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Høringsuttalelse fra Høgskolen i Østfold - NOU 2009:18 Rett til læring 

 
 

Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev datert 22.07.2009  - Innstilling fra 

utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov.  

 

Høgskolen i Østfold vil særlig knytte kommentarer til følgende kapitler i innstillingen:  

 

 Kap. 13 Tidlig innsats og forebygging  

 Kap. 14 Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen   

 Kap.16 PP-tjenesten og Statped tettere på 

 Kap.18 Økt kompetanse på alle nivå  
 

Innledningsvis vil vi fremheve at utvalget gir en god oversikt over erfaringer, forskning og 

statistikk som gjelder tilbudet til barn og unge som har behov for særskilt hjelp og støtte. Vi er 

enig med utvalget i at det er nødvendig å ta utgangspunkt i det ordinære tilbudet som gis til 

alle i barnehage og skole, og vi vil støtte utvalgets beskrivelse av sentrale utfordringer 

innenfor opplæringsområdet.  

 

 

Kap. 13Tidlig innsats og forebygging 

 

Forslagene om tidlig innsats og forebygging er viktig og vi støtter behovet for en kontinuerlig 

og systematisk oppfølging av barn og elevers utvikling, læring og læringsmiljø. Vi kan 

imidlertid ikke se en faglig begrunnelse for å benytte språkkartlegging i så stor grad som 

utvalget foreslår. Selv om intensjonene er gode så kan språkkartlegging lett bidra til at 

individet blir definert som problem, og spesielle tiltak for barn blir hovedløsningen. Mer 

kartlegging bidrar ikke til å styrke barnehagen som læringsarena, men kan bidra til å snevre 

inn barnehagens innhold. Det går en viktig skillelinje om barn vurderes ut fra et mangel-

perspektiv eller ut fra et ressursperspektiv. Barns utvikling og læring, inkludert behov for 

særskilt hjelp og støtte, kan dokumenteres på mange måter. En satsning på kartleggingsprøver 

og kartleggingsmateriell bør ikke ha forrang framfor utvikling av samspill og dialog mellom 

barn og voksne.  

 

Vi vil foreslå at barnehagens kvalitet og innhold støttes i form av økt grunnbemanning og 

pedagogisk utdannet personale. Barnehagens tradisjon for å legge vekt på lek og sosialt 



fellesskap er det virkemiddel som på en best mulig måte skaper et inkluderende fellesskap 

bestående av et språklig mangfold.  

 

I tillegg bør barnehagens arbeid med barns rett til medvirkning og pedagogisk dokumentasjon 

ses som mulige veier for å sikre kvaliteten i barnehagetilbudet. 

 

Forslaget om ”læringsbok” er interessant, men forslaget synes ikke å være godt nok utredet og 

begrunnet. Dette gjelder både praktiske, etiske og juridiske sider. 

 

 

Kap. 14 Ekstra rett til tilrettelegging av opplæring 

 

Vi ser det som viktig at den nåværende lovreguleringen av spesialundervisning slik denne 

framgår i opplæringslovens § 5 blir vurdert på nytt. På den ene siden utgjør loven en sikkerhet 

for at barn og unge som ikke har utbytte av opplæringa får ekstra ressurser slik at de oppnår et 

forsvarlig læringsutbytte, sammenlignet med andre elever og i lys av realistiske opplærings-

mål. På den andre siden bidrar lovformuleringen til å opprettholde en praksis styrt av fokus på 

individuelle mangler hos elever der vektlegging av tilpasset, likeverdig og inkluderende 

opplæring lett kan bli nedprioritert.  

 

Vi vil støtte utvalgets begrunnelse for endring av opplæringslovens § 5, men finner ikke å 

støtte utvalgets forslag. Formuleringen ”rett til ekstra tilrettelegging av opplæring” (§5. 1) er 

uklar og kan medvirke til å skape et vanskelig håndterbart skille i forhold til det overordnede 

prinsipp om tilpasset opplæring. En slik endring av lovteksten vil bidra lite i å endre skolens 

praksis i tråd med forslagets intensjoner. Det bør utredes nærmere hvordan lovteksten reelt 

kan bidra til en praksis som på en bedre måte ivaretar alle barn og unges læring i en skole for 

alle. 

 

Der det fortsatt vil være grunnlag for å sikre en individuell rett vil vi støtte særmerknaden fra 

utvalgsmedlem Bente E. Hagtvet om å bruke begrepet ”rett til spesialpedagogisk hjelp”. 

 

Vi støtter forslaget om oppmyking når det gjelder sakkyndig vurdering. 

 

 

Kap. 16 PP-tjenesten og Statped tettere på 

 
Vi støtter utvalgets forslag om at PP-tjenesten skal videreutvikle kompetanse på læringsmiljø, 

problematferd og sammensatte lærevansker. PP-tjenestens systemorienterte arbeid må gis større 

rom og bygge på høy kompetanse. 

 

Vi støtter at formulering i nåværende lovs § 5-7 tas inn i barnehageloven. 
 
 

Kap. 18 Økt kompetanse på ulike nivå (kap.18.1 og 18.3) 

 

Det ser ut til å være et gjennomgående problem at skolen i for liten grad tilpasser 

undervisningen til mangfoldet i elevgruppen. Dette berører spesielt elever med særskilte 

opplæringsbehov.  Det er store variasjoner i både omfang og kvalitet når det gjelder 

spesialundervisning, mellom fylker, kommuner og skoler. Noe av forklaringen på disse 

forholdene synes å ligge i ulik kompetanse, holdninger og kulturer knyttet til hvordan skolene 

forholder seg til en svært sammensatt elevbefolkning sett i relasjon til prinsippene om 



tilpasset og inkluderende opplæring. Dette er viktige utfordringer i skolen og må dermed også 

være det for lærerutdanningen.   

 

Lærere, førskolelærere, instruktører og veiledere knyttet til fagopplæringen i bedrifter, er 

avgjørende når det gjelder både tidlig innsats, god og tilpasset opplæring og helhetlige tiltak. 

Lærere som møter elevene i klasserommet, må ha kompetanse til å vurdere om elevene får 

tilfredsstillende læringsutbytte. Videre må de ha kompetanse til å analysere ulike forhold 

knyttet til læringsmiljøet og til utøvelsen av lærerrollen, og til å handle i tråd med tenkningen 

om tidlig innsats. Lærerne må delta i vurderingen av behov for eventuelle særskilte tiltak, i 

samsvar med tenkningen om en helhetlig og funksjonell tiltakskjede.  

 

Mange av de vanskene som finnes blant elevene, opptrer fra begynnelsen av som ”vanlige 

vansker hos vanlige barn”. Det gjelder for eksempel en del problemer med lesing, skriving og 

matematikk, og det gjelder en del miljøbetingede sosio-emosjonelle vansker. Slike vansker vil 

alle lærere møte i alle klasser. Mange av problemene kan løses dersom vanskene møtes raskt 

og med kyndighet. Derfor er det nødvendig at lærerne gjennom sin grunnutdanning får så god 

kompetanse som mulig til å møte og håndtere disse problemene, slik at de elevene det gjelder 

kan få egnet opplæring og utbytte av skolegangen. 

 

Det er grunn til å anta at styrket lærerkompetanse på disse områdene og gode rutiner for 

sikring av tidlig innsats, kan bidra til å endre den uheldige situasjonen vi ser nå med at 20–25 

prosent av elevene marginaliseres i skolen og får dårlig læringsutbytte.  

 

For å styrke lærerutdanningen på de områdene som er nevnt, støtter vi utvalgets uttalelse om 

at omfanget av pedagogiske emner må økes i grunnskolelærerutdanningens obligatoriske del 

og gi god kompetanse til å håndtere oppgaver og utfordringer som er knyttet til mangfoldet i 

elevflokken. Vi ser det som viktig at dette utdypes og sikres i de nye planene for 

lærerutdanning. 

 

En slik styrking av kompetanse når det gjelder mangfold av barn og unge, må også sikres i 

førskolelærer-, faglærer og praktisk-pedagogisk utdanning. For å styrke barnehagenes 

kompetanse når det gjelder oppgaver og utfordringer knyttet til mangfoldet i barnegruppene, 

bør andelen av pedagogisk skolert personale økes til 50 %. 

 

I tillegg til den obligatoriske delen bør lærerutdanningen gi mulighet til fordypning innenfor 

pedagogiske og spesialpedagogiske områder. Utvalget peker på at barnehage og skole har 

behov for spesialpedagoger som har kompetanse til å arbeide i vanlige barnegrupper og 

klasser, direkte med barn og unge eller som veileder og inspirator for avdelingspersonale og 

klasselærer. Den spesialpedagogiske orienteringen må da være vid og relativt generell, og 

ikke ensidig knyttet til kunnskap om individuelle vansker. Spesialpedagoger må både kunne 

hjelpe barn og unge med særskilte behov til å kunne tilpasse seg en situasjon eller institusjon, 

samtidig som de må ha kunnskap om hvordan en kan sette inn tiltak på systemnivå, slik at 

barnehage og skole tilpasser seg de barna og elevene som går der. Vi trenger spesialpedagoger 

og lærere som vet hvordan en skaper et læringsmiljø der det er plass til alle. 

 

Det er også viktig å sikre utdanning av lærere med spesialpedagogisk kompetanse når det 

gjelder barn, unge og voksne som opplever mer sammensatte og kompliserte vansker, og som 

kan bidra til at de får tilbud om likeverdig og inkluderende opplæring. 

 



Vi vil støtte forslagene om krav om spesialpedagogisk kompetanse i gjennomføring av 

spesialpedagogisk hjelp. 

 

På bakgrunn av at spesialpedagogisk utdanning i dag framstår som et mangfoldig og uklart 

felt vil Høgskolen i Østfold foreslå at det blir nedsatt et utvalg for å se på spesialpedagogisk 

utdanning i lys av ny lærerutdanning og ny faglig kunnskap og forståelse når det gjelder 

opplæring av barn og elever med behov for særskilt hjelp 

 

Et slikt utvalg bør også vurdere Regjeringens strategiplan ”Kompetanse for kvalitet”. Strategi 

for videreutdanning av lærere 2009 – 2012 bør kunne være et utgangspunkt for nødvendig 

kompetanseoppbygging for opplæring for alle. 
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