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PP-tjenesten og begrePene varemerke 
og merkevare
Varemerker er en naturlig del av hverdagen vår, 
og de fleste serviceinstitusjoner benytter vare-
merker for å synliggjøre sin identitet og profil i 
konkurranse med andre markedsaktører. Ek-
sempler på dette er Posten, NSB og Meieriene 
Tine. Det samme finner sted i kommunal sektor. 
ALERIS har etablert seg som en markert aktør 
innen helse og omsorg, og KANVAS driver ca. 
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60 barnehager for mer enn 3500 barn (2015). 
Også innen det spesialpedagogiske feltet finner 
vi private initiativ. For eksempel er SIGNO (e.g. 
jeg tegner) blitt en markert aktør for opplæring 
av døve/hørselshemmede og mennesker med 
sammensatte hørsel- og synstap. 
Hva innebærer at tjenester vi anser som en del 
av hverdagen vår, profilerer seg som varemer-
ker? Et underliggende spørsmål er om begreper 
som varemerke og merkevare kan benyttes til å 
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illustrere PP-tjenestens roller og posisjoner? Og 
i så fall, hva innebærer posisjonene for tjenes-
tens legitimitet og innflytelse i barnehager og 
skoler? Artikkelen ser nærmere på hva som lig-
ger i disse markedsbegrepene, og hva som skal 
til for at PP-tjenesten skal bli en mer aktiv aktør 
med tanke på å ivareta likeverdig opplæringsvil-
kår for barn og unge med særlige behov. 

PP-tjenesten – et varemerke 
Begrepene varemerke og merkevare har ulike 
språklige betydninger, og begrepene brukes ofte 
vilkårlig i hverdagsspråket. Ut fra et lingvistisk 
ståsted er det den siste delen i ordet som skal 
tillegges vekt (e.g. rotmorfemet). Begrepet 
varemerke handler dermed om å ”merke” noe 
gjennom å synliggjøre et eierforhold. Dette 
blir tydelig i den engelske oversettelsen av 
ordet, ”branding”, som stammer fra det norrø-
ne uttrykket å brennemerke et bumerke på en 
eiendom eller en buskap (Selfors & Pihl 2013). 
I dag forstås branding primært som juridiske 
forhold knyttet til varer, tjenester eller logoer 
(Patentstyret 2015).
PP-tjenesten er en premissleverandør for spe-
sialundervisning og spesialpedagogisk hjelp 
gjennom sin sakkyndige posisjon. Dette nasjo-
nale varemerke knyttes gjerne til et individu-
al-diagnostisk paradigme der sakkyndigheten 
innebærer å identifisere hvem som har rett til 
spesialpedagogiske tiltak og skissere hva tiltake-
ne bør omfatte (jf. Opplæringslova § 5-1; 5-3). 
Sakkyndigheten har eksplisitt en individoriente-
ring, et forhold som i stor grad også har preget 
spesialpedagogikken. Følgelig har tjenesten i 
liten grad blitt sett på som en aktør for utvik-
ling av kollektive læringsprosesser og sosiale 
læringsfellesskap (Arnesen & Sollie 2009). 
Tjenestens sakkyndige rolle er lovmessig for-
ankret, og denne er uavhengig av om tjenesten 
er en del av sektorovergripende tjenester som 
”Familiens hus” eller om den er slått sammen 
med andre omsorgs- og oppveksttjenester. Selv 
om PP-tjenesten er sakkyndig, så gir dette ikke 
noen umiddelbart en innflytelse på hvordan 
opplæringstiltak for barn med særlige behov 
skal drives, selv om Opplæringslovas § 5-6 sier 

at tjenesten også skal bidra med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling i skolen (se også Meld. 
St. 24 2012-13: 98-99). For at PP-tjenesten skal 
komme i posisjon som en aktivt, medvirkende 
aktør ved utviklings- og endringsarbeid i barne-
hager og skoler, trenger tjenesten en legitimitet 
som åpner for medvirkning utover kun å være 
en sakkyndig tredjepart. 

PP-tjenesten – også en merkevare? 
En merkevare omfatter forhold som går utover 
det rent juridiske og opphavsrettslige. I begrepet 
er det orddelen -vare som angir hovedbetydnin-
gen. Dette innebærer at assosiasjoner og følelser 
som knyttes til bestemte varer eller tjenester 
også har betydning (Fuggeli 2001; Patentstyret 
2015), noe som går utover den funksjonen varen 
eller tjenesten representerer. En merkevare 
handler dermed også om design og omdømme 
og kvaliteter som vurderes som så attraktive 
at varen foretrekkes framfor andre tilsvarende 
varer og tjenester. Innen næringslivet snakkes 
det om merkevarebygging gjennom strate-
gisk kommunikasjon og ved å knytte varen til 
positive verdiuttrykk. Dette ser vi ved at kjente 
idrettsutøvere benyttes til å gi varen oppmerk-
somhet eller for å skape positive assosiasjoner. 
En merkevare omfatter ut fra det foregående 
også emosjonelle aspekt som brukeren ønsker å 
identifisere seg med som går utover forhold som 
opphavsrett og ansvarsforhold.
For PP-tjenesten vil det være naturlig å rette en 
merkevarebygging mot brukernes og samfunnets 
oppfatning av tjenestens kompetanse- og hand-
lingsområde. Sentralt står den tilliten (faglig og 
relasjonelt) som virksomhetene har til tjenesten, 
og som gjør at barnehager og skoler ser det 
som formålstjenlig og knytte til seg tjenestens 
kompetanse (Grimen 2008). Tillit knyttes gjerne 
til opplevelsen av handlinger og relasjonene til 
de personene som en samhandler med, og ikke 
til det Grimen omtaler som ”tillitsgivernes gode 
intensjoner og hensikter” (ibid.: 200). Her vil 
forhold som tilgjengelighet, felles forståelser 
og faglighet være av betydning – med andre 
ord forhold som i næringslivet gjerne omtales 
som leveringskvalitet. Uten at PP-tjenesten 

Rolf B. Fasting



55PSYKOLOGI I KOMMUNEN nr. 6 2015

oppfattes som en legitim og troverdig samar-
beidspartner med leveringskvalitet, vil tjenes-
tens handlingsrom bli redusert til en distributør 
av sakkyndighetsuttalelser. I en slik situasjon 
vil andre kunnskapsaktører og endringsagenter 
kunne overta barnehagers og skolers behov for 
kompetansebygging og organisasjonsutvikling. 
Et sentralt spørsmål er dermed om barnehager 
og skoler oppfatter PP-tjenesten som en legitim 
aktør med tanke på kompetanse- og organisa-
sjonsutvikling? Før jeg nærmer meg grunnlaget 
for en slik posisjon, vil jeg se nærmere på det 
historiske grunnlaget for PP-tjenesten og tjenes-
tens samfunnsmandat.

PP-tjenestens rolle og oPPgave
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten har sin 
opprinnelse i politiske beslutninger om masse-
utdanning og etableringen av en skole for alle. 
Historisk sett var ikke en utdanning utover kon-
firmasjonsopplæringen en rett for alle, men med 
innføringen av enhetsskolen skulle alle barn og 
unge med varierende bakgrunner og forutset-
ninger, gis en opplæring (Thuen 2008). Enhets-
skolen har sin forankring i Folkeskolelovene og 
Normalplanene (1936-39). Skolen skulle være 
et redskap for å bygge det Norske samfunn der 
alle skulle ha like muligheter til kunnskap og 
utdanning – gjennom minstekrav…bindande 
for alle skular (Kirke- og undervisningsdeparte-
mentet 1939). Realiseringen av de politiske am-
bisjonene om en skole og en opplæring for alle 
med minstekrav førte til at mange elever fikk 
problemer i møtet med skolen. Løsningen ble 
statlige spesialskoler (Spesialskolelova 1951) 
og seinere etableringen av kommunal hjelpeun-
dervisning (1955). Planprosessene på 1950-tal-
let bidro til å skape et delt skolesystem med 
behov for en sakkyndig instans som kunne finne 
årsakene (diagnostisere) og skissere løsninger 
for (plassere) elever som ikke klarte å oppfylle 
normalplanenes krav og forventninger. Planpro-
sessene la dermed grunnlaget for etableringen 
av en nasjonal pedagogisk-psykologisk råd-
givningstjeneste for folkeskolen og den 9-årig 
skolen (Kirke- og undervisningsdepartementet 
1959). Tjenesten skulle hjelpe skolen med 

løsninger for enkeltelever (hjelpeundervisning), 
utrede behov for tiltak (observasjonsklasser) 
eller med overføring til spesialskoler for elever 
med behov for det. PP-tjenesten oppsto dermed 
ut fra skolens behov for en sakkyndig instans 
som kunne utrede og plassere elever som, ikke 
helt passet inn i skolen, og ikke ut fra de inten-
sjonene Hans Østvold beskrev tjenesten med i 
Norsk Pedagogisk Tidsskrift i 1958; ”å ruste 
hver enkelt elev til å dra fordel av egne mulighe-
ter og å få et så vellykket liv som mulig”. 
På midten av 1960–tallet ble det reist spørs-
mål fra politisk og faglig hold om skolens og 
samfunnets segregerende løsninger (Meld. St. 
88 1966-67; Telhaug et al. 2006). For skolen 
endte normaliseringsprosessene i en niårig 
skole der alle elever skulle gå i sammenholdte 
klasser gjennom hele grunnskolen (Kirke- og 
undervisningsdepartementet 1969; 1974, 1975). 
PP-tjenesten fikk med det nye oppgaver. Det ble 
mindre aktuelt utrede for å plassere elever på 
utsiden av grunnskolen. Elevene skulle i stedet 
gis pedagogisk hjelp gjennom differensiert og 
tilpasset opplæring (Meld. St. 98 1976-77). 
Endringene innebar at tjenesten i stedet skul-
le sikre kvaliteten på de spesialpedagogiske 
tiltakene gjennom veiledning og rådgiving, 
ivareta samarbeid med instanser utenfor skolen 
og hjelpe skolen til å realisere intensjonene i 
planverket (Meld. St. 98 1976-77: 53; Meld. St. 
61 1984-85).
Realiseringen av intensjonene i 1970-tallets 
inkluderingsreformer lot vente på seg. Først 
gjennom ”Prosjekt S” (avviklingen av de 
statlige spesialskolene, Kirke- utdannings- og 
forskningsdepartementet 1989), Reform 94 med 
rett til videregående opplæring for alle, etable-
ring av ”Oppfølgingstjenesten” (OT) og Reform 
97 sin vekt på inkludering og seks-åringer i sko-
len, begynte 1970-talets skolepolitiske intensjo-
ner å falle på plass. Endringene utvidet med det 
også PP-tjenesten elevgrunnlag og arbeidsfelt. 
Elevgrupper som tidligere mottok pedagogiske 
tjenester i institusjonsskoler eller i barnehager, 
også en del av PP-tjenestens arbeidsfelt.
PP-tjenestens innsatser og relasjon til barneha-
gen er mindre drøftet enn innsatsene i skolen. 

PP-tjenesten en merkevare?



56 PSYKOLOGI I KOMMUNEN nr. 6 2015

Årsakene finner vi delvis i barnehagens relativt 
korte offentlige historie, og i at spesialpedago-
gisk hjelp er nært knyttet til Opplæringslova (se 
§ 5-7; tidligere Grunnskolelova av 1969 § 8-6). 
Et tredje forhold er at barnehagens målformu-
leringer har en mer overordnet innretning med 
fokus mot omsorg og barnets egenutvikling 
(Kunnskapsdepartementet 2011), da i motset-
ning til skolens læreplaner med kompetansemål 
på gitte alderstrinn (Kunnskapsdepartementet 
2006). For pedagogisk arbeid i barnehagen 
innebærer dette at utviklingsmessige forskjel-
ler i noen grad kan ivaretas gjennom læring og 
samhandling på tvers av alderstrinn, noe skolens 
aldersdeling gir mindre rom for. Diagnostisering 
og plassering har dermed hatt et annet fokus i 
barnehagen enn i skolen. 

Utfordringer mot år 2020
Den siste læreplanreformen Kunnskapsløftet 
(Kunnskapsdepartementet 2006) har ikke ført 
med  seg strukturelle endringer for skolen eller 
for PP-tjenesten. Men reformen har bidratt med 
et økt individfokus og økte forventninger til 
læringsutbytte gjennom innføringen av kompe-
tansemål og nasjonale prøver på 5. og 8. årstrinn 
(Bjørnsrud & Nilsen 2008; Fasting 2013a). 
Reformens kunnskapsfokus har dermed skapt økt 
press på PP-tjenesten som sakkyndighet instans. 
Grunnskolens informasjonssystem viser at fra 
2005-06 til 2014-15 økte antallet elevhenvis-
ninger med 69 prosent, og omfanget elever med 
spesialundervisning økte fra vel 5 prosent til over 
8 prosent  Oversiktene viser at de siste årene har 
mer enn 10 prosent av alle elever på ungdoms-
trinnet mottatt spesialundervisning (GSI 2015).  
Denne korte gjennomgangen av PP-tjenestens 
arbeidsfelt har vist at tjenesten har hatt ulike 
funksjoner og innsatsområder. Tjenestens opprin-
nelige oppgaver omfattet å diagnostisere og plas-
sere elever med særlige behov. I dag er tjenestens 
i større grad orientert mot å bidra til inkludering 
og tidlig innsats (Meld. St. 18 2010-11; Meld. 
St. 24 2012-13), og til å sikre opplæringen for 
barn, unge og voksne med omfattende behov 
for tilrettelegging og tilpasning. Til tross for de 
endringene som reformene har ført med seg, er 

PP-tjenesten fremdeles nært knyttet til sakkyn-
dighetsrollen og enkeltbarn. De seinere Stortings-
meldingene presiserer imidlertid PP-tjenestens 
innsatser skal rette seg mot fire områder med 
henblikk på barn og unge med særlige behov (se 
f.eks. Meld. St. 18 2010-11: 91-96): 
•	 PP-tjenesten skal arbeide forebyggende 
•	 PP-tjenesten skal bidra til tidlig innsats 
•	 PP-tjenesten skal bidra til helhet og 

sammenheng 
•	 PP-tjenesten skal være en faglig kompe-

tent sakkyndig tjeneste i alle kommuner og 
fylkeskommuner

I dette ligger det at PP-tjenesten skal være en 
aktør med tanke på kompetanseutvikling og 
forebyggende innsatser i barnehager og skoler 
– en oppgave som har utviklet seg fra å være en 
sekundær del av PP-tjenestens arbeidsfelt til å bli 
det sentrale innsatsområdet (Meld. St. 18 2010-
11; Meld. St. 20 2012-13; Meld. St. 24 2012-13). 
Det er her verdt å peke på at PP-tjenesten har en 
noe avgrenset oppgave inn mot barnehagene, der 
oppgaven primært handler om veiledning rundt 
enkeltbarn. I Meld. St. 24 (2013) Framtidens 
barnehage foreslås det imidlertid at PP-tjenesten 
skal arbeide ”tettere på barnehagene” og gis 
oppgaver med tanke på kompetansebygging og 
endring tilsvarende som i skolen. 
Planverket peker på at PP-tjenesten skal være 
navet i utformingen av gode oppvekst- og læ-
ringsvilkår for barn og unge med særskilte behov 
fra barnehagen til utgangen av den videregående 
skolen. Skal PP-tjenesten komme i en slik posi-
sjon, er det en forutsetning at det etableres felles 
forståelser rundt de utfordringene ansatte i virk-
somhetene møter i hverdagen. Dette innebærer at 
det må etableres et tolkningsfellesskap omkring 
hverdagsutfordringer, og gjennom dette bygge 
opp en faglig- og relasjonell tillit som grunnlag 
for å kunne drøfte virksomhetenes behov for 
kompetanse- og organisasjonsutvikling. 

tolkningsfellesskaP og 
hverdagsPraksis
Et tolkningsfellesskap kan innledningsvis be-
skrives som felles forståelser av prinsipper, be-
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greper og forhold som ikke umiddelbart lar seg 
kategorisere eller observere. Utgangspunktet er 
at en slik omforent forståelse er svak eller ikke 
tilstede, men utvikles gjennom situerte dialoger. 
Utdanningsdirektoratet beskriver tolkningsfel-
lesskap på denne måten: 

”Med tolkningsfellesskap i vurderingssammen-
heng mener vi å utvikle en felles forståelse for 
læreplan og vurdering av kompetanse gjennom 
dialog og diskusjon mellom kollegaer på egen 
skole, mellom skoler lokalt og nasjonalt, og 
mellom lærer og elev”     
(Utdanningsdirektoratet 2015). 

Direktoratets framstilling av begrepet retter 
oppmerksomheten mot vurdering av elevarbei-
der for å sikre en valid og rettferdig vurdering. 
En noe smalere forståelse av tolkningsfellesskap 
kan hentes fra forskermiljøenes metodelittera-
tur. Her knyttes tolkningsfellesskap (interrater 
reliability) til om nærmere definerte karakte-
ristika observeres og vektlegges likt av to eller 
flere fagpersoner (se f.eks. Lombard et al. 2002; 
Kunnskapssenteret 2015). I norsk faglitteratur 
oversettes med vurderersamsvar, og rapporteres 
som numeriske verdier fra fullstendig enighet 
(1) – vilkårlig enighet (0) til fullstendig uenighet 
(-1). En slik tilnærming til tolkningsfellesskap 
kan karakteriseres som en strukturell tilnær-
ming, der en antar at fenomener kan beskrives 
gjennom gjensidig utelukkende kriterier og 
indikatorer som deretter kan kodes. Forutset-
ningen er en klar og tydelig operasjonalisering. 
Hislop (2009) beskriver slike kunnskaper som 
eksplisitte nedfelt som prosedyrer og systemer 
som relativt enkelt oppfattes og håndteres. Når 
fokuset flyttes til felles oppfatninger av begreper 
og forståelser hos ansatte i barnehager/ skoler 
og i PP-tjenesten, berører tolkningsfellesskap 
også forhold som ikke like lett kan observeres 
eller kategoriseres. Her handler det om å fange 
opp og inkludere ulike forståelser av pedago-
giske prinsipper, bakgrunnen for handlinger og 
innsatser og hvordan virksomhetens handlings-
repertoar støtter opp om det pedagogiske arbei-
det. En slik utvidet forståelse av tolkningsfelles-
skap inkluderer med dette relasjonelle prosesser 

som er i konstant endring og utvikling, der 
praksisfeltets forståelser og kunnskaper utvikles 
og endres gjennom samspill og dialog. Hislop 
(2009) peker på at en stor grad av den kunn-
skapen som utvikles omfatter ikke-artikulerte 
forståelser som ofte er vanskelig å artikulere 
siden grunnlaget for forståelsene sitter i kroppen 
til den som eier kunnskapen. Slike forståelser 
beskrives også som taus kunnskap eller kultu-
rers doxa (Bourdieu & Wacquant 1995: 114) 
fundert i meningsskapende prosesser. Denne 
utvidede tilnærmingen til begrepet tolkingsfel-
lesskap går utover det rent strukturelle som for 
eksempel å bli enige om prosedyrer og kriterier 
for henvisninger til PP-tjenesten eller spesial-
undervisning. Et slik tolkningsfellesskapet vil 
være vanskeligere å avgrense, definere og måle, 
siden det også vil måtte omfatte en erkjennelse 
av at ulike forståelser og oppfatninger kan bidra 
til inkludering og likeverdig opplæring (se f.eks. 
Bachmann & Haug 2006: 87 f.f.). 
Utviklingen av tolkningsfellesskaper mellom 
barnehager/ skoler og PP-tjenesten handler der-
med om å utveksle erfaringer og forståelser som 
ligger til grunn for virkelighetsoppfatninger. 
Bakhtin (1986) peker på at ytringer (forstått som 
det vi sier og det vi gjør, og det vi ikke velger 
å si og gjøre) stammer fra tidligere erfaringer 
og forventninger om framtiden – som ledd i en 
kjede. Våre ytringer kan dermed ikke fristilles 
fra de sammenhengene de oppstår i, fra perso-
nen som står bak ytringen eller fra de reaksjone-
ne og assosiasjonene som ytringene skaper. En 
samtale mellom en lærer og en PP-rådgiver vil 
dermed omfatte noe mer enn de stemmene som 
deltar i samtalen. Den har også i seg stemmene 
og relasjonene til elever, foresatte, kolleger, 
samt situasjonsrelaterte opplevelser og forståel-
ser av pedagogiske prinsipper og arbeidsmåter. 
I dette ligger det at våre ytringer bærer i seg 
tidligere ytringer – både det vi selv har sagt, det 
andre har uttalt og det vi tenker og det usagte! 
I mellommenneskelig samhandling er det en 
utfordring at vi nettopp utelater det ”selvfølge-
lige” – det vi tar for gitt (jf. Schwab 1983 sin 
understrekning av commonplaces). For utvik-
lingen av et tolkingsfellesskap mellom ansatte 
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i barnehager, skoler og PP-tjenesten, innebærer 
dette at vi må stoppe opp og se nærmere på hva 
vi legger i begrepene og forklaringene vi knytter 
til våre hverdagspraksiser. Bakhtin benytter Vo-
loshinovs metafor ”lysbryting” (Bakhtin 1984: 
201 ff) for å anskueliggjøre det finmaskede for-
ståelsesgrunnlaget som ligger bak våre ytringer. 
Han viser til at oppfatningene brytes og blir mer 
nyanserte når ytringene møter andres ytringer, 
på samme måte som et prisme bryter en lysstrå-
le slik at fargespekteret kommer til syne – som i 
en regnbue. I dialogen gjenbrukes deler av våre 
dialogpartnernes oppfatninger, og det er gjen-
nom innsikt i hverandres forståelser og ståsted 
at tolkningsfellesskapet etableres og utvikles.

Tolkningsfellesskap som verktøy
Det finnes relativt få forskningsarbeider som 
retter oppmerksomheten mot utviklingen av 
tolkningsfellesskap. Et forskningsprosjekt som 
har satt den pedagogiske forståelsen av begrepet 
på dagsorden, er forarbeidene til Utdannings-
direktoratets læringsstøttende prøver i skriving 
(Utdanningsdirektoratet 2013). I forprosjektet 
Nasjonale skriveprøver (Fasting 2013b) ble vel 
100 lærere fra hele landet samlet for å utvikle 
kriterier for vurdering av skriving som grunn-
leggende ferdighet på 5. og 8. trinn. Prosjektet 
synliggjorde kompleksiteten i det å utvikle 
presise og entydige kriterier for vurdering av 
elevers skrivferdigheter. Resultatene peker mot 
en omvendt proporsjonalitet mellom oppgavens 
aktualitet og relevans sett fra elevenes ståsted 
og samsvaret mellom lærernes vurderinger av 
elevbesvarelsene (Fasting 2013b). Forholdet 
reflekterer at elever ikke nødvendig oppfatter en 
skriveoppgave slik den er tenkt hos de som ut-
former oppgaven. For vurderingsarbeidet skaper 
dette nye utfordringer. Prosjektet viste at til tross 
for en grundig operasjonalisering av skriving 
som grunnleggende ferdighet og omfattende 
drøftinger av operasjonaliseringen og kriteriene, 
var det store variasjoner ved vurderingene. De 
ulike posisjonene og rollene i de tre gruppene 
oppgaveskapere, elever og vurdere synliggjør 
betydningen av å inkludere ulike forståelser 
når kvaliteter ved elevtekster skal vurderes (jf. 

Voloshinovs metafor lysbryting). Dette utfordrer 
samtidig prinsippet om en entydig og klar ope-
rasjonalisering for å oppnå fullstendig enighet 
ved vurderingsarbeid.
En annen tilnærming til fenomenet tolknings-
fellesskap finner vi hos Sissel Lysklett (2007) 
som rettet oppmerksomheten mot ideutvikling i 
bedriftteam. Gjennom videoopptak og intervjuer 
ønsket hun å identifisere forutsetningene for at 
ideer skal kunne oppstå og utvikles. Lysklett 
finner to sentrale faktorer. Den ene faktoren ble 
definert som intersubjektivitet (: 37) og omfat-
tet evne til å kunne ta ”andres perspektiver” 
og å ”anerkjenne disse” selv om aktørene var 
uenige. Den andre faktoren beskriver hun som 
”alteritet” eller annerledeshet (: 39). I denne 
ligger det at ulike oppfatninger samlet kan bidra 
med en positiv kraft gjennom sin annerledeshet. 
Lysklett fant at moderat grad av uenighet bidro 
til ideskaping og nytenkning, mens stor grad av 
enighet i liten grad bidro til ideutvikling.
Lyskletts to hovedfaktorer, intersubjektivitet og 
alteritet kan sees som en ramme for utvikling 
av tolkningsfellesskap mellom ansatte i bar-
nehager/ skoler og rådgivere i PP-tjenesten. I 
dette ligger det nettopp en anerkjennelse av de 
forskjelligheter ulike aktører bidrar med i kraft 
av sine ulike roller, erfaringer og kunnskaper. 
Etableringen av tolkningsfellesskap innebærer 
med det brytninger av ulike erfaringer, perspek-
tiver og kunnskapssyn, der aktørene setter ord 
på og analyserer hverdagsutfordringene fra ulike 
ståsted med tanke på å utvikle virksomhetenes 
pedagogiske handlingsrepertoar. En bevisst 
tilnærming arbeid med tolkningsfellesskapet 
danner dermed også grunnlag for å etablere en 
faglig og relasjonell tillit mellom aktører i bar-
nehage, skole og PP-tjenesten. 
Både Lysklett (2007) og Fasting (2013) under-
streker at etablering av tolkningsfellesskap ikke 
er noe lettfattelig foretakende som raskt faller 
på plass ved hjelp av enkle grep. Et tolknings-
fellesskap utvikles gjennom vedvarende dialo-
ger der de ulike aktørenes perspektiver integre-
res for å styrke elevers faglige læring eller for 
å styrke samhandlingen mellom barn/ mellom 
barn og voksne. Et slikt tolkningsfelleskap vil 
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være avgjørende for at PP-tjenesten skal kunne 
komme i en posisjon som medaktør ved organi-
sasjonsutvikling og endringsarbeid i barnehager 
og skoler. 

PP-tjenesten: reformer og reviderte 
oPPdrag
PP-tjenestens arbeidsfelt har vært drøftet i en 
rekke utredninger og meldinger fra tidlig på 
1990-tallet. Arbeidsoppgavene og forventninge-
ne til tjenesten ble på ny aktualisert i Meld. St. 
23 (1997-98), Om opplæring av barn unge og 
voksne med særskilte behov. Meldingen dannet 
grunnlag for det treårige SAMTAK-program-
met der målet var å øke PP-tjenesten kapasitet 
gjennom å utvikle kompetanse for systemrettet 
arbeid og å styrke tjenestens innsatser innen 
områdene lese- og skrive vansker, sammensatte 
lærevansker og sosiale og emosjonelle vansker. 
Samtidig ble PP-tjenesten tilført ca 300 årsverk 
hovedsakelig gjennom en ressursoverføringer 
fra de statlige kompetansesentrene.
SAMTAK omfattet en rekke aktører og mål-
grupper, og programmets landsomfattende 
orientering kan betraktes som en driver der 
intensjonen var å skape et tettere samarbeid 
mellom skoler og PP-tjenester. Evalueringene av 
SAMTAK (Groven 2003; Lie et al. 2003) viste 
at aktivitetene først og fremst bidro til å styrke 
kompetansen hos skoleledere og i PP-tjenester 
med stor aktivitet i programmet med kom-
petanse innen programområdene. SAMTAK 
åpnet dermed for at en rekke PP-tjenester kom 
i posisjon som kunnskapsaktører i skolenes 
kompetanseutvikling og endringsarbeid. I de 
sammenhengene slike samarbeidsformer opp-
sto, bidro SAMTAK til å styrke tjenesten som 
en merkevare med tanke på å utvikle de pedago-
giske praksisene. Samtidig peker evalueringene 
på at i miljøer med lavere kompetanse, bidro 
SAMTAK i begrenset grad til å styrke miljøene. 
Lie et al. (2003) antyder at begrensede mulig-
heter til lokale tilpasninger, bidro til varierende 
deltakelse i programmet. Dette kan ha ført til 
økte nasjonale forskjeller med hensyn til spesi-
alpedagogiske innsatser i strid med de politiske 
intensjonene. Det kan dermed reises spørsmål 

om SAMTAK i tilstrekkelig grad åpnet for å 
kunne utvikle tolkningsfellesskap omkring 
lokale utfordringer innen programområdene. 
Den tekniske rasjonaliteten i SAMTAK-pro-
grammet, kan betraktes som en forlengelse av 
1990-tallets målstyrings strategier (New Public 
Management), og i mindre grad som prosessuel-
le tilnærminger til kunnskapsutvikling basert på 
dialog og samspill. Det er dermed et spørsmål 
om programmet struktur og instrumentelle må-
lorientering, faktisk bidro til å begrense inten-
sjonene i programmet (jf Argyris, 1992, modell 
for enkeltkretslæring). 
FAGLIG LØFT for PPT (2008-2012) var et 
modellforsøk med henblikk på å styrke PP-tje-
nesten i Midt-Norge. Programmet rettet opp-
merksomheten mot to områder: etablering av 
et fagnettverk for PPT Midt-Norge og å utvikle 
kompetansegivende videreutdanningstilbud. In-
tensjonene med prosjektet var på mange områ-
der sammenfallende med SAMTAK der kom-
petanseheving, systemrettet arbeid, og samspill 
mellom faginstanser og tjenestenivå var sentrale 
elementer. Men i motsetning til SAMTAK, 
rettet FAGLIG LØFT ikke oppmerksomheten 
mot spesifikke områder utover det å arbeide 
systemrettet. FAGLIG LØFT ble ledet etter 
prinsipper for lokal prosjektorganisering med 
vekt på vertikal og horisontal ledelse, både når 
det gjaldt kompetanseutvikling, møtevirksomhet 
og prosjektstyring. 
Evalueringen av FAGLIG LØFT for PPT (Hu-
stad & Fylling 2012) peker på to forhold som 
begrensende for å nå målene. Det ene er størrel-
se og sårbarheten til en rekke PP-tjenester, og 
andre er PP-tjenestenes kompetanse og profil. 
Hustad og Fylling (ibid.) viser til at 12% av 
landets PP-tjenester har 1/2 til 2 fagstillinger, og 
at tjenestene dermed er svært sårbare med tanke 
på de oppgavene som skal dekkes. Hustad og 
Fylling finner ulike interesser knyttet til vide-
reutvikling av PP-tjenesten. Enkelte tjenester 
ønsker for eksempel å styrke sin kompetanse når 
det gjelder systemrettet arbeid, mens barneha-
gene og skolene på sin side kan ha ønske om 
større vekt på sakkyndighetsarbeid og veiled-
ning i forhold til enkeltbarn. Dette fører til et 
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krysspress og til interessemotsetninger rundt 
hvordan tjenesten bør formes og hvilke innsat-
ser som skal tillegges vekt, noe som blir særlig 
problematisk i tjenester med få fagstillinger. 
Skal PP-tjenesten komme i posisjon som en 
aktør ved tilrettelegging av opplæringsvilkårene 
for barn og unge med særskilte behov, synes en 
forutsetning være en viss felles forståelse av 
de hverdagsutfordringene som eksister. Dette 
innebærer at det gis rom for ulike oppfatninger, 
og at kritikk oppfattes som noe positivt. En slik 
tilnærming åpner for refleksjoner om og vurde-
ring av ulike faktorer, verdier og forståelser av 
grunnleggende prinsipper. Resonnementene bak 
forståelsene muliggjør teoretiske og praktiske 
analyser, og gjennom det også en kartlegging 
av hva som hemmer og fremmer en utvikling 
av mer hensiktsmessige praksiser. Ved å bevege 
seg fra handlingsnivået til også å ta i betrakt-
ning selve grunnlaget for handlingene, åpner 
dette for dobbelkretslæring og mulighet for 
kunnskapsutvikling med overføring til andre 
tilsvarende situasjoner (Argyris 1992). Slike 
tolkningsfellesskaper forutsetter ikke enighet 
om alle forhold, men en avklaring av perspekti-
ver, oppfatninger og ståsted – eller alteritet slik 
Lysklett (2007) beskriver det. 
Strategi for etter- og videreutdanning i PPT 
(SEVU-PPT 2013-18) kan på mange måter 
betraktes som en akkumulering av erfaringene 
fra SAMTAK og FAGLIG LØFT. Midtlyngutval-
gets innstilling  (NOU 18 2009) og de etterføl-
gende Stortingsmeldingene 18, 2010-2011; 20, 
2012-2013 24: 2012-2013 viser behov for mer 
helhetlige innsatser og økt samarbeid for å møte 
kompleksiteten rundt barn og unge med særlige 
behov. Sentralt står PP-tjenestens forebyggende 
innsatser fra barnehagen til utgangen av den 
videregående skolen. Erfaringer fra SAMTAK 
og FAGLIG LØFT peker på betydningen av at 
aktørene selv er med på å definere hvilke innsat-
ser som er viktig å gripe fatt i, og hvor det er på-
trengende med utvikling, endring og ny læring. 
Dette innebærer en fundamentering av virksom-
hetenes kompetanseoppbygging fra grunnplanet 
av (bottom-up). Dette forutsetter praksisnære 
analyser av drivere og støttefaktorer for kompe-

tanseheving og endring, og hvilke type motstand 
som kan forventes. Skal PP-tjenesten oppfattes 
som en legitim aktør eller merkevare som bidrar 
til kunnskapsbygging i barnehager og skoler, vil 
det være nødvendig å forankre utviklingspro-
sessene i verdier som tillit og anerkjennelse av 
opplevde hverdagsutfordringer. En kan ut fra det 
foregående betrakte SEVU-PPT som et syste-
misk grep for å styrke PP-tjenesten som merke-
vare gjennom spesialpedagogisk entreprenør-
skap. En slik ambisjon vil være en reforhandling 
av idegrunnlaget for PP-tjenesten slik Østvold 
(1958) formulerte det ”å ruste hver enkelt elev 
til et så vellykket liv som mulig”.
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