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Norsk skole anno 2013:  
Økende ekskludering under dekke av 
inkludering?   

Kari Nes
Dosent i pedagogikk ved Institutt for sam-
funnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark

På formuleringsplanet har Norge inkluderende 
idealer for opplæringsinstitusjonene, men hvor-
dan står det til med realiseringen av idealene? 
Basert på forskning og rapporter vil forfatteren i 
denne artikkelen trekke fram utviklingstrekk som 
gir grunnlag for å spørre om vi ser økende eks-
kluderingstendenser i den norske skolen, spesi-
elt når det gjelder læringsutbytte og deltakelse i 
grunnskolens læringsfellesskap.

Fagerlund skole fikk i 2012 Dronning Sonjas skolepris 
fordi den har ”utmerket seg ved å praktisere likeverd 
og inkludering på en fremragende måte”. Fagerlund 
er en barneskole (1.–7. trinn) med vel 500 elever, 
hvorav 80 minoritetsspråklige. I sin begrunnelse1 
vektlegger juryen at skolen 
• arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsba-

sert med elevenes læringsmiljø 
• praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte 

at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø 
som er preget av medvirkning, trygghet og felles-
skap

1 Juryens begrunnelse kan leses på http://www.udir.no/Upload/
Laringsmiljo/Skolepriser/Dronning_Sonjas_skolepris_2012_ju-
ryen_begrunnelse.pdf

• kjennetegnes ved positive relasjoner mellom 
elevene og de ansatte, og elevene imellom – og 
ved et godt samarbeid mellom skole og hjem 

Ifølge denne juryen finnes altså inkluderende skoler i 
Norge, skoler som handler i tråd med de overordnede 
prinsippene om ”likeverdig, inkluderende og tilpasset 
opplæring”, slik det heter i læreplanreformen ”Kunn-
skapsløftet” (St.meld. 30, 2004:85). Dette har vært 
sentrale prinsipper for den norske skolen og barneha-
gen siden 1970-årene, da lovendringen om integre-
ring av funksjonshemmede og nedlegging av spesial-
skolene kom.2 Ja, enhetsskolen har vært en ambisjon 
i over 100 år, men hvordan ser det ut i praksis i dag? 
Er Fagerlund skole et unntak? Har vi i likhet med flere 
andre land i stedet for den inkluderende skolen fått 
et system med mange ”sponsede og marginaliserte 
elever” (Slee 2011)? 

Inkludering på norsk = tilpasset 
opplæring i en skole for alle

Som juryen i eksemplet Fagerlund legger de norske 
policydokumentene opp til en vid forståelse av inklu-
dering, knyttet til likeverd og den særnorske termen 

2  Realiseringen av spesialskolereformen kom først i 1992.




