
 
 
 
 

TILPASSET OPPLÆRING FOR ØKT LÆRING – FRA ORD 
TIL FELLES HANDLING 

 
Bakgrunn 
 

 Hva kreves for at min undervisning skal kvalifisere for å kunne benevnes som 
tilpasset opplæring? 

 Er tilpasset opplæring en individuell rett der løsningen er individuelle 
opplæringsprogram under samme tak? 

 Er det heller slik at all læring er sosial, at det individuelle utvikler seg gjennom 
det sosiale, og at tilpasset opplæring også må ha dette som utgangspunkt? 

 Hvordan kan vi som lærere systematisk følge opp den enkelte elev slik at 
elev/lærer/foresatte til en hver tid kjenner elevens faglige ståsted og legger 
dette til grunn for videre læringsarbeid? 

 
Dette er spørsmålene det reflekteres over ved Stavsberg barneskole i Ringsaker 
kommune etter ”Medarbeidertilfredshetsmålingen 2006”.  Stavsberg er en liten 
barneskole med 130 elever 1. – 7. trinn. Det arbeider 20 ansatte her, og 14 av disse 
er pedagoger, rektor ikke medregnet. Skårene på medarbeidertilfredshetsmålingen er 
høye, meget høye, men viser et snitt lavere enn gjennomsnittet for Ringsakerskolen 
på et spørsmål: ”Opplevelse av å lykkes i jobben”. 
 
Tilbakemeldingen fra pedagogene er entydige: 
 -Det er uklart for oss hva tilpasset opplæring innebærer. Begrepet brukes hyppig og 
omtales stadig i offentlige dokumenter. Det betegnes da som et satsingsområde, et 
overordnet prinsipp, et ideal, en visjon, en rett, men uten nærmere presisering og 
konkretisering enn en forståelse knyttet opp mot individet. I fellesskap trenger vi å 
definere hva tilpasset opplæring skal være ved Stavsberg skole. 
 
Det best tenkelige utgangspunktet for å søke om prosjektdeltakelse for skolen lå 
dermed til grunn i det pedagogene selv ba om avklaring. Via prosjektet ønsket skolen 
å oppnå en felles forståelse slik at begrepet tilpasset opplæring skulle få et aktivt 
innhold og bidra til økt læring for den enkelte elev. 
 
En av forutsetningene for profesjonalitet må være det å kjenne oppdraget sitt. Ved 
Stavsberg skole var det i fellesskap tid for å utforske et av de mange elementene 
skolen skal ta hensyn til, nemlig tilpasset opplæring: 



Tilpasset opplæring: individ kontra fellesskap – politikk kontra 
pedagogisk praksis? 
 
Helt siden 1970-tallet har tilpasset opplæring vært et begrep i norsk skole. Det er 
hjemlet i opplæringslovens § 2-1 der en leser: - Opplæringa skal tilpassast evnene og 
føresetnadene hjå den enkelte eleven og lærlingen. 
Både i Kultur for læring og i Kunnskapsløftet er tilpassing av opplæringen knyttet opp 
mot inkludering og likeverd: - Likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring er 
overordnede prinsipper i skolen. Dette må da bety at opplæringen skal skje innenfor 
fellesskapet. 
 
Allikevel er det en spenning mellom hensynet til individet og hensynet til fellesskapet. 
I Kunnskapsløftet er det individuelle vektlagt i stor grad, samtidig som både det 
sosiale fellesskapet og læringsfellesskapet skal være inkluderende. Vi leser: 
-Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. 
Alle elever skal i arbeidet med fagene få møte utfordringer de kan strekke seg mot, 
og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Det gjelder også 
elever med særlige vansker eller særlige evner og talenter på ulike 
områder.(Kunnskapsdepartementet 2006, s. 33) 
-Tilpasset opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av 
lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt variasjon i organisering og intensitet i 
opplæringen.(Kunnskapsløftet/Prinsipper for opplæringen s. 34) 
 
Tilpasset opplæring er et politisk skapt begrep. Det er uklart hva tilpasset opplæring 
er, da omtalen er relativt abstrakt og generell. Derfor kan det være vanskelig å 
gjennomføre tilpasset opplæring som praksis. 
 
Sosiokulturelle læringsteorier(Dewey, Mead, Vygotsky, Bakhtin) legger vekt på at 
kunnskap blir konstruert gjennom samhandling i en kontekst, og ikke primært 
gjennom individuelle prosesser. 
-Da læring skjer gjennom sosiale prosesser, blir elevenes muligheter for å delta i 
sosial samhandling en forutsetning for at læring kan skje(Dysthe 2001, s. 42) 
 
 
Etter debatter, forelesninger og felles refleksjon over tid, landet vi på følgende som 
grunnlag for  
Stavsberg skoles oppfatning av tilpasset opplæring: 
 

 All læring er sosial, og det individuelle utvikler seg gjennom det sosiale. 
Tilpasset opplæring må ha dette som utgangspunkt. 

 All opplæring er tilpasset opplæring, herunder ordinær undervisning og 
spesialundervisning. 

 Det er liten hensikt med tilpasset opplæring, dersom læring ikke er 
viktig 

 Kunnskap om den enkelte elev/individet får vi ved å drive systematisk 
kartlegging 

 Resultatet av kartleggingen legges til grunn for at den enkelte elev 
sikres oppgaver og utfordringer ifht. eget mestringsnivå  

 
 



 
Prosjektet skolen gjennomførte i perioden 2006 – 2008 ga et grundig og godt 
grunnlag for videreutvikling.  
Skolen har også vært bevisst i det å ta vare på og videreutvikle alt som fra før var 
bra; i særdeleshet kulturaktivitetene og de fysiske aktivitetene. 
 
Innledningsvis i artikkelen stiller vi de spørsmålene vedrørende tilpasset opplæring 
som var utgangspunktet for at skolen i det hele tatt besluttet å søke om å delta i det 
statlige prosjektet “Kunnskapsløftet – fra ord til handling”. 
Slik Stavsberg skole har utviklet seg fram til i dag, besvarer vi spørsmålene slik: 

 
 Det er liten hensikt med tilpasset opplæring dersom læring ikke er viktig. 
 All opplæring er tilpasset opplæring, herunder ordinær undervisning og 

spesialundervisning. 
 All læring er sosial, og det individuelle utvikler seg gjennom det sosiale.  

 Tilpasset opplæring ved Stavsberg skole må ha dette som utgangspunkt. 
 Som lærer må du bygge din viten om den enkelte elevs faglige ståsted 

gjennom resultater av et systematisk kartleggingsarbeid. Denne viten skal 
ligge til grunn for det nivået du i samarbeid med eleven/foresatte velger med 
tanke på mestring og utfordring for den enkelte. 

 På småskoletrinnet svarer Program for systematisk lese – og skriveopplæring 
og Program for systematisk regneopplæring på de utfordringene prinsippet om 
tilpasset opplæring gir. Dette videreføres på mellomtrinnet via organiseringen 
“Veiledet lesing i alle fag”. 

 Felleslesing (= shared reading) i alle fag 1. – 7. trinn bidrar til å oppfylle 
skolens definisjon av tilpasset opplæring. 
Lese – og læringsstrategier benyttes systematisk på alle trinn 

  tillegg skal vi ved Stavsberg skole ha lærere som motiverer og utfordrer 
elevene og som gir dem noe å strekke seg mot. Dette skal læreren gjøre i alle 
fag ved å variere bruk av lærestoff, læremidler og arbeidsmåter. 
Organiseringen og intensiteten i opplæringen skal også varieres. 

 Når alle de ovenstående punktene er begrunnet og på plass i bevisstheten slik 
at de ligger til grunn i ditt daglige læringsarbeid med elevene, kan du som 
pedagog tenke at din opplæring er tilpasset. 

 
Ved Stavsberg skole har vi også et klart blikk for det daværende Kirke - og 
undervisningsdepartementet uttrykte så langt tilbake i tid som til 1983: 
 

”Pedagogisk praksis for tilpasset opplæring kan ikke foreskrives, 
 men må skapes, 
 av pedagoger som gjennom søking etter den blir autonome og profesjonelle” 

 
 
 


