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Statpeds høringssvar på høring - En skole for vår tid - 
sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag 
 
Statped viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 21.06.2021. Statped gir med dette vårt 
høringssvar på høring: En skole for vår tid - sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag med frist 1. 
november 2021.  
 
Innledningsvis ønsker vi å påpeke at vi forutsetter at utvalgets rapport og anbefalte tiltak for å lage 
en skole for vår tid, gjelder for alle barn og elever. Også barn og elever med behov for 
tilrettelegging og særskilte opplæringsbehov. På den ene siden synes vi det er positivt at denne 
elevgruppen ikke nevnes spesifikt ettersom de da stilles på lik linje med andre elever og ses på 
som en del av helheten. På den andre siden kan vi ikke se at tiltakene som fremmes er utarbeidet 
med tanke på å treffe alle barn og elevers behov, og da særlig med tanke på barn og elever med 
særskilte opplæringsbehov.  

Statped har kommentarer og innspill knyttet til ekspertgruppens utredning, herunder 
kunnskapsgrunnlaget, samt utvalgets anbefalinger og tiltak. Svarene er organisert etter spørsmål 
fra høringsnotatet.  

Oppsummert mener Statped at:  

1. spesialpedagogikk og inkludering må legges inn som en del av det systematiske arbeidet 
med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, både på systemnivå, skoleeiernivåene, samt på 
den enkelte skole. 
 

2. det er viktig at alle barns stemmer blir hørt og at dette tas med i kunnskapsgrunnlaget og i 
kvalitetsutviklingen på alle nivå.  

 

1. Gir beskrivelsene av kunnskapsgrunnlaget og analysene en 
god beskrivelse av hva som skal til for å drive et godt 
kvalitetsutviklingsarbeid i skoler og kommuner? 

Statped ønsker ikke å gi en tilbakemelding på enig eller uenig, men har kommentarer til 
ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag og analyser.  
 

  Til Kunnskapsdepartementet 
 Vår dato: 

01.11.2021 
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A. Spesialundervisning, tilrettelagt undervisning og inkludering 
Vi mener at kvalitet i undervisning også må utvikles med tanke på barn og unge med 
særskilte opplæringsbehov. Slik vi leser det fremkommer dette ikke tydelig nok i 
ekspertgruppens vurderinger. Eksempelvis under punkt 2.7 skriver ekspertgruppen om 
hva som må til for at skoler kan øke sitt bidrag til elevenes læringsutbytte. 
Spesialundervisning, tilrettelagt undervisning eller inkludering nevnes ikke i noen av 
punktene. Kvalitet i undervisningen innebærer også at det arbeides systematisk med 
kvalitet i spesialundervisning, tilrettelagt opplæring og inkludering. Vår anbefaling er at 
dette innlemmes som en del av det helhetlige systemet.  
 
I rapporten savner vi en evaluering av – og brukermedvirkning i - 
spesialpedagogiske innsatser og individuelle opplæringsplaner. Elever som mottar 
spesialundervisning, er en utsatt gruppe, som ofte blir gjenstand for 
marginaliseringsprosesser. 

B. Kunnskapsgrunnlag  
Internasjonale konvensjoner og erklæringer 

Norge har forpliktet seg i internasjonale konvensjoner og erklæringer som legger føringer for 
undervisnings- og skoletilbud til barn med særskilte behov. Vi ser at Barnekonvensjonen, FN 
konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og Salamanca 
erklæringen ikke er en del av kunnskapsgrunnlaget. Det er viktig at systemer og tiltak ivaretar 
elevers rett til et forsvarlig og individuelt tilpasset skoletilbud i en inkluderende skole. For å 
sikre at vurderinger, anbefalinger og tiltak ivaretar alle barns rettigheter, også barn og 
unge med særskilte opplæringsbehov mener vi at det er en svakhet at de ikke er tuftet på 
de overnevnte konvensjoner og erklæringer. Vi ønsker særlig å trekke frem 
Barnekonvensjonens artikkel 23 – om funksjonshemmedes barns rettigheter. Vi erfarer at 
denne artikkelen ofte ikke hensyntas og at den ofte kommer i skyggen av artikkel 3 - 
Barnets beste og 12- Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening. 

Barneombudets rapport Uten mål og mening 
Vi ønsker også å vise til Barneombudets rapport Uten mål og mening fra 2017 som peker på at 
mange av elevene som mottar spesialundervisning, ikke får et forsvarlig utbytte av 
opplæringen, at de har et dårligere psykososialt skolemiljø enn andre elever, og at de 
verken blir hørt eller får medvirke i opplæringen. 

Barneombudets rapport inneholder flere momenter som burde vært med som en del av 
ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag.  
 

Elever med fritak  
Vi vil gjøre oppmerksom på at fritaksprosenten også er data som kan innlemmes i analysene som 
ligger til grunn for kvalitetsutvikling. Statped er kjent med at noen av våre målgrupper fritas fra 
vurdering og dermed ikke innlemmes i underlaget. Antall elever med fritak gir viktig informasjon når 
en skal gjøre en helhetsvurdering av kvalitet i opplæring. I det videre arbeidet bør det gjøres grep 
som sikrer at vi har informasjon om kvaliteten på spesialundervisningen og undervisningen for barn 
og elever med særskilte opplæringsbehov også blir en del av helhetsvurderingen av kvaliteten.  
 

Barnets stemme 
I ekspertgruppens rapport som nå er på høring kan vi heller ikke se at stemmen til barn med 
særskiltes behov er tatt med. Vi mener deres stemme utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget 
da mange av anbefalingene er utarbeidet for å bidra til en god skole for alle, også for barn og unge 
med særskilte opplæringsbehov.  

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/fns-barnekonvensjon/id2519764/
https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/fn_konvensjonen_om_rettighetene_til_mennesker_med_nedsatt_funksjonsevne_crpd/
https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/fn_konvensjonen_om_rettighetene_til_mennesker_med_nedsatt_funksjonsevne_crpd/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427
https://www.barneombudet.no/uploads/documents/Publikasjoner/Fagrapporter/Uten-mal-og-mening.pdf
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C. Andre innspill til kunnskapsgrunnlaget 
Elevmedvirkning 

Vi vil understreke viktigheten av at alle barn og elevers stemmer skal høres i 
elevmedvirkningsarbeidet. Dette gjelder også elever som benytter tegnspråk, alternativ 
supplerende kommunikasjon, samisk eller andre kommunikasjonsformer. Enkelte grupper har 
behov for tilpasset kommunikasjon og det er spesielt viktig at også denne elevgruppen blir hørt i 
kvalitetsutviklingsprosesser.  

 
2. Ivaretar forslagene til tiltak kunnskapsgrunnlaget og 

analysene på en god måte? 

Se våre kommentarer til kunnskapsgrunnlaget over. Statped har ingen ytterligere 
kommentarer til dette spørsmålet.  
 
Som nevnt innstill under punkt 1 vil vi også her understreke at systemer og tiltak ivaretar 
elevers rett til et forsvarlig  
 
Det er viktig at systemer og tiltak ivaretar elevers rett til et forsvarlig og individuelt tilpasset 
skoletilbud i en inkluderende skole. For å sikre at vurderinger, anbefalinger og tiltak 
ivaretar alle barns rettigheter, også barn og unge med særskilte behov mener vi at det er 
en svakhet at de ikke er tuftet på de overnevnte konvensjoner og erklæringer.  

 
 
3. Ivaretar forslagene til tiltak behovene i skoler og kommuner 

til å drive et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid lokalt? 

Statped ønsker ikke å gi en vurdering av enig eller uenig i og med at svaret ikke er ensidig.  
 
Vi mener at tiltakene som er utarbeidet ikke er utarbeidet med tanke på å utvikle et 
kvalitetsutviklingssystem som sikrer en god skole for alle elever. Vi kan ikke se at 
inkludering, tilrettelagt undervisning og spesialundervisning er en del av ekspertgruppens 
analyser og forslag til tiltak.  
 
 
4. Andre innspill 

A. Lærerspesialistordningen 
Statped vil gjøre oppmerksom på at lærerspesialistordningen ikke er nevnt som en del av det 
helhetlige kvalitetsutviklingssystemet. Dette er en etablert ordning som også innebærer 
lærerspesialister i spesialpedagogikk (Funksjon som lærerspesialist (udir.no)). Vi kan ikke se at 
ordningen er nevnt i rapporten. Vi mener at det er viktig at allerede etablerte systemer evalueres 
og tas inn som en del av det helhetlige kvalitetssystemet.  

B. Aktører i den nye kompetansemodellen 

Vi kan ikke se at Statped er omtalt som aktør i den nye kompetansemodellen (punkt 4.2 
Aktører i den nye kompetansemodellen). Statped er en viktig ressurs i kompetanseløftet, 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larerspesialister/funksjon-som-larerspesialist/
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både lokalt og nasjonalt. Vi bidrar både som kompetanse- og drøftingspartner, samt 
bidragsyter til kompetanseheving i UH-sektor.  
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