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Saktittel
Felles formannskapsmøte med Søgne kommune

1. Planlegging av ny videregående skole i Kristiansandsregionen
v/Utdanningssjef i Vest-Agder Fylkeskommune Arly Hauge
Dagens Søgne videregående skole – stor trivsel blant elever/personal
Ønske om å videreutvikle skolen i Søgne
En bærekraftig skole er viktig for utviklingen av Søgne og Songdalen
kommuner – jobbe mot samme mål.
Mandat utredning – utarbeide en helhetlig skolebruksplan for Kr.sands
regionen v/ass.fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen. Politisk behandles i
Fylkestinget desember 2013.
- lokalisering av skolen
- størrelse på skolen
- hvilke programtilbud
- samlokalisering med ungdomsskolene
- utfordring til skyss
2. Arbeidet i KnpS og på Agder kommunalsjef oppvekst Liv Landaas, Søgne
kommune og tjenestesjef Brede Skaalerud, Songdalen kommune,
Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring (overordnet satsing
St.melding 18 og Regionplan Agder)
- knutepunkt samarbeid
- bedre allmenn undervisning
- inkludering
- mestring
- tidlig innsats
Systematisk kvalitetsutvikling i skolene som strategi for et godt liv på
Sørlandet.
FLIK – Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kr.sands området.
3. Hvordan jobber skolene i Søgne og Songdalen for å redusere behovet for
spesialundervisning ved å gi elever bedre tilpassa opplæring og
mestringsopplevelser?
Elin Stavenes PPT Søgne og Songdalen kommuner
Strategiplan for tjenesten
- utrede
- organisasjonsutvikling/kompetanseutvikling
- hvor vil vi
- hva er vi gode på
- hva er vi ikke gode på

Ved og øke kvaliteten på den vanlige undervisningen vil flere elever ha
utbytte av undervisningen og mindre behov for spesialundervisning.
Læringsmiljøet – størst effekt på læringsutbytte
- hver enkelt elev må sees
- relasjon til andre elever
- klare faglige krav
Visjon: ”PPT-en hjelp til utvikling og læring i fellesskap.”
4. Arbeidet i Søgneskolene v/skolefaglig rådgiver Tor Johan Haugland og
fung. Rektor ved Nygård skole Dag Røise
”Søgneskolene – tett på”
- tilpasset opplæring og mestring
- variert undervisningsmetode for tilpasset opplæring
- prioriterte utviklingsområder, styrke kvaliteten på ordinær opplæring
Nygård skole
- elever får undervisning i grupper etter ferdigheter
Lunde skole
- tilpasset opplæring som definert satsingsområde i ca. 10 år
Langenes skole
- tilpasset opplæring og mestring
Tangvall skole
- periodisering og bruk av fleksible læringsgrupper
Tinntjønn skole
- differensierte arbeidsplaner
- ProTinn – alternativ skoleprosjekt – tilbud til elever som ikke finner
seg til rette i ordinært skoleløp.
NY GIV
3-årig nasjonalt prosjekt
5. Arbeidet i Songdalens skoler ved skolefaglig rådgiver Jan Kittelsen,
rektor ved SUS Trond Hansen og rektor ved Tunballen skole Ruth R
Kolnes
Spesialundervisning – drivere og dilemma v/Jan Kittelsen
Hvorfor øker spesialundervisningen?
Dilemma
Drivere
Viser til rapportene som ligger ved referatet

Tunballen skole
- ressurser
- organisering
- holdninger
- undervisningsmetoder
SUS/Finsland
For å få redusert spesialundervisningen å få til tilpasset opplæring må
tidlig innsats skje på barnetrinnet
- motivasjon og mestring for bedre læring
- forankres i kommunens handlingsplan
Viser til Tiltaksplan for skolene i Songdalen kommune
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Spesialundervisning
- drivereog dilemma
Ida Holth Mathiesenog GunnVedøy

Omprosjektet
›

FoU-prosjekt:Hvorforøkerbrukenavspesialundervisning
i grunnopplæringen?
•
•

›

Prosjektgruppen– et samarbeidmellomUniversiteteti Stavangerog IRIS
•

›

GunnVedøyog IdaHolth Mathiesenfra IRIShar skrevetrapportenmed innspillfra SteinErik
Ohnaog AnneNevøypå UiS

Presentasjonen
•
•
•
•

›

Gjennomførtpå oppdragfra KS
Juni2011til mai 2012

Problemstillingerog datakilder
Dilemma– de 5 mestomtalte
Drivere– de 5 mestomtalte
Konklusjon

Det somblir presenterther er hvordanskoleaktørenevi intervjuet beskrevdrivereog
dilemmai spesialundervisningsfeltet
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Problemstillinger
›

Hvorforøkerbrukenavspesialundervisning
i kommunerog fylkeskommuner,og
hvaer sannsynligedrivereslikde er beskrevetavsentraleaktørerinnenfor
grunnopplæringen?

›

Hvaslagsdilemmaoppleverkommuner/fylkeskommunerog skolesystemets
aktøreri skjæringspunktetmellomøkonomiskerammerog fellesskapetversus
individetsrettigheter?

›

Detteer et stort og mangfoldigfelt uten enklesvar
•

Detteprosjektetgir ikkeallesvarene

•

MENprosjektetgir et bilde avhvasentraleaktøreri skolenoppleversomde viktigste
driverneog dilemmaenei spesialundervisningsfeltet
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Dokumentstudie
›

Dokumentstudieavnyerenorskforskningog sentraleoffentligedokumenter
•

I alt 24 dokumenterutgitt siden2006utvalgtetter relevans

•

Rapporterfra forskere,Utdanningsdirektoratet,Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon,
Riksrevisjonen,Utdanningsforbundetog KS

•

NOU’erog Stortingsmeldinger(her ogsådokumenterfra 2003)

•

Endoktoravhandlingog en bok

›

Dokumentstudientok siktepå å finne fram til de årsakenesomalleredevar
beskreveti forskningog offentligedokumenter.Ikkeå gjøreen helhetliganalyseav
dokumentene.

›

Dettevar et viktig bakteppefør vi skulleut å gjøreintervjuer

›

Vi fant 32 drivereomtalt i dokumentene
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Fokusgruppeintervjuer
›

5 kommuner,1 regionmed tre samarbeidendekommunerog 2 fylkeskommuner
ble valgtut til å inngåi studien

›

Utvalgskriteriervar

›

•

At kommunene/fylkenehaddehatt økningi bruk avspesialundervisning
etter § 5-1

•

Geografiskspredning

•

Størrelse

4 intervjuer i hverkommune/fylke
•

Skoleeiere(bådeadministrasjonog politikere)

•

Skoleledere

•

PPT

•

Lærere

›

Til sammenhar vi gjennomført32 fokusgruppeintervjuer

›

Vi gjordeen grovsorteringavutsagneneog de driverneog dilemmaenesomble
omtalt i flest intervjuer er de vi fremheversomde viktigste.
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Dilemma– et utgangspunkt
›

Vårtdilemmaperspektivbyggerpå Norwich(1993b,2008)sinedilemma
•
•
•
•

Identifikasjonsdilemmaet:Identifiseringeller ikkeidentifisering?
Innholdsdilemmaet:Hvaskallæres?
Organiseringsdilemmaet:
Hvorskalopplæringenskje?
Interessentdilemmaet:Hvordanfordeleinnflytelsenmellomforeldreog profesjonelle?

›

Detteer dilemmaknyttet til elevermed særskiltebehov

›

Forogsåå inkluderedilemmaknyttet til helheteni alle eleversopplæringformulertevi
to supplerendedilemma
•
•

›
›

Ressursfordelingsdilemmaet:
Hvordanfordeleressursermellomulikerettigheter og behov?
Styringsdilemmaet:Hvordanmanøvreremellomstørrehandlingsromog ansvarfor
opplæringenog en økendestatligkontroll og styring?

Dissedilemmaenevarutgangspunktetnår vi gikkinn i intervjueneog såpå hva
aktøreneomtalte når de fikk spørsmålom hvilkedilemmade opplevdei
spesialundervisningsfeltet
Til sammenfremhevetinformantene20 dilemmasomde varopptatt av
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Dilemma – de somble omtalt i flestintervjuer

Hvordanmanøvrereriktig i forhold til ulike forventningertil kvalitet?

Fellesskapvsindivid

Prioriteringavressursbrukmellomulike rettigheter og behov

Hvordanprioritere mellomulike utdanningspolitiskeføringer?

Fleksibilitetvsstandardisering

Foreldrevsprofesjonelle

Normalitetvsavvik

0
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Styringsdilemma:Hvordanmanøvrereriktig i
forhold til ulikeforventningerom kvalitet?
›

Opptarflest fokusgrupperog omtalesi 19 av32 grupper.

›

Handlerom at det eksistererulikefagligeog politiskeforståelseravhvasomer god
kvaliteti opplæringen.

›

Ulikeaktørgrupperhar ogsåulikeoppfatninger.

›

Å manøvrerei dette feltet opplevessomvanskeligavmange,da mansjeldenkan
tilfredsstillealleparter.
•

28.mai 2012

:
utgangspunktpå hvaskolenskalvære.Altså
bevarebygdene.
Ogsåhar vi kanskjeen foreldregruppeda somtenkerdet sosiale,trivselen
Ogsåhar
vi PP-tjenestensom,for å settedet helt på spissenda, serlitt sykdominnei bildet her
også.Ogda får du på en måte fire forskjelligeinteresser,og det er veldigvanskeligå
(Kommune5, Rektorer).
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Organiseringsdilemma:
Fellesskapversusindivid
›

Eromtalt i 16 av32 fokusgrupper.

›

Handlerom hvorvidt elevenskalmotta spesialundervisning
i ordinærklasseeller
om hanskaltasut i egnegruppereller ha eneundervisningi deler avtiden.

›

I enkeltekommunerkandet ogsåværesnakkom å gi elevenetilbud i egne
spesialgrupper,noe somda foregårutenfor rammenav ordinærundervisning.

›

Skalelevenslæringsbehovprioritereseller hansbehovfår sosiallæringog det å
inngåi fellesskapeti en ordinærklasse?
•

«Viseren bekymringsfulltendenstil at det er stadigflere skolersomvil søkeeleversom
kanfungereganskenormalt i skoleninn på de her spesielttilrettelagte
opplæringstilbudene»(Kommune4, Skoleeiere
).

•

«[Deter et dilemma]at en elevfår spesialundervisning
fordi han bråkeri klassen.Men
da er det ikkeav hensyntil eleven,da er det av hensyntil klassen,og da er det feil»
(Kommune1, Skoleeiere).
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Ressursfordelingsdilemma:
Prioriteringav
ressursbrukmellomulikerettigheter og behov
›

Eret dilemmasomblir omtalt i 15 av32 fokusgrupper

›

Nårressurseneer knappe,somdet er rapportert om i flere avkommunene,blir
valgenetilsvarendevanskelige.

›

Hvilkerettigheterog behovskalprioriteres?

›

Skalmanvedbudsjettkuttkutte litt fra alle eller mer fra noenenn andre?
•

I en kommuneforteller skoleeierneat spesialundervisningen
holdesutenfor
nedskjæringene,slikat det blir budsjettetfor ordinæropplæringsombærerkuttene,da
er situasjonensomblir beskreveti dette intervjuet en reell mulighet:
– ”Tilsluttsåbrukervi alle pengenepå spesialundervisning
og har nesteningentingigjentil de
såkalteordinæreelevene” (Kommune4, Skoleeiere).
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Styringsdilemma:Hvordanprioritere mellomulike
utdanningspolitiskeføringer?
›

Omtalti 12 av32 fokusgrupper

›

Dettedilemmahandlerblant annetom skoleeiersog skolersøkteansvarog
handlefriheti opplæringen,samtidigsomstatligstyringog kontroll øker.
•

s
(Kommune4, PPT).
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Innholdsdilemma
: Fleksibilitetvs.standardisering
›

Eret dilemmasomblir omtalt i 12 av32 fokusgrupper.

›

Herståraktørenei en posisjonhvor læreplanenegir klareføringerom innholdog
progresjon,samtidigsomde oppleverlite fleksibiliteti forhold til hvasomi
perioderkanværeenkelteleversbehovfor tilpasning.

›

Det blir ogsåvist til standardiseringog et økt teorifokusi skolen.
•
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«Jegkjennerjo på det der pressetav kompetansekravene
de skalha værtgjennom,og
det er noengangerdu sitter og virkeligsvetterfordi du tenkerhvordanskaljeg nå dette?
jeg skalnedog reddedengruppen,sånår jeg det ikke.Ogsåskjerdet alle
muligeslagsavbrekk,kjekkeavbrekk,at de skalut på konserter,ellerde skalmale
Fantastisketing. Men hvisdu skalnå alle de kraveneog samtidigfølgeopp noensomdu
ikkefår fulgt opp,såtenkerdu, ok, menvi har et tilbud, vi kansendede det der,og såer
det lettere» (Kommune4, Lærere).
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Drivere– en utgangsdefinisjonavhovedgruppene
1. Endringeri styringavskolen
•
•

Eksemplerpå dette er Kunnskapsløftetog sterkerevektleggingaveleverslæringsutbytte
og økt fokuspå at spesialundervisningen
skalgistidligere.
Det fremkom22 driverei dennegruppeni intervjuene

2. Samfunnsendringer
•
•

Eksemplerpå dette er endringeri barnsoppvekstmiljø,brukenavdiagnoserog
forståelseavrettigheter.
Det framkom20 driverei dennegruppeni intervjuene

3. Spesialundervisningens
struktur
•

•
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Forståttsomen institusjonkanspesialundervisning
seessomen del avskolens
virksomhetmedlangtradisjon,økonomiskeincitamenter,organisatoriskestrukturerog
normativebegrunnelser.Endringeri dette kanbidratil en endret forståelseog bruk av
spesialundervisning.
Det framkom8 driverei dennegruppeni intervjuene
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Drivere– de somble omtalt i flestintervjuer
Pressetøkonomii skolesektoren
Foreldrekrevermer avopplæringen
Kunnskapsløftet
Økt fokuspå internasjonale/nasjonaletester og kartlegginger
Økendebruk avdiagnoser
Læreresmanglendespesialkompetanse
Økt vektleggingavPPTsomsakkyndigog ressursutløser
Øktfokuspå rettigheter
Utilfredsstillendeorganiseringavspesialundervisningen
Snevrerenormalitetsbegrep
Lokaleårsaker
Endretarbeidsmarkedmed øktekompetansekrav
Endringeri hjemmeforholdog familiestrukturer
Skolenspraksisog kvalitet
Økningavangst,skolevegringog psykososialeproblemer
Effektavtidlig innsats
0
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Endringi styringavskolen:Pressetøkonomii
skolesektoren
›
›
›

›

Omtalti 27 av32 grupper.
Pressetøkonomier en driver fordi manglenderessurserhindrer skolenei å tilpasse
opplæringentilstrekkelig.
Elevermed mindrevanskersomkunnefått tilfredsstillendeutbytte avopplæringen
dersomden haddevært godt tilpasset,får ikkedet på grunnavdårlig
ressurstilgang.
Elevenehenvisesda i stedettil spesialundervisning.
•

›

&
undervisning,såøkeromfangetav spesialundervisning.
Oghvistimeressurseri skolener
veldiglavt, altsåman har lite å rutte medmedhensyntil lærertetthetsåvil
rammevilkårenefor tilpassetundervisningogsåbli dårlig.Ogvi
jo skolei en
fattig kommune,sådet er ikkegreit. Ogjo mer fattig vi er,jo mer øker
(Kommune1, Lærere).

I dokumentstudienfant vi ogsådette omtalt somen driver
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Samfunnsendringer:
Foreldrekrevermer av
opplæringen
›

Omtalti 25 av32 grupper.

›

Foreldreopplevessomen gruppesomi størregradenn tidligereer bevisstepå
sinebarnsrettigheter og kreverat skolenoppfyllerdem.

›

Foreldreneblir ogsåbeskrevetsomen sterkerepådrivergruppeinn mot PPT.

›

Skoleaktøreneoppleverat foreldrepresserskolesystemettil økt bruk av
spesialundervisning
.
•

›

«[Vi har en] foreldregruppesomer blitt veldigbevisstsinerettigheter,og de kjørerPPT
såtil de grader,og jeg oppleverat PPTer i enkelteforeldresinhulehånd»(Kommune1,
Rektorer).

Detteble ogsåomtalt i offentligedokumenterog tidligereforskning
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Endringeri styringavskolen:Kunnskapsløftet
›
›
›
›
›
›

Omtalt somen driver i 24 av32 grupper.
Nyelæreplanervektleggereleversmåloppnåelsetydeligere.
Dengenerelledelenavlæreplanenblir tonet ned.
Det fremhevesat Kunnskapsløftethar ført til en økt teoretiseringog mer vekt på
læringsutbytte.
Sammenmed en opplevdinnsnevringavden lokalehandlingsfrihetenskaperdisse
forholdeneet mindrefleksibeltsystem.
Dettehindrerskolenei å imøtekommekravenei Kunnskapsløftetsamtidigsomde
ivaretarelevermed ulikebehov.
•

›

«Jeger velikkesåveldigi tvil om at noeav denendringensomhar værti skoleninn mot
teoretisering,har værthelt tragiskfor noenav elevenevåre.Jegsynsat fokuseti forholdtil
innholdog kvalitet av læringsutbytteer veldigbra, det trengervi og det må vi gjerneha. Men
hvisdet fokusetblir såsmalt at det ikkerommerdet perspektivetat deher ungeneog
ungdommenevi har skalfaktiskbli menneskersomskalgå ut og værelevedyktigei samfunnet
vårt, da har vi misset»(Kommune5, Skoleeier).

Kunnskapsløftetble kunomtalt somen driveri tidligereforskning
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Endringi styringavskolen:Økt fokuspå
internasjonale/nasjonaletesterog kartlegginger
›
›

›
›

Omtalti 22 av32 grupper.
Økt bruk og tillagt betydningavtesterog kartleggingerblir beskrevetsomen
driver fordi brukenavdisseavdekkerbehovfor spesialundervisning
på en annen
måteenn tidligere.
Samtidigblir måtendet målespå en faktor somspisserkravenetil elevers
ferdighetermot kompetansemålpå bekostningavgrunnleggendeferdigheter.
Dettebidrar i sumtil at eleverfår økt behovfor spesialundervisning.
•

:
(Kommune6,

•

Skoleeier).
:
(Kommune5,
Skoleeiere
).

›

Detteble ogsåomtalt somen driver i offentligedokumenterog tidligereforskning
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Samfunnsendringer:
Økendebruk avdiagnoser

›
›

›

›

Omtalt i 18 av32 grupper.
Økt bruk avdiagnoserblir knyttet til at rettigheterhar fått mer betydning,i
kombinasjonmed at det er en lavereterskelfor å brukeenkeltediagnosernå enn
tidligere.
Sammenmed en økendeautomatikki at en diagnoseinnebærerspesialundervisning,
fører dette til mer bruk avspesialundervisning.
•

«Jegtror mangeungerfår diagnosen,
jeg er ikkesåsikkerpå at alle de diagnoseneer
riktige, og noenungerfår opposisjonelleatferdsforstyrrelser,hvanå det er slagsdiagnose,ikke
sant?» (Kommune2, Rektorer).

•

«Ungenefår
det er jo ikkenoeautomatikki at de får spesialundervisning,
men
det bidrar jo. Ogdet er jo denenestegangeni livet at det er en fordelfor ungenå få en
diagnose
sådet er en veldiguheldigtrend vi drivermedegentlig»(Kommune6, PPT).

Økendebruk avdiagnosersomen driverble ogsåomtalt i forskningsdokumentersom
inngikki dokumentanalysen.
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Konklusjon
›

Spesialundervisningsfeltet
er et vidt og komplisertfelt

›

Vi kanikkeskilleut én enkeltårsaktil økningen

›

Vårstudiebådebekrefterog supplerertidligerekunnskapom økningen.Vi serat
aktørenei skolenhar en større«meny»avdrivereenn de somble omtalt i tidligere
forskningog offentligedokumenter.

›

Deviktigsteforklaringenepå veksteni bruk avspesialundervisning
slik aktøreri
skolesektorenbeskriverdet, er knyttet til endringeri styringavskolenog
samfunnsendringer.

›

Deviktigstedilemmaenesomaktørenei skolenfremheverer spørsmålknyttet til
styring,organisering,ressursfordelingog innhold.
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Takkfor oppmerksomheten!

Ida Holth Mathiesen
Forsker- International ResearchInstitute of StavangerAS
Postboks8046,4068Stavanger
Tlf.: 51 87 50 36
E-post: idhm@iris.no

Sammendrag
Spesialundervisningen øker på tross av uttalte politiske målsettinger om at den skal
reduseres. Spesialundervisningen er kostnadskrevende og ressursene til skole,
inkludert spesialundervisning, må ses i sammenheng med kommunesektorens totale
ressurssituasjon der skole er en av flere velferdstjenester som trenger ressurser. På
bakgrunn av dette har KS ønsket å utforske mulige drivere bak økningen. To
forskningsspørsmål ble definert som utgangspunkt for dette prosjektet.
1. Hvorfor øker bruken av spesialundervisning i kommuner og fylkeskommuner,
og hva er sannsynlige drivere slik de er beskrevet av sentrale aktører innenfor
grunnopplæringen?
2. Hva slags dilemma opplever kommuner/fylkeskommuner og skolesystemets
aktører i skjæringspunktet mellom økonomiske rammer og fellesskapet versus
individets rettigheter?
Problemstillingene er omfattende og innenfor rammen av prosjektet har det kun vært
mulig å begynne å utforske drivere og dilemmaer. Prosjektet gir derfor ikke noen
entydige og endelig svar, men gir en pekepinn på hvor man kan gå videre for å utforske
problemfeltet. For å besvare spørsmålene gjennomførte vi to hovedaktiviteter. Først
gjennomførte vi en dokumentstudie av tidligere forskningslitteratur og
politikkdokumenter. Deretter gjorde vi en intervjustudie. I førstnevnte analyserte vi 16
forskningsdokumenter og 8 offentlige dokumenter. Offentlige dokumenter inkluderer
NOU’er og Stortingsmeldinger, men styringsdokumenter som § 5-1 i Opplæringslova
og forskrift og veileder blir behandlet utenom dokumentstudien. Til intervjustudien
gjorde vi til sammen 32 fokusgruppeintervjuer. Disse er spredt over fem kommuner,
en region og to fylkeskommuner. Deltakere i fokusgruppene var sentrale aktører
innenfor spesialundervisningsfeltet i grunnopplæringen: skoleeiere, skoleledere, PPT
og lærere. Tema for intervjuene var den nevnte økningen i bruk av spesialundervisning
og hva aktørgruppene vurderte som sentrale drivere bak den. Dernest ble de spurt om
hva slags dilemma de opplever i forbindelse med spesialundervisning.

Prosjektet
Funn fra tidligere forskning på årsaker til økning i bruk av spesialundervisning
I forskningslitteraturen finner vi at endringer i styring av skolen blir brukt som en
sentral forklaring. Men også samfunnsendringer og spesialundervisningens struktur er
ofte omtalt som årsaker. Forhold relatert til styring gjelder særlig ulike sider av
Kunnskapsløftet og det nye kvalitetsvurderingssystemet i grunnopplæringen. Det
pekes også på at manglende kvalitet i undervisningen og læringsmiljøet er en viktig
årsak til veksten i bruk av spesialundervisning. Hva gjelder samfunnsendringer trekker
flere forskere frem at mer vekt på juridiske rettigheter (rettsliggjøring) og hyppigere
bruk av diagnoser bidrar til å forklare økningen. Med hensyn til spesialundervisningens
struktur omtaler noen at også manglende kunnskap om flerspråklighet i skolen er en
årsak.
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I de offentlige dokumentene blir både endringer i styring av skolen, samfunnsendringer og til en viss grad også spesialundervisningens struktur beskrevet som
sentrale årsaker til økningen. Skolens praksis og kvalitet, økonomi og ressurser,
manglende kunnskap om flerspråklighet, tidlig innsats, resultatmålinger, atferdsproblematikk, rettsliggjøring, en mer aktiv foreldregruppe, samt profesjonsinteresser
fremstår her som sentrale forklaringer på veksten i bruk av spesialundervisning.
De driverne som er omtalt i både offentlige dokumenter og i tidligere forskning, og
som ut fra et samlet inntrykk fra dokumentstudien fremstår som de mest sentrale, er
følgende:
-

mer vektlegging av internasjonale/nasjonale tester og kartlegginger
kravet om mer tilpasset opplæring
prinsippet om tidlig innsats
nye nasjonale føringer (veiledere og rundskriv om spesialundervisning)
skolens undervisningstradisjoner og organisering av opplæringen
presset økonomi i skolesektoren
mer vekt på rettigheter
foreldre krever mer av opplæringen
atferdsproblematikk
manglende kunnskap om flerspråklighet
økt vektlegging av PPT som sakkyndig og ressursutløser
økt kjennskap til og bruk av forskningsbasert kunnskap

I tillegg vil vi bemerke at Kunnskapsløftet, med nye krav som skolene ikke har effektive
nok systemer for å møte, blir framhevet som en driver i forskningslitteraturen.
Skoleaktørenes synspunkter på drivere bak veksten i bruk av spesialundervisning –
resultater fra intervjustudien
Her sammenlignet vi erfaringer og synspunkter hos de fire aktørgruppene skoleeiere,
rektorer, lærere og PPT. Vi fant at det er relativ høy grad av overensstemmelse mellom
dem. De er kort sagt langt på vei enige om hva økningen i bruk av
spesialundervisningen skyldes sett ut fra de mest omtalte driverne. Også på tvers av
kommunene og fylkene var de vi intervjuet relativt enige. Skoleaktørene trakk frem
mange de samme driverne som vi identifiserte i dokumentstudien (se over), men
samtidig fremhevet de også flere andre årsaker som vi ikke har sett har vært behandlet
tidligere (jf. dokumentstudien).
Endringer i styring av skolen handler for våre informanter både om forhold innad i den
enkelte kommune og skole og om nasjonale føringer som påvirker skolesektoren.
Aktørene fremhevet her skolens økonomi og ressurser, Kunnskapsløftet og økt
vektlegging av tester (både internasjonale og nasjonale) og kartlegginger som de
viktigste driverne som handlet om styring av skolen. Videre trakk flere frem
organisering av spesialundervisningen, skolens undervisningstradisjoner og
organisering av opplæringen samt at lærere kan mangle spesialkompetanse, som
viktige drivere. Det at veksten i spesialundervisning er et resultat av satsingen på
“tidlig innsats”, var også noe som kom frem i intervjuene vi gjorde. Flere fremmet den
forklaring at “tidlig innsats” bidrar til at flere enn før blir kartlagt og oppdaget tidlig.
Dette vil bety at den nye oppmerksomheten rundt det å sette inn tiltak med det
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samme det oppdages at en elev eller et barnehagebarn har vansker, øker bruken av
spesialundervisning.
Av samfunnsendringer er det særlig foreldres økte krav til opplæringen som fremheves
som en viktig driver bak økningen. I denne sammenheng fremhever aktørene at mer
vekt på rettigheter, samt hyppigere bruk av diagnoser er viktige drivere. Flere mente
også at det har utviklet seg et snevrere normalitetsbegrep i skolen, samtidig som at
flere elever enn tidligere sliter med angst, skolevegring og/eller psykososiale
problemer. Dertil er endringer i familieforhold, herunder flere skilsmisser og flere som
flytter, og dessuten et arbeidsmarked med økte kompetansekrav, også drivere som
skoleaktørene vektla i intervjuene med oss.
Spesialundervisningens struktur handler særlig om PPTs rolle og hvordan PPT
balanserer mellom sine roller som sakkyndig og veileder. Her ga flere informanter
uttrykk for at økt vekt på PPT som sakkyndig, og dermed også som ressursutløser, er
en driver til mer bruk av spesialundervisning. Flere av aktørene vi intervjuet har også
pekt på at selve profesjonsinteressene i spesialundervisningsfeltet mer enn før bidrar
til å øke bruken av spesialundervisning ved at spesialpedagoger kommer inn som
“eksperter” og at dette endrer måten vansker blir sett og håndtert i skolen. Videre
medfører manglende kunnskap om flerspråklighet at mange flerspråklige elever blir
“feilplassert” innenfor spesialundervisning. Flere av skoleaktørene vi intervjuet hevdet
at også dette bidrar til økningen.
Hvordan de driverne aktørene beskriver virker inn på bruken av spesialundervisning
varierer mellom de enkelte kommunene og fylkeskommunene. Driverne aktørene
omtaler må ses i forhold til de ulike kontekstene de inngår i. Endringer i både skole og
samfunn gir sterkere utslag i spesialundervisning i noen kommuner og
fylkeskommuner enn i andre.
Av de mange driverne som ble fremmet av skoleaktørene vi intervjuet, peker noen seg
ut som særlig betydningsfulle. De fem driverne som ble omtalt i flest fokusgrupper, og
som også samlet sett fremstår som de viktigste i vårt materiale, er de følgende. De er
stilt opp i rangert rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.

Presset økonomi i skolesektoren
Foreldre krever mer av opplæringen
Kunnskapsløftet med mer vekt på elevenes læringsutbytte
Mer vekt på internasjonale/nasjonale tester og kartlegginger
Økende bruk av diagnoser

Dilemma i spesialundervisningen
De viktigste dilemmaene skoleeiere, PPT, rektorer og lærere opplever i forbindelse
med spesialundervisningen er vist i punktene under. Vi har stilt dem opp i rangert
rekkefølge, etter hvor betydningsfulle de fremstår.
Styringsdilemma 1: Hvordan manøvrere riktig i forhold til ulike forventninger til
kvalitet? Dette knytter seg til det at ulike aktører vil ha forskjellige kriterier for hva som
er god undervisningskvalitet. Skolens aktører må da manøvrere mellom disse. Ett
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eksempel er at elever lærer på ulike måter og dermed vil oppleve kvaliteten på
undervisningen ulikt.
Organiseringsdilemmaet: Fellesskap eller individ? Hvordan skolen skal organisere
undervisningen og spesialundervisningen er også et problemfylt område. Her
fremheves særlig en mulig motsetning mellom fellesskapet og individet. Skal eleven tas
ut av klassen eller skal spesialundervisningen gjennomføres mens eleven er inne i
klassen?
Ressursfordelingsdilemmaet: Prioritering av ressursbruk mellom ulike rettigheter og
behov Et sentralt dilemma rundt ressursfordeling er prioritering av ressursbruk mellom
ulike rettigheter og behov. Skolen har knappe ressurser og skal ivareta ulike grupper og
interesser.
Innholdsdilemmaet: Fleksibilitet eller standardisering? Vedrørende undervisningens
innhold knytter det seg et dilemma til hva som skal læres og til forholdet mellom den
ordinære undervisningen og spesialundervisningens innhold og arbeidsmåter.
Aktørene fremhever at det å balansere mellom på den ene siden fleksibilitet i måten å
definere opplæringens innhold, og standardisering med sterk vektlegging av
kompetansemål på den andre, oppleves som et dilemma.
Styringsdilemma 2: Hvordan prioritere mellom ulike utdanningspolitiske føringer?
Dette styringsdilemmaet handler om skoleeiers og skolers økte ansvar og handlefrihet i
opplæringen, samtidig som statlig styring og kontroll øker. Aktørene forteller om flere
ulike dilemma knyttet til å manøvrere i dette feltet.
Avslutning
Spesialundervisningsfeltet er et vidt og komplisert felt med mange problemstillinger og
mange interessegrupper som skal tas hensyn til. Vi kan ikke skille ut én enkelt årsak til
de senere års markante økning i bruken av spesialundervisning. Snarere har vi
gjennom dette prosjektet identifisert flere sannsynlige drivere og dilemma slik sentrale
aktører i skolen beskriver dem. Vår studie både bekrefter og supplerer tidligere
kunnskap om økningen. For selv om det er høy grad av overensstemmelse mellom
funnene i dokumentstudien og i intervjustudien, så beskrev skoleaktørene flere
årsaker som dermed supplerer det vi fant i foreliggende forskning og politiske
dokumenter. Følgelig ser vi her flere drivere bak økningen enn det som har vært
omtalt tidligere.
Slik aktører i skolesektoren beskriver det, fremstår de fem driverne omtalt over – (i)
presset økonomi i skolesektoren, (ii) foreldre som krever mer av opplæringen, (iii)
Kunnskapsløftet, (iv) mer vekt på internasjonale/nasjonale tester og kartlegginger,
samt (v) en økende bruk av diagnoser – som de mest sentrale forklaringene på veksten
i bruk av spesialundervisning. Likeledes er de ovennevnte spørsmål knyttet til styring,
organisering, ressursfordeling og innhold de viktigste dilemmaene som aktørene i
skolen opplever i dagens spesialundervisningsfelt.
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