
Foredrag Dialogseminar PPT  

Ytre Nordmøre, januar 2012                                                                   

Ingrid Fylling, Universitetet i Nordland 

Utfordringer for PP-tjenesten i 

kjølvannet av St.Meld.18 



Lite føringer å finne i St.Meld 18: 

Hvorfor? 
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 KS som buffer mot statlig inngripen på kommunale ansvarsområder 
• Holder som delforklaring, men ikke som hele forklaringen 

 PP-tjenesten usynliggjort gjennom de siste 10 år 
• Uklart mandat og svake målkriterier, lite drahjelp fra sine eiere 
• Utydelig kompetanseprofil, som gjør det vanskelig for samarbeidspartnere å 

vite hva PPT kan tilby 
• Rådgiverrollen: rett til å bli hørt 

 Ingen formell innflytelse på tiltak 

 Funksjonstømming? Skolene tar stadig flere oppgaver selv, spesialistene tar resten? 

• Spesialundervisning en omstridt ordning ideologisk sett 
• Ingen organiserte brukerinteresser som kan gi økt synlighet og legitimitet til 

tjenesten 
 Sammensatt brukergruppe  

 Brukere/foreldre vil unngå ”Deviant image juxtaposition” (Wolf Wolfensberger 1983) 
og unnlater derfor å organisere sine interesser 

 mange organisasjoner uten felles oppfatning om eller støtte til PPT 

 



Hva burde St.Meld 18 sagt noe om? 
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Dimensjonering: Hva er kritisk størrelse for PP-tjenesten som 
fagtjeneste og kompetansemiljø? 

• Betydelige forskjeller i størrelse, og mange små tjenester. 26% av PP-
tjenestene har inntil 3 fagstillinger.  

• Fører til stor sårbarhet i mange tjenester 

• Skaper rekrutteringsproblemer 

• Skaper problemer med å sikre likeverdige tilbud på tvers av 
kommuner 

Kompetansenivå og kompetanseprofil 

• Inflasjon i utdanning i tilgrensede sektører utarmer en tjeneste uten 
kompetansekrav  

• Uenighet lokalt når det gjelder hvilken kompetanse PP-tjenesten bør 
ha, en statlig avklaring ville gitt rom for større fokus og arbeidsro 

 



Noen utfordringer i dagens skole 
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 Vurderingsforskriften: Den største skolereformen i nyere 

tid? 

Kartlegging uten tiltak 

Fokus på teoretiske ferdigheter, og på bestemte forståelser av 

normalitet.  

Kartlegginger benytter som sorteringsredskap, ikke som læring 

 Økende antall elever oppfattes å ha psykiske lidelser 

 Økt bruk av organisatorisk differensiering 

 Økt bruk av spesialundervisning 



Økt bruk av spesialundervisning: 

Hvorfor? 
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 Økt fokus på den enkelte elev avdekker også deres 

læringsrelaterte problemer  

Vurderingsforskriften synliggjør tiltaksbehov 

Og når spesialundervisningen finnes som ordning er den lett å 

gripe til 

 Spesialundervisningen mellom selvbevaring og endring 

Historisk balanse mellom ulike positive og negative 

statusbetegnelser 

Avspesialisering et endringstrekk: Spesialundervisningen løsnet 

fra det spesialpedagogiske profesjonsfeltet 

 

 



Hva kan være PP-tjenestens bidrag i 

forhold til de tre utfordringene? 
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  Metoder for tilpasset opplæring. Fortsatt stor mangel på bredde i pedagogiske 

virkemidler for å realisere tilpasset opplæring, særlig på ungdomstrinnet.  

 Kobling mellom problembeskrivelse og tiltak: Krever pedagogisk ”oversetting” 

av problemkategorier.  

 Inkludering: Bidra med forslag til tiltak som ivaretar inkluderingsprinsippene, 

og som hindrer at organisatorisk differensiering benyttes der det ikke er strengt 

nødvendig. Skolens instrumentelle fokus på innlæring av teoretiske ferdigheter 

leder blikket deres i retning av det de oppfatter som mest mulig effektive 

strategier for læring. PP-tjenesten trenges sårt som et korrektiv til dette 

perspektivet.  

 Her er St.Meld.18 god: Grundig prinsipiell drøfting av inkluderingsbegrepet,  

og slår tydelig fast prinsippet om inkludering som bærende i norsk opplæring. 

Koblingen til tiltaksdelen er imidlertid noe svak.  

  

 



Hva vil dette kreve? 
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 Krever tilstedeværelse i skoler og barnehager 

 Krever kompetanseutvikling i forhold til læreplan og 

vurderingskriterier 

 Krever kompetanseutvikling i forhold til skolemiljø og 

klassemiljø.  

 Krever avklaring når det gjelder hvem som er PP-tjenestens 

brukere: Skal PP-tjenesten inngå i team rundt læreren, eller 

team rundt eleven?  

 



Hva vil dette kreve II 
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 Videreutvikling av systemkompetanse og systemarbeid krever 
redusert omfang av spesialundervising!  

 3 forhold som må være til stede for å lykkes i dette:   
 Felles drøftinger på skolenivå og kommunalt nivå for hvilke 

læringsrelaterte utfordringer som skal utløse spesialundervisning og 
hvilke som hører inn under tilpasset opplæring.  

 Etablere ressursfordelingssystemer som svekker insentivet til å melde 
flest mulig elever for å utløse ressurser. I dag er konflikten om 
ressurser i mange kommuner flyttet ned på skolenivå, men eksisterer 
fortsatt 

 Langsiktig økonomisk planlegging: Gradvis overgang og omfordeling 
av ressurser, fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Krever et 
langtidsperspektiv.  

 


