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Unge funksjonshemmedes merknader til:  
St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren Rollen og utdanningen 

 

Generelle merknader  
St.meld. nr. 11 viser at dagens nivå på utdanning av nye lærere ikke er 
tilstrekkelig til å erstatte de lærerne som går med pensjon. Om denne 
utviklingen fortsetter mangler det om lag 16.000 lærere i 2020. Samtidig vet vi 
at skolesektoren opplever budsjettkutt, nedbemanning og nedleggelser av 
skoler. 
 
Elevtettheten har steget merkbart over de siste årene, Elevorganisasjonen 
opererer med tall som viser en stiging fra 7,9 til 8,7 på det siste året. Dette er 
etter Unge funksjonshemmedes oppfatning et dårlig utgangspunkt for å utvikle 
skolen i en inkluderende retning.  
 
Samtidig med at skolene sliter vokser ansvaret på læreren. Unge 
funksjonshemmede mener det er viktig at lærerne får en utdanning som gjør 
dem beredt til å møte en mangfoldig skole og elever med mangfoldige behov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslo, 10. mars  
 
 

Styreleder, Mads Andreassen
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Pedagogikk og elevkunnskap 
Unge funksjonshemmede er positive til satsingen på det nyopprettede faget 
pedagogikk og elevkunnskap. Stortingsmeldingen er imidlertid ganske vag 
vedrørende det konkrete innholdet i faget.   
 
Faget skal ifølge stortingsmeldingen:”… sette de kommende lærerne i stand til 
å møte elevers sosiale problemer og andre forhold som hemmer læring”.  
Unge funksjonshemmede velger å anta at departementet her også innlemmer; 
elever med funksjonshemming og kronisk sykdom som har behov for tilpasset 
opplæring og spesialundervisning. 
 
Unge funksjonshemmede har ved flere anledninger påpekt at 
lærerutdanningen bør inneholde flere elementer av spesialpedagogikk for å 
sikre et fokus på både tilpasset opplæring, og spesialundervisning. Blant annet 
har vi påpekt viktigheten av at lærere har nok kunnskap og kompetanse i 
møtet med elever med funksjonshemning. Spesielt når lærene plikter å melde 
fra dersom det er elever som har problemer eller sliter med undervisningen, er 
denne kompetansen viktig. 
  
Derfor mener Unge funksjonshemmede at faget pedagogikk og elevkunnskap 
må inneholde en modul som tar for seg problemstillinger i forhold til 
funksjonshemmede og kronisk syke elever.   
 
Unge funksjonshemmede anbefaler at et slikt fag tar sikte mot undervisning 
om: 

- problemstillinger rundt skjulte funksjonshemminger og kronisk 
sykdom samt funksjonshemminger, som bl.a. medfører lese- og 
skrivevansker, lære-, og adferdsvansker 

- fysisk og praktisk tilrettelegging 
- utforming, oppfølging og forvalting av individuelle opplæringsplaner 
- Samhandling og samarbeid med andre fagpersoner med ansvar for 

den enkelte elev.   
 
Unge funksjonshemmede anerkjenner at læreren spiller den viktigste rollen i 
arbeidet med å skape en inkluderende skole. Nettopp derfor mener vi at 
lærerne må ha et minimum av kunnskap om elever med særskilte behov og få 
forståelse for at det spesialpedagogiske kan inkluderes i den ordinære 
undervisningen. 
 
Unge funksjonshemmedes anbefalinger:  
• Innføring av faget pedagogikk og elevkunnskap. 
• Sikre at faget pedagogikk og elevkunnskap får en egen modul som handler om 

møtet med elever med funksjonshemminger og kronisk sykdom. 
• Sikre at faget pedagogikk og elevkunnskap gir lærerstudentene inngående 

kunnskap om støtteapparatet rundt skolen. 
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