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NOU 2019: 23 Ny opplæringslov – Høringssvar fra 
Dysleksi Norge 
 
Dysleksi Norge er en medlemsorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker 
og språkvansker. Organisasjonen har om lag 10 000 medlemmer hvorav ca. 9 000 er personlige 
medlemmer. 
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Rettslig regulering 
En del av utvalgets mandat har vært å vurdere hvilke forhold som bør være gjenstand for rettslig 
regulering, hva som er hensiktsmessig detaljeringsnivå og hva som bør reguleres i henholdsvis lov 
eller forskrift. Utvalget mener at dagens regelverk er for omfattende og detaljert. De ønsker å gi 
skolen større frihet til å organisere sin virksomhet. Utvalget mener at innholdet i, organiseringen av 
og omfanget av individuelt tilrettelagt opplæring ikke skal lovfestes i detalj. Utvalget mener at dette 
må bero på den enkelte skoles evne og mulighet til å gi universell opplæring, samt en pedagog-faglig 
vurdering av hvilke løsninger som er nødvendige for den enkelte elev.  
 
Dysleksi Norge er enig i at innholdet god opplæring må være en pedagog-faglig vurdering og at 
dagens lovverk på noen områder er svært regulert. Samtidig er det gode grunner for å opprettholde 
rettslig regulering på områder der hensynet til autonomi og faglig frihet ikke veier tungt. Hensikten 
med detaljerte regler og individuelle rettigheter er ofte å ivareta sårbare elever og elever med 
særskilte behov.  Hensynet til elevens rettssikkerhet, forutberegnelighet og at like tilfeller behandles 
likt, må etter Dysleksi Norge sitt syn veie tyngst i en rekke saker som gjelder tilrettelegging. Det vil for 
eksempel være aktuelt når det kommer til tilgang til datahjelpemidler og lydbøker, vurderingsfritak i 
skriftlig sidemål og særskilt tilrettelagt eksamen, og også retten til å bli utredet for eventuelle 
lærevansker. I saker som gjelder metodevalg, konkrete tiltak og daglig tilrettelegging i klasserommet 
må derimot skolens og lærers handlingsrom veie tyngst. 

Sammendrag av innspill 
Dysleksi Norges hovedinnspill: 

• Universell opplæring må romme tiltak som er rettet mot den enkelte elev.  
• Bruken av begrepene universell opplæring og individuell tilrettelegging er forvirrende og kan 

misforstås. 
• Foresatte må ha rett til å kreve en sakkyndig vurdering for å vurdere behovet for individuell 

tilrettelegging. Sakkyndig vurdering må inkludere utredning av eventuelle lærevansker. 
• Forsterka innsats må også inkludere en bestemmelse om utredning av eventuelle 

lærevansker. 
 
Den foreslåtte begrepsbruken i lovforslaget kan bidra til misforståelser som fratar læreren det 
handlingsrommet de trenger til å gi god opplæring som passer den enkelte elev innenfor skolens 
ordinære rammer. Tiltak som retter seg mot den enkelte elev må ikke være begrenset til elevene 
som har vedtak om individuell tilrettelegging.  
 
Elever som ikke har så store tilretteleggingsbehov at de behøver vedtak om individuell tilrettelegging, 
må likevel bli utredet for eventuelle lærevansker slik at riktige tiltak kan innføres tidlig. En 
bestemmelse om utredning som en del av skolens aktivitetsplikt vil bidra til det. 
 
Elever med større tilretteleggingsbehov må fortsatt ha en individuell rett til å kreve en sakkyndig 
vurdering oppmot bestemmelsene om individuell tilrettelegging og tiltak basert på dens 
konklusjoner. Foresattes rett til å kreve en slik sakkyndig vurdering er avgjørende for elevenes 
rettssikkerhet. En sakkyndig vurdering må inkludere en utredning av eventuelle lærevansker. 
 
Dysleksi Norge mener også: 

• Alle elever med behov for tekniske hjelpemidler må ha rett til opplæring til dette. 
• Dysleksi Norge støtter forslaget om kompetansekrav for å redusere bruk av ufaglærte 

assistenter. 
• Dysleksi Norge støtter forslaget om å lovfeste en rett til individuell tilrettelegging også for 

voksne som får videregående opplæring. 
• Dysleksi Norge støtter forslaget om å utvide retten til videregående opplæring for voksne.  
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Dysleksi Norges innspill 
Rett til å kreve sakkyndig vurdering (§10-4) 
Etter dagens opplæringslov § 5-3 første ledd skal det foreligge en sakkyndig vurdering før kommunen 
eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesialundervisning. Den sakkyndige vurderingen skal blant 
annet utrede elevens eventuelle lærevansker, jf. andre ledd. Videre følger det av dagens regelverk at 
eleven selv og / eller foresatte kan kreve at de nødvendige undersøkelser gjøres for å finne ut om 
eleven trenger spesialundervisning, og eventuelt hva slags opplæring eleven trenger, jf. oppll. § 5-4 
første ledd. Disse bestemmelsene har vært garantisten for at elever med mistanke om spesifikke 
lærevansker, har blitt utredet. Sistnevnte bestemmelse som gir eleven eller foreldre selv rett til å 
kreve en sakkyndig vurdering er ikke videreført i det nye lovforslaget. Det er ikke gjort rede for om 
denne retten vil forskriftsfestes eller ikke. 
 
Dysleksi Norge mener at dette er lite gjennomtenkt og er bekymret for at det vil gå utover 
rettssikkerheten til elevene. Elevenes rettssikkerhet og den overordnede intensjonen om et godt 
samarbeid mellom hjemmet og skolen blir først ivaretatt dersom den nåværende § 5-4 første ledd 
fremdeles er forankret i opplæringsloven eller blir forskriftshjemlet.  
 
Betydningen av samarbeid med foresatte er klart forankret i regelverket, skolens retningslinjer, 
forskrift til opplæringsloven og i Kunnskapsløftet. En overordnet intensjon med Kunnskapsløftet var å 
utforme mål som et godt grunnlag for samarbeid mellom alle involverte aktører, herunder eleven, 
skolen og foresatte. Videre presiseres det at foresatte er en viktig samarbeidspartner som har reell 
innflytelse på deres barns læringsarbeid, både faglig og sosialt. Likevel har utvalget tatt vekk 
bestemmelsen som gir foresatte og eleven en viktig rettssikkerhet om vurdering av elevens 
opplæringsbehov.  
 
Det er viktig å lytte til foreldres bekymringer. Studier viser også at disse gjerne er ganske treffende og 
reelle. En studie fra USA fant at foreldres bekymring for barns utvikling innen områder som 
motoriske ferdigheter, språk, m.m, er ganske treffende (Glascoe 1997).1 Foresattes bekymringer 
identifiserte 79 prosent av de barna som senere fikk påvist lærevansker. Av de foresatte som uttrykte 
bekymring, men der barnet ikke hadde lærevansker, hadde likevel de fleste betydelig lavere 
ferdigheter på de fleste utviklingsområder enn barna til de foresatte som ikke uttrykte bekymring  
 
I norsk sammenheng vil elever med betydelige utfordringer, uavhengig av om de har en påvist 
lærevanske eller ikke, ha rett til den opplæringen de trenger for å få et tilfredsstillende utbytte. Det 
fremgår blant annet av Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning punkt 2.1 at det er 
behovet for spesialundervisning, og ikke årsaken til behovet, som er vurderingstemaet.2 En diagnose 
er i seg selv ikke avgjørende for å få hjelp, men et verktøy og et hjelpemiddel for å kartlegge elevens 
behov. 
 
Dysleksi Norge mener at bestemmelsen om at foresatte og / eller eleven kan kreve at det gjøres en 
sakkyndig vurdering, bør videreføres, eventuelt forskriftsfestes. Hensynet til barnets beste i å sikre 
sakkyndig vurdering ivaretas ikke tilstrekkelig gjennom faglig frihet, men må sikres gjennom 
rettslig regulering. Foreldrenes rett til å kreve sakkyndig vurdering må enten lovfestes i § 10-4 eller 
forskriftsfestes. 

 
1 Glascoe, Frances Page (1997). Parents' Concerns About Children's Development: Prescreening Technique or 
Screening Test? Pediatrics Apr 1997, 99 (4) 522-528; DOI: 10.1542/peds.99.4.522 
 
2 Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialundervisning. Hentet 03. juni 2020 fra 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/ 
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Universell opplæring og individuell tilrettelagt opplæring (kapittel 10) 
Etter utvalget sin mening er «spesialundervisning» en upresis og utdatert betegnelse. Etter dagens 
lov om «spesialundervisning» har en elev rett på dette når eleven ikke har «tilfredsstillende utbytte» 
av opplæringen, jf. oppll. § 5-1. I dag omfatter loven tilfeller der eleven trenger tilrettelegging av 
undervisningen, tilrettelegging i form av personlig assistanse og fysisk tilrettelegging. Utvalget 
foreslår å dele disse rettighetene inn i tre ulike bestemmelser.  
Utvalget mener at de elevene som ikke får tilfredsstillende utbytte av den universelle opplæringen, 
skal ha rett til individuell tilrettelagt opplæring. Utvalget mener at innholdet og omfanget av 
tilretteleggingen ikke skal lovfestet i detalj, men vil bero på en faglig-pedagogisk vurdering og vil 
være opp til den enkelte skole.  
 
I forslaget til ny opplæringslov foreslås det å innføre nye betegnelser på «tilpasset opplæring» og 
«spesialundervisning». Utvalget foreslår at «tilpasset opplæring» skal betegnes som universell 
opplæring eller universelt utformet opplæring. Videre foreslår utvalget at «spesialundervisning» skal 
betegnes som individuelt tilrettelagt opplæring. Utvalget uttaler at forslaget ikke skal innebære en 
endring av rettstilstanden. Dysleksi Norge er usikre på om de foreslåtte begrepene er treffende nok, 
og tror at dette kan bidra til misforståelser. 
  
I dag følger det av opplæringsloven § 1-3 at opplæringen skal «tilpassast evnene og føresetnadene 
hjå den enkelte eleven» innenfor fellesskapets rammer.  
I lovforslaget § 10-1 blir universell opplæring definert som at «opplæringa skal vere tilfredsstillande 
for flest mogleg utan individuell tilrettelegging».  
 
Utvalget skriver at tilpasset opplæring har en smal og en vid tilnærming. Den smale tilnærmingen er 
knyttet til oppfatningen av at tilpasning likestilles med konkrete tiltak, metoder og bestemte måter å 
organisere opplæringen på. Dette innebærer ofte tiltak ovenfor den enkelte elev. Den vide 
tilnærmingen innebærer en pedagogisk plattform som preger hele skolens virksomhet. Denne 
tilnærmingen krever en overordnet strategi for skolens virksomhet og retter seg dermed mot alle 
elevene. Utvalget mener at tilpasset opplæring i vid forstand kan betegnes som universell opplæring, 
og at dette er i tråd med den politiske intensjonen. Utvalget skriver også at målet med «universell 
opplæring» er å nå som mange som mulig. Dette vil si at skolen skal, så langt det er mulig, legger opp 
opplæringen slik at den skal favne alle elevene i et fellesskap. Det presiseres at det motsatte vil være 
å fokusere på tiltak ovenfor den enkelte elev. Universell opplæring vil dermed være hovedløsningen, 
mens der det er behov for annet opplegg skal dette gis gjennom individuelt tilrettelagt opplæring. 
Utvalget presiserer at denne endringen ikke skal endre rettstilstanden, men harmonerer 
betegnelsene i lovgivningen. 
 
Dysleksi Norge leser forslaget slik at avgrensingen mot «individuell tilrettelegging» i lovforslagets 
bestemmelse om universell opplæring, er ment som en avgrensning mot det nye begrepet for 
spesialundervisning, nemlig individuell tilrettelegging. Dermed er det heller ingen endring i 
rettstilstanden. Samtidig redegjøres det i lovforslaget for at universell opplæring ikke skal innebære 
tilpasset opplæring i snever forstand med tiltak rettet mot den enkelte elev. Det er en snever 
forståelse av pedagogikk og lærerens arbeidsmåter. En avgjørende del av tilpasset opplæring er 
tiltak som retter seg mot den enkelte elev, selv når tilbudet er utformet universelt. Dette forutsetter 
at læreren har handlingsrom til å tilpasse for den enkelte på en god måte, også med tiltak som retter 
seg mot enkeltelever. Dysleksi Norge er bekymret for at forslaget er egnet til betydelige 
misforståelser.  
 
Dysleksi Norge forstår det slik at et hensyn var å tydeliggjøre at tilpasset opplæring er en plikt skolen 
har til å tilpasse innenfor sine ordinære rammer og ikke en individuell rettighet der det kan stilles 
konkrete krav for opplæringen til den enkelte elev. Etter Dysleksi Norges syn er det i tilfelle dette 
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som bør presiseres. Dette forslaget er istedet egnet til å redusere lærerens handlingsrom og gi 
eleven et dårligere tilbud.  
 
Et konkret eksempel vil være at dersom en skole sørger for en maskinpark der tekst til tale løsninger 
og stavestøtte er integrert, er det universell opplæring. De elevene som trenger det, kan benytte seg 
av det. Men hva med eleven som trenger utvidet stavekontroll, lydbøker eller tilrettelagte prøver? 
Dette er tiltak som retter seg mot den enkelte elev, og der eleven med dagens regelverk ikke trenger 
et vedtak om spesialundervisning. Dersom intensjonen ikke er at slike tiltak skal forutsette et vedtak 
for den enkelte elev, er den foreslåtte lovteksten egnet til misforståelser. Dersom formuleringen «... 
opplæringa skal vere tilfredsstillande for flest mogleg utan individuell tilrettelegging», ikke skal 
forstås som at individuelle tiltak forutsetter et enkeltvedtak, må det klargjøres. I NOU-en fremgår det 
at universell opplæring ikke skal innebære tiltak som retter seg mot den enkelte elev, men det 
fremgår også at rettstilstanden ikke er endret. Det har vært påpekt at den tidligere opplæringsloven 
har vært omfangsrik og supplert med en rekke tolkninger i veiledninger og rundskriv, noe som i sum 
har gjort regelverket komplisert og uoversiktlig. Bestemmelsene om universell opplæring og 
individuell tilrettelegging bidrar ikke til klargjøringer. 
 
Noe av det som kjennetegner elever med spesifikke lærevansker som klarer seg fint i dag, er at de får 
bruke datahjelpemidler og andre kompenserende tiltak som er tilpasset deres behov. Slike 
individuelt rettede tiltak er også ofte grunnen til at de ikke trenger spesialundervisning. Dysleksi 
Norge er bekymret for at denne lovbestemmelsen vil føre til en markant økning av elever som 
trenger vedtak om spesialundervisning. Det er en uheldig utvikling og stikk i strid med politiske 
intensjoner om å redusere behovet for spesialundervisning. 
 
Dysleksi Norge mener at det mest problematiske i forslaget er begrepet «individuell tilrettelegging». I 
dag er dette et innarbeidet begrep som brukes om alle former for tilrettelegging som retter seg mot 
den enkelte elev. Ofte sier man at elever med spesifikke lærevansker ikke nødvendigvis trenger 
spesialundervisning, men de trenger individuell tilrettelegging. Dysleksi Norge setter spørsmålstegn 
ved om ordet «spesialundervisning» er stigmatiserende i seg selv, eller om det er følelsen av å bli 
segregert fra klassefellesskapet og kanskje motta tiltak som ikke treffer, som er stigmatiserende. 
Spesialundervisning kan også ordnes på en inkluderende måte, og det er kanskje praksis, og ikke 
begrepsbruk, som behøver fornyelse. Dysleksi Norge mener at begrepet individuelt tilrettelagt 
opplæring ikke er treffende. Dysleksi Norge foreslår å beholde begrepet spesialundervisning (§ 10-4. 
Vedtak om spesialundervisning) eventuelt finne et annet begrep som ikke bidrar til misforståelser. 
 
Dysleksi Norge mener at lovteksten om universell opplæring og individuell tilrettelegging er egnet 
til misforståelser. Dysleksi Norge mener det bør vurderes på nytt om begrepene trenger fornyelse 
og hva som eventuelt vil være treffende nok. 
 
Utredning som en del av sakkyndig vurdering 
Tidligere fremgikk det at utredning av eventuelle lærevansker skulle inngå i den sakkyndige 
vurderingen. Dette punktet er tatt ut av lovforslaget. Det er helt nødvendig at utredning av 
eventuelle lærevansker er en del av en sakkyndig vurdering.  
Dysleksi Norge er sterkt kritisk til at dette punktet er tatt ut av det nye lovforslaget. 
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Aktivitetsplikt (§10-2) - forsterka innsats 
Lovforslagets § 10-2, plikt til å sikre tilfredsstillende utbytte av opplæringen, er i hovedsak en 
videreføring av dagens lov §§ 1-3, 1-4 og 5-4 første ledd. Utvalget mener at elever som ikke oppnår 
forventede læringsresultater, må gis forsterket opplæring som en del av den universelle 
opplæringen.  
 
Lovforslagets tredje ledd første punkt delvis erstatter dagens innhold i § 1-4 første ledd om tidlig 
innsats og intensiv opplæring. Bestemmelsen viderefører at elever som trenger det, raskt skal få 
forsterket innsats i form av målrettet opplæring, slik at forventet progresjon blir nådd. Utvalget 
mener at dette vil kunne forhindre at elevens utfordringer får utviklet seg og bli mer alvorlige. 
Utvalget foreslår at betegnelsen «forsterket innsats» innføres som ny betegnelse. 
 
Utvalget presiserer at forsterket innsats må avgrenses mot individuell tilrettelagt opplæring ved at 
førstnevnte ikke skal være en individuell rettighet, og at tiltakene ikke krever sakkyndig vurdering 
eller annen omfattende saksbehandling. Dersom en elev ikke får tilfredsstillende utbytte av 
opplæringen til tross for forsterket innsats etter lovforslagets § 10-2, vil eleven ha rett på individuelt 
tilrettelagt opplæring etter § 10-3.  
 
Videre foreslår utvalget en endring om at plikten skal gjelde ovenfor elever på alle trinn og all 
opplæring. Begrunnelsen deres er at mange elever kan, av ulike grunner, ha behov for tett 
oppfølging i kortere eller lengre perioder uavhengig av hvilket trinn de går på. Utvalget mener derfor 
at forsterket innsats ikke skal være forbeholdt elever på de laveste trinnene samt ikke begrenses til 
lesing, skriving og regning, men gjelde all opplæring.  
 
Dysleksi Norge er enig i at forsterket opplæring skal gjelde ovenfor alle trinn og gjelde all 
opplæring. Likevel er vi bekymret for at signalene om viktigheten av fokus på de grunnleggende 
ferdighetene, i de tidlige klassetrinnene, blir helt borte. Dysleksi Norge mener viktigheten av dette 
bør presiseres. 
 
Dysleksi Norge vil understreke utfordringene knyttet til formuleringen i §10-1 Universell opplæring, 
også her. Det står i forslaget at tiltak under forsterka innsats skal skje innenfor den universelle 
opplæringen. Dersom formuleringen «... tilfredsstillande for flest mogleg utan individuell 
tilrettelegging» begrenses til tiltak som ikke er rettet mot enkeltelever, vil dette også påvirke §10-2 
om forsterka innsats. Det vil isåfall bety forsterka, men ikke individuelt rettede, tiltak. 
 
Dysleksi Norge støtter forslaget om en aktivitetsplikt for å sikre tilfredsstillende utbytte.  
Dysleksi Norge mener det er nødvendig med en tydeligere sammenheng mellom retten til 
spesialundervisning og plikten til forsterka innsats. Slik forslaget står nå vil utredning av eventuelle 
lærevansker først være en del av den sakkyndige vurderingen som skal ta stilling til et eventuelt 
vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring.  
 
Dersom intensjonen om en aktivitetsplikt for skolene skal fungere slik at flere elever får hjelp 
innenfor skolens ordinære rammer, er det helt avgjørende at tiltakene baserer seg på kunnskap om 
elevens eventuelle lærevansker. Det betyr at eleven må utredes på et tidligere tidspunkt og som en 
del av den forsterka innsatsen. Dersom det ikke skjer er det en risiko for at den forsterka innsatsen i 
realiteten fører til forsinka innsats. 
 
Dysleksi Norge foreslår en egen lovbestemmelse om utredning, under aktivitetsplikten. Dette 
redegjøres for i det følgende. 
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Utredning som en egen lovbestemmelse under aktivitetsplikten (§10-2) 
I forslaget til ny opplæringslov foreslår utvalget å opprettholde loven om at retten til utredning skal 
skje i forbindelse med den sakkyndige vurderingen som er ment til å ta stilling til om eleven trenger 
enkeltvedtak om spesialundervisning eller ikke.   
 
Dysleksi Norge vil først påpeke den vesentlige forskjellen mellom en utredning og en sakkyndig 
vurdering. 
 
En utredning innebærer ulike typer kartleggingstester for å bekrefte, eller avkrefte en diagnose. 
En sakkyndig vurdering er mer omfattende, og skal ta stilling til om eleven har et tilfredsstillende 
utbytte av tilbudet som gis, ta stilling til et eventuelt behov for spesialundervisning, hva som er 
realistiske opplæringsmål; og en utredning av eventuelle lærevansker. I tillegg skal det fattes et 
enkeltvedtak basert på anbefalingene i den sakkyndige vurderingen, med alt det innebærer av 
forvaltningsrettslige regler. 
 
Elever med spesifikke lærevansker (dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker) er like 
forskjellige fra hverandre som andre elever. Noen er skoleflinke og faglig sterke, andre har store 
skolefaglige utfordringer. Etter dagens lovverk og det nye lovforslaget, skal alle disse gjennom den 
samme vurderingen: Har de et tilfredsstillende utbytte? Hva er realistiske opplæringsmål? Trenger de 
spesialundervisning? 
 
For elevene med store skolefaglige utfordringene er bestemmelsen om spesialundervisning med en 
sakkyndig vurdering, egne opplæringsmål og et enkeltvedtak som kan påklages, viktig. Men for en 
god del elever trenger ikke tiltakene å være så omfattende. Mange elever trenger først og fremst 
lydbøker, datahjelpemidler og tilrettelagt eksamen, i tillegg til en opplæring som for øvrig er god. For 
at tidlig innsats skal bli reell, er de helt avhengige av slike tiltak.  
 
De elevene som trenger de mindre omfattende tiltakene, vil imidlertid også trenge en utredning. 
Ikke alle elever med spesifikke lærevansker trenger en sakkyndig vurdering, men de trenger en 
utredning som bekrefter hvilke lærevansker eleven har slik at de riktige tiltakene kan settes i gang.  
Grunnen til dette er at spesifikke lærevansker er vedvarende, noe som betyr at elevene må få 
kompensere. Dersom de strever av andre årsaker, er det mer naturlig å sette inn andre tiltak. En 
utredning som enten bekrefter eller avkrefter en spesifikk lærevanske er derfor avgjørende for å 
sette i gang med riktige tiltak. 
 
Å sette i gang med mangelfulle tiltak, feil tiltak, eller ingen tiltak i det hele tatt, vil ofte føre til at 
vanskene utvikler seg til å bli større og mer alvorlige. Det fører igjen til at disse elevene ofte får 
behov for spesialundervisning lenger ut i skoleløpet – som kunne vært unngått med tidlig innsats.  
Dette ser vi allerede: Få fanges opp tidlig – det gis mest spesialundervisning i de senere klassetrinn. 
 
Forslaget om at forholdsvis enkle tiltak skal kunne gis uten en sakkyndig vurdering, er dermed 
feilslått – med mindre man samtidig sørger for at elevene utredes for eventuelle lærevansker tidlig i 
skoleløpet og er uavhengig av retten til særskilt individuell tilrettelegging (tidligere 
spesialundervisning).  
 
Dysleksi Norge mener det er helt nødvendig med en bestemmelse om utredning av lærevansker, 
som er uavhengig av behovet for enkeltvedtak om særskilt individuell tilrettelegging. 
 
Dysleksi Norge forutsetter at det er ønskelig å identifisere behov for ekstra hjelp så tidlig som mulig, 
for så å følge opp med riktige tiltak. Dette er i all hovedsak et spørsmål om god pedagogikk og 
spesialpedagogikk, men må følge av skolens mandat og rettslige rammeverk. 
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Dersom forsterka innsats gis uten at eleven er utreda for eventuelle lærevansker, er det en betydelig 
risiko for at vansker forsterkes og at eleven går inn i en ond sirkel. Dersom en derimot sørger for en 
utredning som en del av skolens aktivitetsplikt, har man forutsetninger for å treffe bedre med 
tiltakene som gis under forsterka innsats. Utredningsarbeidet under forsterka innsats kan da også 
danne grunnlag for sakkyndighetsarbeidet der det er naturlig å vurdere et vedtak om individuell 
tilrettelegging/spesialundervisning. Tiltak i forsterka opplæring må ikke føre til en unødvendig 
forsinkelse for elever som trenger spesialundervisning. 
 
Noen steder har skoler utredningskompetanse. Dersom en tydeliggjør at utredning er en forutsetning 
for forsterka innsats, og åpner for at skoler kan gjennomføre utredninger der de innehar slik 
kompetanse, kan skolen sette i gang tiltak som f.eks. datahjelpemidler, lydbøker, fritak fra vurdering i 
sidemål og særskilt tilrettelagt eksamen, uten forsinkende saksbehandlingsregler i PPT. 
 
Utvalget foreslår å utvide PPTs ansvarsområde når det gjelder ansvaret for å hjelpe skolene i arbeidet 
med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Utvalget skriver at en forutsetning for at en elev 
skal få hjelp raskt, kan være at skolen får veiledning fra PPT om hvordan skolen kan legge 
opplæringen bedre til rette for elevene. Dette kan bidra til at færre elever trenger individuelt 
tilrettelagt opplæring, at de som trenger det, får raskere og riktigere hjelp, og at opplæringstilbudet 
til den enkelte elev blir bedre. Utvalget foreslår at PPT når det er behov for det, skal ha plikt til å gi 
råd til skolene om hvordan opplæringen kan organiseres og gjennomføres. Det betyr blant annet at 
PP-tjenesten skal gi råd og hjelp til skolen når det gjelder tilrettelegging av forsterket innsats til 
elever som ikke har de læringsresultatene som er forventet. Informasjonen fra denne fasen kan 
eventuelt danne grunnlag for en sakkyndig vurdering og for enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt 
opplæring. Støtten fra PPT må inkludere utredning av enkeltelever der det er nødvendig for å innfri 
skolens aktivitetsplikt. 
 
Det nye lovforslaget legger med andre ord i stor grad til rette for en slik praksis. Det er likevel en klar 
svakhet at det ikke fremgår tydelig at PPT skal utrede enkeltelever, uavhengig av behovet for 
individuell tilrettelegging/spesialundervisning. 
 
Rett til eller plikt til utredning? 
Skal utredning uavhengig av en sakkyndig vurdering reguleres rettslig gjennom en individuell 
rettighet eller skoleplikt, eller skal intensjonen fremgå av forarbeider og tolkninger? 
 
For Dysleksi Norges medlemmer er klare individuelle rettigheter en stor trygghet. Mange opplever at 
deres bekymringer ikke blir hørt og at tiltak blir satt inn for sent som en følge av at elevens 
eventuelle lærevanske blir påvist for sent. For dem er det viktig at utredning faktisk er noe du kan 
kreve.  
 
Spørsmålet om rettslig regulering handler om forholdet mellom hensynet til lærerens og skolens 
handlingsfrihet og elever med særskilte behov sine individuelle rettigheter. Dersom foreldres 
bekymringer resulterer i detaljerte ønsker og krav til hvordan opplæringen skal foregå, er det 
problematisk. Spørsmålet er om det er problematisk at foreldre eller eleven selv har en rett til å få 
vurdert om eleven har en spesifikke lærevansker, noe som i sin tur vil påvirke valget av tilrettelegging 
og tiltak for den enkelte elev. 
 

• Dysleksi Norge mener at det bør vurderes å gi foresatte/eleven en rett til å kreve en 
utredning av eventuelle lærevansker under §10-2. 

• Alternativt bør utredning formuleres som en delplikt under forsterka innsats §10-2.  
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I alle tilfeller må det fremgå tydelig at skolen både kan og bør utrede eventuelle lærevansker som en 
del av deres plikt til å sikre et tilfredsstillende utbytte, for å sikre tidlig innsats og redusere behovet 
for spesialundervisning.  
 
Et vedtak om spesialundervisning må i større grad forstås som et tiltak man treffer når det er 
nødvendig, og ikke et mål i seg selv. Dersom man mistenker at en elev har lærevansker, må skolen 
(eventuelt i samarbeid med PPT) straks utrede for så å sette inn tiltak under forsterka innsats. 
Dersom eleven likevel ikke får et tilfredsstillende utbytte, må en sakkyndig vurdering bygge videre på 
det arbeidet som er gjort under forsterka innsats, herunder en eventuell utredning, før et vedtak 
fattes. Det innebærer at sakkyndighets arbeidet blir mer effektivt og raskere fører til hjelp for eleven.  
 
KONKLUSJON: Den nye bestemmelsen som gir skolene en plikt til å sørge for tilfredsstillende utbytte 
er godt egnet til å gi lærerne det handlingsrommet de trenger for å gi god hjelp til elever med 
spesifikke lærevansker. Det forutsetter likevel to særskilt viktige ting: 
 

1. Formuleringen i universell opplæring må ikke begrense lærerens handlingsrom til å tilpasse 
for den enkelte elev, som i tilfelle vil gjelde som en begrensning også i hjemmelen om 
forsterka innsats. 

2. Bestemmelsen må suppleres med en bestemmelse om utredning av eventuelle lærevansker. 
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Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemidler (§10-10 og 10-11) 
Lovforslagets § 10-10 om fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemidler, gir elever rett til de tekniske 
hjelpemidlene de trenger for å få utbytte av opplæringen. Slik tilrettelegging kan blant annet, ifølge 
utvalget, omfatte hjelpemidler, inventar, teknisk utstyr og programvare. Det fremgår av utvalgets 
forslag at det også skal gis nødvendig hjelp for at elever som trenger slikt utstyr skal kunne bruke 
utstyret. 
 
Kommunen skal, både etter dagens lov og etter utvalgets forslag, i hovedsak dekke hjelpemidler som 
er nødvendig for å motta opplæring for å gjøre skolearbeidet. Skolehjelpemidler kan også dekkes av 
NAV etter folketrygdloven (ftrl.) § 10-7 første ledd bokstav a.  
Etter ftrl. Kap. 10 kan personer med varig og nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller 
lyd, ha rett på datahjelpemidler, programvare og annet utstyr. Formålet med bestemmelsene i 
kapittelet er å finansiere stønad til hjelpemidler som kan avhjelpe følgene av funksjonsnedsettelsen i 
arbeids- og dagliglivet. 
Etter dagens regelverk i oppll. (§ 9-3) har elever rett til å ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og 
læremidler. Dagens regelverk skiller mellom de pedagogiske hjelpemidler som skoleeier har ansvar 
for, og de tekniske hjelpemidlene som NAV Hjelpemiddelsentralen kan ha ansvar for.  
I tillegg følger det av Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning punkt 2.6 at dersom 
hjelpemiddelet ikke blir dekket av NAV, har skolen et såkalt «restansvar». 3 
Utvalget skriver i NOU 2019:23 at «når et hjelpemiddel ikke blir dekket av NAV, og hjelpemiddelet er 
nødvendig for at eleven skal få forsvarlig utbytte av opplæringen, har kommunen et restansvar. 
Videre mener utvalget at læremidler er for øvrig ikke omfattet av ftrl., og må dermed stilles til 
rådighet av kommunen.  
 
Dysleksi Norge forstår forslaget slik at skolenes restansvar blir tydeligere. Dysleksi Norge mener 
likevel at forholdet mellom rettighetene i de ulike rettsbestemmelsene er noe uklare. Det må fremgå 
klarere hva man legger i begrepene tekniske hjelpemidler, pedagogiske hjelpemidler, og læremidler. 
Dette er allerede en kilde til forvirring i dag. Ettersom eleven kan ha rett til slikt utstyr fra ulike 
instanser, er det en risiko for at elevene faller mellom to stoler. Det må fremgå helt tydelig at skolen 
har ansvar for det utstyret som ikke NAV dekker, og at gratis-prinsippet i alle tilfeller gjelder. Dersom 
eleven har behov for spesifikt utstyr for å få utbytte av opplæringen, skal de få tilgang til nevnte 
utstyr uten å selv måtte betale for det. 
 
Selv om utvalget foreslår at det skal gis nødvendig hjelp for at de elevene som trenger slikt utstyr skal 
kunne benytte seg av det, er ikke alle elever tilgodesett med en rett til opplæring i forslagets § 10-11. 
Dysleksi Norge ser ingen grunn til hvorfor ikke alle elever med behov for tekniske hjelpemidler skal 
ha rett på tekniske hjelpemidler og opplæring i bruk av hjelpemidlene etter § 10-11.  
 
Alternativ og supplerende kommunikasjon? 
Tidligere fremgikk det at elever som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for 
supplerende kommunikasjon, skal få benytte egne kommunikasjonsformer i opplæringen (§2-16). 
 
Dysleksi Norge stiller spørsmålstegn ved om utvalget går for langt i å forenkle lovverket når slike 
bestemmelser tas ut. Selv om elever med denne typen utfordringer er sikret i det nye lovforslaget 
blant annet med individuell tilrettelegging og forsterka innsats, vil vi bemerke at dette er en særlig 
utsatt elevgruppe som er helt avhengige av all den hjelpen de kan få. 
 

 
3 Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialundervisning. Hentet 03. juni 2020 fra 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.6/ 
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Dersom bestemmelser som den om ASK går ut, bør det vurderes å utarbeide veiledere om hvordan 
skoler kan tilrettelegge for barn med særskilte tilretteleggingsbehov. 
 
Kompetansekrav (§10-6) 
Etter dagens regelverk gjelder som hovedregel de samme formelle kravene til lærerkompetanse for 
spesialundervisning som for tilpasset opplæring. Utvalget har vurdert om opplæringsloven bør åpne 
for at assistenter kan «hjelpe til i opplæringen» slik loven gjør i dag. Utvalget mener det bør stilles 
strengere kompetansekrav og begrunner dette med at bruken av assistenttimer i spesialundervisning 
har økt betydelig og at bruken av assistenter sannsynligvis er en viktig årsak til at spesialundervisning 
ikke realiserer læringspotensialet til elevene.  
 
Dysleksi Norge støtter forslaget om kompetansekrav til de som skal gi individuelt tilrettelagt 
opplæring etter §10-3. 
 
Voksenopplæring (kapittel 17) 
Utvalget mener det er gode grunner til å utvide retten til videregående opplæring for voksne. Det er 
særlig uheldig at ungdommer i dag kan «bruke opp» den tidsbegrensende ungdomsretten uten å 
oppnå studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen planlagt sluttkompetanse. Utvalget foreslår 
derfor at de som har «brukt opp» ungdomsretten uten å oppnå slik kompetanse, får rett til 
videregående opplæring særskilt organisert for voksne. Utvalget foreslår samtidig at den nedre 
aldersgrensen for voksenretten til videregående opplæring fjernes, slik at man ikke risikerer å måtte 
vente for å kunne fortsette eller ta opp videregående opplæring. Det innebærer at voksne ned til 19 
år kan få rett til videregående opplæring som voksne. 
 
 Utvalget mener at en av hovedutfordringene med dagens regler om grunnopplæring for voksne, er 
at det er uklart hva som gjelder. Selve lovteksten i er knapp. Forarbeidene, rundskriv og tolknings-
uttalelser må brukes for å finne fram til hva som gjelder. Utvalget foreslår å klargjøre hva som gjelder 
ved at flere av de tolkningene som er lagt til grunn i forarbeidene og rundskrivet, tas inn i loven.  
 
Dysleksi Norge støtter forslagene. 
 
Dagens regelverk om tilpasset opplæring (§ 1-3) gjelder i dag også for grunnskoleopplæring og 
videregående opplæring særskilt organisert for voksne. Utvalget foreslår at dette kravet erstattes av 
at opplæringen skal være universell og at det lovfestet at reglene om universell opplæring for barn 
og unge også gjelder for grunnopplæringen for voksne. Utvalget foreslår ikke å innføre krav om 
forsterket innsats overfor voksne. 
 
Dysleksi Norge mener at forsterket innsats også må gjelde for voksne. En plikt til å sørge for 
tilfredsstillende utbytte er minst like relevant for voksne, uten forsinkende saksbehandlingsregler 
der de ikke er nødvendige. Det er viktig at man også forstår at tidlig innsats er relevant for voksne. 
Den tidlige innsatsen vil da handle om å sette inn tiltak straks en vanske mistenkes.  
 
Det følger av dagens opplæringslov § 4A-2 første ledd at voksne i grunnskoleopplæringen har rett til 
spesialundervisning etter samme regler som barn og unge. Utvalget foreslår at denne retten 
videreføres slik at voksne elever i grunnskoleopplæringen får rett til individuelt tilrettelagt opplæring, 
fysisk tilrettelegging og personlig assistanse etter samme regler som barn og unge. 
 
Voksne som får videregående opplæring i tilbud som er særskilt organisert for voksne, har etter 
dagens opplæringslov ikke rett til spesialundervisning. Utvalget foreslår å lovfeste en rett til 
individuell tilrettelegging når slik tilrettelegging er nødvendig for at den voksne skal få forsvarlig 
opplæring. Dette vil ifølge utvalget en helhetsvurdering av om og i så fall hvilken tilrettelegging som 
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er nødvendig for at opplæringen skal bli forsvarlig. I vurderingen skal fylkeskommunen ta hensyn til 
forutsetningene til den enkelte voksne, muligheten for faglig utbytte og hvilke ressurser som kreves, 
når det skal avgjøres om og hva slags tilrettelegging den voksne skal få.  
 
Dysleksi Norge støtter forslaget om å lovfeste en rett til individuell tilrettelegging også får voksne 
som får videregående opplæring. 
Dysleksi Norge vil bemerke at de samme dilemmaene knyttet til begrepsbruken universell 
opplæring avgrenset mot individuell tilrettelegging gjelder her. 

 

Konklusjon 
 

Avslutningsvis vil Dysleksi Norge berømme utvalget for et omfattende og ryddig forslag. Ett av 
målene til utvalget har vært å klargjøre hva som gjelder i selve lovteksten, slik at innholdet i 
bestemmelsen i størst mulig grad skal være mulig å forstå uten å oppsøke andre kilder.  
 
Utvalget har også hatt som mål å få bedre sammenheng mellom reglene som gjelder for grunnskolen 
og videregående opplæring. Samt foreta en opprydning i strukturen i regelverket.  
 
Dysleksi Norge mener lovforslaget er mer ryddig enn dagens lov og i det store og hele inneholder 
mange forbedringer, men med de merknader/presiseringer som er redegjort i dette høringssvaret. 
 
Dysleksi Norge vil også bemerke at vårt høringssvar forutsetter at rettighetene som i dag fremgår av 
forskrift vil videreføres. I den forbindelse må også fritaksmuligheter i fremmedspråk forskriftsfestes 
(ref. eget høringsarbeid des 2019).  
 
 
Vennlig hilsen 
Knut Rinden, leder 
Caroline Sole, generalsekretær 


