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Innhold 

• Beskrivelse og drøfting av hvilke grupper av elever som har 
utfordringer og hvilken hjelp og støtte disse elevene får. 

• Hvilken pedagogisk praksis har elever med utfordringer behov 
for om de skal realisere sitt potensial for læring? 

• Hvordan realisere en ny og forbedret praksis i skolen gjennom et 
systemrettet arbeid? 



 

 

Hvem er elever med utfordringer i skolen og 
hvilken hjelp og støtte får de? 





Grunnskolepoeng har stor betydning for 
gjennomføring i videregående opplæring 



SPEED (The function of special education) 

• Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Volda og Høgskolen i 
Hedmark finansiert av Norges Forskningsråd 

• Hva som kjennetegner elever som strever i skolen og elever som 
mottar spesialundervisning? 

• Hvordan vurderer lærerne elevene og hvordan opplever elevenes 
sin situasjon 

• Hvilken funksjon kan spesialundervisningen sies å ha? 

 

Data fra en omfattende undersøkelse med 2 500 elever i to 
kommuner i Norge  



Komplementaritetsteorien 

• Komplementaritetsteorien sier klart fra at kvaliteten pa ̊ den 
ordinære opplæringen bestemmer omfanget av spesielle tiltak.  

 Når den ordinære opplæringen har lav kvalitet øker behovet for ekstra 
tiltak.  

 Når den ordinære opplæringen har høy kvalitet reduseres behovet for 
særlige tiltak.  

 En ordinær opplæring av høy kvalitet er da selvsagt løsningen for de 
elevene som har problemer, men som ikke får spesialundervisning.  

• Utbyttet av skolen henger nært sammen med den innsatsen skolen 
setter inn for den enkelte  

 «... given the level of resources we are able or willing to commit to the 
education of all students, and the way in which these resources are 
used in practice, a certain proportion of students will not succeed.» 
(Slavin, Karweit og Madden, 1989, s. 3).  

 



Spesialundervisningens to funksjoner 

• Å gi elever en positiv opplevelse av skolen og et læringsutbytte 
som de ellers ikke ville fått, fordi det er umulig å endre den 
ordinære opplæringen slik at eleven har tilstrekkelig utbytte av 
den.  

• Å kompensere for manglende kvaliteter på den ordinære 
opplæringen når det hadde vært mulig å endre på den ordinære 
opplæringen, men dette ikke har blitt prioritert.  

• Spesialundervisningens Janusansikt, eller spesialundervisningens 
doble funksjon.  

 «Baksiden» er at spesialundervisningen blir gitt en rekke 
oppgaver som skal være med på å «redde» den ordinære 
opplæringen, ved å avlaste den.  

 



Grunnleggende tilnærminger til elever som har 
utfordringer i skolen 

• Individorientert tilnærming 

 Elevenes utfordringer knyttes til og forklares av individuelle 
forhold som vansker, skader, diagnoser og hjemmeforhold 

 Spesialundervisning møter elevenes individuelle problemer på en 
og er et rasjonelt system som hjelper elever. 

• En relasjonell og kontekstuell tilnærming 

 Elevenes utfordringer i skolen har en sammenheng skolens 
struktur, læringsmiljøet og den ordinære undervisningen i skolen  

 Tilnærmingen har betydelig støtte i internasjonal forskning om 
hva som har effekt på læring 

 Peker mot en inkluderende opplæring der skolen og lærerne har 
et kritisk søkelys på egen virksomhet. 

Senter for praksisrettet utdanningsforskning 





Elevgrupper Prosent 

Andel elever med 
spesialundervisning 

7,6 % 

Andel elever med vansker og 
problemer 

23,7 % 



Andel elever med spesialundervisning og vanskegrupper 
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Skolefaglige prestasjoner - elever uten 
spesialundervisning 



Skolefaglige prestasjoner – elever som mottar 
spesialundervisning 
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PISA 2012 

Plassering Matematikk Naturfag Lesing 

1 Shanghai (613) Shanghai (580) Shanghai (570) 

2 Singapore (573) Hongkong (555) Hongkong (545) 

3 Hongkong (561) Singapore (551) Singapore (542) 

4 Taipei (560) Japan (547) Japan (538) 

5 Sør-Korea (554) Finland (545) Sør-Korea (536) 

Norge (489) Norge (495) Norge (504)  

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) 
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Klusteranalyse sosial kompetanse - tilpasning 
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Oppsummering 

• Det er relativt liten forskjell mellom elever som mottar 
spesialundervisning og andre elever som sliter med læring i 
skolen 

• Både elever som mottar spesialundervisning og andre elever som 
sliter i skolen har klart negative oppfatninger og erfaringer fra 
skolen. 

• Lærerne vurderer begge gruppene av elever svært negativt. 



   Framgang i læring (innflytelse) 

 

                  God prestasjon      God prestasjon 

                   Lav framgang      God framgang 

  

Prestasjon 

  

         Lav prestasjon       Lav prestasjon 

         Lav framgang       God framgang 

  

                        0,4 sta.                                                                  

             Framgang i læring 
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Progresjon i regning og lesing 

Elever som 
mottar spesial-
undervisning 

Elever som ikke 
mottar spesial-
undervisning 

Lesehastighet og 
leseforståelse 

0,27 0,45 

Regning - antall 
rette svar 
 

0,29 0,42 



Organisering av spesialundervisning 
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Oversikt over hvilke arbeidsoppgaver assistenter oppgir å ha 
overfor elever med spesialundervisning. Intervjudata.  

Arbeidsoppgaver Prosent 

Støtte og hjelp for eleven i klassen 31 

Tar med eleven ut av klassen 19 

Ute med eleven i friminutt 7 

Underviser og hjelper til med fag 19 

Er alene med eleven 21 

Andre oppgaver 3 



Assistenters utdanning 

Utdanningsnivå Prosent 

Videregående opplæring (studiespes) 22 

Barne- og ungdomsarbeider (vgo) 33 

Fagbrev på andre områder  13 

Høyere utdanning 32 



• Hvorfor har 50 % av elevene som mottar spesialundervisning en 
assistent? 

 



Regresjonsanalyse - hensikt og forklaringsmodell 

• Hensikten er å analysere om det er forskjeller i hvilke faktorer 
som har forklaringsbidrag til læringsutbyttet i matematikk for 
elever som mottar og ikke mottar spesialundervisning og hvor 
stor del av læringsutbytte som kan forklares.  

• Hovedområdene i tradisjonelle forklaringsmodeller:  

 Elevens forutsetninger for læring og arbeidsinnsats 

 Hjemmets støtte til elevenes skolegang 

 Lærer – gjennom undervisning og læringsmiljøet 

 Skolen – strukturelle forhold og kultur 

 Innflytelse fra jevnaldrende 

 

Senter for praksisrettet utdanningsforskning 



Resultater regresjonsanalyser 

Elevgruppe Forklart varians 

Elever i ordinær undervisning 69,6 % 

Elever som mottar spesialundervisning 
 
Individvariablene forklarer mer og 
undervisningen og læringsmiljøet mindre 
en for elever i ordinær undervisning. 

56,7 % 

Senter for praksisrettet utdanningsforskning 



Noen konklusjoner fra SPEED 

• Å gi elever spesialundervisning bedrer ikke i tilstrekkelig grad deres 
opplevelse av skolen, eller skolens forventinger til dem.  

• Forventingene til elevene går ned når eleven blir definerte som 
spesialundervisningselev. Det påvirker også elevens egne ambisjoner og 
forventinger til egen mestring 

• Spesialundervisningens legitimerer at skolen gjør noe for elevene uten at 
det dokumenteres at effekten på elevens læring er god.  

• Skal denne elevgruppen hjelpes kreves en av to løsninger. Enten mer 
spesialundervisning til flere elever eller at den ordinære opplæringen 
endres.  

• Dikotomi assosieres til organisatoriske forhold. Utfordringen i skolen er ikke 
av organisatorisk art, den er pedagogisk: Hvordan undervise slik at alle 
elever lærer opplever et inkluderende læringsmiljø der de realiserer sitt 
potensial for læring?  

 



 

 

Inkludering 



1994: Salamancaerklæringen 

 

• Alminnelige skoler, som har en inkluderende orientering, 
er det mest effektive middel til å bekjempe 
diskriminering, skape trygge fellesskap, bygge det 
inkluderende samfunn og oppnå utdannelse for alle.  



Inkluderingsbetingelser 

• Sosial inkludering (deltagelse i fellesskapet) 

• Faglig inkludering (deltagelse i undervisning og læring) 

• Psykisk inkludering (opplevd inkludering) 

 

Dette foregår i: 

• Formelle voksenstyrte læringsfellesskap  

• Voksen-elev fellesskap (interpersonlige fellesskap) 

• Elev – elev fellesskap (interpersonlige fellesskap) 



Inkluderingsbetingelser 

  Sosial 
inkludering 

Faglig 
inkludering 

Psykisk opplevd 
inkludering 

Formelle voksenstyrte 
læringsfellesskap 

      

Voksen-elev fellesskap 
(interpersonlige fellesskap) 

      

Elev – elev fellesskap 
(interpersonlige fellesskap) 

      



  Sosial inkludering Faglig 
inkludering 

Psykisk opplevd 
inkludering 

Formelle voksenstyrte 
læringsfellesskap 
(undervisning) 

Demokratisk 

deltagelse i 

klasser 

Reelt 

læringsutbytte 

i skolens fag 

Autentisk 

mestring i 

skolens fag 

Voksen-elev fellesskap 
(interpersonlige 
fellesskap) 

Bli sett og hørt av 

lærere 

Medvirkning i 

undervisning 

og læring 

Positiv og 

støttende 

relasjon til 

lærere 

Elev – elev fellesskap 
(interpersonlige 
fellesskap) 

Deltagelse i felles 

sosiale aktiviteter 

Undervisning 

og læring 

sammen med 

medelever 

Trivsel og 

vennskap 



 

Et godt læringsmiljø med med gode relasjoner mellom 
elevene og en anerkjennende og strukturert 

læringsledelse, er understøttende for læring hos alle 
elever (Mitchell, 2014). 

 



Relasjon til lærer/ 
Foreldres 
utdanningsnivå 

ADHD Atferds-
problem 

Spesifikke 
lære-
vansker 

Generelle 
lære-
vansker 

Ingen 
vansker 

Folkeskole  
 

466 482 500 500 495 

Erhvervsuddannelse  
 

465 457 498 516 499 

Gymnasium  
 

474 460 512 516 506 

Fra et til og med fire års 
videregående 
uddannelse  

486 471 490 511 504 

Mere end fire års 
videregående 
uddannelse 

521 467 498 515 509 



Relasjon til 
medelever – 
læringsmiljø/ 
foreldres 
utdanningsnivå 

ADHD Atferds-
problem 

Spesifikke  
lære-
vansker 

Generelle   
lære-
vansker 

Ingen 
vansker 

Folkeskole  
 
 466 471 491 498 489 

Erhvervsuddannelse  
 
 449 451 493 487 503 

Gymnasium 
 
 457 465 492 462 510 

Fra et til og med fire års 
videregående uddannelse 
–  468 469 494 494 510 

Mere end fire års 
videregående uddannelse  

448 449 474 486 515 



Atferd på skolen/ 
foreldres 
utdanningsnivå- 

ADHD Atferds-
problem 

Spesifikke 
lære-
vansker 

Generelle 
lære-
vansker 

Ingen 
vansker 

Folkeskole  
 
 387 401 462 439 495 

Erhvervsuddannelse  

394 401 467 443 507 

Gymnasium  
 

397 409 473 420 515 

Fra et til og med fire års 
videregående 
uddannelse 400 429 477 451 513 

Mere end fiie års 
videregående 
uddannelse  417 396 473 461 518 



Trivsel/  
Foreldres 
utdanningsnivå 

ADHD Atferds-
problemer 

Spesifikke 
lære-
vansker 

Generelle 
lære-
vansker 

Ingen 
vansker 

Folkeskole 
 
 465 421 488 467 495 

Erhvervsuddannelse 
 
 431 444 476 468 505 

Gymnasium  
 
 489 458 500 474 510 

Fra et til og med fire års 
videregående uddannelse  

461 448 490 468 509 

Mere end fire års 
videregående uddannelse  

491 424 479 418 513 



Skolefagllige 
prestasjoner/ 
Foreldres 
utdanningsnivå 

ADHD Atferds-
problemer 

Spesifikke 
lære-
vansker 

Generelle 
lære-
vansker 

Ingen 
vansker 

Folkeskole 
 
 395 401 359 318 483 

Erhvervsuddannelse  
 
 410 421 377 313 504 

Gymnasium  
 
 430 427 393 321 517 

Fra et til og med fire års 
videregående 
uddannelse  428 444 390 323 526 

Mere end fire års 
videregående 
uddannelse  459 464 401 324 545 



Motivasjon og 
arbeidsinnsats/ 
Foreldres 
utdanningsnivå 

ADHD Atferds-
problemer 

Spesifikke 
lære-
vansker 

Generelle 
lære-
vansker 

Ingen 
vansker 

Folkeskole  
 
 409 367 417 397 491 

Erhvervsuddannelse  

404 380 439 388 504 

Gymnasium  

422 377 447 378 516 

Fra et til og med fire års 
videregående 
uddannelse  413 399 450 395 521 

Mere end fire års 
videregående 
uddannelse 456 403 450 420 536 



Sosial 
kompetanse/ 
Foreldres 
utdanningsnivå 

ADHD Atferds-
problemer 

Spesifikke 
lære-
vansker 

Generelle 
lære-
vansker 

Ingen 
vansker 

Folkeskole 

386 355 436 401 495 

Erhvervsuddannelse 

385 367 454 401 510 

Gymnasium 

421 373 469 385 518 

Fra et til og med fire 
års videregående 
uddannelse 

389 375 458 393 521 

Mere end fire års 
videregående 
uddannelse 

418 375 458 419 533 



Betydning av foreldres utdanningsnivå 

• Barn av foreldre med grunnskole som høyeste utdanningsnivå 
viser en relativt dårlig atferd uavhengig av vanskegruppe 

• Elever med ADHD-diagnose eller atferdsproblemer og foreldre 
med lavt utdanningsnivå trives markant dårligere enn mange 
andre elevgrupper på skolen. 

• Barn av foreldre med lavt utdanningsnivå vurderes til å ha 
dårlige sosiale og skolefaglige prestasjoner innen alle 
vanskegrupper. 

• Elever med ADHD-diagnose, atferdsproblem eller spesifikke 
lærevansker og foreldre med lavt utdanningsnivå skårer svært 
dårlig på alle lærervurderingene. 

 



Et inkluderingsperspektiv 

• Innen sosial og faglig inkludering kommer gutter dårligere ut enn 
jenter, særlig i lærervurderinger 

• Gutter har en mer positiv opplevd inkludering enn jenter 

• Barn av foreldre med lavt utdanningsnivå har en lavere grad av 
både sosial, faglig og personlig opplevd inkludering enn barn av 
foreldre med høyt utdanningsnivå 

• Elever med ADHD-diagnose eller atferdsproblemer er tildels i en 
ekskluderingsprosess i skolen. 

• Er det gutt med ADHD-diagnose eller atferdsproblemer og har 
foreldre med lavt utdanningsnivå kan det hevdes at skolen er 
mer til skade enn til nytte for deg. 

• Variasjonen mellom ulike elevgruppers grad av inkludering er 
oppsiktsvekkende stor. 



 

 

Hvilken pedagogisk praksis har elever med 
utfordringer behov for om de skal realisere sitt 

potensial for læring? 
 



Trenger barn og unge med særlige behov en spesiell 
pedagogikk? 

 

Et lite ja og et stort nei 
 

(Mitchell, 2015) 

Senter for praksisrettet utdanningsforskning 



Pedagogiske strategier som fremmer en inkluderende 
undervisning for elever med særskilte behov (Mitchell,2014) 

• Tydelige ledelse av klasser og undervisningsforløp 

• Språklig og faglig klarhet og struktur i undervisningen 

• Gode og støttende relasjoner til alle elever 

• Høye og realistiske forventinger til alle elever 

• Utvikling av en mestringsorientert læringskultur i klassen 

• En variert og sammenholdt undervisning 

• Et gjensidig og støttende samarbeid mellom hjem og 
skole 

 

 

 

 



Lærerkompetanser med stor effekt på alle elevers 
læring (Hattie 2009, Hattie 2012) 

Område Effekt-størrelse 

Formativ evaluering (feedback) med vekt på 
læringsstrategier og læringsprosesser 

0.90 

Klare standarder for god undervisning – 
microteaching, lesson study 

0,88 

Faglig diskusjon/ interaksjon i klasserommet, 
lærerens evne til å lytte. 

0,82 

Lærerens ledelse, tydelighet og struktur i 
undervisningen 

0,75 

En positiv og støttende relasjon mellom elev og 
lærer 

0.72 

Thomas Nordahl 



Sammenhengen mellom sentrale faktorer i læreres 
praksis (stianalyse) 

                                   

                               Relasjonen mellom lærer og elev           

  

                                    .54                         

                                                          .59 

        Struktur og tydelighet                          

                     

                                      .60                              

                                      Feedback i undervisningen 

 



Essunga - fra en av Sveriges dårligste til en av 
Sveriges beste skolekommuner (Persson og Persson, 2012) 

• I 2007 var Essunga nr. 287 av 290 kommuner på nasjonale 
tester og nr. 289 av 290 kommuner på andel elever klarert for 
gymnasiet. 

• Stor bruk av spesialundervisning og segregering, 25 % av 
elevene var utenfor den vanlige klassen store deler av uken. 

• En liten landbruk/skogbrukskommune der 15 % av befolkningen 
har utdanning på høgskolenivå. 

 

• Målsetting etablert i 2007: I 2010 skal alle elever kunne begynne 
i gymnasiet og kommunen skal være en av Sveriges beste.  

• I 2010 var Essunga nr. 3 av landets kommuner på nasjonale 
tester og nr. 1 på andel elever klarert for gymnasiet. 
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Hva har skjedd i Essunga? 

• Lærere og elever beskriver at de tenker på samme måte om 
læring, læringsstrategier og betydningen av skole 

• Det har vært et forskningsbasert arbeid der lærere har lest og 
diskutert pedagogikk – kollektiv kompetanseutvikling 

• Inkluderende tilnærming og reduksjon av spesialundervisning 

• Felles struktur på alle timer og timer avlyses aldri 

• Høye og tydelige forventninger til alle elever 

• Optimering av læreres kompetanse i arbeidslag/team 

• Høy grad av dobbelbemanning i timer i fagene svensk, engelsk 
og matematikk 

• Kollektive samtaler i klasserommet under autoritativ ledelse. 

 

Senter for praksisrettet utdanningsforskning 



Den gode læreren 

• Har glimrende organisatoriske ferdigheter og klare læringsmål 
for elevene 

• Etablerer et positivt læringsmiljø med gjensidig respekt og 
positive forventinger til elevene 

• Personliggjør sin undervisning og bruker et mangfold av 
ressurser for å tilgodese elevenes behov  

• Benytter dialogisk undervisning og læring der elever samarbeider 
og mottar feedback fra både medelever og lærer 

• Gjør hyppig bruk av plenum og bruker klasseundervisning for å 
gi feedback og skape diskusjon. 

• Integrerer både en faglig, sosial og personlig tilnærming tl 
elevene. 



 
 

 

 

”Alle elever lærer og oppnår gode resultater 
med rett hjelp og støtte” 

 

Avis Glace, 2015 



Effektive intervensjoner for elever som sliter i 
skolen (Dufour og Marzano 2011). 

 
 • Alle elever skal ha tilgang til effektiv undervisning hver eneste 

dag 

• De proaktive pedagogiske tilnærmingene skal dominere 

• Undervisningen skal bygge på vurderinger og analyser som gir 
lærerne regelmessig informasjon om elevens læringsutbytte 

• Intervensjonene og strategiene skal være direkte og ha tydelige 
forventninger til elevene 

• Strategiene skal være fleksible for å kunne møte elevenes 
utvikling 

• Undervisningen skal møte elevenes faktiske problemer i læring 

• Strategiene og undervisningen skal iverksettes innenfor en kultur 
med høye forventninger og der det er lov til å feile 

 

Senter for praksisrettet utdanningsforskning 



Tiltakspyramide  

            

Sparsomt 

Konsekvenser 

 

Påminnelser og signaler 

 

Struktur, ledelse, regler 

 

Ros, oppmuntring og mestring 

Raushet 

Relasjoner til elever, involvere, lytte, anerkjenne 



Læringsmodell (Hattie & Yates, 2014) 

  

    Overflatelæring  Dybdelæring Overføring av læring  Resultat 

   Organisering   Selvregulering   Forskjeller/likheter    Mestring 

   av kunnskap       

              Forventing 

      

 

 Øvelse/trening  Snakke om læring          Refleksjon         Suksess
  

  Strukturering av et godt læringsmiljø        Trivsel 

 

 

• Hvilke pedagogiske strategier bør anvendes for elever som strever i skolen 
innenfor de tre typene av læring? 



Tid, undervisning og læring 

Aktivitet Tidsbruk snitt 
i en klasse 
 

Variasjoner 
mellom elever 

Avsatt tid – timeplanlagt undervisning 
 

45 min ingen 

Undervisningstid – faktisk undervisning og 
læringsaktiviteter 

41 min 34 – 44 min 

Elevengasjert tid – elever har 
oppmerksomhet på undervisning og læring 

31 min 17 – 38 min 

Akademisk læringstid – tid der elevene 
lærer og responderer 

24 min 3 – 34 min 

Senter for praksisrettet utdanningsforskning 



Læreren som aktivator eller tilrettelegger 
(Hattie & Yates, 2013) 

Aktivator – stor effekt på læring Tilrettelegger – liten effekt på 

læring 

Feedback Oppdagende læring 

Metakognitive strategier Individualisert undervisning 

Direkte instruksjon Arbeidsplaner 

Tydelighet og struktur Ansvar for egen læring 

Standarder i undervisning Problemorientert læring 



Fire grunnleggende spørsmål for barn og unge sin 
interesse og deltagelse i læringsprosessen 

1. Hvordan har jeg det? 

2. Er jeg interessert? 

3. Er det viktig? 

4. Kan jeg klare det? 

 

• Spørsmål 1 og 2 er knyttet til oppmerksomhet. 

 Har jeg deres oppmerksomhet? 

 

• Spørsmål 3 og 4 er knyttet til engasjement. 

 Er de engasjerte? 
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4. Kan jeg klare det? 

• Hvis svaret er ja, øker sannsynligheten for engasjement 
og læring. 

• Hvis svaret er nei, har ja-svar på de andre spørsmålene 
liten verdi. 

• Forståelsen av svaret på spørsmålet er knyttet til self-
efficacy – forventning om mestring: 

 

Den oppfattede kapasiteten til læring eller utførelse av 

handlinger. 
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Forventing om mestring - aktørperspektiv 

• Teori om forventing om mestring eller oppfattelse av 
egen kapasitet er knyttet til to modeller: 

1. En ferdig forståelse av egen kapasitet (smart eller 
mindre smart), en tro på at intelligens er stabilt og 
uforanderlig. 

2. En vekstforståelse av egen kapasitet. Min kapasitet er 
mest avhengig av egen innsats. Intelligens eller 
smartness er ikke stabil. 
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4. Kan jeg klare det? – pedagogiske konsekvenser 

• Vær forsiktig med konstant å fortelle barn hvor smarte 
og flinke de er 

• Alle barn og unge trenger autentiske 
mestringsopplevelser 

• Synliggjør framgang for elever/barn 

• Gi tydelig verbal tilbakemelding på arbeidsinnsats og 
forberedelser 

• Multitasking reduseres læringsutbyttet betraktelig 

• Den voksne må formidle forventninger om mestring – 
jeg tror du klarer dette 

• Det må være lov å gjøre feil  
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Hvordan realisere en ny og forbedret praksis i 
skolen gjennom et systemrettet arbeid? 

 



Det vi ikke har innflytelse på i skolen 

• Skolen har de elevene den har. Foreldrene har sendt de beste 
barna de har. 

• Elevene har de foreldrene de har. Som skoleleder og lærer har 
du ingen kontroll på foreldrene og deres innflytelse på egne 
barn. 

• Læreplan, lovverk og skolens økonomiske rammer er vedtatt i 
demokratiske prosesser. 

 

• Bruk energi og innsats til å påvirke de faktorene du og skolen 
har innflytelse på. 
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”Endring og forbedring er tap” 
 

(Reeves, 2009) 
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Kompetanseutvikling og orgnaisasjonsutvikling 

• ”Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling 
og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette 
for elevar med særlege behov.” (Lov om grunnskolen og den 
videregående opplæring, § 5-6. ). 

 

 

Kompetanseutvikling              Organisasjonsutvikling 

 

 

Systemrettet arbeid 

Thomas Nordahl 



Fra New Public Management til Capacity Building 

• New Public management 

 Kontrakter   -> Regelbyråkrati 

 Kontrol   -> Mistillit 

 Insitamenter  -> Belønningssystem virker 
for godt 

 

• Capacity Building 

 Felles, målbare mål 

 Kompetanser 

 Kunnskaper (om hva og hvordan) 



Koherens – en nødvendighet for bedre kvalitet 
(Fullan & Quinn, 2015)   

• Koherens er en delt felles forståelse for hensikten opplæring som 
kommer til uttrykk i både oppfatninger og handlinger hos 
individer og ikke minst i fellesskapet. 

• Dette handler om å skape sammenheng, være samstemte og ha 
en felles retning på arbeidet. 

• Koherens er viktig på alle nivåer i skolen, både på ledelsesnivåer 
og blant lærere. 
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De rette ”driverne” i forbedringsarbeid (Fullan & Quinn, 

2015) 

• Fokus på en tydelig retning og klare målsettinger som 
skal være integrert i hele utdanningssystemet 

• Utvikling av samarbeidskulturer ved å overse 
individualisme og skape sterke grupper av lærere og 
skoleledere i skolene. 

• Forståelse for betydningen av forskningsbasert kunnskap 
og konsekvensen for pedagogisk praksis og elevenes 
læring 

• Etablere indre og ytre ansvarlighet hos lærere og 
skoleledere ved å være resultat- og datainformert 
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Koherens i forbedringsarbeid 

Overordnede 
målsettinger og felles 

retning  

Kapasitetsbygging og 
utvikling av  kollektive 

kulturer 

Bruk av 
kartleggingsresultater 
for å forbedre praksis 

Tydelige læringsmål 
og forskningsinformert 

pedagogisk praksis 

Ledelse på 
alle nivå 
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August 

Oppstart 

September 

Avslutning 

Oktober – 
november 

Hovedelementer: 

Forkunnskaper 

Aktivisering 

Tolke/reflektere 

Lærings- 

Strategier 

Ros 

……osv. 

 

 

 

Desember: 

Hele økter 

Fram mot 
medarbeidersamtaler i 
januar 

Tiurleiken skole  

Etableringsfase – 1. termin 

Hyppighet: 

1-2 ganger pr uke 

for alle lærere 

Observasjon:  

Ca. 15 min – 60 min 

Samtale : Ca. 15 min 



Capacity building (Ontarioprovinsen) 
 

• Utvikle lærerens og skolens kapasitet og kompetanse 
kollektivt 

• Meningsbasert ledelse bygd på et moralsk imperativ 

• Vektlegge den samarbeidende og kunnskapsbaserte 
læreren 

• Handling er det mest avgjørende i skolen, både for 
skoleledere og lærere. 
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Individuell oppfølging eller profesjonelle 
læringsfellesskap 

Rektor 

Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer 
Lærer 

 

Ass. Rektor 
(PPT) 

Senter for praksisrettet utdanningsforskning 



Individuell oppfølging eller profesjonelle 
læringsfellesskap 

Rektor 

Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer Lærer 

Lærer 

 

 

 

Ass. Rektor 
(PPT) 
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Seks sentrale spørsmål og områder for arbeid i 
profesjonelle læringsfellesskap (Marzano, 2016) 

Spørsmål Område 

Hva er det vi ønsker at våre elever 
skal lære? 

Overordnede mål og konkretisering av 
disse 

Hvordan skal vi vite at våre elever 
lærer? 

Analyse av kartleggingsresultater og 
vurdering for læring 

Hvordan skal vi respondere når elever 
ikke lærer eller har andre problemer 

Undervisning og annen pedagogisk 
praksis 

Hvordan skal vi ytterligere løfte elever 
som er dyktige 

Undervisning og annen pedagogisk 
praksis 

Hvordan skal vi øke skolens 
pedagogiske kompetanse 

Utvikling og kompetanseheving av 
lærere 

Hvordan skal vi koordinere våre 
anstrengelser i skolen 

Lederskap 
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Kollektiv kompetanseutvikling - korrelasjoner 

Samarbeid om 
undervisning 

Samarbeid om 
elever 

Motivasjon og 
arbeidsinnsats 

Læreres 
kompetanse 

,55 
 

,53 ,36 



En gjennomsnittlig elevs utvikling over to år 

0

20

40

60

80

100

Gjennomsnittlig
skole og lærer

Dårlig skole og
dårlig lærer

Svært god skole
og dårlig lærer

Svært god skole
og svært god

lærer

Dårlig skole og
svært god lærer

Prosentiler 

Prosentiler



Newtons første lov – treghetsloven 

• En gjenstand blir i ro eller beveger seg med konstant fart hvis 
ingen kraft virker på gjenstanden eller hvis summen av kreftene 
er null. 

• En lærers eller en skoles praksis som beveger seg etter 
treghetsloven vil motsette enhver endring av enten bevegelse 
eller fornyelse. 

• Skolelederes oppgaver: 

 Er det i ro må det settes i bevegelse. 

 Er det motstand må endringskreftene være sterkere. 
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Profesjonell kapital hos lærere og  
skoleledere 

• ”Human kapital”:  

• Faglig og pedagogisk kompetanse 

• Innsikt i forskningsbasert kunnskap 

• ”Sosial kapital”: 

• Sosiale ferdigheter i aktivt samarbeid med kollegaer 

• Læring av og med andre 

• ”Beslutningskapital”: 

• For skoleledere og lærere handler det om å fatte 
beslutninger i komplekse situasjoner 

• God analytisk kompetanse 

 



Et rammeverk for forbedringsarbeid 

 

          Forskningsbasert   Sterk 

          kunnskap 

                                                     Ideelt for endring og forbedring 

 

               Data om egen praksis 

                 Svak                                                       Sterk 

 

 

 

           Svak 
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Rammeverk for systemrettet arbeid 
 

• Et rammeverk for forbedringsarbeid i skolen 

 Data om egen institusjon 

 Oversettelse av forskningsbasert kunnskap 

• Betingelser for kompetanseutvikling og organisasjonslæring 

 Implementering, kapasitetsbygging, koherens 

 Organisasjonslæring 

 

 



Forskningsbasert kunnskap om undervisning og 
læring 
 
• Forskningsbasert kunnskap relatert til evidens er spørsmål om 

hva som virker, forstått som hvilke resultater har vi av ulike 
innsatser og tiltak. 

• Dette er spørsmål det må være vesentlig å stille i pedagogisk 
praksis der en søker å påvirke barn og unge sin kompetanse.  

• Ut fra et empirisk forskningsmessig ståsted er det i dag godt 
dokumentert at noen tilnærminger til og strategier i undervisning 
gir bedre læringsresultater enn andre . 

• Denne type forskning som i dag eksisterer i et stort omfang, bør 
gi føringer for hvordan læreren/pedagogen skal arbeide.  

 

 



Argumenter mot forskningsbasert kunnskap 

• Forskningsbasert kunnskap kan ikke overføres til vår skole og 
kontekst.  

 Funnene i de store internasjonale metastudiene stemmer 
skandinavisk pedagogisk forskning (Laursen, 2015). 

• Anvendelse av forskningsbasert kunnskap fører til 
instrumentalisme og lite reflekterte og autonome lærere. 

 Det er motsatt; forskningsbasert kunnskap er en forutsetning for 
refleksjon og autonomi. 
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Ingen direkte overføring av forskningsbasert 
kunnskap til praksis, men en oversettelse 

• Det er behov for en oversettelse eller kobling av forskningsbasert 
forskning til pedagogisk praksis.  

• Dette kan gjøres gjennom en interaktiv modell der 
forskningsbasert kunnskap møter læreres/pedagogers erfaringer 
og også forskere møter skoleledere, lærere og pedagoger.  

• Hensikten er å gjøre undervisningen forskningsinformert og bidra 
til at profesjonene er metodeansvarlige 

• Pedagogisk skjønn, intuisjon, metodefrihet og autonome 
profesjonelle alene, er ingen garanti for gode resultater. Det er 
mer uttrykk for relativisme, der alt er like bra.  



 

 

Lærere og skoleledere har en moralsk forpliktelse i å 
anvende de mest lovende pedagogiske strategiene for å 
hjelpe hver enkelt elev til å komme på et høyest mulig 

nivå. (Dufour og Marzano, 2011) 
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En ideologisk og/eller 
erfaringsbasert 
pedagogisk praksis 

En forskningsinformert 
pedagogisk praksis 

Overordnet forankring Undervisningen er forankret i 
ideologier eller ideer og 
læreres/lederes egne 
erfaringer 

Undervisningen forankret i 
forskning om hva som har 
effekt på elevenes læring 

Lærerens autonomi Metodefrihet knyttet til å 
velge det en selv har tro på 

En kunnskapsramme for valg 
av metoder og strategier, 
metodeansvarlige profesjoner 

Ledelse og 
styringsprinsipper 

Transformativ ledelse med 
fokus på prosesser og 
involvering av lærere 

Instruerende læringsorientert 
ledelse med fokus på mål og 
resultatoppfølging 

Politikk Nær kobling mellom politisk 
ideologi og pedagogisk 
praksis 

En viss avstand mellom 
politikkutforming og 
pedagogisk praksis 



Bruk av data 
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Over-
ordnede mål-

settinger 

Data-
innsamling 

Analyse av 
data 

Forsknings-
baserte 

beslutninger 



Kartlegging og bruk av data om skolen 

• Mål har sjelden noen verdi om vi ikke vurderer 
resultatene av innsatsene som skal realisere målene. 

• Det er to grunnleggende forhold som bør kartlegges og 
måles: 

 Resultater tilknyttet barn og unge sin læring, utvikling og trivsel i 
skolen 

 Undervisning og andre pedagogiske aktiviteter; gjennomføres 
praksis i samsvar med det vi har planlagt? 

 

 

 

 

 



Bruk av data 

• Dette innebærer at beslutningstakere og profesjonene 
må utvikle dataliteracy:  

 Kunnskap om ulike typer av data og evne til å 
omsette data til forbedret pedagogisk praksis. 

 

• Data i dag bør være ny praksis i morgen 

 

• I hvilken grad brukes data om elevenes læring i 
spesialundervisning? 
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Without data,  you are just another 
person with an opinion 

 

Andreas Schleicher, OECD 



 



 

Fra: ”Jeg synes” og ”vi pleier” 

Til: ”Jeg vet” og ”det virker” 
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Thomas Nordahl 

Vedvarende 
dårlige 

resultater i 
lesing 

Ingen 
forpliktende 

plan for 
lesing på 
skolen 

Bråk og uro 
i under-

visningen 

Ingen 
automatisk 
oppfølging 

av lesesvake 
elever 

Lite 
lesetrening 

hjemme 



Thomas Nordahl 
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