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Det spesialpedagogiske feltet

– Byråkratisk og liten vekt på elevresultater
Til tross for store offentlige utredninger rundt det spesialpedagogiske støttesystemet
og kontinuerlige lovutredninger, preges feltet av byråkratisering, uklar rollefordeling og
manglende kvalitet. Her presenteres forslag til tiltak innenfor fire problemfelter.

Bedre Skole nr. 4

■

2011

Foto: © James Thew/Fotolia

Retten til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp har sitt grunnlag
i ønsket om rettferdighet og likhet.
Målet er at alle, uansett funksjonsforstyrrelse, skal ha likeverdige
muligheter til å lære og utvikle seg.
De fleste vil nok tro at i det minste
de juridiske rammene for dette er på
plass – selv er jeg ikke så sikker på det.
Etter min mening mangler det fortsatt
mye før vi kan snakke om et rettferdig
og funksjonelt system som gir gode
resultater.
Rettighet som begrep står sentralt i vår tolkning av regelverket og
preger all debatt på feltet. Gjennom
årene er det blitt etablert stadig flere
institusjoner med spesialpedagogiske
støttefunksjoner: PPT, Statped, Habiliteringstjenesten, Oppfølgingstjenesten, BUP med flere. Flere og flere barn
henvises til disse tjenestene, og mange
kompetente mennesker mobiliseres
hver dag. Sakkyndige vurderinger og
kliniske diagnostiseringer foretas i
stort omfang, og et økende antall enkeltvedtak fattes. En rekke paragrafer
i opplæringsloven aktiviseres, og be-

hovet for økte økonomiske rammer
tematiseres på flere nivåer.
På området høyere utdanning øker
omfanget av tilbud om grunnutdanning og videreutdanning i spesialpedagogikk. Aldri før i vår utdanningshistorie har vi hatt så mange utdanningstilbud innenfor det spesialpeda-

gogiske området som vi har i dag. De
fleste høyere utdanningsinstitusjoner
har minst ett studietilbud hvor ordene
«spesialpedagogikk» eller «tilpasset
opplæring» står i navnet. Mange kurs
er fylt opp, men det er også en stadig
kamp om studenter for å fylle studieplassene i nye kurstilbud. Aldri før har
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vi hatt så mange ferdige kandidater fra
de ulike variantene av de studietilbud
som i varierende omfang har en eller
annen type innslag av spesialpedagogisk kunnskapsinnhold.
Alt det vi allerede har fått på plass
på det juridiske planet, oppbyggingen
av sakkyndighetsapparatet og utdanningstilbudet skulle tilsi at vi har kommet langt på feltet spesialpedagogisk
undervisning og hjelp. En objektiv
observasjon av feltet viser det motsatte: Til tross for store offentlige
utredninger om PPT og Statped og
kontinuerlige lovendringer i de siste
to årtiene, preges og skades feltet av:
1. Byråkratisering og uklar rolle- og
myndighetsfordeling
2. Svak kvalitet på og manglende innretning av utdanningstilbudene
3. Lovverkets uklarhet
4. Kvalitetsfokusering i og resultatoppnåelse av spesialundervisningen og den spesialpedagogiske
hjelpen som gis.
Byråkratisering
1. Problemer med byråkratisering og
uklar rolle- og myndighetsfordeling:
PPT og Statped har ikke fått definert
sin rolle og myndighet klart. Og det
som ser ut til å være klart definert, er
preget av byråkratisk-politisk og ikke
av pedagogisk tenkning. Den rollen
og myndigheten PPT og Statped har
fått, er ikke i samsvar med den kompetansen de er i besittelse av. Disse
etatene fortjener mer handlingsrom
i systemet. Rollefordelingen mellom
disse to instansene er fortsatt diffus,
til tross for omfattende arbeid med
NOU-er og stortingsmeldinger. Av
den grunn er det fortsatt hindringer
i saksganger eller tjenesteveier som
skaper problemer for de kompetente
menneskene som jobber der. Deres
kompetanse og kvalifiserte arbeider
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når ikke fram til sakens impliserte i
tide. Det er også et uryddig forhold
mellom PPT og skoleeierne. Kontaktlinjen mellom Statped og PPT;
Statped og skoleeiere; og Statped og
elever, er meget diffus. En nærmere
analyse av saksgangen i henvisninger,
utredninger og sakkyndige vurderinger, overprøvinger, enkeltvedtak,
oppfølging eller mangel på oppfølging
med mer, er sjokkerende. Skoleeierne
kan overkjøre kompetanseeierne.
Avstanden mellom sakkyndige kompetanseeiere og sakens impliserte, det
vil si elevene og deres lærere, øker.
Omfattende ressurser som brukes av
kompetente sakkyndige instanser,
resulterer som regel i adskillig mindre ressurser til spesialundervisning
eller spesialpedagogisk hjelp til den
enkelte og skolens eller barnehagens
systemrettede behov.
Hvis en utredning og sakkyndighetsvurdering og enkeltvedtak koster
uforholdsmessig mye mer enn den
hjelpen som kommer til det enkelte
barnet og til det praktiske pedagogiske opplegget som trengs, er det
all grunn til å sette spørsmålstegn
ved et slikt system. Løsningen ligger
i at både PPT og Statped må få større
myndighet og ansvar – fra og med
henvisningstidspunktet til og med
utformingen av pedagogiske tiltak,
oppfølging, justering og vurdering
av tiltaket. For å få dette til trenger vi
å skille mellom skoleeiere og kompetanseeiere, hvor skoleeiernes plikt skal
være å etterleve rettighetsbestemmelsene i loven og kompetanseeiernes
plikt å sikre kvalitet i opplæringen
og resultatforbedringer hos eleven.
Et slikt system vil være mer effektivt, menneskenært og mindre ressurskrevende enn dagens diffuse og
byråkratiske system. Dette genererer
et stort problem: Hjelpen kommer ikke

til eleven i tide. I alle spesialpedagogiske saker er intervensjonens tidlige
tidspunkt og kvalitet viktigere enn
omfanget av hjelpen som kommer
for sent.
Utdanningstilbudet
2. Svak kvalitet på og manglende innretning av utdanningstilbudene: Ikke
alle, men de fleste spesialpedagogiske
grunnutdanningene, videreutdanningene og masterstudiene er generalistorienterte. Deres studieplaner er
encyklopedisk innrettet. En god del
av studienes innhold er irrelevant for
deltakernes og feltets behov. De fleste
mangler faglig profil, de er fiksert til
tørre definisjoner og fagpolitiske, lettvinte debatter. Det er altså mye overfladiskhet som preger mange av studietilbudenes innhold. Mange kilder
på litteraturlistene er gått ut på dato.
De er dessuten svake når det gjelder
praksisorientering. Men når en deltaker blir ferdig med disse kursene,
blir de formelt kvalifisert til å jobbe
innenfor det spesialpedagogiske feltet. Resultatet er at et økende antall
kandidater blir uteksaminert uten
holdbar kompetanse til å jobbe med
et bestemt spesialpedagogisk område,
en funksjonsforstyrrelse eller en klart
definert elevgruppe. Uteksaminering
er noe annet enn kvalifisering. Tiden
er inne for å tenke annerledes hvis vi
er genuint opptatt av kvalitetsheving
og resultatforbedring av spesialpedagogiske tiltak. Det er titusenvis av
barn i landet det er snakk om. Deres
vansker er veldefinert allerede. Deres
behov er å få kvalitativ god pedagogisk eller spesialpedagogisk hjelp for å
lære og utvikle seg ferdighetsmessig,
kunnskapsmessig, holdningsmessig
eller verdimessig med gode opplevelser. For å innlede en ny periode
innenfor det spesialpedagogiske fel-
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tet, bør høyere utdanningsinstitusjoner være selvkritiske foregangsfigurer
for å fornye og forbedre systemet.
Lovverket
3. Lovverkets uklarhet: Lovverket
vårt er rettighetsorientert, men lite
kvalitets- og resultatorientert. For å
sette det på spissen: Hvem som helst
i dagens system kan bli satt til å bruke
de spesialpedagogiske ressursene,
til å jobbe med barn uansett barnets
funksjonsforstyrrelse eller vansker.
Skoleeiere og rektorer kan omgjøre
lærerressursene til assistenttimer. På
den annen side er det slik at en lærer
med spesialpedagogisk ettårsutdanning fra 1980- eller 1990-tallet fortsatt
får lov til å jobbe med alle barn med
spesialpedagogiske behov, uten at en
eller annen instans stiller krav til fornyet/oppdatert kompetanse av vedkommende i forhold til den respektive
elevens vansker. Er du en gang spesialpedagog, er du alltid spesialpedagog
i dagens system. Dette påfører feltet
skade. Denne essensialistiske holdningen til spesialpedagogisk kompetanse må endres hvis vi er ærlige og
interessert i å gi kvalifisert hjelp til det
enkelte barnet som er i samsvar med
vedkommendes vansker og behov.
Løsningen på dette alvorlige problemet i vårt system må etter min vurdering være følgende:
Hver spesialpedagog må sertifiseres eller lisensieres innenfor
ett bestemt eller flere bestemte
vanskeområder.
Sertifiseringen eller lisensieringen, heretter lisensieringen, må
ha en avgrenset varighet. For
å kunne beholde lisensen, må
vedkommende fornye seg og
dokumentere dette gjennom å ta
bestemte godkjente kurs. Det må
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utarbeides retningslinjer for en
slik ordning så fort som mulig for
å styrke kvaliteten på spesialpedagogiske tiltak og dermed forbedre
elevenes lærings- og utviklingsvilkår.
Høyere utdanningsinstitusjoner,
fagorganisasjoner, skoleeiere og
aktuelle foreninger må ta initiativ
og få staten til å utarbeide lisensieringsordninger for det spesialpedagogiske feltet.

En slik utvikling må også innebære
klare føringer og myndighet til PPT,
Statped, BUP og andre kliniske vurderingsinstanser for å kunne bestemme
hva slags lisensiert pedagog som kan få
lov til å jobbe med det utredete barnet
med en bestemt funksjonsforstyrrelse.
Det er bare en slik ordning som kan
gjøre det juridiske rettighetsbegrepet
pedagogisk relevant og menneskevennlig. Vi må ha lært av vårt mangeårige problematiske felt at det ikke
nytter å ha kvalifiserte utredninger,
solide diagnoser og/eller sakkyndige
funksjonsvurderinger dersom det
barnet får, ikke er kvalitetssikret og
ikke i tråd med elevens behov. Dette
argumentet bringer oss til det fjerde
punktet:

sikring, oppfølging og resultatoppnåelse må bli viktige temaer for disse
kompetente instansene. Systematisk
dokumentasjon av tiltak og elevens/
barnets progresjon er viktig. Det er titusenvis av elever, foresatte, lærere og
studenter som trenger informasjon og
kunnskap fra den norske konteksten
om hva som fungerer og ikke fungerer,
hva som bidrar til forbedring av barnas
læringsvilkår når eleven for eksempel
har lesevansker, språkvansker, mattevansker, autismespekter-forstyrrelser,
Tourettes syndrom, ADHD/ADD og
lignende. Ingenting er bedre enn gode
resultater innenfor det spesialpedagogiske feltet og systematisk dokumentert informasjon om hvordan vi har
fått det til. Klarer vi å gjennomføre
en slik reell reform, kommer vi til å
ha et markant forbedret spesialpedagogisk praksisfelt, et adskillig bedre
faglig nivå på utrednings-, diagnostiserings- og oppfølgingsområdet og
en bedre kvalitet og et større omfang
på norskforankret spesialpedagogisk
kunnskapsproduksjon enn det som er
tilfellet i dag.

Resultater
4. Kvalitetsfokusering i og resultatoppnåelse av spesialundervisningen og den
spesialpedagogiske hjelpen som gis. I dagens system er enkeltvedtak og IOP-er
de eneste formelle redskapene for spesialpedagogiske tiltak. PPT, Statped,
BUP og kliniske instanser har minimal
makt og myndighet, men også kanskje
avgrensete muligheter og forhindret
engasjement i pedagogiske tiltak, oppfølging av disse og resultatvurdering
av det som settes i gang av skoleeieren
eller av den enkelte skole. Kvalitets-
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