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Inkluderende opplæring =V+P+3T+2A+S+R+L

Mitchel, D. (2015). "Inclusive Education is a Multi-Faceted Concept." Center for Educational Policy Studies Journal 5(1): 9-30.

V= En Visjon om at alle hører til i fellesskapet. Visjonen må gjenspeiles i alle 

ansattes holdninger og praksis.

P= Plassering

3T= Tilpasset læreplan, Tilpasset vurdering og Tilpasset undervisning.

2A= Aksept av lærer, medelever og foreldre og fysisk Adgang. 

S= Støtte. Ansatte må få tilgang til hjelp og støtte

R= Ressurser. Det må være tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre 

tiltaksplaner.

L= Lederskap. En tydelig og støttende skoleledelse er viktig for at man skal 
lykkes med inkluderende undervisning.



3 former for inkludering i skolen

 Faglig inkludering innebærer at elevene deltar 
aktivt i et faglig fellesskap.

 Sosial inkludering innebærer at elevene er 
sosialt aktive, har venner og er i positivt 
samspill med sine jevnaldrende.

 Psykisk inkludering er uttrykk for hvordan den 
enkelte elev opplever sin situasjon på skolens 
ulike arenaer

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-
opplaring/inkludering-og-fellesskap/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/inkludering-og-fellesskap/


Skolens oppgave
Kvalifisering
 Kunnskaper

 Ferdigheter

 Kompetanse

Sosialisering
 Tilegning av det sosiale, politiske, kulturelle, mm

Subjektivering
 Uavhengig, handlekraftig og ansvarlig som også utfordrer 

det eksisterende og dominerende

 Hvordan «bli seg selv»

Sosialisering

Kvalifisering

Subjektivering

Biesta (2012, s.7)



Hva er hensikten med inkludering?

Kvalifiserende argumentasjon? 

 Økt læringsutbytte

 For de med funksjonsnedsettelser

 For alle de andre

«Inkluderende skolesystem gir en mer 
effektiv utdannelse til majoriteten av barn 
og bedrer til slutt effektiviteten og 
kostnadseffektiviteten i hele opplærings-
og utdanningssystemet.»

 Samfunnsøkonomisk smart



Hva er hensikten med inkludering?

Sosialiserende argumentasjon?

 Den overordnede delen

 Berikelsesperspektivet

 Alle må bli hørt

 Utvider vår livserfaring

 Respekt

 Toleranse

 En gevinst for både enkeltmenneske 
og samfunnet generelt

(Uthus, 2017)



Hva er hensikten med inkludering?

Subjektiverende argumentasjon?

 En etisk dimensjon

 En verdi i seg selv

 Utvidelse av livskvalitet og det 
handlingsrommet den enkelte verdsetter

«en holdning som ivaretar enhvers opplevelse 
av selvfølgelighet i det å høre til og være 
regnet med» (Reindal 2016, s. 152)

 Inkludering handler da ikke om å 
inkludere noen. 

 Bygger på en tanke om at alle er med og 
blir verdsatt som den unike personen han 
eller hun er.



Hva er hensikten med inkludering?
 Å være unik

1. Som forskjellig

2. Som uerstattelig og enestående

- Unik som forskjellig handler om annerledeshet og trenger anerkjennelse fra 
felleskapet

- Unik som uerstattelig og enestående handler om at ingen kan fylle din plass i 
felleskapet. Bidraget en kan gi, er derfor også unikt

«Pedagogikk handler om å involvere seg i spørsmålet om hva som er 
ønskelig» (Reindal 2016, s. 152)



Menneskeverd
«Jeg er selv en kvinne med Downs syndrom. Jeg er ikke syk. Jeg 
har ikke en kromosomfeil. Jeg har et ekstra kromosom i mine 
celler. Jeg er ikke diagnosen Downs syndrom. Jeg er Marte. Helt 
unik. Som alle mennesker.

Diagnosen Downs syndrom kan man ikke utrydde uten å 
utrydde mennesket.

Jeg tilhører en minoritetsgruppe i Norge, og jeg ser på det som 
svært skremmende og dypt krenkende om det skulle være et 
statlig ønsket prosjekt å utrydde en gruppe mennesker ved å 
sortere dem bort. I Danmark forventes det i 2030 ikke lenger å 
fødes barn med Downs syndrom. Disse vil være utryddet innen 
den tid. Vi er truet av utrydding.»

Marte Wexelsen Goksøyr

https://www.menneskeverd.no/2017/09/19/vi-er-truet-av-
utrydding/

https://www.menneskeverd.no/2017/09/19/vi-er-truet-av-utrydding/


Skolens oppgave

 Hvilket nivå og med hvilken 
argumentasjon preger så langt arbeidet 
med et «inkluderende skolemiljø»?

 Hva kreves for å få arbeidet til å berøre 
alle ulike nivå og med ulike typer 
argumentasjon? 

Sosialisering

Kvalifisering

Subjektivering

Biesta (2012, s.7)



Inkluderende 
skolemiljø



Hva er en lærevanske?
Perspektiv Tidlig innsats og 

diagnoser

Lærevansker er noe reelt Flere oppdaget
og tidligere 
oppdaget?

Lærevansker er en 
menneskelig oppfinnelse som 
beskriver noe som er 
annerledes

Færre diagnoser?





Se mot Finland?

Det kan være mange aspekter ved finsk spesialundervisning 
som man kan lære av og trekke inn i norsk undervisning …., 
men det er også nødvendig å tydeliggjøre at det er til dels 
store forskjeller mellom finsk og norsk skole. Disse forskjellene 
uttrykker seg blant annet i måten vi forstår og ser på skolens 
posisjon i forhold til inkludering.

Finsk spesialundervisning bygger på en svært klar individuell 
psykologisk tradisjon.

Denne tradisjonen medfører blant annet at det i all hovedsak 
er eleven som skal forandres og kureres fra sine problemer 
gjennom blant annet klinikkundervisning …Dette 
perspektivet er i høy grad også eksisterende innenfor den 
norske skolen, men til forskjell fra den finske har man i tillegg 
et svært tydelig fokus på inkludering, dvs. den enkeltes rett til 
deltagelse i skolefellesskapet……. Organiseringen i Finland er 
derfor ikke direkte overførbar til Norske forhold.

(Hausstätter, 2009 s. 28)



Tidlig innsats og inkludering?

 Inkludering innebærer en vid 
normalitetsforståelse og kan lett bidra til en 
avventende holdning

 Eleven er umoden

 Vokser det av seg

 Det går bra med de fleste

• Satsing på tidlig innsats krever kanskje en 
innsnevring av normalitetsforståelsen og klare 
kriterier for når normaliteten brytes.

• Motsetning og dilemma
(Hausstätter, 2009 s. 31)



Pål, S., Johanne, B. I., Kveim, L. K., Schjølberg, S., Aase, 
H., Reichborn-Kjennerud, T., . . . Stoltenberg, C. 
(2013). Fylkesvise forskjeller i registrert forekomst av 
autisme, AD/HD, epilepsi og cerebral parese i Norge. 
Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 18, 1929 -
1934. 



Søk: spesialped x 30

Derfor vil regjeringen vurdere

å innføre et krav om at alle kommuner og

eiere av friskoler må sørge for at alle skoler på

barnetrinnet har tilstrekkelige ressurser med faglig

fordypning i spesialpedagogikk (s.13)

• Høy kompetanse er viktig for å øke kvaliteten i spesialundervisningen

• skal ha kompetanse og kapasitet til å tidlig finne ut hvilke barn og 
elever som vil ha nytte av vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller 
spesialundervisning

• for å identifisere barn og unge som har utbytte av spesialpedagogisk 
hjelp og vedtak om spesialundervisning



Hva er en lærevanske?
Perspektiv Tidlig innsats og 

diagnoser
Kartlegging

Lærevansker er noe reelt Flere oppdaget
og tidligere 
oppdaget?

Utrede barnets 
evner og 
forutsetninger?

Lærevansker er en 
menneskelig oppfinnelse som 
beskriver noe som er 
annerledes

Færre diagnoser? Kartlegge barrierer 
og muligheter i 
læringsmiljøet?









Hva er en lærevanske?
Perspektiv Tidlig innsats og 

diagnoser
Kartlegging Tilpasset 

opplæring

Lærevansker er noe reelt Flere oppdaget
og tidligere 
oppdaget?

Utrede barnets 
evner og 
forutsetninger?

Mest mulig 
skreddersøm 

Lærevansker er en 
menneskelig oppfinnelse som 
beskriver noe som er 
annerledes

Færre diagnoser? Kartlegge barrierer 
og muligheter i 
læringsmiljøet?

Fokus på 
universelle tiltak 
og god kvalitet på 
det ordinære



Pedagogisk tilrettelegging

 Pedagogikk for reguleringsvansker

 Pedagogikk for autismespekter

 Synspedagogikk

 Audiopedagogikk

 Nevropedadagogikk

 Traumebevisst pedagogikk

 Pedagogikk for psykisk utviklingshemming

 Pedagogikk for barn med Dyspraktiske vansker

 …….

 ………..

 ………..

 ……….





Hva er en lærevanske?
Perspektiv Tidlig innsats og 

diagnoser
Kartlegging Tilpasset 

opplæring
Omfang av 
spesialundervisning

Lærevansker er noe reelt Flere oppdaget
og tidligere 
oppdaget?

Utrede barnets 
evner og 
forutsetninger?

Mest mulig 
skreddersøm 

Lærevansker er en 
menneskelig oppfinnelse som 
beskriver noe som er 
annerledes

Færre diagnoser? Kartlegge barrierer 
og muligheter i 
læringsmiljøet?

Fokus på 
universelle tiltak 
og god kvalitet på 
det ordinære



Gutter: 68%



Hva er en lærevanske?
Perspektiv Tidlig innsats og 

diagnoser
Kartlegging Tilpasset 

opplæring
Omfang av 
spesialundervisning

Dilemma

Lærevansker er noe reelt Flere oppdaget
og tidligere 
oppdaget?

Utrede barnets 
evner og 
forutsetninger?

Mest mulig 
skreddersøm 

Merkelapper og 
segregering?

Lærevansker er en 
menneskelig oppfinnelse som 
beskriver noe som er 
annerledes

Færre diagnoser? Kartlegge barrierer 
og muligheter i 
læringsmiljøet?

Fokus på 
universelle tiltak 
og god kvalitet på 
det ordinære

Bagatellisering og 
tilsløring?



Refleksjon
Hvilken vanskeforståelse preger din skole?

• På møter?

• På pauserommet?

• I klasserommet?



Inkluderende 
skolemiljø



Tilpasset opplæring
Et individ perspektiv

• Et personlig perspektiv handler om retten til å få 
en opplæring som tar høyde for elevens 
egenart. Målet for tilpasset opplæring blir 
derfor å ta utgangspunkt i elevenes muligheter 
til å utvikle seg ut i fra sine talenter, ferdigheter 
og interesser.

• Sterkt knyttet til likeverdstanken

• En gradvis erkjennelse av at vi i bunn og grunn 
ikke er så veldig like



Tilpasset opplæring

 Hvis skolen på ordentlig var opptatt av hele 
menneske, og verdsatt alle verdier, talenter og 
egenskaper………

 Spesialundervisning i sløyd, eller musikk?



Tilpasset opplæring
Et samfunns perspektiv

 Tilpasset opplæring blir et virkemiddel for å tilfredsstille 
samfunnets behov. Når samfunnet samtidig fremhever 
enkelte kvaliteter og ferdigheter som kreves for å tilfredsstille 
dette behovet, kan målet med tilpasset opplæring bli å sørge 
for at flest mulig tilegner seg disse ferdighetene.

 Sterkt knyttet til tanken om sosial utjevning



«Fremtidens skole» NOU-2015:8

«Utvalget anbefaler at det legges vekt på metakognisjon og selvregulert 
læring i alle fag.

«Fordi det å kunne lære er avgjørende i skolen, i arbeidslivet og i 
samfunnet ellers, vil metakognisjon og selvregulering være viktig 
kompetanse for elevene.

«Selvregulert læring foregår i samspill med andre. I delutredningen 
vektlegger utvalget også en psykologisk forståelse av selvregulering, som 
betyr evne til å håndtere og ta kontroll over sine egne handlinger, følelser 
og tenkning. Å kunne arbeide målrettet, motstå distraksjoner og tilpasse 
seg i samhandling med andre er eksempler på selvregulering. 
Selvregulering og å kunne opptre pålitelig og ansvarlig har betydning for 
elevers faglige læring i skolen og for hvordan de senere mestrer 
arbeidslivet og sitt eget liv å utvikle.»





Neoliberalisme
 I en noeliberalistisk diskurs, framstilles 

barndommen som et samfunnsøkonomisk 
interesseområde, hvorpå det er nødvendig å 
sikre at barn som investeringsobjekt utvikler 
visse kompetanser.

(Franck 2017, s. 152)

 Med andre ord risikerer tidlig innsats og 
spesialpedagogisk støtte å fungere som verktøy 
for å sikre at barn innretter seg noeliberalistiske
normaliseringskrav.

(Franck 2017, s. 164)



Tilpasset opplæring
Kvalifisering
 Kunnskaper

 Ferdigheter

 Kompetanse

Sosialisering
 Tilegning av det sosiale, politiske, kulturelle, mm

Subjektivering
 Uavhengig, handlekraftig og ansvarlig som også utfordrer 

det eksisterende og dominerende

 Hvordan «bli seg selv»

Sosialisering

Kvalifisering

Subjektivering

Biesta (2012, s.7)



Inkluderende 
skolemiljø



Psykisk helse i skolen

§ 1-1. Formålet med opplæringa

«Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik 
og holdningar for å kunne meistre liva sine…….»

Generell del av læreplanen

«Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å 
gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre 
det de lærer. Barn starter på et stort eventyr som 
med hell og omsorg kan vare et livsløp. Skolen må 
lære dem ikke å være redde, men å møte det nye 
med forventning og virkelyst. Den må skape trang til 
å ta fatt og holde fram. Den må opparbeide vilje til å 
komme videre, og utvikle energi til å motstå egen 
vegring og overvinne egen motstand» (s.5).



42

 Mange elever forteller om et betydelig prestasjonspress i skolen, og Skaalvik og 
Federici (2015) konkluderer med en klar sammenheng mellom prestasjonspress og 
mental helse. 

 Det er en klar sammenheng mellom langvarig negativt stress og alvorlige 
helseproblemer (Lillejord, Børte, Ruud, & Morgan, 2017). 

 Det er også grunnlag for å hevde at det opplevde prestasjonspresset delvis kan sees 
som er resultat at skolens målstruktur (Skaalvik & Skaalvik, 2017). 



https://www.rodekors.no/contentassets/c7e76b4c2aab41e4b3
f877f7d8f05536/rodekors_psykt-flink_rapport_180808.pdf

https://www.rodekors.no/contentassets/c7e76b4c2aab41e4b3f877f7d8f05536/rodekors_psykt-flink_rapport_180808.pdf


Den gode relasjon

«Gode relasjoner er livsmestringens DNA»

(Linder, 2017)

«relasjonskompetanse kan betraktes som grunnlag for 
livsmestring»

Spurkeland, J. (2015). Relasjonskompetanse som grunnlag for å skape resultater i arbeid og på 

skole. Retrieved from http://www.forebygging.no/Global/Spurkelandartikkel%20nr.%202.pdf

http://www.forebygging.no/Global/Spurkelandartikkel nr. 2.pdf


 Dersom læringsmiljøet i for stor grad preges av en prestasjonsorientert målstruktur, står en i fare for at elevene i 

langt mindre grad vil oppleve den nødvendige personlige støtten. Bullough (2011) påpeker derfor at en for sterk 

prestasjonsorientert målstyring vil kunne påvirke lærer-elevrelasjonen fra å være en «autentisk relasjon» til å 

bli en «vurderingsrelasjon» som igjen vil kunne true elevenes egenverd. 

 Skaalvik og Skaalvik (2013) viser også til at en sterk prestasjonsorientert målstruktur påvirker lærenes trivsel i 

jobben. I en undersøkelse som omfatter over 2500 lærere fant en at lærere som opplevde en læringsorientert 

målstruktur ved egen skole, opplevde høyere trivsel og større engasjement enn lærere som opplevde en 

prestasjonsorientert målstruktur ved egen skole (Skaalvik & Skaalvik, 2013). 

 Hvor lenge greier lærere å fungere som en motvekt til en prestasjonsorientert målstruktur og vil nye 

generasjoner av lærere sosialiseres inne i en prestasjonsorientert skolekultur (Skaalvik & Skaalvik, 2017). 



https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/RWOMx/I-16-ar-har-skoleelevene-blitt-testet-De-er-fortsatt-pa-samme-niva_-men-er-blitt-mer-stresset

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/RWOMx/I-16-ar-har-skoleelevene-blitt-testet-De-er-fortsatt-pa-samme-niva_-men-er-blitt-mer-stresset


Fremtiden idealelever

 «Livsmestring og folkehelse»

«For det første bør man ikke bare forstå 
innføringen av dette faget som en måte å 
hjelpe elevene til å bedre tåle livets 
nedturer, men også som et middel til å 
disiplinere elevene til å bli effektive, 
selvregulerte og høytpresterende.»

«For det andre, dersom samfunnets og 
skolens høye krav til prestasjoner bidrar til 
psykologisk uhelse, bør man heller endre 
systemet enn å forsøke å gjøre barn og unge 
enda mer tilpasningsdyktige»

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/KvAROo/Fremtidens-idealelev-er-et-overmenneske

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/KvAROo/Fremtidens-idealelev-er-et-overmenneske


Det er tøft å være ung

«Hva er galt med å være tilpasningsdyktig? I 
kronikken argumenteres det for at man heller bør 
forandre systemet (les: «prestasjonsjaget») enn å 
jobbe for å gjøre elevene enda bedre i stand til å 
tilpasse seg det.

Vi mener at undervisning i livsmestring bør ta 
utgangspunkt i livet slik det faktisk er, og ikke slik 
det burde ha vært. Livet er tidvis vanskelig for de 
fleste av oss, og verden er et nådeløst sted å 
befinne seg i.»

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/a2E6bL/Det-er-toffere-a-vare-ung-i-dag

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/a2E6bL/Det-er-toffere-a-vare-ung-i-dag


Inkluderende 
skolemiljø



Opplæringsloven § 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid

 Å dreie perspektivet fra «mobbing» til 
«krenkelser» innebærer å utvide definisjonen 
på flere måter. 

 Elever som føler seg krenket, kan inkluderes 
som ofre, selv om handlingen i seg selv ikke 
tilfredsstiller definisjonen av «mobbing»

 Negativ handling

 Styrkeforhold

 Gjentakende



Grunnlagsdokument

 Nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser 
har som utgangspunkt at det er barnets subjektive 
opplevelse som skal legges til grunn. Barnets 
opplevelse skal derfor tas på alvor 

 «Barn og unge skal ikke oppleve at det stilles 
spørsmål ved deres opplevelse, bagatellisering av 
det de forteller om, eller å få beskjed om at «det 
må du tåle»» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 
10).

 En viktig presisering men slett ikke 
uproblematisk….



Dilemma 2
 Skolen har i oppgave å hjelpe elevene til å håndtere 

medgang og motgang 

 Å utvikle robuste mennesker som har strategier til å 
håndtere alle sidene ved livet

 En viktig oppgave for skolen for å hjelpe barn og unge til 
å ta vare på sin egen psykiske helse. 

 Nettopp dette kommer også til utrykk i den 
overordnede delen av læreplanen som påpeker at det å 
kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner er viktige 
element i forhold til folkehelse og livsmestring 
(Utdanningsdirektoratet, 2017, s.13). 

 Å frarøve elevene erfaringer? 

 Bekymrings- og beskyttelsessamfunn



Dilemma 3
 Utvikling av grunnleggende demokratiske 

verdier der gjensidig respekt, toleranse, 
ytringsfrihet og frie valg står sentralt.

 Øve på sosiale ferdigheter

 Øve på demokratiet

 Øve på ytringsfrihet

En skole og en barnehage som ikke gir rom for å 
øve, men som på dette området krever at 
ferdighetene er på plass fra dag?

«Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter 
til å møte utfordringer i tråd med demokratiske 
prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å 
anerkjenne både flertallets rett og mindretallets 
rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære 
seg å håndtere meningsbrytninger og respektere 
uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene 
lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det 
må utvikles og vedlikeholdes.» (Utdanningsdirektoratet, 
2017c, s. 14)

«Mennesker er sårbare og feilbarlige. Tilgivelse, 
nestekjærlighet og solidaritet er nødvendig for at 
mennesker skal vokse og utvikle seg» 
(Utdanningsdirektoratet, 2017c, s.6). 



Dilemma 4

 En skole med plass til alle?
 Kultur

 Traumer

 Impluskontroll

 Konsekvens

 Sosiale koder

 Har skole og barnehage innfør enda flere 
forventninger til barn som gjør det vanskeligere 
for mange barn å bli inkludert?

 Hvordan skal barn som strever få rammer til 
utvikling?

«Anders har …………, det innebærer at han 
av og til sier og gjør ting som kan virke 
sårende. Når han gjør dette blir han alltid 
veldig lei seg etterpå, for han mener ikke å 
være slem». Hvis dere opplever at Anders 
sier eller gjør noe dumt mot dere må dere 
prøve å ikke bry dere…….



IGP(I)

 Hva betyr et inkluderende læringsmiljø 
for deg?

 Hvordan kan jeg som leder bidra 
refleksjoner omkring inkludering slik at 
det blir en kontinuerlig og naturlig del 
av arbeidet med å utvikle skolen?





Organisasjonskultur

Den enkeltes verdier, holdninger, 
virkelighetsoppfatninger

Tiltak


