
i standtil å hadennødvendigestrukturi undervisningssituasjonen.
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Forholdet mellom individualisering og fellesskapet i skolen
Spenningsfeltetmellom individ og felleskap har vært utfordrende i både teoretiskeog
praktisketilnærmingeri pedagogikken.En sterk vektleggingav fellesskapetkan risikere at
enkeltindividerikke blir settog møtt ut fra sine behov,mensen individualisertundervising
lett kaninnebæreateleveneikke lærerog blir motiverti fellesskapet.

Det kanseut til at denindividualiserte undervisningenstårrelativt sterkti dagensskole,og at
det går på bekostningav mer kollektive tilnærmingeri undervisningen (Haug 2010). Dette
kommer til uttrykk ved at arbeidsplansprinsipper anvendes i stor grad gjennom
individualiserteukeplanerog stor bruk av arbeidstimerpå skolen.Det vil si at elevenesitter
storedelerav undervisningstidenog arbeideralenemedoppgaveløsning, mensoppfølgingen
fra lærerneer relativt svak.Troenpå elevenesevnetil å ta ansvarfor egenlæringserut til å
væresværtstor blant mangelærereog skoleledere.Elevenemå i relativt stor grad arbeide
alene,væreselvregulertei sin læring, og i begrensetgrad opplevestøttefra medelever og
lærere. Haug (2010) viser at elevenei gjennomsnittsitter 61 % av undervisningstidenog
arbeideralenemedoppgaver. I et land somSingapore,somer på nivå medFinlandi PISA-
undersøkelsen, såsitterelevenei gjennomsnittkun 18 % av tidenog arbeidermedindividuell
oppgaveløsning.I Singaporebrukes om lag 60 % av undervisningstidentil hel klasse
orientertearbeidsmåtersom formidling, dialog, tilbakemeldingog repetisjon (Gopinathan
2011).

Den individualisertetilpassedeundervisningenhar ogsåsom konsekvensat det iverksettes
organisatorisknivådifferensieringfor å gi en undervisningsom er tilpassetelevenesnivå.
Detteskjergjennombruk av mestringsgrupperut fra faglig nivå, aldersblandingog mervarig
nivådelingi fag sommatematikk, norskog engelsk.Utfordringeni disseskoleneserut til å
være en manglende stabilitet ved at elevene må forholde seg til mange ulike
undervisningssituasjoner.Det kan seut til at det for noeneleveropplevesen viss uttrygghet
ved at de må delta i mange ulike sosiale fellesskap i løpet av en uke. Det stabile
klassefellesskapetstårsvakerei dennetypeskoler,ogdetdokumenteresogsåat detersvakere
læringsutbyttei skolersomindividualisererundervisningeni storgrad(Nordahl, Mausethagen
ogKostøl2009).

Hattie (2009) dokumentereri sine omfattendemetaanalyserat individualisert undervisning
somansvarfor egenlæringog nivådifferensieringikke hareffekt påeleveneslæringsutbytte.
Sett i forhold til bådesammenholdtundervisningi heterogeneklasserog anvendelseav
samarbeidslæringkomme individualisert undervisningklart dårligst ut. Denneforskningen
understrekerogsåklart at læreresom styrer elevfellesskappå en tydelig måte har det beste
læringsutbyttet.Tilpassetopplæringsomensterktindividualisertundervisningharderforliten
støttei internasjonalforskningsbasertkunnskapom hva som gir et godt læringsutbyttefor
elevene.
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Ansvar for egen læring forstått som selvr egulert læring
I læringssammenhengkan vektleggingenav individualisertundervisningforståssom ansvar
for egen læring eller selvregulert.I selvregulertlæring må elevene sitte mye alene med
arbeidsoppgaverog implisitt styre sine egnelæringsprosesser.Elever som skal lykkes med
dettebør ha bådeen relativt sterk indre motivasjonog godeforutsetningerfor faglig læring.
Denneformenfor individualisertundervisninghar til hensiktå fremmeen utvikling av gode
læringsstrategierogansvarhoselevene.

Selvregulertlæringkrever imidlertid god kunnskaphoselevenom strategierfor å løseulike
oppgaverog en godrefleksjonoverhvamandriver med (Schunkog Zimmerman2008).Det
understrekesat eleversomskal få et godtlæringsutbyttegjennomindividualisertundervisning
og selvregulertlæring trenger å være autonome,selvdrevetog læringsorientertuten ytre
påtrykk. Den indre motivasjonen til elevene bør være sterkt og anvendelsenav ytre
motivasjon vil nødvendigvisreduseresfordi medeleverog lærere får mindre betydning.
Forskningom selvregulertlæring og individualisertundervisningviser imidlertid at det kan
væreproblematiskfor mangeelever.Nedenforer det satt opp noenkonklusjonerfra ulike
evalueringsstudierav individualisertundervisning:

• Mangeeleversog læreresfokus ved selvstendigarbeiderrettesmot å bli ferdig med
aktivitetene. Hva de har lært blir lite vesentlig. Dermed blir fokuset på selve
læringsprosessenebådelite presistog lite fokusert(Kletteog Lie 2006).

• Veiledningen fra lærer blir ofte resultatorientertmed lite fokus på strategierog
refleksjon hos eleven.Veiledningenser ofte ut til å bidra lite i forhold til elevens
autonomi og utvikling av læringsstrategier(Østerlind 2005). Den individualiserte
undervisningenvil slik ikke fremmeselvregulertlæring og dermedheller ikke noen
sterkereindremotivasjon

• Observasjonerviser at ved mye individualisert arbeid blir lærerensveiledning mer
kontrollerendepå atferd enn støttendei forhold til læring og autonomi (Olaussen
2009). Læreren får problemer med å styre elevenesaktiviteter fordi den indre
motivasjonenhosmangeeleverikke er sterknok til å opprettholdelæringsaktivitet.

• Eleverutenstøttefra lærereog medelevervil lett bli værendei sin egensosiokulturelle
bakgrunn. Dette vil kunne føre til sosial og kulturell reproduksjonder foreldrenes
utdanningsnivå og grad av suksess i skolen blir avgjørende for elevenes
læringsutbytte.

• Paradoksaltnok kan mye individualisert undervisninghemmemer enn å fremme
autonomiog selvregulering(Olaussen2009).Relaterttil motivasjonkanvi si at enfor
sterk vektlegging av indre motivasjon kan redusereden indre motivasjonen i
læringsprosesserhosmangeelever.

Sammenholdt og felleskapsorientert undervisning
I denempiriskeforskningener det ogsåobservertog kartlagtskolerog klasseromder det er
mer sammenholdtundervisningog mer stabil organiseringav undervisningengjennomen
sterk tilknytning til faglige og sosialefellesskapet.Her anvendeskollektivt og formidlende
undervisningfor heleklassenogdeflesteelevenearbeidermeddetsammeinnholdeti fagene.
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Til envissgradkandisseskoleneog klasseneopplevessomnoetradisjonelle,meneleveneer
motiverte, arbeider godt og læringsutbyttet er bedre enn i skoler som har en mer
individualisertgjennomføringav undervising(Nordahl,Mausethagenog Kostøl 2009).Dette
er skoler og klasserder flertallet av eleveneer godt inkludert i bådeet sosialt og faglig
fellesskap.

Utfordringeni disseskoleneog klasseneder fellesskapetvektleggessterkt, kan væreat det
tilsynelatendeer relativt lite tilretteleggingfor de enkelteelev, og at det dermedikke tas
særligsterkthensyntil elevenesevnerog forutsetninger.Det er imidlertid ikke slik at detikke
tas hensyntil individet, dette er skoler der vi finner en balansemellom fellesskapetog
individet. I fellesskapeter det sosial støttefra medelever,tydelige forventingerog krav i
omgivelsenesom ser ut til å gi relativt god arbeidsinnsatshos elevene (Nordahl 2009).
Samtidigtilpasserog differensiererlærerenundervisningeninnenfor dettefellesskapet.Den
internasjonaleforskningen viser at den en form for felleskapsorientertog sammenholdt
undervisingmed tilhørendeindividuell faglig differensiering gir det bestelæringsutbyttet
(Marzano2007, Hattie2009).

Om vi knytter disseempiriskefunnenetil tilpassetopplæringer det en klar tendenstil at
mange skoler og lærere realiserer en individualisert eller smal tilpasset opplæring.
Fellesskapetsom ramme for undervisningener blitt mindre omfattendeog vektlagt, og
framstårdermedogsåsom mindre viktig enn tidligere (Haug 2010). Bachmannog Haug
(2006) sin påpekningav to ulike tilnærminger til tilpasset opplæring er fortsatt lett å
identifiserei undervisningen, og i dager detdensmaleog individualisertetilnærmingensom
stårsterkest. Problemeter at dennetypenav individuelle tilpasningerikke serut til å realisere
debestelæringsresultatene(Nordahl2009).

Elever som sliter i skolen
Det er bådeenkelteleverog spesiellegrupperav eleversom sliter i norsk skole,og som vi
tilsynelatendeharproblemermedå gi entilpassetopplæringtil trossfor at detforegårensterk
individualisering.Det er godt dokumentertat gutter kommer systematisk dårligereut enn
jenterpå alle klassetrinni grunnutdanningenog i hovedsaki alle fag (Nordahlog Sunnevåg
2008). Det kan seut til at guttenesliter mer i denindividualiserteskolenbådefaglig, sosialt
og atferdsmessig.Videreer detstoreforskjeller i elevenes læringsutbyttenårdetterelaterestil
foreldrenesutdanningsnivå(Bakken2010).Barn av foreldremed lavt utdanningsnivåhar et
betydeliglaverefaglig nivå, noesombidrartil at densosialereproduksjoneni skolener sterk.
Det er også slik at barn av foreldre med en ikke vestlig bakgrunn også har et lavere
læringsutbytteenbarnav foreldresomer født i Norge(Frønesog Strømme2010).

Særligkritisk blir det for enkelteleversomharflere av dissebakgrunnsvariablene. Er du gutt,
har foreldre med lavt utdanningsnivåsom i tillegg er født i et ikke-vestlig land er
sannsynlighet for å lykkes i grunnutdanningenrelativ lav. Motsattkanvi si at om du er jente
med foreldremedhøyt utdanningsnivåsomi tilegg er født i Norgevil det sannsynligvis gå
degsværtbrai utdanningssystemet.
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Mangeav de elevenesomsliter i denvanligeog ofte individualiserteundervisningenmottar
ulike formerfor spesialundervisning.Fraskoleåret2005/2006og fram til skoleåret2010/2011
har det vært en økning fra 5,97 % til 8,41 % av elevene i grunnskolen som får
spesialundervisningettersakkyndigvurdering(Meld. St. 18, 2010– 2011). Det er en relativ
økningpå42 %, ognoeslikt harvi aldri tidligeresetti norskskole.Denneøkningenav elever
som mottar spesialundervisninghar foregått i den samme perioden som den vanlige
undervisningenserut til å ha blitt stadigmer individualisert. Dettekan forklaresved at den
individualiserteundervisningstilnærmingenåpnerfor mer bruk av spesialundervisningfordi
spesialundervisninger denmestindividualiserteundervisningen.Vi kani utgangspunktetsi at
tilpasset opplæring for eleven kan bli mer tilpasset og individualisert når den gis som
spesialundervisning. Motsattkan økningeni spesialundervisningenogsåforklaresved at det
er flereeleversomikke får et tilfredsstillendeutbytteav denordinæreundervisningennården
ersterktindividualisert,ogatstadigflere eleverdermedfår etbehovfor spesialundervisning.

Økningeni spesialundervisningvil værtrelativt uproblematiskom denneformenfor tilpasset
opplæringgir et bedrelæringsutbyttefor elevene.Men slik serdet ikke ut til å være(Nordahl
og Hausstatter2009). Organiseringog innhold i spesialundervisningeni Norge er ikke i
samsvarmed internasjonal forskning relatert til hva som gir effekt i spesialundervisning
(Egelund og Tetler 2009). Dette skyldes først og fremst at det er formange ufaglærte
assistentersomharpedagogiskansvarog atdetikke ernoensærligkvalitetssikringav innhold
og resultater.Dermedkan det se ut til at det bådeer elevermed svakeforutsetninger for
læringsomsliter mesti denindividualiserteundervisningen,og at disseeleveneogsåtaperpå
å mottaspesialundervisning.

Forskingi dagviserenklar sammenhengmellom kvalitetenpådenvanligeundervisningenog
behovetfor spesialundervisning.I evalueringenav etprosjekt(LP-modellen)i Danmarkerdet
dokumenterten reduksjoni andeleleversomhar mottattspesialundervisningpå 18,6% over
enperiodepåto år (Nordahl2011). Dettekanførstog fremstforklaresvedenbedringav den
vanlige undervisningenved en sterkerevektlegging av fellskapsorientertetilnærminger.
Tilhørighet i et faglig og sosialtfelleskaphar bidratt til å motvirke marginalisering.De 140
skolene som har vært med i prosjektet har hatt en signifikant positiv utvikling i det
gjennomsnittelige sosiale og faglige læringsutbytte hos elevene. Dette indikerer at
reduksjoneni spesialundervisningikke har gåttut over læringsutbyttetil elevene,heller tvert
imot. Reduksjoneni andeleneleversommottarspesialundervisningkan i størregradværeet
resultatav ateleveneharfått et bedrelæringsutbytteav denvanligeundervisningen.

Spesialundervisingog mer generell individualisert tilpassetopplæringbygger ofte på en
individorientertforklaringsmodell.Dettebetraktessomkategoriskeperspektivi pedagogikken
der fokuset er på den enkelte elev og i mindre grad på undervisningen(Persson1997).
Eleversproblemeri skolenforklaresi hovedsakav egenskaper,vanskereller skaderhosden
enkelte elev (Skrtic 1991). Den individorienterte forklaringsmodellenvil innebæreen
reduksjonsav kompleksiteten i undervisningsom gjør at vi ikke fangerde sammenhenger
som elevenesproblemer foregår innenfor. Det vil si at det kan eksisterefaktorer som
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opprettholderelevenesproblemeri skolensomikke deindividorienterteforklaringsmodellene
tarhensyntil.

Det eksistererimidlertid ogsået merrelasjoneltperspektivpåundervisningeni skolen.I dette
perspektivetleggesdetvekt påat eleversproblemermåforståsinnenfordenkonteksteller de
sammenhengerog situasjonerde framstår(Persson1997). Det eksistereri dagmye empirisk
forskning som viser disse sammenhengenmellom kontekstuellebetingelseri skolen og
eleveneslæringog utvikling ( Hattie 2009). I et relasjoneltperspektivvil det væreet mål å
utvikle inkluderendefellesskapder det rettes et særlig fokus på sosiale prosesser.Det
eksistererher en forståelseav at det er prosesserog strukturer innenfor faglige og sosiale
fellesskapsombidrar til bådeinkluderingog et godt læringsutbytte(Dale2008).Fokuseter i
noen grad fjernet fra eleven og rettes i større grad på interaksjonenmellom eleven og
omgivelsene.

Eleversomsliter i skolenserut til å få et bedrelæringsutbytteog viserenmerhensiktsmessig
atferd,nårkvalitetenpå denvanligeundervisningenblir bedreog læringsmiljøeti skolenblir
mer støttendeog inkluderende. Arbeid med å analysereog forbedre undervisningenog
læringsmiljøetkanslik væreet eksempelpåat et relasjoneltperspektivi pedagogikkenfaktisk
kan realiseres(Persson1997). Dette relasjonelleperspektiveter ikke nødvendigviskun
retorikk, det kan ogsåomsettestil praksisgjennom et reflektert og systematiskarbeid der
lærerneogsåanalysererog videreutviklersin egenpraksis. Det relasjonelleperspektiveter
imidlertid lite foreneligmedenensidigindividualisertforståelseav tilpassetopplæring.

Konklusjon
Det overordnedeformålet,prinsippetog virkemidlet tilpassetopplæringslik det uttrykkesi
lovverk og læreplan, serut til å kunnerommedetmesteav undervisningspraksis.Eller vi kan
si at stort sett alle arbeidsmåter, organiseringsprinsipper, vurderingsmåter og
undervisningsinnhold kan realiseresunder rammen tilpasset opplæring (Nordahl 2009).
Ideologisk sett framstår derfor tilpasset opplæring som både upresist og lite
handlingsorientert.Ideologiengir ingenklarekvalitativeeller normativeføringerfor hvasom
er en hensiktsmessigtilpassetopplæringsett i forhold til eleveneslæring.Dettekan være en
av grunnenetil at det er såstor variasjonmellomnorskeskolerog klasserbådei pedagogisk
praksisog i eleveneslæringsutbytte.

Det serut til at deter denindividualiserteeller smaleforståelsenav tilpassetopplæringsomi
dagstårsterkestbådenårdetgjelderoppfatningog realiseringav undervisning(Haug2010).
Dettebidrar lett til et ensidigfokuspådenenkelteelevog i mindregradet fokuspåfelleskap
og denfaktisk gjennomførteundervisningen.Konsekvensenserut til å væreat eleverarbeider
for mye alene, og at mangeelever får problemermed denneformen for individualisert
undervisning. Denne formen for individualisert tilpasset opplæring som i stor grad
gjennomføresi dagensskole, fører ikke nødvendigvistil et godt læringsutbyttefor elevene.
Det serut til at detsærligerelevermedrelativt svakeforutsetningerfor læringsomslitermest
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i denneindividualiserteundervisningen.Dette kan være en forklaring på den økningeni
spesialundervisningsomharskjedddesenereårenei grunnskolen.

Læreresog skolelederesbegrunnelserfor å velge en individualisert undervisninger at de
dermedrealisererdet de fortolker om tilpassetopplæring(Nordahl,Mausethagenog Kostøl
2009). Selv om resultateneav denneundervisningener relativt svake,realisertelærernei
følge demselv god tilpassetopplæringfordi de individualisertemye. Skoleniverksetterdet
overordnedeprinsippet og virkemiddelet individualisert tilpasset opplæring, selv om det
sosialeog fagligelæringsutbyttettil eleveneer lite tilfredsstillende.

Dette indikerer at tilpasset opplæring som et overordnetprinsipp og virkemiddel ikke
nødvendigvisbidrar til et godt læringsutbyttefor elevene.Vi risikerer at virkemiddelet i
skolen blir viktigere enn eleveneslæringsutbytte.Tilpassetopplæringkan gjerne være et
undervisningsprinsipp,men det ser ut til å værelite hensiktsmessigat det er et overordnet
prinsipp og virkemiddel. Det bør for eksempelikke væreslik at tilpassetopplæringsom
virkemiddel i undervisningener overordnetforskningsbasertkunnskapom hva som gir et
godtlæringsutbyttefor elevene.

Kunnskapom hvasomvirker i skolenog hvasomer kvalitativ godundervisning bør ligge til
grunn for alle tilnærmingerog valg i undervisningen, ogsånår det gjelder realiseringav
tilpassetopplæring.All undervisninger ikke like godundervisning,og heller ikke all tilpasset
opplæringer like godtilpassetopplæringnårdet relaterestil elevenesfaktiskelæringsutbytte.
Det er et paradoksat den individualiserteforståelsenav tilpassetopplæringser ut til å gi
dårligereresultaterfor deelevgruppeneprinsippetideologisksettnettoppskulle løfte i skolen
(Haug2010,Helgevold2011).Ut fra slike utilsiktedekonsekvenserkan tilpassetopplæring
slik detfortolkes,betraktessomet ideologiskmistaki norskskole.

Men det skal ikke underslås at tilpasset opplæring forstått som en tilpasning av
undervisningentil elevenesforutsetningerer et sværtviktig prinsippi skolen.Om skolenskal
møteelevenesulike forutsetningerer det nødvendigå gjennomføreen undervisningder det
blir tatt hensyn til at elevmassener heterogenog at ulike elever har ulike behov og
forutsetninger. Men da må vi i langt større grad begynneå diskutere hva som er god
undervisningfor ståttsomhvilke pedagogisketilnærmingersomgir det bestelæringsutbytte
for ulike grupperav elever.Kanskjeskulle vi i stedetfor å diskuterehva tilpassetopplæring
egentlig er, diskutere mer hva som er kvalitativt god opplæring forstått som hvilken
undervisningsomgir ulike eleverdetbestelæringsutbytte.

Endringog positiv utvikling i eleveneslæringsutbyttekreverprimærtendringeri pedagogisk
praksis. I dag har vi forskningsbasertkunnskapom hvilken pedagogiskpraksis,hvilken
undervisningsomserut til å væremesthensiktsmessig(Hattie2009). Denstoreutfordringen
er at dennekunnskapenikke anvendes.De viktigste grunneneer sannsynligvisat lærereog
skoleledereikke kjennerdenneforskningen, og ikke minstat de kanbegrunnesinevalg med
at det er tilpassetopplæringutenå bli konfrontertmedhvilket læringsutbytteelevenehar av
undervisningen.
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Endringeri pedagogiskpraksisvil primært kreve at lærerneretter fokuset på seg selv og
mindre på elevene.Om vi ikke får læreretil å segpå sin egenvirksomhetog til å anvende
forskningsbasertkunnskap, vil det sannsynligvisfortsatt gjennomføresmindre god og lite
hensiktsmessigundervisning.Slik undervisningvil bidratil et dårlig læringsutbyttefor mange
elever og en marginaliseringi et livsperspektiv. Både i grunnskolenog videregående
opplæringer det behov for mer forskningsbasertkvalitativ god opplæringog systematiske
endringsarbeidi skolen. Dettevil væreen investeringfor samfunnet,og det vil ikke minst
kunnebidratil et bedreliv for denenkelte.
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