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Høringsuttalelse NOU 2009:18 Rett til læring fra Pedagogisk 
institutt, NTNU 
 

 

I denne høringsuttalelsen vil vi først gi en generell kommentar til utredningen, før vi kommenterer 
spesielt på noen av utvalgets forslag.  

 

GENERELT 

Utvalgets verdigrunnlag er at skolen er for alle og skal være for alle. I sammenheng med dette er 
sentrale ideologiske begreper som inkludering, tilpasset og likeverdig opplæring, samt universell 
utforming omtalt.  

 

Å praktisere en skole for alle er utfordrende. Utvalget viser til at 25% av elevene synes å ha vansker 
med å delta aktivt i opplæringen, og at 6-7% har spesialundervisning etter §5-1 i opplæringsloven. 
Vi deler utvalgets bekymring over disse tallene og er enige i at det ligger et stort potensial i å 
utvikle variasjon i læreres undervisningspraksis med tanke på bedre læringsutbytte samt å 
forebygge at lærevansker oppstår. Vi synes det er positivt at søkelyset rettes mot dette, og er enige i 
flere av tiltakene som er foreslått. 

 

I en skole for alle vil det til enhver tid også være barn og unge med så spesielle behov at spesifikk 
kompetanse er nødvendig. Det er forstemmende og bekymringsfullt å lese at ”Bare en del av det 
som i dag omtales som spesialundervisning, er faktisk opplæring utført av personale med spesielle 
forutsetninger for og kompetanse til å støtte læringen til barn, unge og voksne med spesielle behov” 
(s.25).  

 

I forslag til tiltak for å avhjelpe dette, er det imidlertid påfallende at utvalget som har som mål at 
utredningen ”skal bidra til bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov” (s.13) i liten 
grad løfter frem betydningen av kvalifisert spesialundervisning og spesialpedagogisk kompetanse. I 
stedet rettes oppmerksomheten mot det allmennpedagogiske, og utvalgets utgangspunkt synes å 
være at en mer rommelig allmenn undervisning vil kunne forhindre at spesielle behov oppstår og 
utvikles. 
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Slik vi ser det, representerer dette en reduksjonistisk tilnærming. Med de utfordringene man står 
overfor, er det viktig at man på alle nivåer tenker både/og og ikke enten/eller. Realiseringen av en 
inkluderende skole innebærer med andre ord et fokus på ordinær undervisning og 
spesialundervisning, samt en revurdering av hvordan disse skal virke sammen. Dette betyr ikke en 
repetering av ”tradisjonell praksis,” men muligheter til nytenking og videreutvikling. Med den 
sterke vektleggingen av det allmennpedagogiske fremstår utredningen som noe ubalansert.  

 

KOMMENTARER TIL NOEN AV UTVALGETS FORSLAG 

Kapittel 13: Tidlig innsats og forebygging 

Det er positivt at utvalget fokuserer på tidlig innsats og forebygging. Vi er imidlertid skeptiske til 
forslaget om innføring av en Læringsbok. Utvalget foreslår at alle barn/elever skal vurderes 
kontinuerlig og systematisk oppfølging i form av en Læringsbok. Denne læringsboken skal følge 
barnet fra barnehagen, til grunnskolen og videre i videregående opplæring. For det første virker det 
uklart om dette skal være en bok som alle barn/elever skal ha rett til å ha, eller om den er ment som 
et pedagogisk verktøy som er nyttig for lærerne i deres arbeid med elevene. For det andre vil vi 
påpeke at utvalget kommer med et forslag som kan bidra til å øke byråkratiseringen i læreryrket. 
Fra lærerhold har det gjennom flere år blitt advart mot en ytterligere byråkratisering av yrket. 
Forskning viser at lærere ikke ønsker flere oppgaver som tar fokuset vekk fra undervisning og det å 
være sammen med elevene.  

 

Det er også en etisk side knyttet til at en mulig Læringsbok skal følge elevene fra barnehage og til 
videregående opplæring. For det første kan det være en fare for at lærere får tilgang til informasjon 
og historikk som ikke lengre er relevant og aktuell med tanke på tilrettelegging og pedagogisk 
tilbud. For det andre kan læreren, bevisst eller ubevisst, skape seg visse forventninger om elevens 
utviklings- og læringspotensial. Slike forventinger kan få konsekvenser, ofte i form av 
”selvoppfyllende profetier” som kan påvirke barnet/eleven i den retning at vedkommende blir slik 
andre tror hun eller han skal bli. Hva slags informasjon og gyldigheten av informasjonen som står i 
en mulig læringsbok må derfor vurderes nøye. 

 

Kapittel 14: Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen  

Forslaget om at retten til spesialundervisning i henhold til §5.1 erstattes med ”rett til ekstra 
tilrettelegging i opplæringen” synes for det første å være begrunnet i utvalgets sterke fokus mot den 
ordinære undervisningen, og dernest i utvalgets forståelse av spesialundervisning.  

 

Utvalget presenterer tre perspektiver på spesialundervisning, den individuelle forståelsen, den 
relasjonelle og den samfunnsmessige og kulturelle forståelsen (s.68). Tredelingen har vært brukt i 
nasjonal og internasjonal litteratur om spesialpedagogikk og spesialundervisning i flere år. I denne 
litteraturen blir både individperspektivet og systemperspektivet (som i utvalget benevnes som den 
samfunnsmessige og kulturelle forståelsen) kritisert fordi begge er reduksjonistiske. 
Individperspektivet fordi det ikke fokuserer på systemet eller konteksten rundt barnet, og 
systemperspektivet fordi dette ikke fokuserer på individet, kategorisk sett. Som en reaksjon på 
denne enten/eller tankegangen kom OECD allerede i 1994 med begrepet antropologisk forståelse. 
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Dette innebærer et perspektiv hvor man tenker både individ og system. Individ og system, ikke 
isolert og hver for seg, men i interaksjon med hverandre. Senere er andre begreper utviklet, og i 
utredningen brukes begrepet relasjonell forståelse.  

 

Som allerede poengtert i innledningen er vanskelig å lese utredningen på annen måte enn at den har 
en klar slagside mot en systemforståelse. Om individforståelsen sies det at den ”tar utgangspunkt i 
individuelle forutsetninger eller dysfunksjoner hos individet” (s.69). 

 

Det er bekymringsfullt at dagens politiske diskurs bærer preg av et negativt syn på 
spesialpedagogikk som fag-, forsknings- og praksisfelt. I utredningen kommer dette frem ved å 
referere til forskning som viser til at spesialundervisningen ikke har/har negativ effekt. Vi ønsker å 
poengtere at både fag-, forsknings- og praksisfeltet også preges av en grunnleggende ressurs- og 
mulighetstenkning omkring arbeidet med elever med spesielle behov. Vi vil i den sammenheng 
påpeke at finnes mye forskning som viser at mange elever har et godt tilbud når de kan være både 
innenfor det allmenne og i segregerte tilbud. Det er ingen motsetning i dette. Hvis vi forstår tilpasset 
opplæring som at elevenes læringsaktiviteter ”myldrer” i fellesskapet, vil det være rom for både 
integrert og segregert spesialundervisning. 

 

I en skole for alle vil ”spesielle behov” alltid oppstå og utvikles. Spesielle behov utgjør en naturlig 
og berikende variasjon mellom mennesker, og spesialpedagogisk kompetanse og ressurser utgjør 
derfor er en naturlig og viktig del av et tilpasset opplæringsmiljø. Vi er bekymret over at 
utredningen ikke tar for seg grupper av elever med spesielle behov som trenger en opplæring der det 
allmenne ikke strekker til. I den norske fellesskolen bør ikke rettighetene til de som er mest utsatt 
svekkes og tildekkes. 

 

Vi støtter ikke utvalgets forslag om at retten til spesialundervisning i henhold til §5.1 erstattes med 
”rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen.”  

 

Kapittel 16: PP-tjenesten og Statped tettere på  

PP-tjenesten: Vi slutter oss til utvalgets forslag om at PP-tjenesten skal være tettere på skoler og 
barnehager i den betydning at den både skal kunne styrke den spesialpedagogiske innsatsen rettet 
inn mot enkeltindividet, og samtidig bidra til å heve kvaliteten på den ordinære opplæringen 
gjennom systemrettet arbeid mot skolene. Vi slutter oss også til at det tas inn bestemmelser om PP-
tjenesten i barnehageloven. 

 

Nasjonalt senter: Forslaget om et nasjonalt utviklingssenter for PP-tjenesten ser vi som et meget 
viktig initiativ. Ved å knytte dette senteret til et universitet eller en høyskole vil det kunne bidra til å 
sikre at det over tid skapes et robust fagmiljø med reell betydning for PPTs profesjonsutvikling og 
profesjonsutøvelse. I et slikt nasjonalt senter vil det blant annet kunne iverksettes FoU-aktiviteter 
som vil være av en slik karakter at de kan bidra til positive ringvirkninger i hele skoleverket. Dette 
vil kunne gi viktige bidrag til 1) å dreie PPTs fokus fra utrednings- og analysenivå og over mot 
tiltak. 2) en tettere sammenheng mellom teori og praksis, og 3) en bedre samhandling og 
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ressursutnytting mellom ulike etater og nivå. Vi ser etableringen av et nasjonalt senter i klar 
sammenheng med satsningen på et 5årig kompetanseutviklingsprogram for PP-tjenesten. 

 

Statped:  Vi er skeptiske til en regionalisering av kompetansesentrene fordi faren for at 
spisskompetansen ikke opprettholdes er stor. 

 

 

Trondheim, 26.11.09 
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Pedagogisk institutt, NTNU 

 

Hans Petter Ulleberg (sign.) 
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