
du skal lære best og 
mest mulig på skolen!
Opplæringsloven § 5.1 - retten til spesialundervisning  
På skolen skal du ha det bra og du skal lære masse. Læreren din skal 
lære bort slik at du og de andre elevene i klassen din lærer mest og 
best mulig. Alle barn er forskjellige. Noen barn lærer fort, mens andre 
syns det kan være litt vanskelig å lære. 

Opplæringsloven er loven som gjelder for deg på skolen. Den sier for 
eksempel at du skal få lov til å lære mest mulig.

Å være i en klasse.
Du skal oppleve å høre til i klassen eller 
gruppa di. Det er superviktig at du trives 
i klassen og på skolen for da kan du lære 
mer. Det vet alle som jobber på skolen. 
De vet at du har rett til å ha det trygt og 
godt. Det gjelder i timene også.

Å få hjelp til å lære bedre. 
Hvis du synes det er vanskelig å lære 
på skolen, kan du si ifra til læreren eller 
til de du bor sammen med. Sammen skal 
dere forsøke å finne gode løsninger for 
at du lærer bedre. Skolen og PPT* skal 
finne ut om du har rett på spesialunder- 
visning, altså mer hjelp på skolen.

Å lære på ulike måter. 
Barn går på skolen for å lære og barn 
lærer på ulike måter. Noen lærer best 
når de leser, hører, klapper og beveger 
seg. Andre lærer best når de bruker 
klosser eller steiner når de skal regne. 
Det vet læreren din.

At skolen din hjelper deg å lære. 
Som regel vet både du og de du bor 
sammen med noe om hvordan du liker 
å lære og hvem du liker å lære sammen 
med. Det kan være lurt at dere forteller 
dette til skolen din. Der kan de hjelpe til 
med tilrettelegging for best mulig læring.
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Spesialundervisning
Utdanningsdirektoratet

Husk at du alltid har rett til å bli hørt og si din mening om hvordan du lærer best mulig. 

Gjelder grunnskole og videregående skole

hverdagslov #4
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