Kultur for læring i en inkluderende skole
– rom for alle, blikk for den enkelte
Av ASTRI MÜLLER INDREBØ

Den 18. Landsdelssamling for PP-tjenesten og Statped i
Nord-Norge ble iår
avholdt på Svalbard i
dagene 13-15 september i nydelig høstvær
med sol, nysnø og
krystallklar høstluft.
Værmeldingen hadde
spådd kuldegrader så
votter og lue var funnet frem – noe uvant
for Skolepsykologis utsendte på denne tid av året. Kurskomiteen kunne
by på et innholdsrikt program både faglig og sosialt.
Tema for årets Landssdelsamling var ”Kultur for læring i en inkluderende skole”. Dette temaet gikk som en rød tråd gjennom både plenumssamlinger og fagkurs.
Første dag startet med et kulturhistorisk møte med Longyearbyen. Stedets unike historie ble levende og livlig presentert av Anne Lise Sandvik,
en representant fra øyrikets mange veteraner. Det ble en spennende innføring i hvordan livet som kvinne var i dette barske og eksotiske mannssamfunnet.
På relativt kort tid har befolkningssammensetningen på Svalbard endret
seg drastisk Turismen har for alvor gjort sitt inntog og ført til en turistindustri med utbygging av hoteller og overnattingssteder, restauranter og
kafeer/barer. Det rene mannssamfunnet er historie. Familieboliger preger Longyearbyen, og barnetallet er så høyt at man trenger 2-3 barnehaver for å dekke behovet.
I Longyearbyen bor det i dag ca. 1825 fastboende, hvor gruvearbeidere,
forskere, studenter og folk i mange slags yrker utgjør et fargerikt fellesskap hvor 30-40 nasjoner er representert.
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Rektor Anne Ellingsen ved Longyearbyen skole ga oss videre en interessant orientering om det flerkulturelle samfunnet som finnes på
Svalbard med mange fremmedspråklige elever. Longyearbyen har idag
både grunnskole og videregående skole med vel 200 elever. Skolen tilbyr et 13-årig utdanningsløp under samme tak. En av skolens mange
spesielle utfordringer er den store gjennomtrekken av elever. Bare i år
var det 25% utskiftning av elevmassen. Den store utskiftningen stiller
store krav til undervisning og det pedagogiske opplegget. Men ifølge
rektor var skolen god på å ivareta barn med særlige behov. Skolen hadde
også etablert en PP-tjeneste. Eller snarere ansatt en PP-tjener.
Svalbard kan idag også skilte med undervisning på universitetsnivå.
Svalbard og Longyearbyen er med sitt unike arktiske miljø blitt et senter
for arktisk miljøforskning hvor både luft, hav og land utforskes herfra.
Fire norske universiteter står bak stiftelsen Universitetssenteret på
Svalbard (UNIS). Senteret gir utdannelse på universitetsnivå innenfor
arktiske fag med en betydelig internasjonal forskningsvirksomhet. Det
begynte med 23 norske studenter og sju ansatte i 1994. I 2003 hadde
UNIS 280 studenter fra 28 nasjoner, i tillegg til 43 ansatte på Svalbard.
All undervisning foregår på engelsk.
Første del av det faglige innholdet på Landsdelssamlingen var viet
myndighetene, representert ved avd.direktør Øystein Stette fra Utdanningsdirektoratet og jurist og rådgiver Geir Borch Karlsen fra Fylkesmannen i Troms.
Først ut var avd.direktør Øystein Stette fra Utdanningsdirektoratet. Hans
bidrag var knyttet til ”utfordringer for det spesialpedagogiske tiltakssystemet i lys av St.melding nr.30”. Stettes hovedbudskap var at spesialundervisning har liten effekt. Det viser forskning. Stette la vekt på at det
hadde vist seg vanskelig å dokumentere effekt av spesialundervisning.
For det første bygget mye av spesialundervisningen på mangelfull dokumentert praksis, samtidig som den dokumentasjonen en så smått
begynner å få, virker, ifølge Stette, ubehagelig. Han utdypet imidlertid
ikke dette poenget.
Stette var opptatt av at en innenfor spesialundervisningen i større grad
må etterspørre effektivitet. Samtidig må en være villig til å vurdere
denne i et kritisk lys, fremfor bare å rope på mer ressurser. Han viste til
manglende resultatvurdering av tiltak, og pekte på at behov og effekt av
tiltak må kunne dokumenteres. I denne sammenheng kan det være på sin
plass å etterlyse både etterprøving og kvalitetssikring fremfor å pøse på
med en medisin som ikke virker. Dette mente han var en utfordring for
PPT og Statped både faglig og organisatorisk.
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Stette var kritisk til spesialpedagogikkens sterke fokus på enkeltelever,
det individuelle barn, og manglende fokus på relasjonen lærer – elev.
Etter hans mening burde fokuset være læringsmiljøet. Han understreket
at hvis en kunne hjelpe læreren, var det ikke alltid å nødvendig å hjelpe
eleven. I tråd med dette var Stette opptatt av hvordan PPT og Statped.
kunne bistå lærerutdanningen slik at en kan få bedre lærere. Han etterlyste også samhandling med høgskolene på teorifeltet. Han var opptatt
av at en ut fra kap. 5 i større grad skal bruke tilpasset opplæring istedenfor spesialundervisning. Dette innebærer at flest mulig elever skal ivaretaes ved tilpasset opplæring.
Hvis Stette ønsket å provosere forsamlingen, greidde han nok det, med
sine bombastiske utsagn og unyanserte bilde av tingenes tilstand. Et
ensidig negativt bilde som f.eks. ”PP-tjenesten har ingen venner”, er vel
en beskrivelse som få av deltakerne kjente seg igjen i, og som Skolepsykologis utsendte også synes skjøt langt over mål hvis hensikten fra en
sentral myndighetsperson var å motivere og skape entusiastiske og endringsvillige medarbeidere i en tjeneste i endring. Etter å ha hørt Stettes
innledningsforedrag, føler en at de gamle spørsmålene aktualiseres
igjen: Hva skal PPT brukes til og hvem er PPT til for?
Nestemann ut var jurist og rådgiver Geir Borch Karlsen fra Fylkesmannen i Troms. Hans fokus skulle egentlig ha vært lovendringene i Opplæringsloven som var bebudet, men som altså ikke ble vedtatt i Stortinget
i juni iår, bl.a. endringer i sakkyndig utredning. Han viste til at selv om
endringsforslaget ikke fikk medhold i denne omgang, vil ikke feltet ligge
stille. Hele spesialundervisningsområdet skal gjennomgåes både med
hensyn til ressursbruk og resultater samt organisering.
Karlsen var særlig opptatt av rettssikkerheten til barn med spesielle
behov. Disse barna trenger en rettssikkerhetsgaranti. Slik loven er utformet har PPT en ”vetorett” dvs. at avvik medfører utvidet begrunnelsesplikt. Han var opptatt av at PPT i mange kommuner er i lomma på
kommunen, som eier pengesekken. Spørsmålet blir da om PPT på
tross av kommunens dårlig økonomi klarer å opprettholde sin uavhengige posisjon. Karlsen formidlet stor tiltro til behovet for PPT og
den ekstra rettssikkerhet tjenesten har i denne saksbehandlingen. Han
understreket betydningen av å formidle til foreldrene de mulighetene
de tross alt har.
Temaet for professor Erling Lars Dales innlegg var ”Kultur for tilpasning”. Han tok utgangspunkt i et stort forskningsprosjekt i videregående
skole, differensieringsprosjektet (1999-2003).
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Dale var opptatt av forholdet mellom tilpasset opplæring og differensiert opplæring, mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning og
mellom tilpasset opplæring og minstekrav (graderte karakterer). Han
presenterte endel begrepsanalyser som viste at tilpasset opplæring som
det nye honnørordet, ikke er så enkelt som man kan få inntrykk av i den
utdanninspolitiske retorikk. Han problematiserte begrepsbruken og stilte spørsmålet om hvem som har hegemoni til å definere tilpasset opplæring. Samtidig viste han hvordan ordet kunne misbrukes bl.a. ved å
knytte det til faglige resultater og forklaring på dårlige resultater som for
eksempel PISA-undersøkelsen.
Et av spørsmålene Dale reiste, var: Hjelpes elevene best ved å forbedre
kvaliteten i vanlig undervisning eller ved spesialundervisning? Hvis
retten til spesialundervisning brukes for å skjerme flertallet, segregerer
man enkeltelever ut fra et individperspektiv (elevens eget behov) eller et
organisasjonsperspektiv? Han stilte spørsmål om PPT legitimerer en
praksis som ikke tar hensyn til enkeltelevers behov.
Når det gjelder forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning, understreket Dale at tilpasset opplæring i denne sammenheng
var et overordnet begrep i forhold til spesialundervisning. Men i all opplæring er det til syvende og sist elevens kompetanse, elevens utvikling
av kompetanse og læring som fører til kompetanse, som er det overordnete prinsippet og tilpasset opplæring er hjelpemiddelet. Krav og forventninger skal være realistiske i forhold til elevens evner og forutsetninger.
Dale understreket at tilpasset opplæring ikke bare må være spesialpedagogikkens ansvar. Han var redd dette lett kunne føre til en ansvarsfraskrivelse fra skolens og lærernes side.
Dale var opptatt av faren ved å lage et differensieringssystem som innebærer å skille ut og som fører til at en skaper forskjeller og ulikhet. Han
fremhevet at en idag har et differensieringsbegrep som er ubrukelig, og
som stort sett fungerer som retorikk i utdanningspolitiske tekster. Det er
viktig å skille mellom differensiering på ulike nivå, mellom organisatorisk og pedagogisk differensiering, mellom differensiering i tempo, nivå
og bredde og mellom kvalitativ og kvantitativ differensiering. Hans forslag var å knytte differensieringen til 7 funksjonsområder, som et verktøy
skoleeier, rektor og PPT kan bruke for å realisere tilpasset opplæring.
Et annet sentralt tema i Dales innlegg var motivasjonsproblemet i
grunnopplæringen, og problemet med redusert innsats og egoinvolverte
elever. Ifølge Dale var motivasjonsproblemet en del av skolen. Det ble
ikke skapt av reformpedagogikken. Problemet utspiller seg i en skole-
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kultur som sier at det ikke er kult med innsats. Resultatet er ettergivenhet og tilbaketrekking fra lærernes side som en overlevelsesstrategi
overfor elever som lever med redusert innsats. Læreren utfordrer ikke
elevenes læringspotensiale, derved unngår en frustrasjon. Resultatet er
at problemet defineres som ”ansvar for egen læring”; det er elevenes
ansvar å lære! Isteden reduseres arbeidsoppgavene. Dale var opptatt av
lærernes ettergivenhet og tilbaketrekking for å unngå konflikter når det
er motsigelse mellom tilpasset opplæring og resultater.
For den interesserte leser henvises til Dales bok skrevet sammen med
Jarl Inge Wærness; ”Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen.
Rom for alle – blikk for den enkelte” (2003).
Ialt 4 fagkurs sto på programmet som omfattet:
1. Dynamisk kartlegging ved spesialpsykolog Ernst Ottem, seniorrådgiver Jørgen Frost og cand.paed.spec. Andreas Hansen. Alle tre jobber
innenfor Statpedsystemet, de to førstnevnte ved Bredtvedt
Kompetansesenter.
2. Læringsstiler ved dr. Lena Boström fra Høgskolen i Jönkjöping.
3. Samarbeid mellom hjem og skole ved sosionom Ann-Kristin
Kjemsaas, PPT Hammerfest og sosialkonsulent og barnevernspedagog Kjell Gran fra PPT Midt-Finnmark.
4. Selvskading : Mote eller fortvilelse? Ved psykolog Elisabeth Gerhardsen ved BUP-Karasjok.
Fagkursene var populære basert på PP-tjenestens egne konferanseønsker. Temaene synes å fenge og responsen fra deltakerne på de ulike
kurs vitnet om engasjerte og inspirerende kursholdere som hadde grepet
både på det faglige og den pedagogiske side ved formidlingen.
Som seg hør og bør når man besøker det eksotiske øyriket, var det lagt
inn utflukter i programmet. Besøk på Longyearbyen Museum, i det
gamle grisefjøset, var meget interessant og lærerikt for en som ikke
kjente så godt nord-områdenes historie. At kullgruvedrift var hardt og
risikofyllt arbeid, var det mange vitnesbyrd på. Likeledes dokumentasjonen av de mange polarferdene for å utforske de arktiske områdene på
de mest utrolige måter.
Turen til Svalsat (10 km. fra Longyearbyen), en antennepark for forskning på de øvre luftlag og nordlyset, viste oss moderne teknologi i full
drift. Gruvebesøk var det også noen som fikk med seg. Iført blå hjelmer,
kjeledresser, hodelykt og vernesko ble en skysset mange kilometer inn i
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mørke gruveganger. her fikk en føle på kroppen hvordan gruvearbeiderne i Gruve 7 har det på jobb.
At man befant seg i isbjørnens rike, viste ”regelen” om at en ikke
måtte ferdes utenfor bosetningen uten våpen. Dette ble en stadig
minnet om også ved skilt i butikker som forkynte at ”Det er ikke
tillatt å bære våpen i forretningen. Henvend deg til personalet”.

Samtale med Per Jostein Leiros,
leder i kursstyret
Skolepsykologis utsendte fikk på slutten av
samlingen tid til en liten prat med Landsdelssamlingens travleste mann, styreleder Per
Jostein Leiros.
Han var leder av kursstyret som består av en PP-leder fra hvert av de 3
nordlige fylkene samt medlemmer fra Statpedsystemet.
Leiros jobber til daglig som leder ved PPT for Ofoten som dekker kommunene Narvik, Hamarøy ogt Kjelsund, et kontor med 10 fagstillinger.
Leiros var lommekjent på Svalbard og Longyearbyen etter å ha jobbet
som lærer her oppe i 5 år fra 1977. Han kjente fortsatt mange i
Longyearbyen og snakket med entusiasme om livet her oppe og den
særegne sjarmen og tiltrekningskraften øyriket hadde.
Det var andre gang at Landsdelsamlingen for PP-tjenesten og Statped
ble arrangert på Svalbard. Årets samling var den 18. i en uavbrutt rekke
samlinger for ansatte i PPT og Statped nord. Vanligvis var det svært stor
søkning til disse kursene, men på grunn av begrensninger når det gjaldt
reise og opphold på Svalbard, måtte deltagerantallet iår reduseres. Men
120 deltakere hadde man fått plass til.
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Leiros understreket at Landsdelssamlingene i Nord-Norge var viktige
møtearenaer for landsdelens PP-folk, og at deltagelse her var prioritert.
Deltagelse på PPTs sommerkurs på Storefjell derimot trodde han ikke
var så vanlig blant PP-folk i nord.
Landsdelskursene fungerer som en viktig møteplass for fagfolkene, ved
å skape et fellesskap og sosiale kontakter mellom mange små og isolerte
kontorer. Det å komme sammen minst en gang i året både for å få den
faglige vitamininnsprøyting en slik samling er, og å kunne utveksle
erfaringer med kolleger, er svært viktig i en landsdel hvor avstandene
mellom kontorene er store. Samlingen fungerer også som viktige informasjonskanal for arbeidet i landsdelen. Det er et nært samarbeid
mellom PPT og Statped med sine tyngdepunkt.
Noen refleksjoner sett med nord-norske PP øyne. Av de tingene Leiros
fremhevet, var Samtak-prosessen som han mente hadde vært bra for
regionene i nord. Alle fikk en opptur i forhold til samarbeidet skoleleder og PPT. Man fikk de faglige perspektiver på plass, skjønte systemet, og fikk fokus på hele spekteret av arbeidsoppgaver. Dette førte til
tydelige endringer i oppgaver ute på skolene. I tillegg opplevde han at
gjennom dette arbeidet ble landsdelen samlet; noe som var en viktig forutsetning for nettverksarbeidet som ble etablert.
Leiros var opptatt av å bevare de store kontorene og viste til at i
Nordland og Troms prøver en å opprettholde store kontorer, de fleste
interkommunale. I Bodø som har vært storebror i regionen, går en
imidlertid andre veien og deler opp kontorene i mindre enheter. Leiros
var redd smitteeffekten dette ville ha. Ellers er jo tjenesten her som ellers i landet preget av en viss gjennomtrekk, men Leiros opplevde ikke at
gjennomtrekken var sjenerende stor. De store kontorene synes å klare
seg best. Man blir ikke så sårbar og kan bedre sikre tverrfaglighet, sa Per
Jostein Leiros før han måtte skynde seg avgårde til nye oppgaver som
ventet.
For Skolepsykologis utsendte var det bare å konstatere at Landsdelssamlingen hadde vært svært vellykket både med hensyn til det faglige
innhold og de sosiale og kulturelle arrangementer; noe mange av deltakerne ga høylytt uttrykk for ved flere anledninger.
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