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Generelle merknader  
Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen tegner et ganske presist bilde av den norske 
skolen. Samtidig registrerer vi dessverre at meldingen ikke sier mye om de elevene 
som Unge funksjonshemmede jobber for – elever med funksjonshemning og/eller 
kronisk sykdom, og som har behov for særskilte opplæringsbehov. I den forbindelse 
ønsker vi å gjøre oppmerksom på at vi er klar over at Midtlyngutvalgets arbeid skal 
gjennomgå tiltakskjeden for elever med særskilte opplæringsbehov og det 
spesialpedagogiske støttesystemet. Men vi finner dog at meldingen ikke har det 
nødvendige fokus på den enkelte elev.  
 
Like rettigheter til skole og utdanning, uansett forutsetning er grunnlaget for den 
norske skolen. Derfor mener vi også at det er vesentlig å diskutere hvordan 
kvaliteten skal sikres for elever med særskilte opplæringsbehov, noe som 
stortingsmeldingen i alt for liten grad beskjeftiger seg med. Kvalitetsbeskrivelsen i 
meldingen grunnlegges særlig i forskjellige internasjonale undersøkelser (PISA og 
PIRLS) Unge funksjonshemmede vil i den forbindelse bemerke at disse 
undersøkelsene, med fokus på gjennomsnittsprestasjoner ikke tar for seg forholdene 
for den enkelte elev og derfor ikke er akseptable kvalitetsindikatorer når det er snakk 
om elever med særskilte opplæringsbehov.  Samtidig har vi en forståelse for at det 
generelle nivået og den generelle kvaliteten må opp i basisfagene, men mener at 
dette også må diskuteres i sammenheng med en diskusjon om den inkluderende og 
mangfoldige skolen. En skole med fokus på å utvikle sosiale, inkluderende og 
empatiske mennesker.  
 
Derfor mener Unge funksjonshemmede at departementet må være tydelige på at 
likeverdig opplæring gjelder alle, og at det betyr at noen elever krever en 
ressursmessig større innsats enn andre. Hvilket betyr at man ikke utelukkende kan 
fokusere på hvordan en får flest mulig elever gjennom skolen med høyest mulig 
gjennomsnittskarakter.   
 
Til slutt stiller Unge funksjonshemmede seg kritiske til at mye av meldingens innhold 
vil komme til å realiseres gjennom skriftlige veiledere. Vi er svært skeptiske til om 
disse blir lest og brukt av lærerne - som ofte har mer enn nok med å utføre sine 
fastlagte arbeidsoppgaver. 
 
I det følgende er Unge funksjonshemmedes merknader til de enkelte elementene i 
stortingsmeldingen.  
 

Unge funksjonshemmede side 2    St. Meld. 31: Kvalitet i skolen 



Føring av fravær på vitnemålet fra grunnskolen 
Departementet ønsker at det sendes et forslag på høring om at elevens fravær på 
ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet fra grunnskolen. Dette begrunnes i at det vil 
kunne bidra til: større ansvarliggjøring og bedre oppføring av opplæringen. Det bør 
skilles mellom ulike former for fravær.  
 
I Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev (oppdragsbrev nr. 27-08) til 
Utdanningsdirektoratet heter det at "Departementet mener at opplysninger om fravær 
kan gi nyttig informasjon om elevene til de videregående skolene når det gjelder å 
tilrettelegge for den enkelte elev og å forebygge senere fravær". 
 
Som tidligere nevnt er den norske grunnopplæringen tuftet på enhetsskolen, der alle 
elever, uansett forutsetninger, integreres i samme skolesystem og har samme 
rettigheter. Unge funksjonshemmede mener at det er direkte diskriminering av elever 
med funksjonshemning og/eller kronisk sykdom om dette skal påføres vitenmålet fra 
grunnskolen. Dersom man samtidig velger å påføre ulike former for fravær, vil mange 
av de elever som Unge funksjonshemmede representerer oppleve at deres vitnemål 
får mer karakter av en pasientjournal. Unge funksjonshemmede kan med andre ord 
ikke finne en eneste god grunn for at dette skal gjennomføres.  
 
Det må absolutt være elevens og den foresattes valg å legge frem sine behov, og det 
må legges til rette for at dette kan gjøres på en god måte. Unge funksjonshemmede 
har ved flere anledninger gjort oppmerksom på informasjonsflyten mellom 
ungdomstrinnet og videregående opplæring må bli bedre, spesielt for elever med 
nedsatt funksjonsevne eller særskilte opplæringsbehov. Men at det alltid må være 
eleven som er informasjonsbærer – da nettopp denne overgangen gir mulighet for å 
slippe fri fra tidligere fordommer og derav negativ behandling.    
 
 
Unge funksjonshemmedes anbefalinger:  
 

• Unge funksjonshemmede ber komiteen om ikke å gå inn for at forslaget om at 
elevens fravær på ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet fra grunnskolen. 
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Kompetanseutvikling 
Unge funksjonshemmede ønsker å fokusere på to faktorer som viktige for at elever 
med funksjonshemning og særskilte opplæringsbehov skal kunne få et godt 
læringsutbytte i en inkluderende skole. For det første må skoleledere ha et tydelig 
fokus på en inkluderende praksis, og for det annet må lærerne ta ansvar for den 
enkelte elev.  

- Lærernes kompetanse 
Innsatsen i forhold til både tilpasset opplæring og spesialundervisning må ha et 
konstant fokus – ikke minst i lærernes utdanning. Unge funksjonshemmede mener 
derfor at kompetanseutvikling i forhold til spesialpedagogikk og tilpasset opplæring 
både i allmennlærerutdanningen og i etter- og videreutdanning er avgjørende.  
 
Lærere har ikke nok kunnskap og kompetanse i møtet med elever med 
funksjonshemning, eller når de møter elever som trenger tilpasset opplæring i form 
av spesialundervisning eller spesialundervisningslignende tiltak. Unge 
funksjonshemmede mener derfor at det er essensielt at lærerutdanningen sikrer at 
lærerne er kvalifiserte til å møte funksjonshemmede elever. Derfor ønsker Unge 
funksjonshemmede at det må bli en obligatorisk del om spesialpedagogikk i 
lærerutdanningen som omhandler funksjonshemmede elever.  
 
Allmennlærerne skal imidlertid ikke bli spesialpedagoger, men ha nødvendig 
kunnskap om elever med særskilte behov og en forståelse for at spesialpedagogiske 
tiltak kan inkluderes i den ordinære undervisningen. 

- Skoleleders kompetanse 
Unge funksjonshemmede er positive til at departementet vil opprette en 
skolelederutdanning for nytilsatte rektorer og andre rektorer som mangler slik 
utdanning. God ledelse er viktig, både administrativt, men også pedagogisk.  

 

Unge funksjonshemmedes anbefalinger: 
• Unge funksjonshemmede ber komiteen om å støtte forslaget til å opprette 

skolelederutdanning for nytilsatte rektorer. 
• Unge funksjonshemmede mener komiteen bør støtte forslagene rundt hevingen 

av lærernes kompetanse, men ber samtidig om at det presiseres at fokus på 
funksjonshemmede og kronisk syke elever tas med i dette løft.  
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Læremidler for alle  
Rapporten ”Læremidler for alle?”, utført av Oxford research, på oppdrag fra 
Utdanningsdirektoratet konkluderer blant annet med følgende: 
 

- 15 - 25 % har et behov for særskilt tilrettelegging av læremidler. Andel som 
har behov for særskilt tilrettelegging av læremidler er størst i de yngste 
aldersgruppene 

- Det foreligger et betydelig udekket behov for særskilt tilrettelagte læremidler 
innenfor de mindre fagene i skolen. 

- Behov for tilrettelagte læremidler øker jo eldre eleven er. 
- Tema om særskilt tilrettelagte læremidler bør tas inn som et element i 

læreutdanningen.  
 
Ikke uventet er økonomi nevnt som en barriere for utvikling og anvendelse av 
tilrettelagte læremidler. Men samtidig nevner rapporten også at det er en mangel på 
metodisk veiledningsmateriell for lærere.  
 
Unge funksjonshemmede ser selvsagt viktigheten av gode læremidler, og for den 
elevgruppe vi representerer er tilpassede og universelt utformede læremidler 
essensielt. I tillegg er det minst like viktig at lærerne har den nødvendige 
kompetansen til å anvende disse lærermidlene i undersvisningssituasjonen. 
 

Unge funksjonshemmedes anbefalinger: 
 

• Unge funksjonshemmede ønsker at komiteen understreker viktigheten av 
tilgangen til særskilt tilrettelagte læremidler, som er universelt utformet.  

• Unge funksjonshemmede ber komiteen understreke nødvendigheten av at 
lærerne har den nødvendige kompetansen til å ta i bruk særskilt tilrettelagte 
læremidler i undervisningen.    
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Støtte til bedre praksis 
I diskusjonen av bedre praksis mener Unge funksjonshemmede at forholdet mellom 
tilpasset opplæring og spesialundervisning må oppklares slik at begrepene ikke blir 
for flytende og utvaskede, og dermed gir rom for segregerende tiltak. Unge 
funksjonshemmede finner at dersom den nåværende uklarhet mellom begrepene 
opprettholdes kan det gi elever med behov for spesialundervisning en svakere 
rettsstilling. 
 
Derfor er Unge funksjonshemmede positive til at departementet ønsker å tydeliggjøre 
innholdet i begrepene. Men vi finner ikke en egentlig drøfting av hva dette har å si for 
de elevgruppene som Unge funksjonshemmede representerer, og ber derfor 
komiteen undersøke og klargjøre dette, og sikre at begrepene ikke kan defineres slik 
at det praktiske resultatet blir segregering. 

 

- Organisering av opplæringen 
Unge funksjonshemmede mener at faste strukturer og tydelige lærere som stiller krav 
er noe av det som betyr mest for godt læringsutbytte for elever med 
funksjonshemninger og særskilte opplæringsbehov. I tillegg støtter internasjonale 
trender klart opp om en inkluderende skole og en inkluderende tilnærming til elever 
med særskilte behov. Derfor mener Unge funksjonshemmede at det er essensielt at 
alle elever har rett til å tilhøre en klasse, jf. opplæringsloven § 8-2, første ledd.  
 
Unge funksjonshemmede er altså skeptisk til en generell svekkelse av 
opplæringsloven, og er redd for at det kan føre til grader av segregering, eventuelt 
grunnet i økonomiske insitamenter.   
 
Departementet legger opp til å gjennomføre et nasjonalt tilsyn med opplæringsloven 
§ 8-2 om ”pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig gruppestørrelse” som tema. 
Unge funksjonshemmede er glad for dette, og håper at man i den sammenheng 
undersøker om det ligger ressurshensyn bak gruppeinndelingen, og i hvilken grad 
gruppestørrelsen og -strukturen reflekterer en segregering av elever. 
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- Foreldreinvolvering 
Unge funksjonshemmede erkjenner at skole og hjem har et felles ansvar for elevens 
læring, og at samarbeidet mellom skolen og hjemmet er avgjørende for elevens 
opplæringsopplevelse. For elever med funksjonshemning og/eller kronisk sykdom, er 
foreldrene en avgjørende samarbeidspartner for skolen i arbeidet med elevens 
læring og behov for tilrettelegging. Samtidig kan foreldrene gi skolen og læreren de 
perspektiver som er nødvendige for å se den enkelte elev som en ressurs, og tenke 
muligheter fremfor hindringer.  
 
Unge funksjonshemmede er derfor positive til at departementet legger opp til et 
forsterket samarbeid mellom skole og foreldre/foresatte. Men vi ser samtidig at det er 
nødvendig at lærernes kompetanse på området heves gjennom etter- og 
videreutdanning, for å sikre en mulighetsorientert tilgang.   

Unge funksjonshemmedes anbefalinger: 
• Unge funksjonshemmede ber komiteen undersøke og klargjøre forholdet mellom 

begrepene tilpasset opplæring og spesialundervisning, men henblikk på å unngå 
segregerende praksis. 

• Unge funksjonshemmede ber komiteen anmode departementet om å kreve at det 
nasjonale tilsyn med opplæringsloven § 8-2 også avdekker om det ligger 
ressurshensyn bak gruppeinndelingen, og i hvilken grad gruppestørrelsen 
reflekterer en segregering av elever. 

• Unge funksjonshemmede ønsker at komiteen presiserer at lærernes kompetanse 
på skole-hjem-samarbeid må styrkes for eksempel gjennom utdanning.  
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Tettere oppfølging 
Unge funksjonshemmede finner det positivt at departementet utfordrer kommunenes 
oppfølging av skolene og den statlige oppfølging av kommunene. Vi finner det 
positivt at departementet ønsker å kartlegge tidsbruk i skolen. 

- Nasjonale prøver 
Unge funksjonshemmede er i utgangspunktet kritiske til bruken av nasjonale prøver, 
da mange funksjonshemmede eller kronisk syke elever kan ha utfordringer i å 
gjennomføre prøvene, og alternativt stigmatiseres gjennom tydelig tilrettelegging. 
Unge funksjonshemmede frykter at det store fokuset på nasjonale prøver medfører at 
tester med henblikk på tilpasning til den enkelte elev minskes.    
 
Unge funksjonshemmede mener det er vesentlig å presisere at de nasjonale prøvene 
ikke må bli et utgangspunkt for senere segregering i utdanningssystemet.    

- Krav til årlig tilstandsrapport 
Unge funksjonshemmede er positive til departementets forslag om årlige 
tilstandsrapporter, og i den sammenheng, endring av opplæringslovens § 13-10. 
 
Meldingen sier lite om det konkrete innholdet utover at en slik tilstandsrapport skal 
fortelle noe om tilstanden i skolen. Slik paragrafen står i dag, så fremgår det klart at 
skoleeier må tilføre skolene de ressursene som er nødvendige for å oppfylle alle 
relevante krav i opplæringsloven. Unge funksjonshemmede mener at det er viktig at 
den årlige rapporteringen, inneholder dokumentasjon på hvordan skolen 
imøtekommer krav til universell utforming og tilgjengelighet, både av det fysiske 
skolemiljøet, men også i forhold til tilgang og utforming av læremidler.  
 

- Oppfølging av skoleeierne gjennom tilsyn og veiledning om regelverket 
Unge funksjonshemmede er glad for at departementet vil forbedre tilsynet med 
grunnopplæringen.  
 
St meld nr 16 (2006-2007)… og ingen sto igjen hadde et kapittel om hindringer for 
gode læringsprosesser. Overganger, ”vente og se”-holdninger, manglende 
tverretatlig samarbeid, varierende kompetanse og kvalitet, manglende rådgivning og 
oppfølging er noen av hindringene.  
 
God kommunikasjon rundt overganger i de forskjellige skoletrinnene, er avgjørende 
for de elever Unge funksjonshemmede representerer. Unge funksjonshemmede 
mener derfor at det er selvsagt, i tilsynet med skoleeier, å fokusere på planlegningen 
av overgangene mellom utdanningstrinnene, samt i hvilken grad skolen samarbeider 
med andre etater, for å sikre likeverdig opplæring.  
 

Unge funksjonshemmedes anbefalinger: 
• Unge funksjonshemmede ber komiteen støtte departementets forslag om årlige 

tilstandsrapporter og ber komiteen legge til at disse rapporter skal ta for seg 
tilstanden for de elever med funksjonshemninger og kornisk sykdom.  

• Unge funksjonshemmede ønsker at komiteen foreslår at det må føres tilsyn med 
kommunenes strategier og praksis i forhold til overganger mellom 
utdanningstrinnene og samarbeid med andre etater der det er nødvendig. 
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