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Spesialundervisning har fått mye oppmerksomhet i 2018.
Det skyldes blant annet arbeidet til to regjeringsoppnevnte
ekspertutvalg og nyheten om en stortingsmelding om tidlig
innsats i 2019. Vi kan derfor forvente endringer i tilbudet til
barn og unge med særlige opplæringsbehov.
Denne brosjyren gir et kort innblikk i hva Statped er og vår
rolle i opplæringssektoren.
Vi peker på gevinstene ved å ha spisskompetansen på det
spesialpedagogiske feltet samlet i én nasjonal etat.
God lesning
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Enstemmig
vedtak om en nasjonal etat
I 2011 vedtok et enstemmig storting å omorganisere
elleve kompetansesentre til dagens Statped. Nå foreslår to
ekspertutvalg å gå tilbake til en desentralisert organisering.
Kommuner og fylkeskommuner har
ansvar for å gi sine innbyggere tilpasset
og inkluderende opplæring.
Som et supplement til det
kommunale apparatet finnes et statlig
spesialpedagogisk støttesystem
med spisskompetanse på ulike felt.
Dette var lenge organisert som elleve
kompetansesentre. En slik desentralisert
organisering hadde noen klare ulemper,
som blant annet blir pekt på i Meld. St. 18
(2010–2011) Læring og fellesskap:

4

►►

De som bodde langt fra et senter, 		
hadde liten eller ingen tilgang til 		
tjenestene.

►►

Sentrene ga ulike tjenester, selv 		
om de arbeidet innenfor samme
fagområde.

►►

Sentrene var i hovedsak ettfaglige
og hadde kompetanse på få felt.

►►

Brukere med sammensatte vansker 		
måtte forholde seg til flere sentre.

►►

►►

►►

►►

Tilgangen til tjenestene var gjerne 		
tilfeldig og basert på henvendelser 		
til enkeltansatte.

Målet med ny organisering var
►►

å sikre likeverdige og godt 			
koordinerte tjenester i hele landet

Kompetansemiljøene var små
og spredte.

►►

en helhetlig og flerfaglig tilnærming 		
til barn, unge og voksne

Mange kjente ikke til sentrenes 		
tjenester.

►►

at kommuner og fylkeskommuner 		
kunne forholde seg til én aktør

Det var vanskelig å etablere en
felles strategi for forskning.

Politikerne tok disse ulempene på
alvor og vedtok i 2011 å organisere
støttesystemet som én nasjonal etat.

I 2013 ble Statped opprettet og fikk
fire år til å etablere og omstille seg.
I 2017 konkluderte både
Utdanningsdirektoratet og
Kunnskapsdepartementet med at
målene for omstillingen er nådd.
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Mange utredninger på få år
På fem år har fem ulike utvalg vurdert Statpeds rolle og funksjon.
De har ulike innfallsvinkler og faktagrunnlag for å svare på
utfordringer i samfunnet. Dermed spriker også anbefalingene om
hvordan Statpeds oppgaver skal løses.
Statped har de siste årene blitt omtalt
i følgende rapporter:
►►
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Kriterier for god kommunestruktur 		
(desember 2014).

►►

Å høre til – virkemidler for et trygt 		
psykososialt miljø (mars 2015).

►►

Kunnskapssektoren sett utenfra 		
(januar 2016).

►►

Regionreformen – desentralisering 		
av oppgaver fra staten til 			
fylkeskommunene (februar 2018).

►►

Inkluderende fellesskap for barn
og unge (april 2018).

Hagen og Nordahl
To utvalg leverte sine forslag med få
måneders mellomrom i 2018.
Professor Terje P. Hagen har ledet en
ekspertgruppe som ser på regionreformen
og desentralisering av oppgaver fra
staten til fylkeskommunene.
Utvalget foreslår å legge ned
Statped og overføre oppgaver og
midler til fylkeskommunene.
Professor Thomas Nordahl har ledet
en ekspertgruppe for barn og unge
med behov for særskilt tilrettelegging.
Nordahl vil overføre ressurser fra PPT
og Statped til kommunale pedagogiske
veiledningstjenester tilknyttet skoler
og barnehager.

Utfordringene som beskrives av Hagen
og Nordahl, vil for Statpeds del bli fulgt
opp i en stortingsmelding om tidlig
innsats som legges fram i 2019.

Skaper uro
Direktør Tone Mørk i Statped er kritisk
til å utsette svært sårbare grupper for
stadige trusler om at støtteapparatet
skal omorganiseres. Det skaper uro
og mangel på forutsigbarhet.

Setter grupper opp
mot hverandre
Mørk advarer også mot å sette sårbare
grupper opp mot hverandre.
Dette skjedde blant annet i NOU-en
Å høre til, virkemidler for et trygt
psykososialt miljø i 2015.
Der foreslo utvalget å overføre 300
stillinger fra Statped til PPT for å styrke
arbeidet med det psykososiale miljøet.

– Det burde ikke være så enkelt å
utsette de som trenger de mest
omfattende tiltakene, for den største
uforutsigbarheten, påpeker Mørk.
Hun mener det er et paradoks at ulike
utvalg har forskjellige løsninger for
hvordan støttesystemer rundt brukere
skal være organiserte. Statped blir
foreslått omorganisert før det er
evaluert hvilken effekt omstillingen
har hatt for brukerne.
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Nødvendig å ha

kompetansen samlet

Det er få utdanningstilbud og et svakt rekrutteringsgrunnlag
innenfor de fleste av Statpeds fagområder. Både kommunale og
fylkeskommunale PP-tjenester og Statped har utfordringer med å
rekruttere fagpersoner.
Mange ansatte i Statped har en sjelden
kompetanse som få andre i landet har.
På enkelte områder har Statped færre
enn ti fagpersoner. Ved at Statped
betjener hele Norge, får brukerne et
likeverdig tilbud uavhengig av hvor
de bor.
Slik var det ikke før. Fram til 2012 måtte
brukere benytte ulike kompetansesentre
og selv ta ansvar for helhetlig og
flerfaglig oppfølging. I dag jobber
Statpeds fagpersoner på tvers av
regioner og fagområder ved behov.

Risikerer svekket tilbud
Barn og unge med særlige
opplæringsbehov har gjerne
sjeldne diagnoser som er ukjente
for de fleste – også for ansatte i det
spesialpedagogiske feltet.
Å overføre stillinger fra Statped til
kommunene eller fylkeskommunene kan
svekke situasjonen til dem med store,
vedvarende og spesielle behov.
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Brukerne risikerer at tjenestetilbudet
avhenger av hvor de bor i landet.
Det vil i så fall gå på bekostning av et
likeverdig tjenestetilbud.

JNCL
Et eksempel på en sjelden diagnose er
Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose
(JNCL). Dette er en arvelig nevrologisk
sykdom som rammer synet og mange
andre funksjoner. Cirka 35 personer har
denne diagnosen i Norge.
Personer med JNCL opplever gradvis
redusert syn som ender med blindhet,
økende lære- og konsentrasjonsvansker,
epilepsi, språkvansker og manglende
kontroll over muskler. De trenger
mange tilrettelegginger, ikke minst i
opplæringen. Statped bistår kommunene
med dette.
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Urealistisk
Med en liten brukergruppe og få
personer med spisskompetanse er det
urealistisk å ha kompetansemiljø mange
steder. Alle brukere med JNCL får
dermed bistand fra et fagmiljø i Statped
i samarbeid med regionen de bor i.
For brukerne er det likevel irrelevant
hvor fagfolkene holder til – de forholder
seg til ett Statped og får tjenester der
de bor.

Statped er med på

inkluderingsdugnaden
Inkludering lønner seg for den enkelte og for samfunnet. Det trengs
spisskompetanse for å skape gode og inkluderende læringsmiljø for
barn med sjeldne og sammensatte utfordringer.
Inkludering er en verdi vi setter høyt
i Norge. Det er tverrpolitisk enighet om at
alle skal få være en del av fellesskapet
i barnehage, skole, utdanning, arbeid og
fritid. Dette øker muligheten for at flere
kan bidra aktivt i samfunnet gjennom
hele livet.
I regjeringsplattformen foreslår Solbergregjeringen en inkluderingsdugnad for å
få flere inn i arbeidslivet.
Regjeringen har konkrete mål om at det
skal ansettes flere personer med nedsatt
funksjonsevne.

Mandat og mål
Statped bidrar til inkludering.
I målbildet (strategidokument)
for 2017–2022 står det:
«Statpeds samfunnsmandat er å
bidra til at barn, unge og voksne
med særskilte opplæringsbehov
best mulig kan mestre eget liv og
være aktive deltakere i utdanning,
arbeid og samfunnsliv.»
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Spisskompetanse
nødvendig

Universell utforming
er viktig

Inkludering må starte når barna
er små. Statped mener derfor at
inkludering må bli sterkere vektlagt i
spesialpedagogikken og i alle ledd
i opplæringssektoren.

God universell utforming er nødvendig
for å skape tilrettelagte og inkluderende
læringsmiljø. Statped bistår
samarbeidspartene i å gjøre produkter
og omgivelser tilgjengelige for alle.

Spisskompetanse er nødvendig
når barnehager og skoler skal
tilrettelegge for barn og unge med
sjeldne og sammensatte utfordringer.
Det er både krevende og dyrt for
kommuner og fylkeskommuner å ha
all spisskompetanse selv. På små og
sjeldne felt er det også få personer som
har relevant kompetanse her til lands.

Eksempler på universell utforming er at
gode lytteforhold er nødvendig for elever
med hørselsvansker, samtidig som det
er godt for alle. Elever med lese- og
skrivevansker trenger tekster med gode
kontraster og lettleste fonter, samtidig
som dette er gunstig for alle.

Dette er også noe av bakgrunnen
for at et samlet storting i 2011
vedtok å opprette Statped som en
nasjonal etat som bistår kommuner
og fylkeskommuner med råd
og veiledning ved behov.
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Case
Brage har ikke verbalspråk og bruker øyestyrt talemaskin for å kommunisere.
Likevel har det aldri vært et tema at han ikke skal være fullt inkludert
i ungdomsskoleklassen. Spisskompetanse er nødvendig for å skape et
inkluderende læringsmiljø for Brage og andre barn med sammensatte utfordringer.
Statped har bistått PPT i dette arbeid, blant annet gjennom å gi råd og veiledning.
13
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Bidreg til

DIGITALISERING
Regjeringa sin
digitaliseringsstrategi for
grunnopplæringa peiker ut
retninga for IKT i skolen dei
neste fire åra. Statped er
særskilt nemnd i strategien.
Strategien blei lansert hausten 2017.
Tiltaka skal bidra til at skolen nyttar
digitale hjelpemiddel betre og rustar
elevane til å leve godt no og i framtida.
Statped målber stemmene til elevar som
treng ein tilrettelagd opplæringssituasjon.
Etaten er difor særskilt nemnd i strategien:

«Det er viktig at også Statpeds
kompetanse og veiledningsapparat
sees i sammenheng med øvrig
arbeid for digitalisering av sektoren
og utnyttes til å øke kompetansen
i sektoren om hvordan digitale
læremidler og hjelpemidler kan
bidra til økt inkludering».
Statped har eit tverrfagleg miljø som
utviklar og spreier kunnskap om bruk
av digitale læremiddel. Miljøet har
spisskompetanse både på teknologi
og spesialpedagogikk.
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Avstand inga hindring
Virtuelle klasserom, rådgiving over video, digitale kurs, webinar og
e-læring. Statped nyttar i aukande grad digitale løysingar for å gi
effektive tenester til heile landet.
Statped blir stadig meir digital og brukar
teknologi for å samhandle enda betre
med samarbeidspartar og andre.
►►

►►

►►
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Forelesingar frå store konferansar 		
blir strøymde gratis over nett slik at
innhaldet når flest mogleg.
Etterutdanning for PPT i tema som 		
fleirspråklegheit og spesifikke språk-		
vanskar skjer som e-læring slik at det
er enkelt og rimeleg å delta.
Stadig meir rådgiving skjer via video.

►►

Kvar veke samlar Statped elevar 		
som nyttar teiknspråk i eit virtuelt
klasserom slik at dei får møte
kvarandre og ha kontinuitet
i språkopplæringa.

►►

Statped tilrettelegg skolelydbøker og
andre digitale læringsressursar.

►►

Nettsida statped.no er ei dør inn til 		
læringsressursar, fagartiklar, 			
informasjon om ulike fagområde og 		
tema som inkludering, tidleg innsats 		
og universell utforming.

Alle statlege verksemder
har felles føringar om
å digitalisere arbeidsprosessar og tenester.
Statped legg difor stor
vekt på digitalisering
og ser dette som det
viktigaste verkemiddelet
for å utvikle brukarnære
tenester.
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Teknologi fremmer
INKLUDERING
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Teknologi kan fremme inkludering. Nettbrett og interaktiv tavle
bidrar til at alle i klasserommet bruker de samme verktøyene,
men på forskjellig måte og med ulik tilpassing og tilrettelegging.

Statped gir råd om hvordan barnehager
og skoler skal bruke teknologi på en
inkluderende måte.

Når alle elever jobber med de samme
verktøyene, er det lettere å inkludere
barn med særlige behov.

Den digitale utviklingen har skapt
muligheter for barn og unge med særlige
behov. Ordinære verktøy som nettbrett,
PC-er, apper og smartklokker, kan brukes
av alle, bare på forskjellig måte og med
ulik tilrettelegging. Vanlige verktøy kan
med andre ord tilpasses slik at de blir
gode spesialpedagogiske verktøy.

Mange brukergrupper har fått nye
muligheter til å dele, samhandle,
utforske og kommunisere. På synsog hørselsfeltet har utviklingen av
datateknologi og digitale løsninger
gitt nye og store muligheter.
Det samme gjelder for barn og unge
med kognitive funksjonsnedsettelser.
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Case
For dyslektikere har teknologiutviklingen
nærmest vært et paradigmeskifte.
Aldri før har mulighetene for støtte
vært større for elever med lesevansker.
For noen er lesing en barriere mot
å tilegne seg kunnskap, men med
talesyntese kan elever lytte til teksten.
Talesyntese er programvare som avkoder digital tekst og leser den høyt.
Dette ligger for eksempel i
operativsystemet på en iPad.
Lydbøker gir tilgang til fag- og
skjønnlitteratur for elever som har
vansker med å lese en trykt bok.
Statped tilrettelegger fagbøker til
bruk i grunnopplæringen.
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Teknologi kan også støtte opp om
leseinnlæringen ved at elever skriver
med lydstøtte. Programvaren kan si
bokstavlyden på hver tast slik at eleven
får koplet bokstavlyd og bokstav.
Elever som har utfordringer med å lese,
kan ha vansker med å lære nye ord
og begrep. Apper som tankekart kan
da være nyttige for å skape mening og
hjelpe elevene til å planlegge, strukturere
og organisere ord og innhold.
Slike apper kan gi flere elever utbytte av
å delta i felles undervisning.
Teknologi kan med andre ord både bidra
til å skape et inkluderende læringsmiljø
og hjelpe elever med å kompensere
for vanskene.

21

TIDLIG INNSATS
Tidlig innsats har vært en nasjonal satsing i Statped i flere år.
Etaten har lagt stor vekt på å spre kunnskap om hvordan en kan gi
tidlig innsats til barn og unge med særlige behov. Straks-tilbud og
anonyme case-drøftinger med PPT er andre tiltak.
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Kunnskapsminister Jan Tore Sanner
legger i 2019 fram en stortingsmelding
om tidlig innsats. I spesialpedagogikken
vil tidlig innsats si å gi hjelp tidlig
i livet eller tidlig etter at en vanske er
oppdaget. Det kan hindre at vansken blir
unødvendig stor, eller at barn utvikler
tilleggsvansker.

God arbeidsfordeling
Ny organisering er ikke nødvendigvis
virkemiddelet for å få til tidlig innsats.
Ekspertutvalget ledet av Thomas
Nordahl har rett i at det er viktig
å komme raskt i gang med tidlig
innsats når noen henger etter. Vi må
imidlertid ha en organisering og en
arbeidsfordeling der spisskompetanse
kommer på banen – tidlig – når
vanskene er omfattende eller sjeldne.

kan dette forebygge vansker og være et
bidrag til tidlig innsats.
I et spesialpedagogisk perspektiv er det
viktig å skape et godt læringsmiljø rundt
barn med særlige behov.
Det handler om å ha en pedagogisk
praksis som inkluderer alle.
Teknologi og digitale læringsressurser
gir oss enorme muligheter til nettopp å
skape inkluderende læringsmiljø.

Straks-tilbud
Statped har straks-tilbud ved
nyoppdagede funksjonsnedsettelser
hos barn, unge og voksne. Brukere og
foreldre får et raskt tilbud i en akuttfase,
og Statped og kommunen finner en
hensiktsmessig måte å gå videre
med saken.

Læringsmiljø

Anonyme case-drøftinger

Tidlig innsats handler også om
å skape gode læringsmiljø.
I et allmennpedagogisk perspektiv

PPT har mulighet til å drøfte saker
anonymt med Statped. Slike casedrøftinger er også viktige bidrag
i arbeidet med tidlig innsats.
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Fleirfaglege og koordinerte tenester

Tenester i samfunnet kan ofte
verke fragmenterte og lite
koordinerte. Statped tar eit
ansvar for at brukarane ikkje
fell mellom to stolar, mellom
anna gjennom avtalebasert
samarbeid med helsesektoren,
kommunesektoren og NAV.
Om lag 80 prosent av kommunane
har inngått ein overordna avtale om
samarbeid med Statped. Heile 405
kommunar fekk tenester frå Statped
i 2017.

Helsesektoren
Nokre barn, unge og vaksne treng
spesialpedagogisk oppfølging etter
medisinsk behandling.
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Til dømes får personar med leppe-kjeveganespalte (LKG) bistand frå logoped
i tillegg til medisinsk oppfølging.
For at brukarane skal få eit heilskapleg
tilbod, har Statped rammeavtale med
dei fleste regionale helseføretaka og
nærare 50 samarbeidsavtalar med
helsesektoren. Avtalane er i hovudsak
mellom spesialisthelsetenesta og
spisskompetansemiljø i Statped.
Dei dekker særleg diagnosar innanfor
felta høyrsel, syn og språk-tale.

NAV
NAV og Statped har mange felles
brukargrupper og har difor inngått
rammeavtale. Målet er å utvikle tiltak
saman.Til dømes har NAV og Statped
arbeidd saman om kurs om alternativ
og supplerande kommunikasjon (ASK).
Personar som treng ASK, treng gjerne
både utstyr frå NAV og kunnskap om
pedagogisk bruk frå Statped.

Fleirfaglege tenester
Mange personar med særlege
opplæringsbehov har samansette
vanskar og treng fleirfaglege tenester.

Då Stortinget vedtok å samle det
statlege spesialpedagogiske tilbodet i ein
nasjonal etat, la det nettopp til rette for
fleirfageleg tilnærming.

Nærleik viktig
Bustad avgjer ikkje kven som får
tenester frå Statped. Alle har lik tilgang,
uavhengig av kor i landet ein bur.
Nærleik er eit viktig prinsipp når nokon
får bistand frå Statped. Tenestene blir
som oftast gitt der barna bur,
i barnehagen og i skulen.

Case
Kvart år blir det fødd kring 100-120 barn i Noreg med leppe-kjeve-ganespalte (LKG). Dei får ei tett og tverrfagleg oppfølging fram til dei er vaksne.
Logopedar i Statped er ei av faggruppene barna møter.
Eit avtalebasert samarbeid mellom instansar bidrar til eit godt koordinert
tenestetilbod til brukarane. Når eit barn med LKG vitjar logoped hos
Statped, er timen ofte koordinert med timeavtalar hos andre.
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Statped utviklar nye
tiltak og metodar
Statped utviklar tiltak og metodar om korleis ein kan legge til rette
opplæringa for barn og unge med særskilde behov. Oppdraga
kjem frå Utdanningsdirektoratet
Nasjonale satsingar på det
spesialpedagogiske feltet munnar
ofte ut i oppdragsbrev til Statped. Då
blir etaten beden om å prøve ut noko,
kompetanseheve nokon eller rette
særskild merksemd mot eit tema eller
fagfelt. Sidan 2011 har Statped fått
totalt elleve slike oppdrag.

ASK-oppdrag
Alternativ og supplerande
kommunikasjon (ASK) er tema
i det nyaste oppdraget, som kom frå
Utdanningsdirektoratet hausten 2017.
ASK er alt som hjelper ein person med
å kommunisere når talespråket ikkje
strekk til. Dei som treng ASK, er ei
samansett gruppe, og fagfeltet krev
både spesialisert og variert kompetanse.
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Brukarane treng ofte stor grad av
individuell tilrettelegging.
Statped opplever at kommunane treng
og etterspør meir kompetanse på ASK.
Dette er ei av årsakene til at ASK no er
blitt ei nasjonal satsing.
Statped løyser oppdraget mellom
anna ved å tilby rådgjevarar i PPT
etterutdanning i ASK, utvikle rettleiarar
og lage e-læring og opplæringspakkar
for brukarar og foreldre.

Ulike oppdrag

►►

pilotprosjekt for teiknspråk

Nokre av oppdraga Statped har fått 		
og løyst gjennom åra, er:

►►

strategi for etter- og vidareutdanning
av tilsette i PPT

►►

samordna foreldreopplæring

►►

følge opp rapport om
cochleaimplantat (CI)

►►

styrke kompetansen på alternativ
og supplerande kommunikasjon
i sektoren

►►

iverksette styrka deltidsopplæring 		
for døve og sterkt høyrselshemma 		
elevar

►►

tiltak for teiknspråk i grunnopplæringa

►►

utvikle tiltak for å skape inkluderande 		
læringsmiljø for elevar med utviklingshemming og store samansette
lærevanskar

Case
Elevar med utviklingshemming og store samansette lærevanskar blir
møtt med låge forventningar og mangelfull pedagogisk innsats
i skulen. Det kjem fram i stortingsmeldinga Læring og fellesskap frå
2010. Statped har utvikla tiltak som fremmer inkluderinga og aukar
læringsutbytet for desse barna. Det har skjedd i samarbeid med PPT
i form av pilotprosjekt i fleire barnehagar og skular rundt i landet.
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En sammensatt gruppe med

ulike behov
Case
Spisskompetanse er naudsynt
for å undervise vaksne som
er blinde, analfabetar og
minoritetsspråklege.
Azizollah Mohammadi har
lært seg å lese og skrive
punktskrift på norsk gjennom
eit samarbeid mellom
vaksenopplæringa i
Drammen og Statped.
Blinde med minoritetsspråkleg
bakgrunn utgjer ei lita
brukargruppe. Kommunane
har som oftast lita eller inga
erfaring med problemstillinga.
Å følge opp individa krev meir
28

enn vanleg synspedagogisk
kompetanse. Difor er det viktig
at kommunar og Statped
samarbeider om å følge
opp brukarane.
Kommunane står nærast
brukaren, medan Statped
bidrar med spisskompetanse.
I oppfølginga av Mohammadi
har Statped halde kurs for
aktuelle personar, bidratt til å
lage individuell opplæringsplan
og gitt råd, rettleiing og
opplæring til tilsette
i vaksenopplæringa.

Barn og unge med særlige
behov er en sammensatt
gruppe. Behovene varierer
mye, og dermed trengs det
også et stort mangfold av tiltak.
Regjeringens ekspertgruppe for
barn og unge med behov for særskilt
tilrettelegging peker på at 15 til 25
prosent av alle elever trenger ekstra
tilrettelegging. Utvalget foreslår
å overføre ressurser fra PPT og
Statped til kommunale pedagogiske
veiledningstjenester tilknyttet skoler
og barnehager.

hørselsnedsettelser og komplekse
og sammensatte vansker.

Bistand fra Statped
Det stiller ulike krav til kompetanse
å bistå en elev som henger litt etter
i matematikk, sammenlignet med det
å lære en elev med utviklingshemming
som er uten talespråk, å bruke
teknologiske hjelpemidler for
å kommunisere.
Dersom PP-tjenesten i en kommune eller
fylkeskommune kommer frem til at de
ikke har kompetanse, kan den få bistand
fra Statped.

Omfattende behov
Statped beskjeftiger seg i liten grad med
den store gruppen på 15 til 25 prosent
som ekspertgruppen peker på. Etaten
jobber i hovedsak med grupper med
omfattende og vedvarende behov for
tilpasninger. Brukerne er barn og unge
med døvblindhet, synshemminger,

Hvis mange stillinger overføres
fra Statped til kommunene, vil
skolesystemets kompetanse på elever
med sammensatte og omfattende
behov, bli svekket. Det er urealistisk å
bygge opp kompetanse i de over 400
kommunene i landet. Dette vil også være
krevende for elleve fylkeskommuner.
29

Viktige synergier
mellom forskning og praksis
Statped er tett på praksisfeltet og samarbeider med universiteter
og høgskoler. Det gir en unik mulighet til å utvikle ny kunnskap
om inkluderende praksiser for barn og unge med særlige
opplæringsbehov.
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Statped har føtter i to leire. På den
ene siden er etatens rådgivere tett på
praksisfeltet og i daglig kontakt med
barnehager, skoler og PPT. På den
andre siden samarbeider etaten med
universitets- og høgskolesektoren (UH)
om ulike oppgaver.

Et viktig oppdrag

Det gir Statped en særegen plass
i spennet mellom praksisfeltet og
forskningsfeltet og en sjelden mulighet til
å identifisere områder hvor det er behov
for ny kunnskap. Det gir også et helhetlig
perspektiv på spesialundervisningen,
noe som er viktig for å ivareta brukere
med særlige opplæringsbehov.

Arbeidet skjer gjerne i samarbeid med
UH-sektoren og barnehager og skoler.

Forsknings- og utviklingsarbeid er
viktig for Statped og et av oppdragene
til etaten. Arbeidet omfatter mindre
utviklingsprosjekt, doktorgradsarbeid
og deltakelse i internasjonale
forskningsprosjekt.

Eksempler på tema er mobbing, lese- og
skrivevansker, matematikkvansker, ASK,
stamming og psykisk helse. Det utvikles
også kunnskap om digitale læremidler
og nye undervisningsformer.

Synergier
Statped skaper synergieffekter ved å
være en aktør som både yter tjenester,
og som bidrar til å utvikle ny kunnskap.
Kontakten med praksisfeltet er viktig for
FoU-arbeidet, samtidig som resultater
fra FoU-arbeidet bidrar til å utvikle
tjenestene. Erfaringer fra tjenesteytingen
er viktige for å spre kunnskap og
kompetanse, og for å utvikle tilpassede
læremidler.

Case
Flere rådgivere i Statped har i sine doktorgradsarbeid
forsket på følgene av lette hørselstap. Funnene viser at
lette hørselstap ikke må bagatelliseres. Barn med slike
utfordringer har større sosiale vansker og gjør det
dårligere på skolen enn elever med større hørselstap.
Dette er viktig kunnskap som rådgivere tar med seg
i både tjenesteyting og kompetansespredning.
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Tett dialog
MED BRUKARANE
Brukarmedverknad er viktig
for Statped. Innspel frå
brukarane er verdifulle når
Statped utviklar relevante
tenester. Etaten har difor sett
brukarmedverknad i system.
Brukarorganisasjonane peiker sjølve
ut representantar som jamleg møter
Statped i formelle fora både nasjonalt,
regionalt og på fagområda. I tillegg tar
representantane uformell kontakt – og
blir lytta til.

Sett i system
Brukarorganisasjonane er
systematisk representerte i dialogen
med Statped. Ein slik systematikk
i brukarmedverknaden kan bli krevjande å
få til i fylkeskommunar eller kommunar viss
oppgåvene til Statped blir desentraliserte.
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Det er krevjande å rekruttere
brukarrepresentantar, og dei
representerer ofte små grupper
av brukarar og organisasjonar.

Ungdomspanel
Brukarrepresentantane er både
vaktbikkje og samarbeidspart. Dei er
viktige sparringspartar i vidareutviklinga
av tenester som brukarane treng.
Stemmene til ungdommar er
særleg viktige. Statped har difor eit
ungdomspanel med sju ungdommar
frå ulike brukarorganisasjonar.

Gagnar begge partar
Sverre Fuglerud og Anders Hegre er
røynde brukarrepresentantar og rosar
Statped for å legge godt til rette for
brukarmedverknad.

– Systemet er veldig bra, med brei
representasjon og brukarmedverknad
på alle nivå, seier Sverre Fuglerud frå
Norges Blindeforbund.
Anders Hegre frå Hørselshemmedes
Landsforbund meiner Statped er eit
førebilete for andre.
– Leiinga prioriterer brukarmedverknad
og har satt han i eit godt system,
seier Hegre.

Brukarrepresentantane opplever at
Statped lyttar også når dei tar kontakt
utanom dei formelle strukturane.
Fuglerud trur slik erfaringsutveksling
gagnar begge partar fordi Statped
og organisasjonane ofte sit på ulik
informasjon i politiske saker eller
forvaltningsmessige prosessar.
– Eg får raskt svar og opplever at
leiinga er svært tilgjengeleg,
seier Fuglerud.
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Systemretta arbeid
Statped jobbar systemretta. Det skjer ved å kompetanseheve
samarbeidspartar og arbeide med systemet rundt individ.
Systemarbeid tar ikkje utgangspunkt i ein
namngitt person, men er eit arbeid som
handlar om å endre praksis og kultur.
Det er arbeidsformer som til sjuande
og sist kjem brukarar til gode, enten
fordi nokon har fått auka kompetanse
på eit felt, eller fordi det er skapt eit
inkluderande og tilrettelagt arbeidsmiljø.

Kompetansepartnar for PPT
PPT og Statped er nære
samarbeidspartar med ulike roller
og kompetanse. Statped er ein
kompetansepartnar for rådgjevarane
i PPT. Dei fem siste åra har Statped hatt
eit nasjonalt oppdrag om å tilby etterog vidareutdanning for PP-tenesta.
Regionale konferansar for rådgjevarane
og ein årleg nasjonal konferanse
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for PP-leiarar er nokre av elementa
i tilbodet. Alle tiltaka blir planlagte og
utvikla i eit nært samarbeid mellom
PPT og Statped.

Nasjonale konferansar
Kvart år held Statped nasjonale
konferansar om høvesvis
spesialpedagogikk, teknologi og
brukarmedverknad. Kvar konferanse
samlar fleire hundre deltakarar, og
mange følger forelesingane på nettet.

Bidrar i høgre utdanning
Statped bidrar med forelesingar,
rettleiing og praksisplassar på universitet
og høgskolar fleire stader i landet. Etaten
samarbeider mellom anna med NTNU
om å utvikle og gjennomføre utdanningar
innan fagområda syn og høyrsel.
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Case
Stord kommune har heva kompetansen
på alternativ og supplerande
kommunikasjon monaleg på berre to år.
Det har skjedd gjennom nettverksarbeid
med deltakarar frå PPT, barnehagar,
skolar og Statped. Fleire barn
i kommunen får no tilbod om ASK.
PPT tok initiativ til kompetansehevinga
hausten 2015. Kontoret hadde då fleire
brukarsaker som alle handla om ASK.
Statped og PPT har så i fellesskap
danna og drifta eit nettverk med kring
35 fagfolk frå kommunen som alle
jobbar med ASK.
Nettverk er ei arbeidsform der faste
deltakarar møtast jamleg for å få
kunnskap og dele erfaringar.
Deltakarane gjer gjerne mellomliggande
arbeid mellom samlingane. På denne
måten lærer alle meir om det aktuelle
temaet og blir betre rusta til å følge opp
barn og unge med særlege behov.
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Arbeidet er forankra hos rektorar og
barnehagestyrarar. Nettverket samlast to
gonger kvart halvår. Arbeidet starta med
eit ope grunnkurs i ASK. Deretter har
samlingane tatt opp ulike tema og bestått
av rettleiing i grupper.
Før dei fleste samlingane har Statped
halde eigne fagdagar for tilsette
i PP-tenesta. Dette har gitt tilsette
naudsynt kunnskap og vore med å gi
PPT fagleg autoritet og legitimitet.
ASK-nettverket har ført til at fleire
barn i Stord kommune brukar
ASK. Når små barn ser ut til å ha
kommunikasjonsvanskar, er det no
naturleg for fagfolk å vurdere om
barnet treng ASK.
Arbeidet har vore vellukka. Nettverket
står no på eigne bein, og Statped har
trekt seg ut.
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Slik jobber vi
i Statped
Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske
tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.
Alle trenger et fellesskap. Sosial
tilhørighet gir personlig vekst og
utvikling. Tidlig innsats og inkludering
er viktig for den enkelte – og lønner
seg for samfunnet.

Vår viktigste samarbeidspart i
kommunene er pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT).

Statped bidrar til at barn, unge og
voksne med særlige opplæringsbehov
best mulig kan mestre egne liv. Vi er en
etat under Utdanningsdirektoratet, og
føringene for arbeidet vårt blir lagt i de
årlige statsbudsjettene.

►►

være en tydelig og tilgjengelig yter 		
av spesialpedagogiske tjenester
til kommuner

►►

videreutvikle spisskompetanse og 		
spre kunnskap og kompetanse om 		
likeverdig, tilpasset og inkluderende 		
opplæring

►►

arbeide ut fra en helhetlig FoU-		
strategi i samarbeid med universiteter 		
og høgskoler

Vi samarbeider med kommuner og
fylkeskommuner for å sikre god og
tilpasset opplæring for alle. Dette gjør vi
ved å øke kompetansen i barnehager og
skoler eller bistå i enkeltsaker.
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Statped har tre hovedmål:

Vi leverer tjenester i tråd med vårt
samfunnsmandat om inkluderende
opplæring for alle. Vi viser også
hvordan bruk av teknologi kan gi økt
læringsutbytte og bedre inkludering.

Én dør inn
Statped har én dør inn til
nasjonale og flerfaglige
tjenester.

Vi er særlig opptatt av å
►►

inspirere til inkluderende
læringsmiljø

►►

yte tidlig innsats før utfordringer
blir unødig store

►►

arbeide flerfaglig og på tvers
av fagområder

►►

lytte til brukerne når vi
videreutvikler tjenestene våre

►►

bruke teknologi som et redskap
til å inkludere

►►

utvikle og spre kunnskap om
læringsressurser
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