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Forslag om plikt for skolene om å tilby dette
Intensiv opplæring i lesing, skriving og regning
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Skole

Forslag om plikt for skolene om å tilby dette
Intensiv opplæring i lesing, skriving og regning

Kunnskapsdepartementet har nylig lagt fram forslag til 
endringer i opplæringsloven. Et av forslagene er at 
skolene blir forpliktet til å tilby elever som sliter, intensiv 
opplæring i basisfagene. Hva er bakgrunnen for dette 
forslaget, og hva innebærer det? 
• Av Åse L. Larsen, redaktør

Bakgrunnen
Undersøkelser viser at 15 til 20 prosent 
av elevene går ut av grunnskolen med 
så dårlig grunnlag at de ikke vil kunne 
klare seg i videre utdanning og arbeids-
liv. Kunnskapsdepartementet ønsker 
derfor å sette skolene i stand til bedre å 
lykkes med prinsippene om tilpasset 
opplæring og tidlig innsats. Dette 
ønsker de å oppnå gjennom endringer i 
opplæringsloven. 

I høringsnotatet som departementet 
sendte ut i forbindelse med forslaget til 
lovendring, sto det:

Læring er en selvforsterkende prosess 
der tidlig læring fostrer mer læring. Der - 
som det ikke settes i verk tiltak tidlig i 
opplæringsløpet, blir forskjellene i lærings - 
utbytte mellom elevene forsterket og de 
blir større utover i opplæringsløpet. Til - 
passet opplæring er et overordnet prinsipp 
for opplæring for alle elever. Regjeringen 
mener det er behov for en praksisendring 
slik at elevene som strever med lesing, skriv - 
ing og regning raskt får ekstra støtte. Tid - 
lig innsats innebærer at skolene setter i verk 
tiltak for elever med en gang det er behov. 

Forslaget fra Kunnskapsdepartementet 
om at elever skal få mer hjelp enn de 
har fått til nå, gjelder de elevene i 1.–4 
klasse som står i fare for å bli hengende 
etter i opplæringen. Departementet 
foreslår dessuten å innføre en plikt for 
skolene til å samarbeide med andre 
kommunale tjenester når barnet har 
problemer av forskjellig art.

Forslagene som nå er lagt fram, blir 
omtalt i stortingsmeldingen «Lærelyst 
– tidlig innsats og kvalitet i skolen» som 
tidligere i år ble sendt Stortinget. 

Tilpasset opplæring kontra 
spesialundervisning
Tilpasset opplæring
Prinsippet om tilpasset opplæring kjenne - 
tegnes av variasjon i organiseringen av 
opplæringen, samt variasjon i arbeids-
oppgaver, lærestoff, arbeidsmåter og 
læremidler. Slike variasjoner skal gjøres 
innenfor fellesskapet i klassen og dette 
er en rett som gjelder alle elever i skolen 
– både for grunnskolen og for videregå-
ende opplæring. Bestemmelsen gjelder 
ikke en individuell rett for den enkelte 
elev. Det betyr i praksis at den enkelte 
elev ikke har krav på en individuell 
opplæringsplan. Enkeltelever kan heller 
ikke, innenfor retten til tilpasset opp - 
læring, forvente at store deler av tiden 
til lærerne går med til denne eleven. 

Skolens plikt til å gi elevene tilpasset 
opplæring står i opplæringsloven § 1-3 
og friskoleloven § 3-4a. Innenfor første 
paragraf om tilpasset opplæring, lov - 
festes det en forpliktelse overfor skole - 
eier om tidlig innsats. Her står det at 
tidlig innsats skal rettes mot elever med 
svake ferdigheter knyttet til lesing og 
regning. Blant annet skal det vektlegges 
særlig høy lærertetthet. Dette for å 
bidra til tidlig innsats i fag som har 
betydning for annen læring, og for å 
unngå at problemer får utvikle seg over 
tid. I dette ligger det en pekepinn på 
hva tilpasset opplæring skal omfatte.
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Skolene har en plikt til å vurdere og 
prøve ut andre tiltak innenfor det ordi - 
nære opplæringstilbudet før de eventu-
elt går videre og utreder behovet for 
spesialundervisning. 

Spesialundervisning
Noen av elevene har behov for særskilte 
tiltak utover den tilpassede opplærin-
gen. Elever som ikke kan dra tilstrekke-
lig nytte av den ordinære opplæringen 
med mulighet for variasjoner, har rett 
til å få spesialundervisning. Dette vil i 
første omgang gjelde de med behov for 
langvarig og/eller omfattende behov for 
individuell tilpasning og tilrettelegging 
av undervisningen. 

Ved rett til spesialundervisning skal 
det fattes et enkeltvedtak som kan på - 
klages. Vedtaket fattes på bakgrunn av 
en sakkyndig vurdering og det skal ut - 
arbeides en individuell plan for eleven 
som får spesialundervisning. 

Skolens plikt til å iverksette spesial-
undervisning for de elever som faller 
utenfor den ordinære opplæringen, står 
i opplæringsloven § 5-1. Her står det 

at disse elevene skal få opplæring i klasser 
eller basisgrupper som skal ivareta be - 
hovet for sosial tilhørighet. Opplær ingen 
kan imidlertid inndeles anner ledes, men 
bare for deler av opplær ingen. Det  frem - 
går dessuten at det til vanlig ikke skal 
være en organisering etter etnisk til hør - 
ighet, kjønn eller faglig nivå på elevene. 

Ifølge opplæringsloven er skoleeier 
forpliktet til å oppfylle lovens krav, og 
skoleeier må derfor stille ressurser til 
disposisjon slik at kravene kan oppfylles. 

Dagens regelverk
Skoleeier og den enkelte skole har, etter 
dagens regelverk, et stort handlingsrom 
for hvordan elevene skal følges opp. Når 
det gjelder innsatsen for 1. til 4. klasse, 
kan skolene i stor grad bestemme hvor - 
 dan opplæringen skal tilpasses for de 
elevene som er svake i lesing og regning. 

Også når det gjelder spesialunder-
visningen har skolene et visst handlings - 
rom - både når det gjelder når det skal 
fattes vedtak om spesialundervisning, 
hvor lenge den skal vare, samt omfanget 
av den. 

Det er i dag store forskjeller mellom 
kommunene i antallet elever med ved - 
tak om spesialundervisning og hvordan 
de mottar denne. Departementet mener 
at dette kan tyde på at kommunene 
praktiserer grenseoppgangen mellom 
den ordinære undervisningen og spesial - 
undervisningen ulikt. Dette kan skyldes 
det handlingsrommet som kommunene 
og fylkeskommunene har når det gjelder 
grensen mellom det de anser som ordi - 
nær undervisning og spesialunder-
visning. Ifølge departementet ligger 
dette handlingsrommet i tilpasning av 
den ordinære opplæringen. 

Det som også hører med til tilstands - 
bildet, er at spesialundervisning øker i 
stor grad gjennom skoleløpet. Den er 
faktisk tre ganger så høy på de øverste 
trinnene som på de laveste i grunn-
skolen. Dette mener departementet kan 
tyde på at problemer i for stor grad får 
utvikle og forsterke seg. 

Det skal ifølge departementet frem - 
deles være lokalt handingsrom for den 
enkelte skole når det gjelder å regulere 
behovet for tilpasset opplæring og 
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spesialundervisning for skolens elever. 
Det understrekes imidlertid i hørings-
notatet at det i dag er for store varia-
sjoner.

Departementet ønsker som følge av 
ovennevnte forhold, en presisering av 
forventningene til skolens arbeid med 
tilpasset opplæring og spesialunder-
visning. I forslaget får skolene blant 
annet en plikt til å tilby intensiv opp - 
læring i lesing, skriving, regning på de 
laveste trinnene på barneskolen. 

Intensiv opplæring
Departementet mener at det må settes 
inn en forsterket innsats mot de laveste 
trinnene i grunnskolen. Det foreslås 
derfor at det kommer en ny bestem-
melse i opplæringsloven som fastsetter 
at skolen «skal sørge for at elevene på 
trinnene 1.–4. klasse som står i fare for å 
bli hengende etter i lesing, skriving og 
regning, raskt får egnet intensiv opplæring 
slik at forventet progresjon blir nådd»

Intensiv opplæring har noen kjenne-
tegn. Den skal være kortvarig og mål - 
rettet. Elevene som trenger dette, skal 
slik sett settes i stand til å følge den 
ordinære undervisningen. Noe av 
intensjonen med intensiv opplæring, er 
at den settes inn tidlig nok til å gi 
eleven nødvendig støtte til å komme på 
rett kjøl. På den måten kan elevene som 
blir støttet, etter hvert oppleve mestring 

innenfor fellesskapet der den ordinære 
opplæringen foregår. De som ikke 
klarer dette, og som dermed har avvik 
fra kompetansemålene for klassetrinnet, 
vil ha rett til spesialundervisning. Det 
betyr at ved behov for mer langvarig 
innsats rette mot en bestemt elev er det 
reglene for spesialundervisning som 
gjelder. 

Siden intensiv opplæring er en del av 
det ordinære opplæringstilbudet, bør 
det ligge innefor skolens frihet til å 
organisere og gjennomføre det, står det 
i høringsnotatet fra departementet. 

Hensikten med intensiv opplæring 
er at eleven skal nå kompetansemålene 
for fagene lesing, skriving og regning 
innen klassen når 4. trinn. Det vil ikke 
bli stilt krav om at den enkelte skole 
skal vise skriftlig den oppfølgingen de 
har satt i gang for å oppfylle plikten til 
å gi intensiv opplæring. Den enkelte 
lærer skal følge sitt faglige skjønn da det 
ikke er et fasitsvar på hva intensiv opp - 
læring er og hvordan den skal gjen-
nomføres. Departementet understreker 
at det er skolene som best kan vurdere 
hvilke elever som har behov for intensiv 
opplæring, hvordan det kan organiseres 
og gjennomføres. Endringen i det som 
foreslås, ligger mer i det aktivitetskravet 
som stilles til skolenes oppfølging av 
elever som har svake ferdigheter i 
lesing, skriving og regning. 

Departementet foreslår dessuten at 
det ikke kreves samtykke fra foreldre. 

Forslaget til bestemmelsen om 
intensiv opplæring for elever som står i 
fare for å bli hengende etter, er ikke 
knyttet opp mot reglene om enkelt-
vedtak slik som retten til spesial under-
visning er. 

Synspunkter fra andre
Forslagene fra departementet har blitt 
behandlet i KS som frykter de negative 
sidene ved en lovendring som departe-
mentet har foreslått, og at disse vil bli 
større enn gevinsten. KS anser det dess - 
uten ikke som nødvendig med lovend-
ringer for å få skolene til å tilby intensiv 
opplæring. Grunnen for dette er at 
skolen allerede er forpliktet til å tilby 
tilpasset opplæring og forsterket innsats 
for 1. til 4. klasse. 

KS har videre uttrykt at de foreslåtte 
endringene ikke er klare nok når det 
gjelder innhold og rekkevidde. KS antar 
at de foreslåtte endringene vil utløse 
nye krav til internkontroll i kommun-
ene. KS er dessuten redd for at reglene 
vil kunne brukes som grunnlag for 
erstatningskrav mot kommuner selv om 
bestemmelsene ikke blir knyttet opp 
mot enkeltvedtak. KS stiller dessuten 
spørsmål ved hva som skal defineres 
som «henger etter», og de mener at spørs - 
mål om hvordan hjelp overfor elever skal 
iverksettes, uansett vil måtte knyttes til 
faglige vur deringer. 

Hørings notatet fra departementet 
innebar også et forslag om krav til fler - 
faglig samar beid for skolene. Om  dette 
mener KS at slikt samarbeid vil bero på 
konkrete vurder inger av den enkelte elev, 
på skolens kompetanse og kommunenes 
og skolens ressurser. 

Norsk Fosterhjemsforening var hør - 
ingsinstans for forslaget om endring av 
opplæringsloven og friskoleloven. Se 
under Påvirkningsarbeid. 

Kilde
Høringsnotat fra Kunnskapsdeparte-
mentet om forslag om å innføre plikt til 
å tilby intensiv opplæring og plikt til 
flerfaglig samarbeid av 14.6.2017.


