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Tilpasset opplæring - et politisk begrep

www.kunnskapssenter.no /

• Politisk vellykket begrep

• Ulike politiske regimer har tatt 
det i bruk og fylt det med sitt 
innhold

• Ulikt innhold i ulike St. 
meldinger  

• Gir uklare signaler til 
praksisfeltet noe som gjør det 
vanskelig å omsette i praksis



Tilpasset opplæring i dag - individualisering
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«Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev 
stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse» (s. 10)

«Opplæringen skal utfordre og motivere, engasjere og oppmuntre 
til læring, og den skal fremme tilpasset opplæring og varierte 
arbeidsmåter. Alle elever skal få noe å strekke seg etter, og det 
skal stilles krav til dem, men de skal samtidig få hjelp til det som 
er krevende. Det skal være en god balanse mellom den aktive 
eleven og den aktive og ansvarlige læreren som møter 
barna og de unge med tillit og respekt og skaper nødvendig 
læringstrykk.» (s. 23) 

«Tilpasset opplæring handler om skolens arbeid for at 
elevene får best mulig utbytte av opplæringen» (s. 24-25)



Tilpasset opplæring
Spesialundervisning

Differensiering
Utvidet opplæring 

Tilrettelagt opplæring

Tilpasset opplæring som integrering 
(1975-1990)
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Tilpasset opplæring gjelder spesielle grupper som skal innpasses i fellesskapet.

• Integreringsideologien dominerte samfunns- og 
skoledebatten. Spesialskolene legges ned, flest mulig 
skulle bo hjemme og gå i normalskolen

• Skoletilbudet måtte omstilles fra segregering til 
pedagogisk differensiering 

• Begrepet klargjøres i liten grad, fremstår som ullent 
og brukes på ulike måter.  Kobles til økonomi, 
ressurser, spesialpedagogikk og integrering

• Integreringen fungerte ikke etter intensjonene – alle 
elever opplevde ikke like stor tilhørighet til 
læringsfellesskapet [Jenssen & Lillejord 2009]

Begrepsbruk



Tilpasset opplæring som inkludering  
(1990-1996)
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• Grunnskolen som fellesskap skal være inkluderende. 
Rammene er fellesskapet  og felles lærestoff

• Elevene skulle i minst mulig grad tas ut av klassen for å få 
spesialundervisning

• Politiske dokumenter gir ikke en tydelig 
innholdsbeskrivelse av tilpasset opplæring. Vanskelig å 
skille vanlig undervisning fra spesialundervisning

• Tilpasset opplæring presentert som et generelt pedagogisk 
prinsipp som bør realiseres «innenfor rammen av 
klasseundervisningen» og « i den utstrekning det er mulig» 
[NOU 1995:18:103]. [Jenssen & Lillejord 2009]

Tilpasset opplæring skal gjelde for alle på alle områder (evner, 
forutsetninger, bakgrunn, bosted, likestilling mellom kjønnene, språklige og 
kulturelle minoriteter). 

Fellesskap
Klassen 

Inkludering

Begrepsbruk



Tilpasset opplæring som individualisering
(1997-2005)
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• Tilpasset og differensiert opplæring fremmes 
som et ideal å strekke seg mot –
assosiasjoner til at det kanskje ikke lar seg 
gjøre i praksis

• Tilpasset opplæring kobles mot teori og 
grunnleggende ferdigheter. 

• Oppmerksomheten rettes mot målbart 
læringsutbytte.

• Differensiering får et individuelt preg

• Organisatorisk differensiering [St. meld. 25 (1998-1999)]

Tilpasset opplæring omtales som individuelle behov skolen skal imøtekomme. 
Betegnelsen «individuelt tilpasset opplæring» lanseres– tilpasset opplæring 
omtales  som en rettighet for hver enkelt elev.

[Jenssen & Lillejord 2009]

«Vi skal strekke oss etter idealet om å gi 
alle elever tilpasset og differensiert 
opplæring ut fra deres egne 
forutsetninger og behov. Alle elever er 
likeverdige, men ingen av dem er like. 
Både «teoritrøtte» og «teoritørste» 
elever skal møtes med respekt.»
[St. meld. nr. 30 (2003-2004):3]



Tilpasset opplæring som læringsfellesskap og 
undervisningskvalitet (2005-2013)
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• Politisk erkjennelse av at tilpasset 
opplæring er vanskelig å praktisere

• Tilpasset opplæring er ikke individuelle 
opplæringsplaner for den enkelte elev

• Tilpasset opplæring fremheves som en 
kvalitet ved den ordinære 
undervisningen

• Hensynet til enkelteleven balanseres 
mot hensynet til fellesskapet 

Tilpasset opplæring er god og variert undervisning som er slik at flest mulig 
får tilfredsstillende utbytte av den.

«Tilpasset opplæring handler om 
å skape god balanse mellom 
evnene og forutsetningene til den 
enkelte elev og fellesskapet.» 
[St. meld 18 2010-2011, s. 9]

[Jenssen & Lillejord 2009]



Hvorfor er tilpasset opplæring vanskelig?
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Normalfordelingskurven -
sannsynlighetsfordeling 
brukt i matematisk 
statistikk

• 7,9 % av elevene i grunnskolen får spesialundervisning [SSB, 1.okt 2015]

• 92,1 % av elevene i grunnskole er omfattet av prinsippet om tilpasset opplæring

• Kombinasjonen heterogen gruppe og politisk begrep med ulikt innhold gjør tilpasset 
opplæring vanskelig å praktisere



Evnerike elever må få tilpasset opplæring 
etter sine behov  

www.kunnskapssenter.no /

Fra tabu til NOU: Holdningen har vært at 
ressurssterke elever klarer seg selv

Det er en forskjell mellom å være evnerik og 
høyt presterende på skolen

Innebærer faglige og sosiale, individuelle og 
samfunnsmessige problemer (frafall og 
underprestasjon, mobbing, sosial stigmatisering, 
feildiagnostisering etc.)
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• Den sosiale konteksten som læringen foregår i har stor betydning for elever 
som er evnerike og/eller har stort læringspotensial

• Profesjoner og institusjoner må samarbeide for å identifisere evnerike 
elever, og med å utvikle og tilrettelegge undervisningen 

• Tidlig identifisering og tidlig tilrettelegging av opplæringen for evnerike 
elever kan gi dem et mer stabilt sosialt miljø over tid

«Utvalget anbefaler at nasjonale myndigheter:
Sørger for at tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial inkluderes som tema i:
– Skoleleder- og lærerutdanning og utdanning i spesialpedagogikk, utdanning til PPT»

«Utvalget anbefaler at skoleeier: 
Tar ansvar for at skole og PPT har kompetanse i og ressurser til å identifisere elever med stort 
læringspotensial og tilpasse opplæring for dem.»

[NOU 2016:14 Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial]

forts. Evnerike elever må få tilpasset 
opplæring etter sine behov  



Tilpasset opplæring kan bidra til bedre 
skolemiljø og større tilhørighet
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• Godt skolemiljø virker 
helsefremmende, bidrar til trivsel 
og læring og hindrer mobbing og 
uønsket atferd 

• Fra reaktivt til preventivt arbeid

• Forskningen anbefaler økt 
oppmerksomhet om holdninger til 
mobbing. Noen studier finner at 
skolens personale kan betrakte 
mobbing som et mindre problem, 
mens elevene oppfatter det som 
alvorlige problemer

• Mange problemer skyldes at 
elevene ikke opplever tilhørighet til 
skolen og vi trenger å vite mer om 
hva dette handler om 



Tilpasset opplæring kan forhindre 
frafall i videregående opplæring 
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• Relasjoner (tillit og trygghet) må 
etableres før problemene oppstår

• Jevnlig kontakt mellom 
utdanningsnivåene

• Alle involverte parter må støtte og følge 
opp tiltak



Tilpasset opplæring -
balanse mellom individ og fellesskap
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• Etter gjennomgangen av St. meldinger  
i et 40 års perspektiv kan det se ut 
som om det er uenighet  om hva 
tilpasset opplæring betyr. 

• Forandrer innhold over tid

• Skolen og PPT kan ha ulike 
oppfatninger om hva tilpasset 
opplæring «er»

• Det kan bli vanskelig  å praktisere hvis 
man trorman snakker om det samme
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1975-1990


