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Vedlegg 3 – Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme 
for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og 
utbytte av denne 
 
 
Den didaktiske relasjonstenkingsmodellen av Bjørndal og Lieberg (1978) er 
utgangspunkt for å planlegge, tilrettelegge og evaluere undervisning.  

 
 
Alle forholdene i modellen påvirker hverandre. Det betyr at dersom det gjøres 
endringer i den ene modulen, så vil dette påvirke alle de andre. Skolens 
minimumsplan for tilpasset opplæring må være kjent for lærerne når de skal vurdere 
behovet for spesialundervisning(vedlegg nr. 4). 
 
Elevenes læreforutsetninger, evner og behov 
 
Elevkunnskap og sosial kompetanse må kartlegges. Dette betyr at lærer må ha 
tilgang på og være i stand til å gjøre seg nytte av informasjon om eleven, deres 
læring og utvikling.  
Følgende forhold skal tas med i vurdering: 
 

 Kartlegging og resultat ift elevens faglige nivå (Vedlegg nr.7 og 8) 

 Resultat av vurderingsarbeid som blir gjort fortløpende gjennom året – grad av 

måloppnåelse.  

 SOL – nivå i elevens leseferdighet 

 Sosial kompetanse  

 Arbeidsminne og evne til å hente fram igjen kunnskap og nyttiggjøre seg 

denne 

 Motivasjon (indre og ytre) 



Plass for alle – en plan for tilpasset opplæring 

 

 

 Foreldremedvirkning/støtte til læring 

Forutsetninger i den didaktiske relasjonstenkingsmodellen handler om flere forhold; 
Hvilke forutsetninger må du ta hensyn til hos barnet, lærer og annet personale. Dette 
kan skisseres som følgende; 
 

 Tilpasset opplæring 

 Særlige behov i elevgruppen 

 Hvor mye individuell hjelp eller veiledning og tilpasning gis innenfor gruppen? 

 
Rammefaktorer 
 
Rammefaktorer kan vi skille i indre og ytre rammefaktorer. Hvilke rammefaktorer kan 
være med og stimulere til læring og hvilke rammefaktorer kan begrense læring. 
Andre forhold som må vurderes er; 
 

 Gruppens størrelse 

 Hvilke elever er det i klasse (hetero/homogen gruppe, klassemiljø) 

 Antall lærere tilgjengelig 

 Faglig kompetanse på skolen 

 Hjelpemidler som brukes 

 Skolens plan/muligheter for tilpasset opplæring (se vedlegg nr 4) 

 Organisering av skolehverdagen 

 Organisering av opplæringstilbudet 

 Fysiske forhold 

 
Mål   
 
Beskriver målene for opplæringen og hvordan disse ivaretas i den ordinære 
opplæringen. 
Basis for vurdering av måloppnåelse for den enkelte elev, må være grad av 
oppnåelse av kompetansemålene som er angitt i læreplanen. Målene brytes ned for 
den enkelte elev ut i fra om vedkommende skal ha “ordinær” tilpasset opplæring 
(bred tilnærming), eller tilpasset undervisning som spesialundervisning (smal 
tilnærming).  
 
Vedtatte fellesmål for grunnskolene i Molde kommune, skal være styrende for de valg 
som blir gjort (tidlig innsats, sol, pals med mer).  
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Vurdering henger tett sammen med mål og er noe som skal foregå kontinuerlig 
gjennom året. (vurdering for-, av- og som læring). Kriterier ift lav, middels og høy 
måloppnåelse vil være styrende for den planlegging og organisering av undervisning 
som skal foregå. Blant annet vil vurderingsarbeidet bli synliggjort gjennom 
utviklingssamtaler 2 ganger pr. år. Det er viktig å merke seg at det ikke er en regel at 
dersom en elev ligger på måloppnåelse på laveste nivå i flere fag så kvalifiserer dette 
til at utbyttet av det ordinære undervisningstilbudet ikke er godt nok. Dette må sees 
tett opp i mot elevens forutsetninger og i samarbeid med foresatte om realistiske mål 
for eleven.  
 
Dersom det skal være spesialundervisning, så vil en måtte definere målene ut fra det 
som står i sakkyndig vurdering i en individuell opplæringsplan (IOP). 
 
Altså: 

 Overordnede mål: kompetansemålene i læreplanen 

 Kommunens lokale læreplaner 

 Skolens halvårsplaner 

 Ukeplaner etc 

 Alle mål må sees i lys av begrepet tilpasset opplæring evt utgangspunkt i 
sakkyndig vurdering – om det er en elev som skal ha spesialundervisning og 
dermed også skal ha en IOP 

 Neste ledd blir da: Beskrivelse av langsiktige og kortsiktige mål i en IOP med 
bakgrunn i sakkyndig vurdering 

 
 
Innholdet i opplæringen 
 

 Lærestoff 

Hva skal læres? Her vil nasjonal læreplan, lokale planer, halvårsplaner, ukeplaner, 
lekseplaner, arbeidsplaner, IOP, IP, sakkyndig vurdering m.m. være styrende.  
Skolen kan omdisponere 25 % av timetallet i fagene dersom det er grunn til å tro at 
dette vil føre til en bedre samlet måloppnåelse for eleven. Dette må utnyttes dersom 
det er behov for store tilpasninger for å gi eleven mestring og opplæring på sitt nivå 
ut fra sine forutsetninger.  
 
 
Arbeidsmåter og arbeidsmetoder 
 
Når det gjelder metoder forventes det at en tilstreber ett mangfold av metoder for å 
imøtekomme elevens læreforutsetninger.  
 
Alle:   Felles alle skolene (SOL, læringsstrategier etc) 
Noen:  Enkeltskolens spesialiteter 
Utvalgt: Lærerens spesialiteter 
 
Gjennom arbeid med innføring av SOL går en gjennom ulike læringsstrategier. Det 
skal tas hensyn til den kunnskapen en får om elevenes læringsstrategier og nivå i 
leseferdighet når en tilpasser undervisningen. Alle skoler skal ha en SOL koordinator. 
 



Plass for alle – en plan for tilpasset opplæring 

 

 

En variasjon av læringsarenaer og læremidler skal brukes. Dette for å ta hensyn til 
elevenes læringsforskjeller. 
 
 
Andre forhold som må tas inn i vurdering er; 
 

 Organisatoriske differensieringstiltak 

 Pedagogiske differensieringstiltak 

 Grad av oppfølging til den enkelte elev 

 Nivå 

 Tempo 

 
Bruken av arbeidsmåter/metoder vil også handle om kompetanse hos lærer til å 
kunne planlegge og organisere undervisningen (struktur, ro, sammenheng i 
undervisningen og legitimitet til å bestemme og ta avgjørelser i klassen) Samt lærers 
faglige og pedagogiske kunnskap til å kunne mestre og formidle ett fag en underviser 
i. Klasseledelse og relasjonsbygging vil være sentrale stikkord. 
 
Det kan være fruktbart at elevene i avgrensede perioder inndeles i grupper som 
sikrer utfordringer og mestring for alle, eller at elevene arbeider mer individuelt. Selv 
om utgangspunktet er at elevene ikke skal inndeles i grupper etter faglig nivå og at 
det således må satses på god og variert fellesundervisning, er det likevel tillatt og gi 
spesielle tilbud til særlig sterke elever i perioder når dette er nødvendig for at de skal 
få tilfredsstillende utbytte.  

 
 

Vurdering 
 
En overordnet målsetning med Kunnskapsløftet er å øke læringsutbyttet for alle 
elevene (Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen, 
2010-2011). 
 
Individuell vurdering er et viktig redskap for å avdekke svakheter i elevers 
læringsutbytte og gir grunnlag for planlegging og tilpasning av elevers 
opplæringstilbud. Retten til individuell vurdering innebærer både en rett til underveis-, 
sluttvurdering og en rett til dokumentasjon av opplæringen. Underveisvurderingen 
skal brukes som redskap for å tilpasse opplæringen. 
 
I Plan- og vurderingssystemet for grunnskolen i Molde kommune poengteres 
følgende forhold:  
 
Vurdering for læring bygger på: 

 Læreplanforståelse (frigjøre seg fra læreboka) 

 Læringsmål skal meddeles og deles (veilede elevene for videre arbeid mot 
kompetansemålene) 
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Vurdering som læring bygger på: 

 Eleven skal aktivt medvirke i vurderingsprosessen gjennom egenvurdering og 
vurdering av hverandre. (elevene diskuterer læringsmål og har kjennetegn på 
måloppnåelse), Målet er at elevene skal få et bevisst forhold til måten de lærer 
på. 

 
Vurdering av læring bygger på: 

 Summativ vurdering er vurdering i forhold til mål, læreplan.  Den gis etter at et 
arbeid er avsluttet.  Vurderingen er satt for å rangere, godkjenne eller 
kontrollere kompetanse. 

 
  
Vurdering gjøres for å si noe om elevforutsetninger og skal brukes som læring. 
I Plan- og vurderingssystem for grunnskolen i Molde kommune under kapittel 12 
foreligger årsplan skole, kartleggingsprøver, nasjonale prøver og 
brukerundersøkelser. Utover prøver som er vist til her så vil Carlsten, Språk 6-16, 
Logos og K. Johnsen rettskrivingsprøve være aktuelle å bruke (vedlegg nr. 8). 
Hensikten med kartleggingene er å fange opp “gråsone elever” og vurdere tiltak og 
oppfølging, samt avgjøre i dialog med PPT hvem som skal utredes hos PPT. PPT 
sine prosedyrer vil gi skolene god støtte i ett kartleggingsarbeid før evt henvisning til 
PPT er nødvendig.  
 
Det er nødvendig at enhver skole har et system for å gå gjennom kartleggingsresultat 
og bruke disse i å videre oppfølging/tiltak. SOL- kartlegging brukes for å si noe om 
elevenes nivå i leseutvikling og analyseverktøyet for nasjonale 
prøver/kartleggingsprøvene kan si noe om andre områder. Resultat fra kartlegging 
skal legges fram for foresatte og elev i utviklingssamtaler. 
 
 


