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Styrke spesialundervisningen! 
 

Se for deg at du sitter i et klasserom. Alle rundt deg gjør oppgaver som de har fått av læreren, 

men du skjønner ingenting. Du har prøvd å fokusere, men alt du hører blir glemt. Når du har 

fått med deg hva oppgaven er, så flytter bokstavene på seg når du prøver å lese. Du ber 

(kanskje) om hjelp, men det er ingen hjelp å få. Så her sitter du da, føler deg som en idiot, 

alene og oversett. Dette er hvordan det er å ha dysleksi i dag. 

Hvis du har et barn med dysleksi som ikke får den utdanningen de har krav på, ville ikke du 

også blitt irritert? Det er på tide at vi prioriterer de vanskeligstilte, at vi står opp for dem og 

gir den utdanningen som de har krav på.  

Vi kan ikke lenger ha det sånn. Hvorfor blir ikke barn med lærevansker fulgt opp som de 

skal? Noen skoler liker godt å jukse ved å ha ufaglærte assistenter som sitter på et grupperom 

med den som har lærevansken. Hva er en ufaglært assistent? Det er en person som enten har 

nettopp blitt ferdig på videregående og trengte et friår, eller en som studerer, og har dette som 

en deltidsjobb. Skoler velger billig arbeidskraft framfor god kvalitet og sikker oppfølging.  

I dag finnes det enten ingen eller få spesialpedagoger som jobber på skoler. Vi trenger flere 

spesialpedagoger på skoler som faktisk kan hjelpe elever med lærevansker eller andre typer 

for spesielle vansker. På denne måten blir alle elever med vansker tatt vare på, og sikrer en 

bedre og lettere gjennomførbar utdanning.  

Lærere mangler en god del kunnskap rundt spesialpedagogikk. Hvordan man skal forholde 

seg til et barn eller ungdom med dysleksi, hva slags tilrettelegging som trengs, og hvordan 

lærevansken kan bli forebygget. I dag er spesialpedagogikk et valgfag for lærerstudenter. Det 

vil si at det kun er de som har interesse for det som velger det. Mange studenter går dermed 

glipp av dette. Lærerne kan ikke hjelpe elevene sine hvis ikke de har kompetansen som trengs. 

Derfor er det viktig at alle lærerstudenter skal gjennomgå obligatoriske kurs i 

spesialpedagogikk. På denne måten får de kompetanse om ulike vanskeområder, hva det vil si 

å ha lærevansker, og hva slags tiltak som finnes.  

 



Oslo Unge Høyre vil: 

• Sikre at elever som har behov for spesialundervisning får hjelp fra en spesialpedagog 

eller annen relevant fagperson. 

• Lærerstudenter skal ha obligatoriske kurs i spesialpedagogikk.  

• Sikre at alle elever har rett på intensivopplæring i lesing og skriving hvis de trenger 

det fra første klasse. 

• Lønnen til spesialpedagoger skal komme fra kommunen, ikke skolen. 

• Styrke kommunens spesialpedagogiske tjenester for å sikre et godt tilbud over hele 

landet. 
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