Sentrale påstander
Spesialundervisning og
spesialpedagogikk

• Anvendt atferdsanalyse har ingen plass i norsk

Gode intensjoner men ellers lite nytt

•
•

Jens Petter Gitlesen

•
•
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Sentrale påstander

Den evige skoledebatten

• Evidensbasert skoleundervisning er vanskelig å etabler
for alle elever

• Fokus på statistisk signifikante forskjeller mellom
•
•

spesialpedagogikk
– Ikke noe tyder på at atferdsanalyse vil få noen plass
Verken spesialundervisning eller spesialpedagogikk har
fått en stabil form
– Ikke noe tyder på at stabilitet vil oppnås med det
første
Stor avstand mellom akademisk spesialpedagogikk og
spesialundervisningens praksisfelt
Spennet av ulike faglig retninger og fokus er vel så stort i
spesialpedagogikken som i andre fagretninger
Spesialpedagogisk forskning er svært ofte normativ
Sterke institusjonelle rammer og organiserte interesser

metoder eller grupper er uinteressante i de fleste større
elevundersøkelser
Opplæringsfeltet er gjennompolitisert og drives ofte mer
av ideologi og følelser enn fakta og fag
Spesialundervisningen og spesialpedagogikken vil
forandre seg mye de kommende årene

Retorikk og krydrede sannheter

• Opplæringsfeltet er sterkt politisert
• Alle har et forhold til skolen. Alle mener
noe om skolen
• Skolen har nyhetens interesse
• Utdanningsinstitusjonene er sterke
• Lærerne er mange

Norske elever er dårlige i
matematikk
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Norges avvik fra OECD-gjennomsnittet av
PISA skårene i 2006:
• Lesing
-8
• Matte
-8
• Naturfag
-13

Norske elever blir stadig dårligere til å lese

Alt peker nedover

Husk utvalgsfeilen
http://www.udir.no/upload/Forskning/Inte
rnasjonale_undersokelser/PIRLS2006_pres
entasjon_lesesenteret.pdf

Litt skolehistorie
• Folkeskolen
• Abnormskoleloven
• Vergerådsloven/skolehjemmene
• Spesialskolene
• HVPU
• Spesiallærerne

Fra Statens utdanningskontor til
fylkesmannens utdanningsavdeling

Fra skoleutvikling til lovtilsyn

Inkludering –
enhetsskolen/fellesskolen

Antallet elever i spesialundervisningsgrupper
ved egen skole

§ 8-2. Organisering av elevane i grupper
Elevane kan delast i grupper etter behov.
Gruppene må ikkje vere større enn det
som er pedagogisk og tryggleiksmessig
forsvarleg. Organiseringa skal vareta
elevane sitt behov for sosialt tilhør. Til
vanleg skal organiseringa ikkje skje etter
fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør.
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Spesialundervisning
• En rett for dem som ikke har tilfredsstillende
•
•
•

utbytte av den ordinære undervisningen
Før vedtak om spesialundervisning skal det
foreligge en sakkyndig vurdering
Elever som får vedtak om spesialundervisning
skal ha individuell opplæringsplan
Den individuelle opplæringsplanen skal
evalueres minst to ganger per år

Nasjonalt tilsyn 2007
• Fylkesmennene fant avvik i 80 av de 90

kommunene det ble ført tilsyn med,
hvilket betyr at nærmere 90 % av
kommunene har ett eller flere avvik. Det
er bare ved 1 av de 18 fylkeskommunene
det ikke er påpekt avvik ved tilsynet.

Hvordan er det med utbyttet av
spesialundervisningen?

Midtlyngutvalget

Midtlyngutvalget

• Utvalget skal bygge på de overordnede prinsippene om retten til
tilpasset og likeverdig opplæring i en inkluderende skole for alle, samt
prinsippet om universell utforming.

• Utvalget skal beskrive det statlige spesialpedagogiske støttesystemet
og gjøre en samlet gjennomgang av arbeidsoppgaver og
arbeidsdeling mellom enhetene i det statlige støttesystemet, og
mellom det statlige støttesystemet og den lokale og regionale PPtjenesten.

• Utvalget skal vurdere i hvilken grad vi har et system som sikrer tidlig
intervensjon for barn med særlige behov, og vurdere tiltak som kan
sikre tidlig innsats og livslang læring.
• Utvalget skal gjøre en grundig vurdering av hvordan den ordinære
opplæringen legger til rette for læring og utvikling for den enkelte
elev med særskilte behov.
• Utvalget skal vurdere tilbudet til voksne med særskilte behov, herunder
voksne med lese- og skrivevansker.

• Utvalget skal beskrive og oppsummere forhold som hemmer og
fremmer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, lokalt og på tvers av
nivåene.
• Utvalget skal som grunnlag for vurderinger og forslag utarbeide et
oppdatert kunnskapsgrunnlag, herunder resultater fra evalueringer
m.m.

• Utvalget skal gjøre en grundig gjennomgang av spesialundervisningens
plass i norsk skole, herunder organisering, ressursbruk og resultater.

• Utvalget må gjøre seg kjent med hvordan tilbudet for barn, unge og
voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp er tilrettelagt og
organisert i sammenlignbare land og utnytte relevant internasjonal
forskning på området.

Midtlyngutvalget

Midtlyngutvalget

• Utvalget skal • Utvalget skal på bakgrunn av sine analyser og
vurderinger legge fram konkrete forslag til bedre organisering og
effektiv ressursbruk for en fremtidig helhetlig tiltakskjede for barn,
unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp. Forslaget må
omfatte:

• Utvalget skal vurdere økonomiske, administrative og evt. andre
vesentlige konsekvenser av de ulike forslagene.

• Ansvars-, oppgave- og rollefordeling for de ulike instanser på

• Utvalget skal fremme forslag innenfor dagens ressursramme.
• Utvalget må arbeide i tråd med utredningsinstruksen med veiledninger.
• Utvalget skal avslutte sitt arbeid innen 1. juli 2009.

de ulike nivåer

• Ulike virkemidler med sikte på målrettet og koordinert hjelp
nærmest mulig brukeren

• Særskilt omtale av psykisk helse, sosiale- og emosjonelle
vansker og atferdsvansker

• Vurderinger av fremtidige kompetansebehov i tiltakskjeden og
samarbeid mellom støttesystemet og universitets- og
høyskolesektoren skal omtales særskilt

– • Utvalget skal vurdere økonomiske, administrative og evt. andre
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Resultater
• Få
• Styrking av elevenes rettssikkerhet
• Spesialundervisning som begrep vil
•
•
•

kanskje forsvinne
IP hjemlet også i opplæringsloven
Endring av Statped
Fordeling Statped/PPT

Hovedproblemet med rapporten er at de gir
en generell vurdering av den
spesialpedagogiske praksisen, uten å ha
forskningsmessig dekning for det. Man kan
få en opplevelse av at forfatternes hensikt
e og
med rapporten
er å legge styringspolitiske
føringer for Midtlyngutvalget videre arbeid,
uten at det er dekning for slike føringer i
den undersøkelsen som ligger til grunn for
rapporten. (Hamar Arbeiderblad den 2.
juni, Brendmoe og Folstad)

Hvordan forbedre systemer som
en ikke kjenner til?

