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Hva jeg har på hjertet…

• Hva er tilpasset opplæring egentlig? Overordnet del gir oss retning.

• Hvordan skal man få det til? 

Navn Etternavn2



Undervisning og tilpasset opplæring 
(s. 16 i Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen)

Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere 

den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. 
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• Likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av forutsetninger

• Klasseledelse – den autoritative læreren

• Bredt repertoar av læringsaktiviteter og læringsressurser, innenfor rammer

• Møte elevene med ambisiøse, men realistiske forventninger

• Dybdelæring, men ta hensyn til at elevene er forskjellige

• VFL; monitorering - følge elevenes læring (kartlegging, observasjon – oppfølging)

• Elevene skal oppleve mestring, og gi dem trygghet til å krysse grenser

• Eleven skal delta og bli hørt



Tilpasset opplæring er tilrettelegging som skolen gjør for å sikre 
at alle elevene får best mulig utbytte av den ordinære 
undervisningen. 

Skolen kan blant annet tilpasse opplæringen gjennom arbeidsformer og pedagogiske 
metoder, bruk av læremidler, organisering, og i arbeidet med læringsmiljøet, 
læreplaner og vurdering.

Læreren må bruke et godt faglig skjønn i arbeidet med å tilpasse opplæringen. 
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Bli bedre på tilpasset opplæring. Hvordan?

1. Relasjon; lærer vs. elev: Finne balansen mellom å støtte og å utfordre. Komme i 
posisjon. Lytte. Jeg vil deg vel…

2. Læringsmiljø: Hindre utenforskap, skape gode flokker som tar vare på hverandre

3. Planlegging av undervisning: Sikre at lærerne planlegger sammen. Planlegger for 
tilrettelegging/mestring/læring og PRUVA

… og for de elevene som ikke får til alt; det er tre områder som sikrer fremgang

1. Komme tidsnok – lite fravær

2. Lærende tankesett – gjøre sitt beste

3. Snill mot andre – positiv del av flokken


