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Natali Seguí Schimpke,  Fremmedspråksenteret

I denne artikkelen ser jeg på begrepet 
tilpasset opplæring og beskriver hvordan 
noen læreverk i tysk og spansk differen-
sierer oppgavene sine i forhold til sterke 
og svake elever. Elever som har behov 
for spesialundervisning i form av spesial-
pedagogisk hjelp er ikke inkludert i 
dette arbeidet, heller ikke svært bega-
vede elever som har behov for særskilt 
tilrettelegging. Gir læreverkene svar på 
hvordan sterke elever, som har potensial 
til å løftes utover bokens progresjon, kan 
gjøre dette eller hvordan svake elever 
kan nærme seg bokens progresjon?

Hva betyr tilpasset opplæring? Ifølge 
Opplæringslova vil tilpasset opplæring 
si at opplæringen «skal tilpassast evnene 
og føresetnadene hjå den enkelte eleven, 
lærlingen og lærekandidaten»1. Læreren 
skal legge til rette for at alle elever uan-
sett evner og forutsetninger får utnyttet 
sitt potensial for læring: variere arbeids-
oppgaver, lærestoff, arbeidsmåter og 
læremidler og sørge for variasjon i orga-
nisering av og intensitet i opplæringen2. 
Men variasjonen må være gjennomtenkt 
og knyttet opp mot elevenes interesse-
felt; dette krever kunnskap om elevenes 

evner og forutsetninger. Departementet 
understreker også at tilpasset opplæring 
ikke innebærer at hver enkelt elev 
har krav på en individuell plan.  Opp-
læringen skal skje innenfor rammen av 
felleskapet, i klasser eller grupper – alle 
elever skal føle seg ivaretatt. 

Tilpasset opplæring er et komplekst  
begrep, og lærerne utøver allerede, i 
større eller mindre grad, en opplæring 
som er tilpasset: Han/hun forklarer 
samme stoff på ulike måter til ulike 
elever (eller ulikt lærestoff til ulike elever) 

Tilpasset 
opplæring
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og bruker forskjellige arbeidsmåter. 
Lærerne vet at ulike elever trenger 
ulike metoder og ulike oppgaver, men 
det kan være vanskelig å gjennomføre 
den ideelle opplæringen. Strandkleiv 
& Lindbäck (2004) derimot oppfatter at 
lærerne har avfunnet seg med en op-
plæring som passer best for gjennom-
snittseleven og prøver å kompensere 
for ulikheter mellom elevene ved å gå 
rundt i klasserommet og hjelpe de som 
melder om behov for hjelp.

Til tross for at tilpasset opplæring er et 
prinsipp fra 1975, er det mye å gå på i 
norsk skole, spesielt når det er snakk 
om å gi ekstra utfordringer til de skole-
flinke3. Tilpasset opplæring kan skje i 
klassen gjennom differensiering i under-
visning og læringsarbeid, men også 
utenfor klasserommet (Engelsen 2012) 
med ekstra timer, fjernundervisning eller 
muligheten til å fullføre fag på høyere 
nivå. I tråd med dette vil eksempelvis 
pilotprosjektet FORTE sikre elevene i 
Sarpsborg muligheten til å forsere fag 
i 10. klasse og legge til rette for at for-
seringselever kan fullføre videregående 
skole på høgskolenivå i utvalgte fag 
(bl.a. tysk og engelsk)4. Meningen med 
alle ulike typer tiltak er at elevene får 
utnyttet sitt potensial for læring. Dette 
innebærer at de skal tilegne seg nye 
ferdigheter og kunnskaper, men også 
perfeksjonere det de allerede har lært 
(Strandkleiv & Lindbäck 2004). 

Om differensierte oppgaver. Ifølge 
Engelsen (2012) finnes det tre vanlige 
former for pedagogisk differensiering 

som lærerne bør kombinere på riktig 
måte for å ivareta prinsippet om tilpas-
set opplæring:

1) Tempodifferensiering: Progresjonen 
 bør tilpasses elevenes egen utviklings-
 takt og læringstempo; ulike elever 
 lærer i forskjellig tempo.  
2) Kvalitativ differensiering: Elevene får 
 muligheten til å jobbe med ulike tema 
 innenfor et emne hvor innholdet har 
 forskjellig vanskelighetsgrad. Dette 
 gjør det mulig å konkretisere og  
 forenkle innholdet for elever med 
 svake læreforutsetninger og abstra-
 here det for elever med et godt 
 læringsgrunnlag. 
3) Kvantitativ differensiering: Man regu-
 lerer mengden på lærestoffet og om- 
 fanget av oppgavene; elever har ulik  
 arbeidskapasitet. 

Gjenkjenner vi disse tre formene 
for pedagogisk differensiering i de 
læreverkene vi har undersøkt? Svaret 
er ja, selv om differensieringen ofte kan 
ligge implisitt.

Når det gjelder tempodifferensiering, 
tar mange læreverk i bruk repetisjons-
kapitler og vurderingsskjemaer. Elevene 
oppfordres til å reflektere over egen 
læringsprosess; det er viktig at de vet 
og kan forklare på hvilket nivå de selv 
ligger, hva de kan/ikke kan og forstår å 
sette realistiske mål.  

I kategorien kvalitativ differensiering, 
har de fleste lærebøkene, ifølge for-
fatterne, utfordringer til både sterke 

og svake elever som muliggjør diffe-
rensiert undervisning. Oppgavene er 
variert: det er utfyllings- og overset-
telsesoppgaver, kryssord, lytteoppgaver 
og oppgaver der elevene skal krysse 
av riktig svar, finne ord og uttrykk i 
en tekst, fremføre muntlige dialoger, 
svare på spørsmål på morsmålet eller 
målspråket m.m. Nyere læreverk har 
forbedret seg på dette området. Inn-
holdet er gjennomtenkt og oppgavene 
mer utfordrende, uten at det betyr at 
de bare er for sterke elever. 

I forbindelse med kvantitativ differen-
siering legger nyere læreverk også til 
rette for at elevene kan studere lærestoffet 
ytterligere. Dette motiverer elevene, siden 
de styrer oppgaven selv. Sterke elever kan 
for eksempel fordype seg i stoffet for i 
neste time å innta lærerrollen, noe som 
kan være tilfredsstillende for dem.  

Generelt sett kan vi si at læreverk ivare-
tar prinsippet om variasjon. Men for å 
kunne gi elevene varierte, tilpassede 
læringsaktiviteter som er knyttet opp 
mot elevenes ulike interessefelt, er det 
nødvendig å kjenne til deres bakgrunn 
og forutsetninger. Bare på den måten 
vil læreren kunne gi oppgaver med pas-
sende vanskelighetsgrad til den enkelte 
(Strandkleiv & Lindbäck 2004).

Differensierte oppgaver i læreverk for 
spansk og tysk. Vi har undersøkt seks 
læreverk for spansk (ungd.skole 4, vgs. 2) 
og seks for tysk (samme forde-
ling) for å se om (a) læreverkene 
differensierer oppgaver etter 
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vanskelighetsgrad og (b), om differen-
sieringene er eksplisitt markert eller om 
de ligger implisitt5. 

Oppgavene har vi delt inn i leseopp-
gaver, skriveoppgaver og muntlige opp-
gaver (inkludert lytteoppgaver). 

Leseoppgaver. Noen læreverk legger 
mer vekt på lesing enn andre. Noen til-
byr også fordypningstekster for elever 
som vil jobbe ekstra. Elevene velger 
vanskelighetsgrad ved å bestemme 
hvilke tekster de skal lese. At de har 
muligheten til selv å bestemme ut fra 
interesse og/eller vanskelighetsgrad, 
kan ifølge Krashen (2003, s. 15) øke 
elevenes leselyst:

Free voluntary reading may be the most 
powerful tool we have in language educa-
tion. […] It is an effective way of increasing 
literacy and language development, with 
a strong impact on reading comprehen-
sion, vocabulary, grammar, and writing. 

Elever med både høy og lav lesekom-
petanse får mulighet til å utnytte sitt 
læringspotensial, f. eks. gir originalver-
sjonen av en tekst og en kortere ver-
sjon av den samme alle en mulighet til 
mestring. I noen læreverk er tekstene 
delt opp i kortere avsnitt etter hvert som 
teksten blir lengre. «Store tekstmengder 
gjør det vanskelig å trekke ut de viktig-
ste momentene i teksten».6 Med tanke 
på at elevene skal lære å lese med flyt, 
er det imidlertid viktig å lese hele teksten i 
sammenheng (ibid). For å hjelpe elev-
ene til å holde tråden kan lærerne 

utheve viktige ord og uttrykk. En annen 
måte å differensiere oppgavene på er at 
tekster på lavere nivåer innledes med 
en kort introduksjonstekst på norsk 
istedenfor på målspråket. 

I alle læreverkene sjekkes lesefor-
ståelse vanligvis ved generelle spørsmål 
til teksten. Her er det muligheter for 
differensiering. Sterke og svake elever 
kan for eksempel jobbe sammen parvis, 
en svak elev forteller partneren hva teks-
ten handler om, den sterkere eleven 
lager et skriftlig sammendrag. En annen 
mulighet er at svake elever punktvis 
lister viktig informasjon, sterke elever 
oppsummerer teksten, mens de svakere 
elevene lytter og krysser av, samt tilføyer 
ny informasjon. Sterke elever kan fungere 
som hjelpelærere, men med forsiktighet, 
da rollen kan være slitsom. Andre ganger, 
derimot, kan det være veldig positivt at 
elever på samme nivå jobber sammen. 

Går man til mer konkrete aspekter i teksten, 
er oppgavene ofte knyttet til enkelte 
ord/uttrykk. Eksempelvis får elevene 
en liste med ti adjektiver på norsk – de 
skal så finne tilsvarende adjektiver på 
målspråket i teksten. I hvilken grad kan 
man gjøre denne oppgaven enklere 
og vanskeligere? Elever som sliter med 
ordforståelse, kan få adjektivlista på 
målspråket for så å finne adjektivene i 
teksten, se hvilken kontekst de står i og 
finne tilsvarende betydning på norsk. 
De som allerede har et godt ordforråd, 
kan øke dette ved å legge til 5-10 andre 
adjektiver relatert til innholdet i teksten. 
Deretter kan de for eksempel argumen-

tere hvorfor de synes det er viktig å 
kunne disse adjektivene. 

Skriveoppgaver. Når det gjelder skrive-
oppgaver i læreverkene, er det påfal-
lende at øvelsene til sterke elever ofte er 
mer åpne (færre hjelpeord og hjelpeset-
ninger), mens svake elever blir henvist 
til å repetere tidligere oppgaver. Det 
er også vanlig å presentere tekster om 
kjente temaer og gi elevene i oppdrag 
å skrive om de samme temaene. Modell-
tekster kan være til hjelp; forskning 
viser at særlig svake elever skriver bedre 
med modelltekster og får økt læringsut-
bytte (Håland 2013). Håland forklarer at 
elever som får en modelltekst, samt en 
forklaring på hva de må gjøre, skriver 
bedre tekster enn de som bare får en 
modelltekst (ibid). Tydelige mål og klare 
instrukser gjør det enklere for elevene å 
vite hva som forventes. 

Læreverkene gir også eksempler på 
hvordan elevene kan bruke bl.a. tidligere 
tekster, bindeord fra en liste, gitte ord 
og uttrykk som utgangspunkt og støtte.
På lave nivåer er de enkleste oppgavene 
utformet som skjemaer for å konstruere 
korte setninger:

 
 

Figur 1. Eksempel: Jeg heter Natali Seguí. 
Jeg kommer fra Valencia (Spania).
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Vanskelighetsgraden kan økes ved 
å kreve at elevene presenterer en 
klassekamerat. Meningen er at de både 
snakker med vedkommende og bruker 
tredje person til å beskrive.

I en mer utfordrende oppgave, kan 
elevene innta en rolle og fortelle om 
‘seg selv’: hva denne gjør, bor, liker, etc. 
Denne typen oppgaver støtter forsk-
eres syn om at sterkere elever ofte er 
kreative, med originale tanker og fore-
stillinger (Idsøe & Skogen 2011). Differ-
ensieringen i skriveoppgaver kan ofte 
være implisitt, for eksempel kan A lage 

en dialog, mens B skriver en tekst om 
det samme temaet, men fra et annet 
synspunkt. Slik kan elevene kan velge 
det som passer deres nivå.

Timeplan som tema er typisk i læreverk 
på nivå 1 i fremmedspråk. Hvordan differ-
ensieres oppgavene her? I oppgaven 
med en prikk får elevene en tom time-
plan som skal fylles ut med egne fag 
(her: på spansk), to prikker krever setnin-
ger på spansk med tidsangivelser (uke-
dager og klokkeslett), og ved tre prik-
ker får elevene en ferdiglaget timeplan 
som sammenliknes med egen for så å 

beskrive likheter og ulikheter. For å øke 
vanskelighetsgraden kan sterke elever 
finne og sammenligne timeplaner i 
andre spansktalende land, eller som et 
alternativ først studere ulike lands time-
planer, så skissere en egen timeplan og 
argumentere for sine valg. 

En vanlig oppgave er at elever må 
sette sammen ord og lage menings-
fulle setninger, for eksempel fortelle om 
familie-medlemmers navn, alder, yrker 
og egenskaper. Et forslag til 
differensiering kan være at 
noen elever lager setninger 
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ved å følge den naturlige og enkleste 
rekkefølgen (Helmut ist der Vater. Er ist 
45 Jahre alt. Er ist Fotograf und sympa-
thisch). Sterkere elever kan prøve å lage 
leddsetninger (Der Sohn, der Peter heißt, 
ist 21 Jahre alt, Student und sportlich). 
Vanskelighetsgraden økes enda et hakk 
ved at elevene må bøye adjektivet sam-
tidig som de bruker en leddsetning (Der 
Vater, der Helmut heißt, ist 45 Jahre alt und 
ist ein sympathischer Fotograf). Tematisk 
sett kan også oppgaven differensieres. 
Eksempelvis kan svakere elever holde 
seg til slektningene og yrkene som vises 
i boka, mens sterkere elever kan ta i bruk 
flere ordklasser. 

For å aktivisere elevene må lærerne akti-
visere seg selv først og se potensialene 
oppgavene tilbyr, selv om disse ikke er 
eksplisitt markert. 

Muntlige oppgaver. De undersøkte 
læreverkene vektlegger muntlig 
produksjon og legger til rette for at elev-
ene skal snakke med hverandre på mål-
språket. Men å kommunisere på mål-
språket er noe som mange elever gruer 
seg til. Derfor er det viktig at oppgavene 
er meningsfulle og at læreren tar i bruk 
ulike arbeidsmåter. Noen ganger er det 
best at elevene jobber individuelt, andre 
ganger er det bedre at de jobber parvis 
eller i mindre grupper. Det er enklere å 
tørre å snakke når det er færre som hører 
på.  Dette hjelper elever med et svakt 
ordforråd når de skal kommunisere 
(Weka 2009). Sterke og svake elever bør 
noen ganger jobbe sammen og andre 
ganger separat. Det å gi sterke elever 

lærerens rolle innimellom kan være 
tilfredsstillende for dem, men de bør 
også utnytte sitt potensiale sammen 
med andre sterke elever. 

Typisk muntlige oppgaver er ofte knyt-
tet til bildebeskrivelser med enkle opp-
gaveformuleringer: Beskriv hva du ser 
på bildet. Andre ganger får elevene 
spørsmål som støtter opp under bruk av 
målspråket. Men til tross for at elevene 
får støttespørsmål, trenger noen mer 
oppmuntring. Hvordan kan vi hjelpe 
dem til å bruke flere ord? Først må man 
velge et passende bilde knyttet til det 
stoffet man har jobbet med, og som 
åpner for flere ideer, kommentarer og 
tolkninger. Deretter må man gi elevene 
den riktige rammen med aktiviserende 
og gjennomtenkte spørsmål egnet for 
både sterke og svake elever. Et forslag 
kan være å gradere spørsmålene –  

begynne med veldig åpne og slutte med 
mer konkrete. For sterke elever: Beskriv 
jenta på bildet. Hvilke følelser formidler 
hun? Hvilke assosiasjoner får du når du 
ser bildet? Hva/hvem kan være rundt 
denne jenta, hva skjer etterpå? For 
svakere elever: Beskriv jenta på bildet. 
Hvor er hun? Hvor gammel er hun? Hva 
gjør hun? Hvordan ser hun ut? Elever 
som trenger mye støtte, kan få enda mer 
lukkede spørsmål: Beskriv jenta på bildet. 
Er hun i en park? Har hun på seg en jakke? 
Leker hun med en ball? Har hun kort  
eller langt hår? Har hun på seg en hatt? 
Bader hun? Er hun trist? I tillegg kan de få  
ekstra ord og formuleringer som støtte 
for å kunne svare (å ha på seg en solhatt/
solbriller, være trist/glad, være på fjellet/
på stranda/i byen, osv.). 

Formålet med dette eksempelet er å 
vise at «å bruke spørsmålsteknikker er 
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et essensielt verktøy for å fremme effek-
tive ferdigheter innenfor læring og tenk-
ning» (Idsøe, 2014). Eksempelet viser 
også at dersom man gir svakere elever 
forslag til alternative svar og vokabular, 
får de muligheten til å øke ordforrådet 
sitt uten å måtte repetere oppgaver.

Lytteoppgaver ser ut til å være vans-
kelig å tilpasse. I noen bøker blir elever 
oppfordret til å høre på lyttetekstene 
flere ganger hjemme. Andre ganger gis 
eksempler på svar samt gloser som kan 
være nyttig å forstå før lytting. Men kan 
man gjøre noe mer enn dette?

Et forslag kan være å dele klassen i små 
grupper hvor hver elev i gruppen får 
ansvar for å lytte etter sin konkrete infor-
masjon. Deretter må hele gruppen sette 
sammen det de har notert for å løse opp-
gaven riktig. Sterke elever kan tilføye mer 
informasjon, mens svakere elever kon-
sentrerer seg om det mer overfladiske. 

Tilrettelegging kan også ligge i metoden 
man velger. Elever som er visuelt sterke 
kan eksempelvis svare på spørsmål med 
utgangspunkt i bilder, for eksempel 
krysse av for riktig bilde eller markere 
riktig rekkefølge. Elever som foretrekker 
den taktile metoden, kan legge bildekort 
i riktig rekkefølge eller tegne noe konkret 
som blir sagt i lytteteksten. Den kinest-
etiske metoden kan anvendes på de elev-
ene som lærer best gjennom bevegelse, 
for eksempel ved å dramatisere det som 
blir sagt i lytteteksten. 

Også oppgaveformuleringene kan differ-

ensieres. Formuleringene til sterke elever 
kan være lange og komplekse, mens 
svakere elever kan få enklere og kortere 
formuleringer. Instruksene kan være 
enda enklere idet man erstatter eller 
støtter ordene med bilder (Chilla, 2014).

Avslutning. Men – i hvilken grad skal 
lærebøker henholdsvis lærerveiled-
ninger bidra med differensierte opp-
gaver? Ifølge Utdanningsdirektoratet «vil 
det være behov for at læreren bruker 
tid til å lage arbeidsoppgaver» selv om 
«mange [bøker] inneholder ulike 
arbeidsoppgaver».7 Tilpasset opplæring 
forutsetter «at lærerne har kunnskap om 
elevgruppens nivå og forutsetninger» for 
å kunne velge riktige arbeidsoppgaver. 
Lærebøker er imidlertid et verdifullt 
hjelpemiddel for lærere, siden de gir tips 
og ideer som kan brukes i undervis-
ningen.  Det samme er tilhørende lærer-
veiledninger og forlagenes nettsider.

Hvis lærerne vil aktivisere elevene og 
løfte læringspotensialet deres i størst 
mulig grad, bør lærerne aktivisere seg 
selv først og se mulighetene i opp-
gavene (selv om disse ikke er tydelig 
markert). De bør være nysgjerrige og 
åpne for andre måter å jobbe på og søke 
oppgaver andre steder (f. eks. ressurs-
basen til Fremmedspråksenteret) for å 
få fram endringer i egen undervisning. 

Fotnoter
1Opplæringslova § 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg 
 innsats. Fra 01.08.2014
2Kunnskapsdepartementet. 2008. St.meld. nr. 31 
 (2007-2008). Kvalitet i skolen.

3Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i media 
 http://www.tv2.no/a/5437509
4St. Olav vgs. (upublisert). Forsert Opplæringsløp I Realfag, 
 Tysk og Engelsk. Sarpsborg
5Læreverk som er undersøkt: Cappelen: Vale 1 (2006), Vale 
 3 (2008), Noch Einmal 1 (2006), Noch Einmal 3 
 (2008); Damm: Tapas 1 (2004), Tapas 3 (2006); 
 Cappelen Damm: Vidas 1 (2012), Vidas 2 (2013); 
 Gyldendal: Lieber Deutsch 1 (2006), Lieber Deutsch 
 2 (2007), Auf Deutsch 1 (2006), Auf Deutsch 3 
 (2008). For forfatterliste: se forlagene
6Lesesenteret. På mellomtrinnet leser vi fagtekster 
 sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi 
 leser. Universitetet i Stavanger. http://lesesenteret.
 uis.no/getfile.php/Lesesenteret/Fagbok%20i%20
 bruk_Les%20og%20ler_46_53.pdf
7Utdanningsdirektoratet (uten årstall). Veiledning i lokalt 
 arbeid med læreplaner. Tilpasset opplæring. Oslo. 
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