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Høringsuttalelse NOU:18 Rett til læring  
Samarbeidsrådet for språk- og talevansker 
 
Det vises til høringsinvitasjon til NOU 2009:18 Rett til læring fra Kunnskaps-
departementet med høringsfrist 27. november 2009. 
 
Samarbeidsrådet for språk- og talevansker er satt sammen av representanter for: 

• Afasiforbundet i Norge 
• Dysleksiforbundet i Norge 
• Leppe-ganespalteforeningen 
• Foreldreforeningen for barn med språkvansker 
• Norsk interesseforening for stamme 
• Norsk landsforening for laryngektomerte 
• PPT/OT kommune/fylkeskommune   
 

Samarbeidsrådet er et rådgivende organ for kompetansesentrene som arbeider innen 
språk- og talevanskeområdet (Bredtvet kompetansesenter, Statped Vest, Møller 
kompetansesenter, Statped Nord og Lesesenteret (UiS)). 
 
Med språk- og talevansker menes: Afasi, stamming og løpsk tale, talevansker ifm leppe-, 
kjeve-, ganespalte (LKG), fjerning av strupehodet (LE), fjerning av hele eller deler av 
tunga, spesifikke språkvansker hos barn, komplekse og sammensatte lese- og skrive-
vansker og stemmevansker. Noe av dette har så lav forekomst at det ikke er faglig 
tilrådelig med mange små fagmiljøer utover i landet (f.eks LKG, 120 barn i året). 
 
Samarbeidsrådet for språk- og talevansker vil innledningsvis si at det savnes en 
gjennomgang av de enkelte vanskeområdene, og hva man har tenkt å sette inn av tiltak 
ift de enkelte vanskene som krever spesialpedagogiske tiltak. Rapporten blir i altfor stor 
grad en gjennomgang av den generelle pedagogikken og ikke en gjennomgang av det 
spesialpedagogiske området, slik det kunne forventes ut fra arbeidsgruppens mandat. 
 
Vi slutter oss til særmerknaden fra utvalgsmedlemmet Bente Hagtvet: ”En kunne ventet 
at en NOU som adresserte opplæringen til barn, unge og voksne med særskilte behov på 
en tydeligere og mer balansert måte hadde diskutert hvordan man i praksis tenkte seg at 
ulike forutsetninger, læringsmål og organisatoriske løsninger kunne håndteres innenfor 
rammene av en inkluderende og likeverdig opplæring. Men teksten plasserer ikke 
opplæringen av individer med særskilte behov i spenningsfeltet mellom det allmenne og 
det spesielle, mellom inklusjon i fellesskapet og læringsutbytte for den enkelte. Leseren 
får heller det inntrykket at ambisjonen er å gjøre det spesielle allment.” (NOU 18 s. 234)  
 
Samarbeidsrådet for språk- og talevansker vil komme med uttalelser ift følgende 
punkter: 

• Styrking av kompetanse i lærer/førskolelærerutdanningen og i kommunene 
• Sakkyndig vurdering foretatt av lærerne 
• Høgfrekvente/lavfrekvente vansker 
• Effekt av spesialundervisning 
• Helhet krever tverretatlig og tverrfaglig samarbeid 
• Helhetlig og sammenhengende tiltakskjede 
• Regionalisering av kompetansesentrene 
• Forskning i Statped 
• Spesialundervisning vs ekstra tilrettelegging 
• Tidlig innsats 
• Kompetanseheving for PPT 
• Hva vi mener mangler i rapporten 

Lesesenteret ved UiS 
Minoritetsspråklige 
Voksne med rett til spesialundervisning 
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Styrking av kompetanse i lærer/førskolelærerutdanningen og i kommunene 
Vi er enige i det som står i rapporten om at det er for lite kunnskap og kompetanse i 
kommunene om barn, unge og voksne med språk- og talevansker som har behov for 
spesialundervisning/ekstra tilrettelegging. Det er f. eks. stort behov for mer kunnskap 
blant lærere og førskolelærere og i PPT ift barn med spesifikke språkvansker, dysleksi og 
bruk av IKT i spesialundervisningen. Dette medfører at barn og unge ikke blir oppdaget 
tidlig nok, og tidlig innsats er ikke mulig å gjennomføre. Barn, unge og voksne er 
avhengige av og prisgitt at det finnes kunnskap i kommunen. Denne kunnskapen må 
lærere/førskolelærere tilegne seg i sin grunnutdanning.  
 
Det er behov for en handlingsplan på området barn og unge og voksne med språk- og 
talevansker. Planen bør inneholde beskrivelse av strakstiltak og tiltak på lang sikt, 
kvalitet på hjelpen som skal gis, hva som er rett hjelp og oppfølging over tid. Det er 
spesielt viktig å sette søkelyset på videregående skole der behovet for 
spesialpedagogiske tiltak er stort. Et eksempel på konkrete strakstiltak er klargjøring av 
retningslinjene for å tilpasse prøver og eksamener og å gjøre pensum tilgjengelig. Et 
annet strakstiltak er at fagmiljøene på området sammen med brukerorganisasjonene, får 
i oppgave av Kunnskapsdepartementet å legge fram forskningsbaserte og 
erfaringsbaserte tiltakspakker som kan brukes på de ulike skolenivåene. Bedre tilgang på 
allerede eksisterende kunnskap vil lette skolenes arbeid, og det viktigste er at det vil gi 
elevene hurtigere og bedre hjelp.  
 
Sakkyndig vurdering foretatt av lærerne 
Rapporten foreslår å legge sakkyndig vurdering ut til lærerne på skolene og ikke bare i 
PPT slik det er i dag. Som beskrevet i punktet over, har ikke lærere pr i dag nok 
kunnskap om spesialpedagogiske vanskeområder, og hva det innebærer av behov hos 
elevene. En sakkyndig vurdering foretatt av lærere, kan derfor falle svært uheldig og 
uriktig ut. Vi kan ende opp med at det tar for lang tid før elevene får ”riktig medisin”, og 
vi kommer for sent inn med gode tiltak. Som nevnt i punktet over, kan vi risikere at 
prinsippet om tidlig innsats mister mening og innhold.  
 
Høgfrekvente/lavfrekvente vansker 
Vi mener at høgfrekvent/lavfrekvent ikke er relevante betegnelser når en skal skille 
mellom det kommunene bør ha kompetanse på, og det som bør sendes videre til et 
statlig kompetansesenter for språk- og talevansker. Det ville være riktigere i denne 
sammenheng å snakke om store og komplekse vansker som også må sees i forhold 
kompetanse og ressurser i kommunene. Høgfrekvent/lavfrekvent blir for generelle 
betegnelser på noe som er atskillig mer variert, sammensatt og vanskelig enn at det kan 
plasseres i den ene eller andre ”boksen”. 
 
For eksempel kan lese-/ skrivevansker og spesifikke språkvansker variere i alvorlighet og 
kompleksitet. Det finnes barn/elever med så store og alvorlige språkvansker og dysleksi 
at det ikke kan forventes at kommunene har tilstrekkelig kompetanse på dette. Disse 
vanskene må Statped ha kompetanse på. Hvis ikke Statpedsentrene med 
spisskompetanse på dysleksi og spesifikke språkvansker tar imot disse barna/elevene, 
hvor skal man da få hjelp?  
 
Det finnes dessuten ingen lineær sammenheng mellom det antallet personer som har en 
vanske, og den mengden ressurstildeling og kompetanseoppbygging som skjer lokalt. 
Lokalt hjelpeapparats manglende prioritering av voksne med særskilte behov hjemlet i 
opplæringslovens kapittel 4A (for eksempel personer med afasi, taleflytvansker 
(stamming og løpsk tale) og stemmevansker), er slående eksempler på dette. 
 
Effekt av spesialundervisning 
Måling av effekt av spesialundervisning er ikke problematisert i rapporten. En språk- og 
talevanske er en iboende vanske som ikke går over. Hvordan har utvalget sett for seg at 
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effekt av spesialundervisning skal måles? På den andre siden: Hvordan kan man få effekt 
av spesialundervisningen når ufaglærte får opplæringsansvaret? 
 
Når utvalget hevder at det mangler dokumentasjon på at spesialundervisning virker, 
mener vi at det trekker en slutning på feil grunnlag. Vi er ikke uenige i at det trengs 
forskning og dokumentasjonsstudier på effekt av spesialundervisning, men konklusjonen 
om at det ikke virker bare fordi det mangler dokumentasjon, blir en feilslutning. I 
litteraturstudien som ble foretatt av ISP, UiO i 2004 om effekt/virkning av 
spesialundervisning, hevdes det at det finnes mye god forskning som dokumenterer 
positiv virkning av spesialundervisning (kap 6.3.3 s. 72). Vi synes derfor det er merkelig 
at utvalget kan trekke konklusjonen om at spesialundervisning ikke virker.  
 
Vi vil slutte oss til særmerknad fra utvalgsmedlemmet Bente Hagtvet: ”Nyere 
forskning dokumenterer stadig oftere at særskilte og intensiverte innsatser gir positiv 
effekt på opplæring av individer med særskilt behov, forutsatt at den utføres av 
kompetente yrkesutøvere. Dette er trenden enten opplæringen organisatorisk skjer 
innenfor eller utenfor fellesskapet. Kompetansen er avgjørende. Men i NOUens faktadel 
trekker man først og fremst fram forskning som dokumenterer svake effekter av 
spesialundervisning, og særlig hentes forskning fra adferdsfeltet der resultatene ofte er 
svakere enn for andre grupper. Dette etterlater (feilaktig?) det hovedinntrykket i leseren 
at spesialundervisning generelt er lite å satse på.” (NOU 18 s. 235)  
 
Helhet krever tverretatlig og tverrfaglig samarbeid 
Vi er enige i at IP hjemles i barnehageloven og opplæringsloven. Dette tror vi vil bidra til 
økt samhandling mellom helsesektoren og opplæringssektoren. 
 
Vi er enige i rapportens fremheving av behovet for tettere samarbeid mellom 
helsesektoren og utdanningssektoren og avklaring av roller. En god del språk- og 
talevansker er så komplekse i sin natur at det er behov for spisskompetente fagmiljøer 
med tverrfaglighet og samarbeid på tvers av etater.  
Tilbudet her i landet til barn født med leppe,-kjeve-, ganespalte er et godt eksempel på 
tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Dette har resultert i at WHO har gjort Norge til ”the 
golden standard” for hvordan et slikt tilbud skal legges opp. 
 
Vi er enige i at det også må et tettere og mer forpliktende samarbeid til mellom sentrene 
i Statped. SLV-sentrene har f.eks svært viktig spisskompetanse som kommer til å 
smuldre bort om dette skal spres ut i kommunene. De er en viktig samarbeidspart for 
sentrene for språk- og talevansker i komplekse og sammensatte vansker. Et tettere 
samarbeid mellom språk-/talevanske-sentrene og SLV-sentrene er allerede etablert.  
 
Regionalisering av Statped 
Det er uheldig at det i utvalget ikke er gjort vurderinger av behovet for ressurser og 
dimensjonering av Statped for å kunne yte den nødvendige bistand til kommuner og 
fylkeskommuner. Vi opplever at utvalget har en urealitisk positiv forståelse av hva man 
kan få til innen rammen av relativt små regionale enheter, spesielt hva gjelder 
fagutvikling og opprettholdelse av spisskompetanse på til dels mange, store og 
komplekse fag- og vanskeområder. Det spesialpedagogiske tilbudet fra Statped er i dag 
for lite som det er i forhold til behovet, og vi imøteser en nærmere utredning av 
dimensjoneringen i Statped. 
 
Det kan bli en positiv synergieffekt av et tettere og mer helhetlig samarbeid mellom 
sentre i regioner. Fordeling av ressurser kan bli mer effektivt. Men fagmiljøene må likevel 
ha ressurser som gjør dem robuste nok for opprettholdelse av spisskompetanse og 
utvikling av kompetanse. For at et fagmiljø som skal kunne bygge opp spisskompetanse, 
utvikle den og beholde den, må det være av en viss størrelse. Mindre enn fem 
fagpersoner inkl. tverrfaglighet er ikke forsvarlig i så henseende. En del vansker er så 
sjeldne og/eller omfattende at det er utenkelig at det er hensiktsmessig å bygge opp 
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kompetanse i fire regioner. Det er ikke realistisk at det bygges opp spisskompetanse på 
alle språk- og talevansker i alle regioner. Til det er befolkningsgrunnlaget for lite.  
 
Vi foreslår derfor at Bredtvet og Statped Vest sammen skal være et nasjonalt 
spisskompetansemiljø på språk- og talevansker. I de andre regionene (Nord-Norge og 
Midt-Norge) må det bygges opp tyngdepunktmiljø ift enkelte vansker, men med mulighet 
til å hente spisskompetanse fra det nasjonale kompetansemiljøet. 
 
Forskning i Statped 
Utvalget er ikke tydelige på hva de mener med forskning, eller man kan få det inntrykket 
at forskning er ensbetydende med grunnforskning. Statped har i alle år hatt som ett av 
sine oppdrag å utvikle spesialpedagogisk kunnskap og kompetanse. Det er også gitt 
føringer om at kunnskapen som benyttes og formidles, skal være forskningsbasert. 
Kunnskap skal og må utvikles på en vitenskapelig måte både i dokumentasjonsstudier og 
i forskjellige utviklingsprosjekter. Sentrene har forskningsprosjekter sammen med UH-
sektoren, men det er praktisk og ressursmessig umulig at alt FoU-arbeid ved sentrene 
skal involvere UH-sektoren. Det vil skape stillstand og ikke utvikling innen det 
spesialpedagogiske fagområdet. Statped har muligheten til å drive en praksisnær 
forskning. Om UH-sektoren skulle drive all forskningen, vil dette bli fjernere fra 
praksisfeltet og brukerne. 
 
Spesialundervisning vs ekstra tilrettelegging.  
Vi mener utvalgets beskrivelser om spesialundervisning har en sterk ideologisk slagside. 
Spesialundervising kan oppfattes å være noe negativt og uønsket. Utvalget prøver å 
alminneliggjøre de spesialpedagogiske behov. Man kan få det inntrykket at hvis vi bare 
gir mye hjelp, så vil det forsvinne. Det minner om ”universell utforming” som løsningen 
på alle problem. Er det så ille å bli positivt diskriminert hvis det medfører at man får de 
tiltak og tilrettelegginger man har behov for? 
 
Retten til spesialundervisning er lovfestet i opplæringsloven. Selv om utvalget mener at 
rett til ekstra tilrettelegging skal favne videre enn dagens spesialundervisning, mener vi 
at retten til spesialundervising er så innarbeidet at de endringer som er foreslått, 
medfører en undergraving og utydeliggjøring av rettigheter.  
 
Tidlig innsats 
Vi er enige i at tidlig innsats er viktig, og at vi må bort fra en ”vente og se-holdning”, 
men vi ønsker å presisere at tidlig innsats også gjelder ungdom og voksne som rammes 
av sykdom eller skade og trenger både medisinsk og spesialpedagogisk innsats for å 
komme tilbake til samfunn og arbeidsliv.  
 
Språkkartlegging av barn ved 3, 4 og 5 års alder kan være et godt virkemiddel for å 
sette inn tidlige tiltak. Vi mener imidlertid at kartlegging av språkutvikling bør gjøres 
allerede ved 2 års alder. Hvis en spør foreldre til barn med språkvansker om når de 
begynte å bli bekymret, så er det som regel ved 2 års alder. Samarbeidsrådet stiller seg 
undrende til utvalgets forslag om ny obligatorisk kartlegging av alle barn både ved fylte 
fire og fem år. Vi mener at ressursene som er tenkt brukt til dette i stedet bør brukes 
målrettet i forhold til barn der kartleggingen ved to/treårsalderen gir grunn til bekymring. 
Dersom vi bruker tid og ressurser til å kartlegge og finne de barna som strever, må vi 
også ha ressurser og kunnskap til å følge opp. Det koster mye mer å reparere enn å 
forebygge. Forslaget om kartlegging av tospråklige barn på begge språk er positivt.  
 
Vi er skeptiske til om den foreslåtte ”Læringsboka” vil ha ønsket effekt. Her støtter vi 
særmerknaden til utvalgsmedlemmet Jorunn Sandsmark (s. 160) som sier at 
læringsbokas funksjon og omfang ikke er godt nok utredet, og at dens funksjon og 
juridisk status er uklar. 
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Kompetanseheving av PPT 
Et nasjonalt utviklingssenter for PPT og styrking av PPTs kompetanse er viktig og 
nødvendig, men vi er sterkt imot at ressursene skal tas fra Statpedsystemet. Det vil bli 
nødvendig med kompetanseheving på det spesialpedagogiske feltet i skolene, og dette vil 
medføre at PP-tjenesten vil trenge økt fag- og veiledningskompetanse. Statped og UH-
sektoren vil være viktige fagmiljøer i dette arbeidet. Det er derfor sterkt beklagelig hvis 
kompetanseheving av PPT skal føre til at Statped må bygges ned, eller at noe bygges 
ned før noe annet er bygget opp.  
 
Hva mangler i rapporten 
Lesesenteret i Stavanger er ikke nevnt ifm Statped. Lesesenteret er en viktig del av 
Statpedsystemet; de besitter høg kompetanse innen dysleksi og den helhetlige 
tiltakskjeden blir mangelfull om ikke Lesesenteret er med i Statped. Lesesenteret tar 
også imot elever med dysleksi. Dette er et verdifullt tilbud til denne elevgruppen, 
samtidig som det gir Lesesenteret erfaringer som nyttiggjøres i forskning og formidling. 
Dersom Lesesenteret ikke er med i Statpedporteføljen, vil dette føre til at kvaliteten i 
tilbudet til elever med store lese- og skrivevansker går ned, og det blir lengre veg 
mellom teori og praksis.  
 
Minoritetsspråklige med særskilte behov. Dette er en gruppe elever (også voksne) som 
øker. Innføring av Statsborgerskapsprøven vil medføre økende behov. Denne gruppen 
norske statsborgere har de samme språk- og talevanskene som etniske nordmenn. 
Innvandrerbarn, -unge, og -voksne har også spesifikke språkvansker, dysleksi og afasi 
for å nevne noe. Når disse vanskene opptrer sammen med tospråklighet, får vi et 
sammensatt vanskebilde og andre hensyn å ta. Dette forutsetter kompetanse som det er 
naturlig at Statpedsystemet bidrar til.  
 

Voksne med spesialpedagogiske behov og rettigheter. Voksnes rettigheter etter 
opplæringsloven er nevnt i kapittel 7 og siden ikke fulgt opp. Dette beklager vi, da 
virkeligheten ute i kommunene er den at voksne med språk- og talevansker sjelden får 
tilbud i kommunen sin. Vi vil understreke det som kommer fram i kapittel 7 om voksnes 
rettigheter til opplæring i grunnleggende ferdigheter etter sykdom og skade. Vi er glade 
for og støtter utvalgets forslag om en egen utredning om voksnes behov for 
spesialundervisning og rettigheter etter opplæringsloven (s. 166). Men voksne med 
spesialpedagogiske behov er mer enn lesing, skriving, tallforståelse og digitale 
ferdigheter. Når Statpeds oppgaver og organisasjon drøftes i NOUen med fokus på barns 
og unges rettigheter, ser vi samtidig at konsekvensene for voksne funksjonshemmedes 
behov og bruk av Statpeds tjenester, ikke er tilfredsstillende belyst. For eksempel er nye 
opererte laryngektomerte (fjerning av strupehodet) oftest mellom 60 og 70 år, og bare 
sjelden knyttet til utdanningssystemet. De er likevel avhengige av Statpeds tjenester og 
høyt kvalifiserte bistand. 
 
Vi vil også henvise til en utredning foretatt av en interdepartemental arbeidsgruppe, lagt 
fram i 2001, om voksne med språk- og talevansker ”Talerøret”.  
 
 
27.11.2009 
 
Arne Hope  
(Norsk interesseforening for stamme) 
Leder for Samarbeidsrådet 
 


