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En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere

Etterutdanningsmateriell for aktørene i fag- og yrkesopplæringen 

Dette materiellet er utviklet av NTNU, Sintef og Høgskolen i Akershus på oppdrag 
fra Utdanningsdirektoratet. Temaheftene sammen med det øvrige materiellet er 
tilgjengelig på skolenettet.no og er beregnet for bruk i etterutdanningen av yrkes-
fag lærere, faglige ledere og instruktører i lærebedrifter, prøvenemnder og klage-
nemnder for fag- og svenneprøver. 

Materiellet skal inspirere til økt bevissthet om oppgaver, roller og ansvar for alle 
aktørene i fagopplæringen. Materiellet favner alle yrkesfagene generelt og det 
legges vekt på sentrale tema i Kunnskapsløftet som læreplanforståelse, vurderings- 
og veiledningskompetanse, samt de viktigste endringene i regelverk de siste årene. 
Det vil bli en utfordring for kurslederen å legge forholdene til rette slik at deltakerne 
får brukt sine egne erfaringer i arbeidet med materiellet. 

I tillegg til temahefter består materiellet av

• Kurslederhefte
• Fagfilmer
• Triggerfilmer
• Huskekort
• Lydfiler
• Linker til aktuelle ressurser

Den gode sirkel, som er sentral i materiellet, illustrerer hvordan temaene henger 
sammen, og hvordan temaene kan kombineres ut fra de målgruppene som deltar 
på etterutdanningen.

Innholdet i heftene er først og fremst rettet mot opplæringen i lærebedriftene, hvor 
lær lingene og den faglige lederen eller instruktøren står i sentrum. Norsk fag- og 
yrkes  opplæring foregår imidlertid både i skole og i bedrifter eller virksomheter. Selv 
om opplæringen i skolen er nevnt i mindre grad i materiellet, så er det ønskelig at 
alle som deltar i opplæringen av fagarbeidere, skal kunne bruke det, enten hver for 
seg eller sammen i felles opplæringstilbud.

Tema 3 Tilpasset opplæring. Dette heftet tar for seg tilpasset opplæring generelt 
og tilrettelegging av opplæring for dem med særskilte behov. Tilpasset opplæring 
innebærer at både valg av arbeidsoppgaver og oppfølging av lærlingen og lære-
kandidaten er tilpasset deres evner og forutsetninger.
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1 Hva er tilpasset opplæring?

Prinsippet om tilpasset opplæring er fastsatt i opplæringsloven § 1-3. Her fremgår 
det at ”opplæringa skal tilpassast evnane og føresetnadene hjå den enkelte eleven, 
lærlingen og lærekandidaten.”

Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen, også 
innenfor opplæring i bedrift.  Kjernen i prinsippet er at opplæringen skal ta utgangs-
punkt i den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten og tilrettelegges på en slik 
måte at de får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Gjennom god tilpasning 
av den ordinære opplæringen skal, så langt råd er, alle elevene, lærlingene og lære-
kandidatene få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 

På side 70 i St.meld. nr. 16 (2006-2007) omtales dette slik: 

Tilpasset opplæring kjennetegnes av variasjon i bruk av arbeids
oppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i 
organisering av og intensitet i opplæringen. Tilpasset opplæring 
innebærer høy bevissthet i valg av virkemidler med sikte på å fremme 
den enkelte og fellesskapets læring. Opplæringen må ikke bare 
tilpasses fag og lærestoff, men også elevenes alder og utviklingsnivå. 
Læreren må bruke elevenes ulike forutsetninger, sammensetning av 
elevgruppen og hele læringsmiljøet som ressurser i læringen.

 

I ”Prinsipper for opplæringen” utdypes hva som ligger i denne bestemmelsen i 
opp lærings loven. Her står det om tilpasset opplæring at alle skal i arbeidet med 
faget få møte utfordringer de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på 
egen hånd eller sammen med andre. Det samme gjelder også elever, lærlinger og 
lærekandidater med særlige vansker eller særlige evner og talenter på ulike om-
råder. Når lærlinger og lærekandidater arbeider sammen med fagarbeidere og med 
hverandre, kan mangfoldet av evner og talenter bidra til å styrke både felles skapets 
og den enkeltes læring og utvikling. Hver enkelts forutsetninger og behov er ulike, 
og man må derfor ta høyde for at de vil ha ulik progresjon (fremdrift) i arbeidet med 
å nå kompetansemålene i læreplanen. 
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Hva er forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning?

Det er viktig å skille mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Tilpasset 
opp læring er et prinsipp som skal ligge til grunn for hvordan man organiserer opp lær-
ingen. Tilpasset opplæring skal skje innenfor den ordinære opplæringen og gir ikke 
rett til noen særskilt tilrettelegging for enkeltelever, lærlinger eller lærekandidater. 
Spesialundervisning er en individuell rettighet for elever og lærekandidater som 
ikke får eller kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, jf. opp-
lær ings loven § 5-1 og 4-2 femte ledd. Spesialundervisningen skal sikre at disse 
elevene eller lærekandidatene får en likeverdig opplæring hvor de får et forsvarlig 
utbytte av sitt opplæringstilbud. 

Mens tilpasset opplæring er for alle, er spesialundervisning og særskilt tilrettelegging 
knyttet til enkeltvedtak basert på sakkyndig vurdering (nærmere omtalt i kapitel 6). 

 

Ut fra ukeplaner som instruktør har satt opp, prøver jeg å lage 
mest mulig autentiske oppgaver som matlaging når beboer 
kommer fra skolen. Beboer kan ha variabel motivasjon for  
sin dagsplan, noe som krever tålmodighet. Det hjelper med  
definerte oppgaver og god rapportering”
Malin Thrygg, lærling helsearbeiderfaget Manglerud Omsorgssentral
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2 Planleggingsmodell for tilpasset opplæring

Læringsarbeidet bør så langt som mulig være en naturlig del av det vanlige arbeidet 
i bedriften. Ved valg av arbeidsoppgave er det viktig å kjenne til og ta hensyn til 
lærlingen eller lærekandidatens forutsetninger og behov. Det må også tas hensyn 
til at erfaringer og forutsetninger for læring er forskjellige. Opplæringen skal også 
tilpasses det opplæringsløpet lærlingen eller lærekandidaten følger. Det kan være

• lærlinger som følger hovedmodellen 2+2 (to år i skole + to år i bedrift)

• lærlinger i særløpsfag (ett år i skole og resten i bedrift)

• lærlinger som har hoveddelen av sin opplæring i bedrift 
(unntak gitt av fylkeskommunen)

• lærekandidater som tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller 
svenneprøven (kompetanseprøve)

  

Lærekandidatordningen er en mulig vei å ta hvis fag- eller svennebrev ikke er målet 
for opplæringen. Lærekandidatordningen tar sikte på en kompetanse på et lavere 
nivå gjennom en kompetanseprøve. Elever som etter sakkyndig vurdering søker 
om å bli lærekandidat kan i løpet av læretiden søke om å gå over til å bli lærling, 
hvis det viser seg man ønsker og har mulighet for å oppnå full kompetanse (fag- og 
svennebrev).
   
Innenfor disse ulike løpene vil det igjen være behov for ulike tilpasninger basert på 
enkeltpersonenes forutsetninger og behov. 

Eksempel: Lærlinger i servitørfaget  

En bedrift har tatt inn to lærlinger i servitørfaget. Grete har hatt 
sommerjobb etter Vg1 og Vg2 i bedriften. Hun er godt kjent i bedriften 
og kjenner mange av arbeidsoppgavene. Hans er ny og kjenner ikke 
bedriften. Etter gjennomgang av det formelle i det å være lærling 
i denne bedriften er de begge klare for selve opplæringen. Grete 
kjenner godt til bedriftens arbeidsrutiner og har fått det grunnleggende 
gjennom sommerjobben. Hans har behov for å få en grunnleggende 
innføring. Opplæringen tilpasses den enkelte. I tillegg kan Grete være 
en god støttespiller for Hans.
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Det kan være nyttig å bruke planleggingsmodellen presentert i temahefte 8 som et 
utgangspunkt for planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring. 
Denne modellen viser sammenhenger som er viktige i opplæringen, og som 
man derfor bør være oppmerksom på når man jobber med tilpasset opplæring. 
Opplæringen kan planlegges og vurderes mot hver av de seks kategoriene i 
planleggingsmodellen (læreforutsetninger, mål, innhold, rammer, læreprosess og 
vurdering), og kan være et godt hjelpemiddel i alle faser i opplæringsløpet.

Rammer

Mål

Lære-
prosess Innhold

Vurdering

Lære-
forutsetninger

 

Modell inspirert av Bjørndal og Lieberg (1978)
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3 Læreforutsetninger, rammer og tilpasset opplæring                                                    

Som nevnt i kapittel 1 er kjernen i prinsippet om tilpasset opplæring at opplæringen 
skal tilpasses den enkeltes evner, forutsetninger og behov.

Ved oppstart i bedriften og i forbindelse med utarbeidelse av konkrete planer for 
lær ing i tilknytning til arbeidsoppgaver underveis i opplæringen, kan det være hen-
sikts messig med en samtale for å kartlegge hvilke forutsetninger og for vent ninger 
lær lingen eller lærekandidaten har til opplæringen. 

Aktuelle spørsmål i en kartleggingssamtale kan være:  

• Hva kan lærlingen eller lærekandidaten fra før, og hva er nytt?
 
• Hvilke arbeidsmåter har han/hun erfaring med?
 
• Hvordan er motivasjonen, interessen og engasjementet for faget, 

arbeidsoppgavene og samarbeid med andre?
 
• Hvordan er de fysiske forutsetningene for å utføre arbeidet?
 
• Er det behov for spesiell tilrettelegging og ekstra ressurser?

Til hjelp i dette arbeidet kan man bruke fagfilm 1, 2 og 6 og temahefte 5 om 
instruksjon og veiledning. 
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Nedenfor er det to eksempler på skjemaer som kan benyttes til en kartleggingssamtale 
med lærling eller lærekandidat. Det ene skjemaet er beregnet på bruk ved 
ansettelse av nye lærlinger eller lærekandidater, mens det andre skjemaet kan 
benyttes til en kartleggingssamtale underveis i læretiden for eksempel for andreårs 
lærlinger. Lærlingen eller lærekandidaten kan bruke skjemaene i forberedelsen til 
kartleggingssamtalen

Eksempel på kartleggingsskjema 1- nytilsatt lærling/lærekandidat

Lærlingen fyller inn
Instruktørens 
oppsummering  
etter samtalen 

Hvilken arbeidserfaring
har du fra før? 
(Nevn gjerne
arbeidsoppgaver)

Eksempel: Jeg har jobbet 
mye med HMS både
gjennom sommerjobb
og deltidsjobb på et
gatekjøkken.

Hvilke arbeidsoppgaver
jobbet du med i prosjekt
til fordypning? (Nevn
gjerne kompetansemål)

Eksempel: Jeg har
gjennomført en spørre-
undersøkelse om HMS 
på et storkjøkken.

Hvilken erfaring har
du med planlegging
(for eksempel av
arbeidsoppgaver)?

Eksempel: Jeg har vært
med på å planlegge
spørreundersøkelsen om
HMS.

…
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Eksempel på kartleggingsskjema 2 – andreårs lærling

Lærlingen fyller inn
Instruktørens 
oppsummering  
etter samtalen 

Kompetansemål - 
arbeidsoppgaver du har 
jobbet med.

Eksempel: Jeg har jobbet 
med kompetansemål 
om….

Erfaring fra andre 
avdelinger. 
Deltagelse på kurs 
internt og eksternt.

Eksempel: Jeg har vært 
en periode på koldt-
kjøkken og en periode på 
varmtkjøkken. Har deltatt 
på parteringskurs på 
Nortura.

Samarbeid med andre 
lærlinger

Eksempel: Jeg har sam-
arbeidet med to andre 
lærlinger om menyplan-
legging for hverdagskost. 

Deltakelse i planlegging 
og vurderingssamtale

Eksempel: Jeg har 
sammen med instruktøren 
på varmtkjøkken planlagt 
hvilke arbeidsoppgaver 
vi skulle vektlegge. 
Det er gjennomført 
en vurderingssamtale 
underveis.

…

Hvilke hensyn må du som instruktør ta i den videre planleggingen etter å ha gjennom-
ført denne kartleggingen? Informasjonen du får, vil ha betydning for planlegging og 
tilrettelegging av daglige arbeidsoppgaver i samarbeid med lærlingen. Det vil også 
være naturlig å bruke informasjonen i planlegging som strekker seg over lengre 
perioder sammen med lærling og faglig leder. I dette arbeidet kan du få god hjelp av 
de andre delene i planleggingsmodellen. Se også temahefte 5 og fagfilm 3, 4 og 6. 
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Rammer 

Under denne kategorien kommer vanligvis forhold som er med på å sette rammer for 
opplæringsvirksomheten. Rammefaktorer kan gi muligheter og legge begrensninger 
i en opplæringssituasjon. Eksempler på slike rammefaktorer kan være utstyr, råvarer, 
materiell, lokaler, tilgang til instruktør og faglig leder, læringsmiljø, kompetanse i 
bedriften, antall lærlinger osv. Det er viktig at bedriften fokuserer på hvilke muligheter 
de har, og på hvem de eventuelt kan samarbeide med når de selv mangler utstyr, tid 
eller kompetanse. Ofte må bedriften samarbeide med skolen for at lærlingen skal 
få dekket fag som ikke er gjennomført eller bestått. 
 

Som helsefagarbeider bidrar du til å gi trygghet og god faglig 
omsorg fra vugge til alderdom.
Wenche Skorbakk, Fagforbundet
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4 Læringsmål, læreprosess og tilpasset opplæring

Kompetansemålene i læreplanene for fag beskriver hva lærlingen og lære kandidaten 
skal mestre etter endt opplæring. Kompetansemålene kan i mange til feller være 
kom plekse og ikke alltid formulert på en slik måte at lærlingene eller lære kandi-
datene forstår hva de betyr. De er derfor ikke alltid egnet som mål for en kortere 
opplæringsperiode. De kan derfor forenkles og konkretiseres til læringsmål for den 
enkelte knyttet til daglig arbeid i bedriften. Dette kan for eksempel gjøres ved at 
man ut arbeider konkrete mål for en periode eller arbeids oppgave, og ved at det 
klar gjøres hva som vekt legges i vurderingen av arbeidet (vurderingskriterier). Det 
er lær lingen eller lære kandidatens læring som bør stå i fokus når lærings målene 
formuleres. Lærings målene vil være et mer konkret grunnlag for underveisvurdering 
og oppfølging. 

Når det er tydelig hva som er målet for opplæringen og hva som skal læres, vil det 
gi elever, lærlinger og lærekandidater et bilde av hva de skal gjøre, og gjøre dem 
bedre i stand til å ta beslutninger til støtte for egen læring og utvikling. Man må 
ikke bare vite hva som skal gjøres, men også hva som skal læres. Det er i forskrift 
til opplæringsloven § 3-1 fjerde ledd fastsatt at målene for opplæringen skal være 
kjent for elever, lærlinger og lærekandidater.

I temahefte 8 er det beskrevet nærmere hva som kan være kjennetegn på gode 
læringsmål. 

Aktuelle spørsmål for å tilpasse læringsmålene til den enkelte kan være:
 

• Hva skal de kunne gjøre når arbeidsoppgaven er utført eller når 
en periode er over?

 
• Hva forventer vi at lærlingen skal klare på egen hånd?
 
• Hva skal de kunne gjøre i samarbeid med andre?
 
• Hvilke hjelpemidler skal de kunne bruke? 
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Minoritetsspråklige lærlinger og lærekandidater

Språkforståelse og evne til å gi presise beskjeder kan ha avgjørende betydning i 
en del arbeidsoperasjoner. Ikke minst gjelder dette innenfor området helse, miljø og 
sikkerhet. I arbeid med minoritetsspråklige lærlinger og lærekandidater kan det derfor 
være behov for å tilpasse opplæringen både når det gjelder faglig innhold – og når 
det gjelder utvikling av et presist språk. Når bedriften har lærlinger og lærekandidater 
med dårlig utviklet språk eller som er fremmedspråklige, må instruktøren hele tiden 
undersøke hva som er forstått. Fremmedspråklige kan ha et dagligspråk som fungerer 
bra, men som ikke er tilstrekkelig for å forstå beskjeder eller tolke arbeidsoppdrag.  
Det kan derfor være viktig å følge opp med kontrollspørsmål for avklare at beskjeden 
eller oppdraget er forstått på en riktig måte.
 

To eksempler på måter å stille spørsmål på:  

1) Instruktøren spør: ”Har du forstått hva du skal gjøre nå og hvordan?” 
Lærlingen svarer: ”Ja, det har jeg.” 

2) Instruktøren spør: ”Har du forstått hva du skal gjøre nå og hvordan?” 
Lærlingen svarer: ”Ja, det har jeg.” 

 Et naturlig oppfølgingsspørsmål hvis instruktøren ikke er helt trygg på 
hva lærlingen har forstått, vil være: ”Det er fint. Kan du fortelle meg 
hvordan du har tenkt å løse dette?”

I alternativ 1 har instruktøren ingen kunnskap om hva lærlingen har forstått og kan 
ikke være sikker på hva han/hun vil gjøre. Ved hjelp av kontrollspørsmål i alternativ 2 
kan instruktøren finne ut hva lærlingen eller lærekandidaten har forstått, og hva som 
kanskje må forklares nærmere. Se mer om spørreteknikk i temahefte 5.

Det er viktig at kandidaten og instruktøren har en lik forståelse for hva som er målet 
med opplæringen, og hva som ligger til grunn for vurderingen til enhver tid. 
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5 Innhold, læreprosess og tilpasset opplæring

Innholdet i tilpasset opplæring handler om det lærlingen eller lærekandidaten gjør, 
utfører, lærer og leser om, diskuterer, erfarer, hører om osv. Læreplanene i Kunnskaps-
løftet er utformet slik at det er rom for lokale tilpasninger. Det innebærer bl.a. at 
kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget, kan oppnås på ulike måter 
og med utgangspunkt i bedriftens virksomhet (se også temahefte 2 Læreplanen i 
bruk). Tilpasset opplæring kjennetegnes ved stor grad av medvirkning og mulighet 
for å velge ulike veier i arbeidet mot å nå kompetansemålene i læreplanen. Arbeid 
med ulike oppgaver, tjenester, utstyr, materialer, metoder og prosesser kan føre 
frem til samme kompetanse. 

Følgende spørsmål kan være aktuelt:
 

• Hvilke oppgaver har lærlingen eller lærekandidaten forutsetning for å 
arbeide med?

Å tilpasse læreprosessen går ut på å legge til rette for og lede lærearbeidet i sam-
arbeid med lærlingen eller lærekandidaten. Instruktøren må identifisere de arbeids-
måtene som står til rådighet og velge dem som best ivaretar lærings målene og 
den sluttkompetansen opplæringen tar sikte på. Øving er en sentral del av lærings-
prosessen. Læringsmål og informasjon om hva som vektlegges i vurderingen av 
deres arbeid (vurderingskriterier) kan gi lærlinger og lærekandidater et bilde av hvor 
de er i læringsprosessen, og hvor de står etter endt opplæring. 

Aktuelle spørsmål kan være: 

• Hvordan skal lærlingen eller lærekandidaten arbeide med oppgavene?
 
• Hva velger vi av metoder og prinsipper for at lærlingen både skal kunne 

utføre arbeidsoppgaven og lære på best mulig måte?

• Hvordan skal lærlingen eller lærekandidaten kunne delta, påvirke, velge og 
bestemme læringsmål, arbeidsmåter og kjennetegn på måloppnåelse?

 
• Hvordan skal lærearbeidet kvalitetssikres og dokumenteres på en 

hensiktsmessig måte?



16

Eksempel: Tømrerlærling  

Karl er 26 år og har fått hele tømreropplæringen i bedrift. Før han 
begynte som tømrerlærling hadde han gjennomført videregående skole, 
allmennfaglig studieretning. Karl har også to fag (120 studiepoeng) fra 
universitet. Karl fikk lærekontrakt hos et middels stort byggfirma. Han 
fikk seks mnd. fratrekk i læretid fordi han hadde tre år på allmennfag, 
og fikk dermed en lærekontrakt på tre og et halvt år. Etter halve 
læretiden gikk Karl en dag pr uke på skole. Denne teoriopplæringen 
varte i seks mnd. og ble avsluttet med en tverrfaglig eksamen. Karl 
forteller at skoleopplæringen var svært eksamensorientert. Han fikk 
mye hjelp fra opplæringskontoret, som også fulgte opp firmaet. Karl har 
fått lærlinglønna jevnt fordelt gjennom hele opplæringsperioden.

Dette eksemplet viser en lærling med allsidig bakgrunn. Han har et godt teoretisk 
grunnlag, og han valgte å begynne som lærling i et fag, og i et firma hvor han 
dessuten hadde flere fotballvenner. Opplæringen var uformell og personlig.  
Lærlingen fremhever det gode samarbeidet med opplæringskontoret. 
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6 Vurdering og tilpasset opplæring

Gjennom hele opplæringen er det viktig at det er et godt samarbeid mellom instruk-
tøren i bedriften og lærlingen eller lærekandidaten. Det kan sikres med en tett dialog 
om kompetansemål det skal arbeides med, og hvordan arbeidet skal gjennom  føres 
og vurderes. Lærlingen eller lærekandidaten skal læres opp til å vurdere eget arbeid, 
egen kompetanse og egen utvikling. Lærlingen eller lærekandidatens kompe tanse 
vurderes i tilknytning til kompetansemålene. Vurderingen gjøres i forhold til kompe-
tanse  målene, men den enkelte gis en tilbakemelding om kompetansen sin og hva 
hun/han kan gjøre seg for å utvikle seg i faget. 

Aktuelle spørsmål i vurderingsarbeidet kan være:
 

• Hva, hvem og hvordan skal det vurderes?
 
• Når og hvorfor skal det vurderes?

 
Når en opplæringsperiode er gjennomført, er det naturlig at instruktøren vurderer 
opplæringen i samarbeid med lærlingen eller lærekandidaten. 

Når lærlingen eller lærekandidaten deltar aktivt i utarbeidelse av arbeidsplan og 
lærings mål, øker også forståelsen for hva som skal vurderes, og hvordan det skal vur-
deres. I følge forskrift til opplæringslov skal lærlingene og lærekandidatene kjenne 
til hva som blir vektlagt i vurderingen. Tydelige mål og kriterier gjør det tydeligere for 
lær lingene og lære kandidatene hva de skal lære, og hva de i etterkant blir vurdert 
etter. At lærlingene eller lærekandidatene vet hva som kjennetegner et godt arbeid, 
kan bidra til at de selv kan vurdere om de er på rett vei i læringsarbeidet, og til at 
vurderingen oppleves som rettferdig.

Det er tradisjon i fag- og yrkesopplæringen for at man vurderer arbeidet som er 
gjort, men også gi tilbakemelding på hva lærlingen eller lærekandidaten kan gjøre 
for å forbedre seg. Det er mange eksempler på at vurderingsarbeidet bare har dreid 
seg om det som ikke har fungert eller vært feil. Slik skal det ikke være.

Det må etableres et trygt og godt læringsmiljø i bedriften (se også temahefte 4 
Bedriften som lærested). Det gjør man blant annet ved å fokusere på det som er 
bra, og hva lærlingen eller lærekandidaten kan arbeide mer med for å forbedre 
seg. Lærlingen eller lærekandidaten kan da forholde seg til egne arbeidsmål, og 
vurderings arbeidet kan ta utgangs punkt i hva partene er blitt enige om. En god 
dialog mellom alle parter i opplæringen vil føre til at lærlingen eller lære kandidaten 
blir mer aktiv i plan leggingen og vurderingen. Han/hun er selv med på å bestemme 
gangen i ut viklingen av opp lær ingen, hva han/hun skal klare selv, og hva han/hun 
skal få hjelp til. 
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God involvering i planleggingsprosessen vil øke motivasjonen for arbeidet. Lærlingen 
eller lærekandidaten blir på denne måten mer selvstendig og kan selv bedømme 
hva som er faglig bra, og hva det må arbeides mer med. Vurderingen får på denne 
måten en viktig betydning i læringsprosessen.  

Se temahefte 6 om vurdering og dokumentasjon. Sluttvurdering blir behandlet 
spesielt i temahefte 7 om fag- og svenneprøven. Se også fagfilm 4, 5 og 6. 

Utdanningsdirektoratets nettside Vurdering for læring gir også mer informasjon 
om sam men hengen mellom læringsmål, kriterier og tilbake melding i under veis-
vurderingen – www.skolenettet.no/vurdering. 

«Gjennom tilpasset opplæring har det å forholde seg til teori 
vært den største utfordringen. Men bedriften har hatt en 
god plan, fulgt godt opp og gitt meg trygghet. Jeg har blitt mer 
bevisst på meg selv»
(tilrettelagt opplæring hos Bibbis frisør, Tønsberg)
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7 Spesialundervisning 

Opplæringen skal være tilpasset lærlingen og lærekandidatens evner, forut setninger 
og behov, og forholdene skal legges tilrette slik at det er mulig å gjennom føre 
opplæringen på normert tid. For noen kan det være behov for sær skilt til rette leg ging 
fordi man ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opp læringen. Bestem-
melsene om spesialundervisning kommer til anvendelse når det er behov for mer 
omfattende tilpasning enn det som kan gis innenfor den ordi nære opplæringen. 
Opplæringsloven § 5-1 beskriver hvem som har rett til spesial undervisning slik: ”Elever 
som ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, 
har rett til spesialundervisning.” Selv om det her står elever, går det frem av § 4-2 at 
retten til spesialundervisning også gjelder for lære kandidater. 

Enkeltvedtak om spesialundervisning fattes etter sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-
psykologisk tjeneste (PPT). PPT skal utrede og tilrå i forhold til hva slags opp  lærings-
tilbud eleven eller lærekandidaten har behov for. Lærlinger og lære kandidater har 
samme tilgang på PPT og (en mulighet for) sak kyndig vurdering som elever i videre-
gående skole. Denne retten er ikke knyttet til vedtak om spesialundervisning. Det 
er fylkes kommunen som etter opplæringsloven treffer enkeltvedtak om spesial-
undervisning. Dette kan delegeres til rektor.

Lærekandidater som etter enkeltvedtak har rett til spesialundervisning, skal ha en 
individuell opplæringsplan (IOP). Enkeltvedtaket fastsetter hva slags opplærings-
tilbud lærekandidaten skal ha. I enkeltvedtaket skal innholdet i opplæringstilbudet, 
organiseringen, omfanget av spesialundervisning og om det er behov for personer 
med særskilt kompetanse, gå klart og tydelig frem. Etter at enkeltvedtaket er 
fattet skal det utarbeides en IOP på grunnlag av vedtaket. IOP’en skal være en 
operasjonalisering av det som er fastsatt i enkeltvedtaket. For noen kan dette 
inne bære at de skal arbeide med færre kompetansemål, og/eller at opplæringen 
organiseres over lengre tid enn normert. For andre kan det være aktuelt å beholde 
bredden av kompetansemål, men sikte seg inn på et lavere nivå. Målet kan være 
enten fullt fagbrev eller et kompetansebevis. Lærekandidater har i utgangspunktet 
en opplærings kontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- og svenne-
prøven, og skal ha et opplæringsløp som avsluttes med en kompetanseprøve. 

Det er viktig at IOP-en kontinuerlig vurderes etter om utfordringene er tilpasset lære-
kandidatens forutsetninger. IOP-en skal utfylle/operasjonalisere enkeltvedtaket 
og være et arbeidsverktøy for bedriften/instruktøren i opplæringen. Det kan ikke 
fastsettes noe i IOP-en som ikke er innenfor rammene av enkeltvedtaket. Hvis det for 
eksempel ikke fremgår av enkeltvedtaket at det skal være avvik fra lære  plan  verket for 
Kunnskapsløftet, kan dette heller ikke fastsettes i IOP-en, jf. Veileder til opplæringsloven 
om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet). 
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Eksempel: Lærling i helsearbeiderfaget 

Julie er lærekandidat i helsearbeiderfaget og har fått vedtak om 
spesialundervisning. Hele hennes opplæring er knyttet til en gruppe 
beboere på en sykehjemsavdeling. De individuelle målene i IOP
en tilpasses denne brukergruppen.  Lærlinger i helsearbeiderfaget 
er vanligvis innom to forskjellige brukergrupper i institusjoner 
eller hjemmetjeneste. Julie sliter med angst og er avhengig av en 
forutsigbar og trygg arbeidshverdag. Hun fungerer godt og får gode 
tilbakemeldinger på sykehjemsavdelingen der hun er, og det er planlagt 
at hun skal være der i hele opplæringstiden. 

I de fleste bedrifter eller virksomheter vil det finnes arbeidsoppgaver som kan være 
aktuelle for personer som har behov for spesiell tilrettelegging, i mange tilfeller 
handler det mest om å finne dem.  Med god kommunikasjon vil det være mulig å finne 
arbeidsoppgaver som er godt tilpasset den enkelte lærlingen/lærekandidaten. Det 
vil være naturlig med ett tett samarbeid med skolen både i inntaksprosessen og i 
tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen. Bedrifter som tegner kontrakt 
med lærekandidater med behov for særskilt tilrettelegging av opplæringen, lykkes 
best når faglig leder og instruktør er godt motivert for oppgaven. I bedriftsopplæringen 
er det ikke uvanlig at instruktøren har ansvaret for å gi opplæring til lærling eller 
lærekandidat. Dette gir gode muligheter for å tilpasse opplæringen. 

For ytterligere informasjon om retten til spesialundervisning henvises til Utdannings-
direktoratets Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesial-
under visning (tilgjengelig under veiledere på www.udir.no).
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Eksempel: Sjømathandlerfaget med en døv lærling 

Fiskebua AS ble nylig godkjent som lærebedrift i sjømathandlerfaget og 
den første lærlingen er døv. Fiskebua fikk god hjelp av tolketjenesten 
i begynnelsen av læretiden. Instruktøren har lært seg alfabetet og 
de grunnleggende døvetegnene som er nødvendige i den daglige 
opplæringen. Når lærlingen skal kommunisere med kundene og det 
oppstår kommunikasjonsproblemer, bruker hun en liten whiteboard til 
å skrive på. De faste kundene ble informert om lærlingen, og det viser 
seg at bekjente av lærlingen i døvemiljøet ble nye kunder.

Ved fag- og svenneprøven eller kompetanseprøven må prøvenemnden planlegge 
og tilrettelegge prøven for den enkelte kandidat på bakgrunn av vedkommendes 
erfaringer med oppgaver, utstyr, prosedyrer og rutiner i lærebedriften. 

Kunnskapsløftet åpner for å kunne ta utgangspunkt i lokale forhold. Det er 
prøvenemndene som fastsetter og utarbeider den endelige prøven, og som sikrer at 
kompetansemålene blir prøvd, men bedriftene har mulighet til å komme med forslag 
til innhold i fag- eller kompetanseprøven. Nemnden skal sikre at fagprøven ivaretar 
alle de fire delene en fagprøve skal inneholde jf. forskriften § 3-57. Lærlinger, 
lærekandidater eller praksiskandidater med behov for særskilt tilrettelegging på 
prøven skal kunne få forholdene lagt til rette slik at de kan få vist i hvilken grad 
de har nådd kompetansemålene i læreplanen i faget. Det er fylkeskommunen som 
etter søknad avgjør hvilken tilrettelegging som er aktuell. 

Se også temahefte 7 om fag- og svenneprøver og temahefte 6 om vurdering og 
dokumentasjon. 
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«Den gode sirkel» og de mange ressurser  
i materiellet for fag- og yrkesopplæring

7

5

3

1

8

2

4

Å være 
lærebedrift 
- roller og
oppgaver

Fag- og
svenneprøve

Læreplanen
i bruk

Tilpasset
opplæring

Bedriften som
lærested

Veiledning 
til bruk av materiellet

Instruksjon
og

veiledning

Vurdering og 
dokumentasjon

Tema

Tema

Tema

Tema

Tem
a

Tema

Tema Tema

Fagfilm
4, 5, 7

Fagfilm
1, 3, 9

Fagfilm
3, 4, 6

Felles materiell for tema 1 til 7: 
Triggerfilm, temahefte, kurslederhefte, lydfil og huskekort.

Fagfilm
4, 5, 6, 7

Fagfilm
6, 7, 8

Introduksjonsfilmer
Fagfilm 1, 9

Fagfilm
1, 2, 4, 66
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Filmliste

Introduksjonsfilmer

• Proff fagopplæring – hvordan lærlingen kan bli en ressurs for bedriften

• Respekt og toleranse hos alle i bedriften

• Trygghet og mestring som likeverdig medarbeider

Fagfilmer

1. De første 14 dagene – om møtet mellom lærling og bedrift.

2. Lokal tilpasning og tilpasset opplæring – to sider av samme sak.

3. Hvordan skape et godt læringsmiljø?

4. Veiledning og vurdering underveis i læretiden.

5. Halvårsvurderingen.

6. Den gode samtalen. Kunsten å stille åpne spørsmål.

7. Fag- og svenneprøven. Veien mot mål.

8. Fag og svenneprøven. Gjennomføringen.

9. Samspillet skole-bedrift.

Triggerfilmer

• «Viktig at jeg er et godt forbilde»

• «HMS? Vi kaller det sunn fornuft»

• «Der er lov å gjøre feil, men…»

• «Alt dette papiret!»

• «Respekt for brukeren»

• «Ikke mitt bord»

• «Viktig å begrunne det vi gjør»

• «En god start»

• «Relevante oppgaver»

• «Arbeid? Nei, dette er en livsstil!»
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