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I det pågående prosjektet Strategi for etter- og videreutdanning i PPT (SEVU-PPT) er det et 

uttrykt mål om «å styrkje kompetansen til dei tilsette, og bidra til auka fokus på systemretta 

arbeid i PPT» (Utdanningsdirektoratet, 2015, min utheving). Kursene som tilbys pp-ansatte 

ved universitet og høgskoler er dermed utviklet og gjennomført med tanke på å nå dette målet.  

 

Ord man bruker muntlig og/eller skriftlig bidrar til at bevisstheten styres i én retning, og at 

andre mulige retninger kommer i skyggen eller forsvinner. På denne måten kan man si at ord 

har makt (de Shazer, 1994). Dette er utgangspunktet når jeg i denne teksten setter søkelyset på 

systemrettet arbeid og det nærliggende begrepet systemperspektiv, da disse er formuleringer 

og ord og som i lang tid har vært knyttet til PPT. Spørsmålet er hva ordbruken bidrar til. Hva 

kommer i fokus og motsatt, hva er det som tåkelegges og kanskje til og med også forsvinner 

med det sterke fokuset på system? Det er dette jeg setter søkelys på i denne teksten. Jeg starter 

med en situasjonsbeskrivelse. 

 

Skoleåret 2015-2016 hadde 7.9 % av elevene i grunnskolen en sakkyndig utredning som 

konkluderte med at de ikke fikk tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet og 

at de dermed hadde rett til spesialundervisning. 7.9 % innebærer 49 258 barn og unge, hvor 33 

251 var gutter og 16 007 var jenter. Tallene er hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem 

(GSI). Det er § 5-1 i opplæringsloven som slår fast at «Elevar som ikkje har eller som ikkje kan 

få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning». 

Dette er en logisk konsekvens av at vi i Norge ønsker å ha en skole for alle. Det er også en 

anerkjennelse og konstatering av at denne fellesskolen skal romme og inkludere alle barn og 

unge, også de med lærevansker, de med psykisk utviklingshemminger, de med forskjellige 

syndromer, de med sansetap knyttet til for eksempel syn og/eller hørsel, de som har dysleksi, 

de som har dyskalkuli, AD/HD, autisme og så videre. Innebakt i tallet 7.9 % finner man pp-

rådgivere som har skrevet sakkyndige tilrådinger, man finner lærere som ønsker veiledning og 
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støtte, og ikke minst finner man bekymrede og forhåpningsfulle foreldre som mest av alt ønsker 

at barnet deres får kvalifisert støtte i sine læringsprosesser. 

Ser man bort fra foreldre, lærere og pp-rådgivere som er opptatt av enkeltbarn og –

ungdommer, og i stedet retter blikket mot offentlige dokumenter og enkelte fagmiljø, finner 

man en skepsis til å ha individet, det vil si eleven, som senter for oppmerksomheten. Ja, det som 

i pedagogisk faglitteratur blir omtalt som et individperspektiv på spesialpedagogisk virksomhet 

har lenge hatt dårlige vekstvilkår i Norge. Individperspektivet, som i faglitteraturen også blir 

omtalt som et patologisk (se for eksempel Hausstätter, 2007) eller medisinsk perspektiv, blir 

ofte beskrevet som å være ensidig og snevert. Det blir hevdet at det representerer et syn som 

innebærer at lærevansken ikke blir sett på i en større kontekst, for kanskje er det sånn at 

problemet ikke ligger hos og i barnet, men i konteksten rundt? Kanskje er det noe med foreldre 

og oppvekstmiljø, eller kanskje er det noe med skolen, klassen, læringsmiljøet og 

undervisningen? De som er kritiske til individperspektivet er bekymret for at disse kontekstuelle 

forholdene blir underkommunisert og tildekket. I tillegg er det hevdet at individperspektivet 

kan føre til segregering og ekskludering, da den pedagogiske konsekvensen kan bli 

eneundervisning, noe som er i strid med ideologien om en inkluderende skole.  

Med bakgrunn i den spesialpedagogiske historien her til lands, er det lett å forstå noe av denne 

kritikken. Historien beretter om barn og unge som ble utredet med individorienterte tester, og 

at følgende ofte ble segregering og ekskludering med tilhørende marginalisering og 

stigmatisering. I forlengelsen av dette finnes omfattende dokumentasjon på mangelfull 

opplæring og dårlig omsorg (særlig for de som tilbragte store deler av sin barndom og ungdom 

i institusjoner). Det er skrevet mye om dette i den spesialpedagogiske faglitteraturen (se for 

eksempel Befring, 2012; Dahlen, 2013), og det er viktig å huske denne historien. Det er viktig 

med tanke på å forhindre at den kategoriske, individfokuserte praksisen skal gjentas. Det er 

også viktig med tanke på å forstå fremveksten av alternativet til individperspektivet, 

systemperspektivet. 

Mens begrepet individperspektiv bidrar til at man hovedsakelig ser lærevansken som kun 

forhold knyttet til barnet, bidrar begrepet systemperspektivet til at oppmerksomheten i all 

hovedsak rettes mot konteksten barnet er i. I NOU 2003:16 I første rekke ble dette skifte i 

perspektiv tydelig uttrykt. Her het det «Når en elev ikke fungerer, er spørsmålet: Hva er galt 

med skolen? I den tradisjonelle skolen har spørsmålet vært: Hva er galt med eleven?» (s.85). 

Det ligger en optimisme og positivitet i et slikt perspektiv. Bare systemet er godt nok, det vil 
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si bare systemet legger til rette for gode læringsmiljøer og en god nok undervisning, vil alle 

eller mange problemer forsvinne. Logikken er enkel. Jo bedre en skole blir på å tilpasse 

opplæringen til elevmangfoldet, jo mindre vil behovet for spesialundervisning være. Ideelt 

sett vil svært få bli definert til å ha ‘spesielle behov’ da.  

 

Mens kritikken mot individperspektivet lenge har vært massiv, er det per i dag ikke like 

mange som kritiserer systemperspektivet. Men kan ikke også dette perspektivet, på samme 

måte som individperspektivet, bli noe ensidig, snevert og begrenset? Er det ikke en fare for at 

enkeltelevers generelle og/eller spesifikke lærevanske og behov blir underkommunisert, 

tildekket, ja, kostet under teppet så å si, på grunn av at oppmerksomheten i all hovedsak rettes 

mot læringsmiljø og ordinær undervisning? Og kan det ikke være en fare for at generell og 

spesifikk, forskningsbasert spesialpedagogisk kunnskap og kompetanse ervervet gjennom 

flere tiår, forvitrer eller til og med forsvinner på grunn av det altoverskyggende fokuset på 

systemer, systemperspektiv og systemrettet arbeid? Og kan det ikke til og med være en fare 

for at lærere og skoler kan komme til å kvie seg for å søke hjelp til enkeltelever, fordi det med 

utgangspunkt i et systemperspektiv ikke handler om eleven, men om undervisningen og 

skolen? Spørsmålene og problemstillingene er mange. Slik jeg ser det, er det god grunn til å 

stille dem.  

 

Det er flere som har forsøkt å advare mot  enten/eller tankegangen perspektivene 

representerer. Argumentet har vært at man må ta både barnet(individet) og miljøet(systemet) i 

betraktning. For å unngå reduksjonisme og overforenklinger, må man rette oppmerksomheten 

mot både barnet og opplæringstilbudet samt konteksten barnet er i. OECD foreslo allerede i 

1994 et begrep som gav uttrykk for denne helhetstenkningen (som læringsteoretisk kan 

forankres i Bronfenbrennes økologiske modell eller i Vygotskys teori om læring og utvikling). 

Det ble kalt en antropologisk modell (OECD, 1994). Begrepet var for diffust. Det gav ingen 

umiddelbare assosiasjoner, og ble følgelig heller ikke tatt i bruk. I fagmiljøer er senere 

begrepet relasjonelt perspektiv foreslått (se for eksempel Fasting, 2016; Haug 2016; Tangen 

2012). Det er imidlertid fortsatt og i all hovedsak systemperspektivet som synes å være mest 

politisk og faglig ‘korrekt’. Det er naturligvis viktig å jobbe med utvikling av systemer og øke 

faglig og reell kompetanse på sikring av gode læringsmiljøer. Ja, det er svært viktig å arbeide 

allmennforebyggende og proaktivt, også for å få edruelige tall hva angår omfang på elever 

med sakkyndig tilråding på spesialundervisning. Problemet er ensidigheten dette fokuset kan 

representere og hvilke konsekvenser det kan få for spesialpedagogisk kunnskap og 
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kunnskapsutvikling på kort og lang sikt. Det er i den sammenheng pp-ansatte og andre som 

jobber med barn og unge med spesielle behov bør være årvåken og ha høy bevissthet om hva 

ord og begreper betyr og innebærer. 
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