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Sammendrag
Masteroppgavens tema er samarbeidet mellom barnehagen og Pedagogisk psykologisk tjeneste i

Tett på pilotprosjekt. Piloten Tett på, er et av flere tiltak som er igangsatt på bakgrunn av Meld.

St. 6 (2019-2020) “Tett på- tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO”.

Meldingen understreker at PPTs rolle inn mot barnehager og skole er viktig for å få til gode

modeller slik at god inkludering sikres. I Tett på prosjektet utvikles og prøves det ut en ny modell

for samarbeidet mellom PPT, barnehagen og skole. Dette gjøres blant annet ved å øke PPTs

tilstedeværelse ved de aktuelle barnehagene og skolene.

Studien søker å belyse barnehage- og PPT- ansattes erfaringer knyttet til PPTs systemrettede

arbeid inn mot barnehagen og hvordan dette samarbeidet kan virke inn på inkluderende

fellesskap i barnehagen. Studien bygger på intervju med to PPT- ansatte, intervju med en ansatt

fra barnehage som har vært med i piloten ei stund, og en intervju med en ansatt i barnehage som

er i oppstarten av pilotprosjektet.

- Funn viser at terskelen for å ta kontakt med PPT er lav i piloten.

- Funn indikerer at endringer skaper bekymring hos noen og blir gledelig mottatt av andre

barnehageansatte.

- Funn viser at PPT har tid og ressurser til å jobbe mye systemrettet i pilotprosjektet.

- Funn viser at PPTs tilstedeværelse framskynder prosesser rundt arbeidet med enkeltbarn.

Den sakkyndige prosessen er blitt betraktelig kortere i piloten.

- Funn viser at å drøfte enkeltsaker omkring enkeltbarn anonymt, er vanskelig i piloten.

- PPT opplever dilemma knyttet til dokumentasjon på førhenvisningsnivå i piloten.

- Funn viser at manglende dokumentasjon på førhenvisningsnivå er sårbart i piloten.

- Funn hentyder dobbeltarbeid tilknyttet dokumentasjon opp mot henvisning til sakkyndig

vurdering både før og etter piloten.

- Funn hentyder at tett samarbeid og tidlig innsats gjør arbeidet lettere for å sikre

inkluderende fellesskap.

- Funn indikerer at barnets stemme er lett å glemme.
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Forord
Nå er tre spennende, lærerike og krevende år med studier snart over. Jeg føler meg heldig som

har fått muligheten til å øke min kompetanse innen det viktige emnet spesialpedagogikk. Å få

være i en klasse med mange dyktige og inspirerende mennesker, der vi har reflektert og delt

erfaringer, hatt alvorlige og morsomme stunder sammen, har gitt meg positivt påfyll i hverdagen.

Takk til studiegruppa, som har endret seg med årene, men like fullt gitt meg glede, motivasjon,

gode samtaler og vennskap.

Masterhalvåret kan beskrives som en berg og dalbane, der motivasjonen stort sett har vært på

topp, mens andre ganger har fortvilelsen og usikkerheten tatt overhånd. Takket være min dyktige

veileder, Karianne Franck, har jeg fått all støtten, veiledningen og motivasjonen jeg har trengt for

å komme i mål med masteroppgaven. Jeg har lært utrolig masse av deg, tusen takk!

Tanken om masterutdanning ble sådd av min dyktige leder, Anne Buhaug, som stadig ser

mulighetene i menneskene rundt seg. Takk for at du har tilrettelagt arbeidshverdagen min, slik at

studiet ble mulig. Jeg er glad jeg turte å hoppe i det selv om jeg visste det ville bli krevende år

med jobb og familie.

Tusen takk til min kjære Pål, som har lagt til rette for at jeg kunne studere, selv med tre barn som

har mange fritidsaktiviteter. Takk til Maja, Ida og Sondre som har vært tålmodige og

forståelsesfulle når mamma har tilbrakt utallige timer ved Macèn.

Tusen takk til intervjupersonene som har vært så sporty å stille opp på intervju. Deres erfaringer

og tanker har utvidet min horisont. Uten dere hadde ikke studien blitt noe av, så tusen takk!

Hilde

Trondheim, juni 2022
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1.0 INNLEDNING

Temaet for denne studien er samarbeidet mellom barnehagen og Pedagogisk psykologisk tjeneste

(heretter omtalt som PPT, PP- tjenesten og PP- rådgiver) i Tett på pilotprosjekt. Piloten Tett på er

et av flere tiltak som er igangsatt på bakgrunn av Meld. St. 6 (2019-2020) “Tett på- tidlig innsats

og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO”. Meldingen baserer seg blant annet på

utredninger og rapporter som viser at barn og unge som trenger særskilt tilrettelegging av

opplæring, får et for dårlig tilbud (Kunnskapsdepartementet, 2019). I denne stortingsmeldingen

fokuseres det på at fagkompetansen må komme nærmere barna i barnehage og skole. Meldingen

understreker at PPTs rolle inn mot barnehager og skole er viktig for å få til gode modeller slik at

god inkludering sikres. Til grunn for dette ligger en rekke utredninger og forslag, blant annet

rapporten “Inkluderende fellesskap for barn og unge” fra ekspertgruppen for barn og unge med

behov for særskilt tilrettelegging (Nordahl et. al, 2018). Ekspertgruppa konkluderte med at det er

behov for en omfattende endring slik at den spesialpedagogiske kompetansen blir lettere

tilgjengelig i barnehage og skole.

Regjeringen uttrykte i Meld. St. 6 (2019-2020) en presisering i barnehageloven og

opplæringsloven at PPT skal vektlegge tidlig innsats og forebyggende arbeid. Samtidig ble det

uttrykt en forventning om at PPT utvikler kompetansen slik at de kan være en god støtte for

barnehager og skoler og at elev- og foreldremedvirkning vektlegges. Meldingen gir også uttrykk

for å vurdere å endre kravet til sakkyndig vurdering fra PPT, slik at barnehage og skole kan fatte

et vedtak i samråd med foreldrene (Meld. St. 6 (2019-2020), s. 62). Regjeringen vil med denne

stortingsmeldingen sette igang et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for

ansatte i barnehagen, skolen og PP- tjenesten. For å innhente kunnskap om hvordan tilbudet til

barn og unge i barnehage og skole bedre kan tilpasses og være inkluderende for alle, vil

regjeringen opprette et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette

for å legge tilrette for en langsiktig styrking av forskningen på feltet. Piloter og

forskningsoppdrag vil settes i gang for å få kunnskap om hvordan barnehager, skoler og

kommuner kan jobbe forebyggende og hvordan den spesialpedagogiske kompetansen i større

grad kan komme barna til gode (Meld. St. 6 (2019-2020), s. 14).

5



MSMOP5900 19

Pilotprosjektet Tett på er en del av dette kompetanseløftet, og det er denne piloten jeg ønsker å se

nærmere på i min studie.

I Tett på prosjektet utvikles og prøves det ut en ny modell for samarbeidet mellom PPT,

barnehage og skole, blant annet ved å øke PPTs tilstedeværelse ved de aktuelle barnehagene og

skolene. Hensikten med min studie er å bringe fram erfaringer fra PPTs systemrettede arbeid inn

mot barnehagene og hvordan dette tette samarbeidet kan virke inn på inkluderende fellesskap i

barnehagen. Studien bygger på intervju med to PPT- ansatte, en ansatt fra en barnehage som har

vært med i piloten ei stund og en ansatt i en barnehage som er i oppstarten av pilotprosjektet. I

forbindelse med min studie, har jeg blitt koblet på Tett på piloten, og har derfor fått tilgang på

intervjudata tilhørende forskningsdelen av piloten. Disse intervjuene ble utført av lederen for

piloten og andre forskere tilknyttet pilotprosjektet. Intervjuene ble gjennomført i oppstartsfasen

hos PPT- ansatte, ledelsen i barnehagene og øvrige ansatte. Funn fra disse intervjuene trekkes inn

sammen med funn fra egen empiri.

Utgangspunkt for valg av tema kommer av mitt engasjement for at alle barn skal ha en naturlig

del i fellesskapet uansett hvem de er og hvilken bakgrunn de har, noe rammeplanen sier noe om;

“Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den

enkeltes plass og verdi i fellesskapet” (Kunnskapsdepartementet, 2017 s. 9). Dette ansvaret

ligger hos nærpersonene og systemet rundt barna. Systemet rundt barna henger sammen med

hvilke politiske føringer som gjelder til enhver tid. Det handler blant annet om kompetanse,

holdninger, ressurser og samarbeid.

I henhold til studieplanen, inkluderes tidligere arbeid i emnet MFFMD 5010 og MFVFM 5000,

der det ble utarbeidet prosjektskisse for masteroppgaven. Her inngår arbeid tilknyttet

utarbeidelse av problemstilling, tidligere forskning og metodedel.

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål

Med stortingsmelding 6 (2019-2020) som bakteppe ønsker jeg å få innsikt i ulike deltagere sine

opplevelser med PPT sitt systemrettede arbeid i barnehagene tilknyttet pilotprosjektet Tett på i

valgt kommune. Jeg ønsker å se nærmere på samarbeidet mellom instansene, de ulike

arbeidsformene, utfordringer og muligheter som oppstår, samtidig som det er interessant å få
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innsikt i hvordan dette påvirker inkluderende fellesskap for barn. Ut fra dette har jeg følgende

problemstilling: Hvordan opplever PPT- og barnehageansatte samarbeidet i pilotprosjektet Tett

på?

Forskningsspørsmål:

- Hvordan oppleves det daglige samarbeidet mellom PP- rådgivere og barnehagen?

- Hvordan oppleves samarbeidet omkring samtykke og dokumentasjon?

- Hvilken betydning har samarbeidet for inkluderende fellesskap?

1.2 Studiens oppbygging

Studien består av seks kapitler. Første kapittel består av innledning, problemstilling og

forskningsspørsmål. I kapittel to redegjøres det for studiens kontekst der Tett på pilotprosjektet

beskrives inngående. Videre beskrives PPT sitt mandat, framveksten av inkludering som ideal og

tidligere forskning. Kapittel tre gjør rede for den teoretiske innramming med vekt på individ- og

systemrettet arbeid, tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid, samtykke og taushetsplikt, rådgivning,

inkludering, tidlig innsats og normalitet. I kapittel fire blir metoden og fremgangsmåten

beskrevet. Kapittel fem presenterer resultater og drøfter disse før kapittel seks avslutningsvis

oppsummerer studiens sentrale funn.
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2.0 STUDIENS BAKGRUNN

2.1 Pilotprosjektet Tett på

Nasjonalt utløper det seg pilotprosjekt i flere kommuner der målet er å etablere tettere samarbeid

mellom fagpersoner og barn og foresatte. Forskningsprosjektet Tett på er et samarbeid mellom

Geminisentermedlemmene NTNU Samfunnsforskning AS, Institutt for sosiologi og

statsvitenskap ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU og

forskningsinstituttet NIFU (Geminisenteret OppInk, u.å.). Målgruppa er barn som trenger

tilpasset tilbud i barnehage og skole. For å begrense oppgaven ønsker jeg å fokusere på arbeidet

rundt barn i barnehagen. Pilotprosjektet er et ledd i det som blir omtalt som Tett på- modellen.

Ideen er at å bruke fagkompetansen nærmest mulig barnet, vil skape en mer inkluderende

barnehagehverdag (Oppvekst og utdanning, 2021). Målet med pilotprosjektet Tett på er at barn

som har behov for spesialpedagogisk tilrettelegging skal få riktig hjelp ved at PPT kommer inn

tidlig og bistår med nødvendig utredning og veiledning, uten at det trengs henvisning. Et annet

mål er å bedre den spesialpedagogiske hjelpen ved å utvikle samarbeidet mellom barnehagen og

PPT. I tillegg til å hjelpe barn med behov for særskilt tilrettelegging, skal PPT også hjelpe

barnehagen med å legge tilrette for barn med særskilte behov (NTNU Samfunnsforskning, u.å.).

Dette vil være med på å skape en mer inkluderende barnehage for alle barn. Det viser seg at det

ofte går lang tid fra man ser at et barn trenger hjelp i barnehagen, til at innsatsen settes i gang.

PPT har lange venteliser, noe som gjør at hjelpen kommer sent. Når barn får hjelp, kommer det

fram at det spesialpedagogiske tilbudet ofte utføres av personale uten den riktige kompetansen.

For barn og foreldre er det vanskelig å bli hørt og få medvirke i tiltak som settes i gang. Det man

ønsker å teste ut i denne modellen er at fagkompetansen skal komme tettere på barna og gi de

ansatte i barnehagen muligheten til å kunne utføre jobben sin på en god måte (NTNU

Samfunnsforskning, u.å.).

Prosjektutviklingen i Tett på- modellen skjer i tre faser. I første fase (2020-2021) er det 2-3

barnehager og et par skoler som starter opp. I denne fasen gjøres det intervju med barnehager og

skoler for å få en større forståelse for hvordan enhetene jobber i dag, og i den forbindelse se

mulighetene og utfordringene som ligger i Tett på- modellen. I fase 2 (høst 2021-2025) skal

piloten evalueres og utvides. Det er denne fasen arbeidet foregår i nå. I en eventuell fase 3
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(2025-2027) vil en kunne evaluere mer langsiktige resultater av piloten. Modellen tar

utgangspunkt i at PPT skal være tettere på i barnehagen og skolen. Det vil i praksis si at to PP-

rådgivere skal ha helhetlig oppfølging og direkte tilknytning til faste barnehager og skoler. De

skal være tilstede minst en dag per uke. PPT sin rolle vil være å drøfte utfordringer som oppstår

både til enkeltbarn og barnehagen som helhet og bidra til spesialpedagogisk kompetanseheving

og tilrettelegging. PPT får en ny rolle i koordinering av aktører i støttesystemet rundt barnehage

og skole. PPT skal også gi veiledning og støtte til ansatte for å forbedre det pedagogiske arbeidet.

I neste avsnitt gis et innblikk i PPTs mandat og rolle inn mot barnehagene.

2.2 Pedagogisk psykologisk tjeneste sitt mandat

PPT spiller en viktig rolle når det gjelder å utrede og vurdere hvilke barn som har rett til

spesialpedagogisk hjelp, jf. § 31 i Lov om barnehager. I barnehageloven § 33 heter det at

“Kommunens pedagogisk- psykologisk tjeneste er sakkyndig instans i saker om

spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk- psykologiske tjeneste skal sørge for at det blir

utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger”. Dette handler om PPT sitt individrettede arbeid.

Videre står det at “Den pedagogisk- psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med

kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige

behov” (Utdanningsdirektoratet, 2017). Dette handler om PPT sitt systemrettede arbeid i

barnehagen.

I Norge har det vært en lang tradisjon med å tenke innenfor en individuell forståelsesmåte. I den

spesialpedagogiske litteraturen har ofte det individrettede arbeidet vært langt mer vektlagt enn

det systemrettede arbeidet. Over flere år har det fra statlig hold blitt tatt initiativ til å styrke

systemrettet arbeid i PPT, der fokuset skal være forebygging og kompetanse- og

organisasjonsutvikling (Bjerklund et al., 2019, s. 12). Sett fra myndighetenes side er PP-

tjenestens arbeidsprofil fortsatt altfor individfokusert. I Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og

fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særksilte behov

poengteres det at PPT skal jobbe “mer systemrettet og bruke kortere tid på sakkyndige

vurderinger” (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 91). Det er tydelig at PPT`s mandat er delt i to,

der det forventes at tjenesten skal jobbe mer systemrettet og mindre individrettet. For å styrke

PPT og bidra til en dreining mot mer systemrettet arbeid for tjenesten, har det blitt bevilget
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midler til kompetanse og etter- og videreutdanning av ansatte i PPT. Ulike statlige satsinger

innen PPT og skole har vært gjennomført for å styrke praksisfeltets kompetanse innen dette

arbeidsområdet. Den siste gjennomførte satsningen, som denne ressursen er en del av, er

SEVU-PPT (2014-2018) (Samuelsen, 2021). Første delrapport (SEVU- PPT 2014-2018) viser i

etterkant av dette kompetanseløftet blant annet at det ikke eksisterer en entydig forståelse av hva

begrepet systemrettet arbeid betyr, noe som åpner for mange tolkningsmuligheter for aktørene i

feltet. Et annet hovedpoeng er at sakkyndighetsrollen til PPT er rettslig forankret, mens det

mangler tilsvarende legitimerende grunnlag for det systemrettede arbeidet. Dette gjør at det

systemrettede arbeidet i mange tilfeller må vike (Hustad et al., 2016, s. 7).

Moen (2019) er kritisk til myndighetenes todelingen av PPT`s mandat. Hun poengterer at det er

flere som har søkt å myke opp den todelte forståelsen av mandatet, blant annet Hustad et al.

(2013) og Samuelsen og Bargel (2018). Moen redegjør for at begrepene individrettet og

systemrettet isolert sett reduserer kompleksiteten som kjennetegner pedagogisk- psykologiske

saker. Hun åpner mulighetene for å tenke helhetlig rundt PPTs mandat der barnet er subjekt i

fortolkningen. Det vil være grader av individrettet arbeid i PPTs arbeid med systemrettet arbeid,

og det vil også være grader av systemrettet arbeid i arbeidet med enkeltbarn. I Meld. St. 6

(2019-2020) løftes det fram at PP- tjenesten skal finne riktig balanse mellom

sakkyndighetsarbeidet og det forebyggende arbeidet, samtidig som de skal se disse oppgavene i

sammenheng på grunn av at de påvirker og forsterker hverandre (Kunnskapsdepartementet,

2019, s. 55-56). Med et tettere og tidligere samarbeid med PP- tjenesten kan barnehagen ha bedre

forutsetninger for å utvikle et mer inkluderende barnehagetilbud for alle barn. For å få en

forståelse av inkluderingsbegrepet, er det nødvendig med et kort tilbakeblikk i

inkluderingsbegrepets historie og tanker rundt dette før vi går videre.

2.3 Framveksten av inkludering som ideal

Inkludering er et begrep som er mangetydig. Begrepet inngår i en rekke beslektede ord som

segregering, ekskludering, anti- segregering, normalisering, integrering, inkludering, likeverdig

og tilpasset opplæring i skole og barnehage for alle. Begrepene har hatt ulik betydning for ulike

aktører, som igjen har variert i ulike tider og situasjoner (Solli, 2010, s. 30) Innholdet i begrepene

endrer seg altså med tid og sted. Fokuset i barnehageforskning og i politikken har endret seg fra
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integrering til inkludering. Bakgrunnen for integreringen i barnehage var den etablerte

segregeringen av de barna som var “annerledes” enn resten. Segregering var ikke i samsvar med

grunnleggende verdier om likhet og likeverd. Målet for integreringen var sosial utjevning. De

som stod utenfor, skulle få muligheten til å komme inn i fellesskapet. Minuset med dette har vært

barnas utbytte av læringen i fellesskapet, da de har hatt behov for kompensatoriske tiltak (NOU,

2009:18). Inkluderingsbegrepet forutsetter at likeverdighet oppfattes som en rett til å være

forskjellig i motsetning til integreringsbegrepet der man har rett til være i et fellesskap (NOU,

2009:18). Inkluderingsbegrepet ble introdusert i utdanningssammenheng og dermed i

barnehagesammenheng i forbindelse med verdenskonferansen om spesialundervisning i

Salamanca (UNESCO, 1994). I FNs konvensjon om rettigheter til personer med

funksjonshemning fra 2006 er synet på mennesker med funksjonshemning endret. Synet er

endret fra å se på dem som objekter man føler medynk for, mennesker som trenger medisinsk

behandling, veldedighet og beskyttelse til et syn hvor man ser på dem som inkluderte subjekter i

samfunnet med rettigheter og egne meninger (UN 2006). Integreringsbegrepet hadde fokus på at

barn med funksjonsnedsettelse skulle integreres inn i fellesskapet for å skape en helhet, mens

inkluderingsbegrepet retter seg mot miljøet rundt barna og hvordan barna og de voksne er i dette

miljøet (Korsvold, 2011, s. 13; Solli, 2010, s. 32). Sjøvik (2014, s. 41) påpeker at inkludering

handler om å gjøre noe med helheten slik at det passer for alle å være der og videre at

inkludering er en strategi for å redusere forhold som kan ha dårlig innvirkning på funksjonsevnen

til barn. Målet skal være at aktivitetene og det fysiske miljøet skal være tilgjengelig og passe for

flest mulig. Dette gjør at det blir mindre særordninger som kan virke stigmatiserende på noen

barn.

Å skifte fokus i samfunnet på inkludering fra å gjelde noen elever til å gjelde alle elever, er noe

den anerkjente internasjonale inkluderingsforskeren, Lani Florian (2015), er opptatt av i sin

forskning. Ifølge Florian (2015) tilrettelegges den ordinære undervisningen for de fleste elever

og noen elever tilbys spesialundervisning. Hun mener det kreves et skifte i den pedagogiske

tenkningen og praksisen slik at det ordinære tilbudet gir mer tilgjengelig og rikere

læringsmuligheter for alle. I følge Florian (2015) vil denne tilnærmingen til individuelle

forskjeller skille seg fra tidligere tankegang om at inkluderende pedagogikk handler om å tilby

noe ekstra, eller at noen krever noe ekstra. Inkluderende pedagogikk utvider muligheten til å lære
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ved å redusere marginaliseringen som kan oppstå når noen elever blir behandlet annerledes enn

andre (Florian, 2015, s. 13).

Nilholm (2016) argumenterer for at problemet er at undervisningssystemet har vært delt i to. Det

er normalsystemet for de normale, og spesialsystemet for dem som sees på som avvikende. Ideen

om inkludering handler om å føre de to systemene nærmere hverandre og skape et felles

opplæringssystem for alle elevene. Haug (1998) argumenter innen inkludering i nordisk

sammenheng og framsnakker at alle deltar i samme samfunnsfellesskap og får felles

undervisning fra de er små, noe som legger et godt grunnlag for at barna som voksne også skal

fungere sammen i det vanlige samfunnslivet. Han argumenterer for at det vil føre til at

forskjellen mellom normalsystemet og spesialsystemet forsvinner. Nilholm (2016) på sin side

mener ordet inkludering fører oss på feil vei. Det høres ut som om at elevene finnes på hver sin

side av grensen og spørsmålet blir da hvordan de som er på utsiden skal inkluderes i det som

allerede er.

Barnehagen i dag kan sees på som en del av det utdanningspolitiske landskapet. Utviklingen går i

den retningen at barnehagen brukes som et instrument for å løse fremtidige oppgaver, både når

det gjelder å forebygge problemer i skolen og å kunne øke den økonomiske veksten (Arnesen,

2017, s. 69). Inkludering er et grunnleggende prinsipp i utdanningspolitikken, men samtidig er

det press på barnehagen om tidlig innsats, økt bruk av kartlegging og diagnostisering som

grunnlag for hjelp. Dette gjør at det oppstår spenninger mellom fellesskap og individualisering,

og mellom inkludering og ekskludering (Arnesen, 2017, s. 69-70).

2.4 Tidligere forskning

Med utgangspunkt i problemstillingen og forskningsspørsmålene vil jeg presentere tidligere

forskning basert på PPT sitt systemretta arbeid, samarbeid mellom PPT og barnehagen og

foreldresamarbeid. I starten gikk jeg bredt ut og brukte søkemotorer som Oria, Google Scholar

og Idunn. Jeg søkte på masteroppgaver, doktorgrader, artikler og diverse dokumenter fra Udir,

Forskning.no med mer. Jeg brukte mange forskjellige søkekombinasjoner av ord som for

eksempel spesialpedagogikk, barnehage, inkludering, kvalitet, tverrfaglig og systemrettet arbeid.
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2.4.1 PPT sitt systemrettede arbeid

Fra tidlig på 1990- tallet har det vært en bevegelse i offentlige og politiske føringer for PPTs

arbeidsområde. Bevegelsen har gått fra et individrettet fokus til et mer systemrettet perspektiv

(Kvello & Wendelborg, 2003). Systemtankegangen er en nyere måte å tenke på innen det

spesialpedagogiske feltet, sammenlignet med den individuelle forståelsesmåten. I 2009

utarbeidet Fylling og Handegård rapporten “Kompetanse i krysspress? Kartlegging og evaluering

av PP- tjenesten”. Denne ble utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i 2009.

Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser og casestudier av PPT- ansatte, skoler,

barnehager og kommuner. I funnene viser det seg at PPT- ansatte har stor grad av kompetanse,

men i praksis overstyrer arbeidet med sakkyndige vurderinger og individrettet arbeid.

Tilrettelegging for enkeltindivider på skole og barnehage er noe PP-tjenester lykkes godt med.

Når det gjelder arbeid med tilrettelegging, organisering og tilpasning utover enkeltbarnet har de

problemer. Dette mener både PP- tjenesten selv og samarbeidspartnerne. Årsaken til dette er

kapasitet og lite tilgjengelighet inn i skoler og barnehager når det gjelder systemrettet arbeid

(Fylling & Handegård, 2009, s. 156).

En del forskning er gjort på PPT sitt systemrettede arbeid opp i mot skolen, mens det finnes

mindre forskning fra samarbeidet med barnehagen. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ble

det gjennomført en undersøkelse. Undersøkelsen heter “En undersøkelse om PP- tjenestens

arbeid med barnehage”, og ble utført i 2011. Hensikten var å undersøke i hvilken grad PPT

arbeider med systemrettet arbeid i barnehagen (Cameron, Kovac & Tveit, 2011). Undersøkelsen

bygger på spørreundersøkelse som baserer seg på svar fra 115 PPT- ledere og 268 ansatte som

jobber mot barn i alderen 0-6 år. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er stor variasjon i

Norge med tanke på arbeidsorganisering av PPT og arbeidsmåter. Synet på kompetanse til

ansatte i barnehagen er at kompetansen er tilfredsstillende, men det er store variasjoner mellom

barnehager. Det finnes et klart ønske om mer systemarbeid i barnehagen, samtidig uttrykkes det

at dette ikke må gå ut over fokuset på enkeltbarn. Ansatte i barnehagen og barnehagen som

institusjon er ikke årsaken til mangel på systemarbeid. Det er derimot alt for stort fokus på

enkeltsaker og i noen grad kommer også uklar organisering og selve mandatet i forhold til

individ og systemarbeid fram som mulig årsak. Det er verdt å merke seg at ved halvparten av

kontorene er det kort ventetid når det gjelder barn i alderen 0-6 år (0-1 måned), mens noen PP-
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kontor opererer med en ventetid på opp mot 6 måneder og mer. Da må man kunne stille spørsmål

ved det tilbudet PPT tilbyr i disse tilfellene. Det kommer frem at 44% av deltakerne i studien

rapporterte at de ikke var fast tilknyttet barnehager, men at de blir innkalt ved behov (Cameron et

al., 2011).

2.4.2 Tverrfaglig samarbeid

Noe av det mest kritiske i det tverrfaglige samarbeidet, mener Rønbeck (2007, s. 17) er

problemet med å få realisert et helhetlig tilbud. I sin artikkel; “Tverrfaglig samarbeid i og utenfor

ansvarsgrupper” redegjør hun for en gjennomført større studie i 2004 av fagfolks og foreldres

arbeid med elever som har omfattende problemer. Undersøkelsen tar utgangspunkt i fire

elevcaser som er utformet etter bruk av observasjon av eleven i skolekonteksten, intervju med

spesiallærer og foreldre og observasjon av ansvarsgruppemøter. I denne undersøkelsen blir det

stilt spørsmål om hvordan samarbeidet og brukermedvirkningen foregår. Rønbeck konkluderer

med at en av årsakene til det problematiske med å få realisert arbeidet i form av et helhetlig

tilbud, kan være at fagpersonene er overlatt til seg selv og sin forståelse av situasjonen etter endt

utredning. Noe av grunnen til det er at spesialisttjenesten ikke deltar i arbeidet etter at de har

avsluttet utredninger og bestemt diagnoser. Rønbeck poengterer at spesialisttjenesten til nå har

arbeidet fritt og alene uten å samhandle særlig med primærnivået. For å få til et reelt tverrfaglig

arbeid, mener Rønbeck at partene må endre holdninger, verdier og forståelse av egen rolle. Det

vil ha innvirkning på forståelsen av hvordan vi bygger opp tjenestetilbudet. Det er nødvendig at

alle parter stiller som likeverdig gjennom hele fasen av arbeidet (Rønbeck, 2007, s. 24-25).

Bergljot Baklien har gjennomført en kvalitativ studie for SIRUS (Statens institutt for

rusmiddelforskning), som ser på samarbeidet mellom barneverntjenesten og skole/barnehage. I

sin artikkel; “Skole, barnehage, barneverntjeneste – bilder av «de andre» hindrer samarbeid”

(2009), sammenfatter hun ulike hindringer man kan møte i samarbeidet. Svarene bygger på

kvalitative intervjuer med 58 lærere, barnehageansatte, ansatte i barneverntjenesten, helsesøstre i

fire Østlandskommuner. Hun poengterer blant annet at fysisk avstand vil være en hindring. I

denne sammenheng mener hun at om ansatte i ulike instanser ikke har verken ansikt eller navn

på hverandre, så vil det føre til at terskelen for å ta kontakt er høy og vil i mange tilfeller unngås.

I denne studien legges det mye vekt på begrepet tillit. Den kan raskt brytes ned, men tar lang tid
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å bygge opp igjen. Det viser seg i Bakliens studie at tillit er et resultat av sosiale handlinger og av

erfaring. Tidligere negative erfaringer vil være med å påvirke tilliten og samarbeidet svekkes.

Studien viser til elementer som kan være med å redusere mistilliten slik som for eksempel at

barnevernet skal ha faste besøksdager i barnehagen for å skape en relasjon til de ansatte. Dette

vil gjøre det lettere å ta kontakt. Å ha kunnskap om hverandre er en forutsetning for samarbeidet,

noe Baklien konkluderer med i sin studie når hun påpeker at en felles forståelse forutsetter at

aktørene er synlige og tilgjengelige for hverandre. Terskelen for å ta kontakt blir lavere. Dette

kan bety raskere hjelp til barn i en vanskelig omsorgssituasjon.

“Spenning og samspill når PPT skal tett på i skolen” (Hermstad et al., 2020) bygger på en

analyse av data fra “Inkludering på alvor” (Caspersen et.al. 2020; Caspersen; Caspersen et al.,

2019). Dette er et 3- årig prosjekt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å bidra til mer og

bedre inkludering i barnehage og skole. Artikkelen handler om hvordan yrkesgruppene PPT og

skole påvirkes når de flyttes nærmere hverandre. Da skjer det noe med dynamikken som krever

nye former for samspill mellom de ansatte. Funnene viser at jurisdiksjonsgrensene mellom

lærere og PPT- ansatte blir utfordret. Noen opplever at PPT spiller på lag, andre syns det er

utfordrende å skal bli veileda i jobben sin. Andre funn viser at PPT tett på, ikke er nok, det

handler om involveringsgrad også. Et annet funn viser at det er frykt for at systemarbeid vil gå på

bekostning av PPT sine individretta arbeidsoppgaver. Videre er det utfordringer med at aktører i

skole og støttesystem kan se ut som jobber med ulike logikker, ut fra et ulikt elevsyn. Det

kommer fram at for å jobbe med inkludering må man ha en felles forståelse av synet på barnet.

Cyvin (2021) har forsket på; “Samarbeid mellom PP- rådgivere og barnehagelærere”. Temaet er

barnehagelærere og PP- rådgiveres opplevelse av samarbeidet. Data er hentet inn gjennom

kvalitativt intervju av barnehagelærere og PP- rådgivere i tre kommuner. Funnene viser at begge

parter har felles mål om barnets beste. Et annet sentralt funn er PP- rådgivernes spenningsforhold

mellom synlig bruk av teoretisk kompetanse på den ene side, og å fremstå mer uformelt for å

bygge en symmetrisk samarbeidsrelasjon på den andre siden.
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2.4.3 Foreldresamarbeid

Cameron og Tveit (2019) fant i sin studie kjennetegn ved suksessfullt samarbeid mellom

profesjonelle og foreldre i det spesialpedagogiske arbeidet. De utviklet et rammeverk bestående

av to dimensjoner som påvirker oppfatningen av samarbeidet; interne og eksterne-faktorer.

Interne faktorer handler om kommunikasjon, dialog, felles mål, ansvarsfordeling, hyppig kontakt

og informasjonsflyt. Eksterne faktorer handler om nærhet til barnet, å ta initiativ og skape

muligheter, kompetanse og resultater. I funnene viser det seg at eksterne resultater ikke har

kommet godt nok fram tidligere. Funnene viste en oppfatning av at vellykket samarbeid handler

om kvaliteten på støtten som blir gitt, profesjonelles engasjement, faglighet og oppfølging av

barnet og familien. Denne forskningen er relevant som teoretisk ramme innenfor samarbeid

mellom foreldre, barnehage og PPT.
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3.0 TEORETISK RAMMEVERK

Gjennomgangen i kapittel to viser hensikten med pilotprosjektet med utspring i Meld. St. 6

(2019-2020), PPT sitt mandat og tanker rundt inkluderingsbegrepet. Tidligere forskning viser til

forskning tilknyttet systemrettet arbeid, tverrfaglig samarbeid inkludert foreldresamarbeid. Alt

dette kan kobles til systemteori, samarbeid med ulike aktører samt teorier i tilknytning til tillit og

teorier knyttet til inkludering der også normalitet og tidlig innsats blir sentrale begreper. Jeg

ønsker i tillegg å vie oppmerksomhet til påvirkningen taushetsplikt og samtykke kan ha for

samarbeid, samt PPT sin rådgivende rolle i samarbeidet. Teorikapittelet har innholdsmessige

likheter med eksamensoppgave i MSIST 4030.

3.1 Individ - og systemrettet arbeid

I barnehagen finnes det stadig barn som trenger særskilte tilpasninger. Slike tilpasninger omtales

gjerne gjennom to ulike perspektiver. Det ene er et kategorisk perspektiv som ser på barn med

vansker. Utredningen og tiltakene er her forankret i individet. Det andre er det relasjonelle

perspektivet som har fokus på miljøet i barnehagen. Barnehagen erkjenner da at barnet er i

vansker og tilpasser sitt virke etter barna som går på basen/avdelingen (Solli, 2010, s. 36).

3.1.1 Individperspektiv

Individperspektivet grunner i tanker hvor symptomer ligger hos barnet. Det blir også kalt det

patologiske eller medisinske perspektivet. Dette perspektivet preges av diagnostikk (Moen, 2019,

s. 37). På individnivå bør man ikke bare fokusere på hvert enkelt barns vansker, men heller se

etter barns ressurser og muligheter til læring og mestring (Nilsen, 2019, s. 633).

Moen (2019 s. 38-39) poengterer at individperspektivet har fått mye kritikk blant annet på grunn

av at problemet anses å ligge hos barnet. Konteksten rundt barnet blir tatt lite hensyn til. Med et

kategorisk individperspektiv blir konteksten rundt barnet underkommunisert og dekt over. Moen

(2019, s. 39) utdyper videre flere innvendinger mot individperspektivet der det er fokus på

mangler hos barnet, som så skal avdekkes for så å kompensere for disse gjennom tiltak. Her er

det lett at barnets styrker og ressurser blir oversett. Samtidig vil et slikt fokus lettere føre til en

overdiagnostisering. Moen (2019, s. 39) peker videre på at et problem hos barnet blir forstått som

å være forårsaket av en tidligere hendelse i et ensidig individretta perspektiv.
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I følge Rønbeck (2007) har spesialister slik som PPT- ansatte, spesialpedagoger, BUP,

psykologer mer avgjørende myndighet til å bestemme hva som er problemet uten å ha vært på

barnets arena. Barn møter ofte opp på et ukjent sted tilknyttet spesialisten for å gjennomføre

utredninger. Utredningen som gjøres har stort fokus på individet, framfor systemet rundt barna.

Undersøkelsene de selv gjør, sammenlignet med informasjonen de henter inn fra nærpersonene

til barnet har ofte sprikende resultater (Rønbeck, 2007, s. 23).

3.1.2 Systemarbeid og systemisk tenkning

En måte å definere systemarbeid på kan i følge Vogt (2016, s. 30) være ethvert tiltak som ikke

bare er rettet mot barnets vansker eller utfordringer, men heller fokuserer på faktorer i barnets

miljø og samspillet mellom miljøfaktorer hos barnet. En annen måte å tenke om systemarbeid er

å arbeide med å endre tenkning, verdier og praksis innen en organisasjon eller innen ett eller flere

systemer. Dette kan gjøres uavhengig av barns problemer (Vogt, 2016, s. 30).

I denne tilnærmingen sees mennesket på som en del av sosiale systemer. Et slik system kan for

eksempel bestå av en familie, en avdeling på barnehagen, en gruppe på avdelingen eller

lignende. Et sosialt system kan defineres som et sett av aktører og relasjonene mellom aktørene

og deres egenskaper (Røkenes & Hanssen, 2012, s. 221). I hvert enkelt system finnes det

mennesker med ulike roller, egenskaper og funksjoner. Et slikt system er en helhet som påvirkes

og er avhengige av andre systemer rundt seg. Systemene er åpne, noe som betyr at de påvirkes av

andre systemer. For å forstå og endre atferden til menneskene i et system, må vi se på samspillet

mellom individ og system og samspillet mellom systemene (Bronfenbrenners, 1979). I den

systemiske tenkningen fokuseres det mest på relasjonene i stedet for egenskapene (Røkenes &

Hanssen, 2012, s. 221). For å skape noe nytt der det er problemer, intervenererer man samspillet

for å skape ubalanse i systemet. Fokuset er på konteksten problemene oppstår i. De ulike sosiale

systemene er selvregulerende og i et dynamisk, gjensidig samspill med hverandre. Dette gjør at

når endringer oppstår i ett system, vil dette påvirke de andre systmene rundt (Røkenes &

Hanssen, 2012 s. 222). Hvis for eksempel PPT som system kommer inn i en barnehage med ny

kunnskap på et område der barnehagen strever, vil dette påvirke hvordan denne avdelingen

jobber framover.
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3.1.3 PPTs systemrettede arbeid

Sakkyndighetsarbeid og tiltak er innenfor PPT sitt individrettede arbeid, mens kompetanse- og

organisasjonsutvikling er innenfor det systemrettede arbeidet til PPT (Bjerklund et al, 2019 s.

12). Systemrettet arbeid tar utgangspunkt i et økologisk perspektiv, noe som innebærer å forstå

utvikling, læring og samhandling i lys av miljømessige forhold, noe som Bronfenbrenner (1979)

vektlegger. Det er et ønske at PP- tjenesten skal prioritere forebygging, kompetanseutvikling og

organisasjonsutvikling i barnehage framfor arbeid knyttet til enkeltbarn (Meld. St. 6

(2019-2020).

I dag bruker PPT storparten av tiden sin på individrettet arbeid (Hustad et al., 2013, s. 102).

Dette henger sammen med lovverket rundt sakkyndighetsarbeid, forventninger fra foresatte og

barnehagene (Dalen & Ogden, 2017, s. 298-299). En løsning kan være å finne en god balanse

mellom individ- og systemrettet arbeid ved å uttrykke hvilke behov barnehagen har og hva de

ønsker å utvikle videre. PP-tjenesten kan være behjelpelig med å sette opp mål og gi tilbud om

kurs og andre samarbeidsformer, slik at barnehagen kan prøve ut tiltakene og evaluere dem før

de henviser til PPT (Dalen & Ogden 2017, s. 298-299). For PPT vil individbasert arbeid gå ut på

å vite hvilke utredningsmateriell som finnes og ha kompetanse i å utføre og analysere

resultatene. Resultatene må igjen kunne overbringes slik at de blir forstått og tatt hensyn til

(Moen, 2019 s. 38). Da blir PPT sin oppgave å teste og diagnostisere for å finne ut om barnet har

særlige behov og rett på spesialpedagogisk hjelp og blir i denne sammenheng sett på som

eksperten. Det vil si at PPT må ha en reaktiv praksis (Moen, 2019, s. 38).

Moen (2019, s. 38-39) framhever at systemperspektivet, i motsetning til individperspektivet,

bidrar til at det fokuseres på miljøet rundt barnet. I et systemperspektiv stiller man seg heller

spørsmål om hva som er galt med barnehagen og organiseringen der, enn å fokusere på vansker

hos barnet. I dette perspektivet er det barnehagen som tilrettelegger og tilpasser seg barna som

går der. Jo bedre barnehagen er til å tilrettelegge for alle barna, jo mindre behov er det for

spesialpedagogisk hjelp. Moen (2019) påpeker videre at for PPT innebærer dette å ha kunnskap

om barnehagen som organisasjon, og kunnskap om forebyggende arbeid. Denne kunnskapen er

et godt utgangspunkt for samarbeid med barnehagen. En god måte å jobbe systemrettet på er

gjennom observasjoner. Dette kan fange opp strukturer i miljøet og ulike perspektiver i barns
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hverdagsliv (Åmot, 2019, s. 108). Observasjon i systemrettet arbeid kan handle om

kompetanseutvikling hos voksne i barnehagen og veiledning av dem. Det ideelle er at en slik

måte å jobbe på kan frita foreldre og barnehage fra å melde saker til PPT. Dette er en måte å

jobbe forebyggende og å være nær praksisfeltet. En slik praksis forutsetter signerte

samtykkeerklæringer fra foreldre (Åmot, 2019, s. 109).

Kritikken mot systemperspektiver handler om faren for å underkommunisere og overse barns

vansker og behov. Dette på grunn av at det er stort fokus på konteksten, samtidig som at foreldre

og barnehageansatte kan føle seg alene og ikke bli lyttet til når de ønsker å få hjelp knyttet til

enkeltbarn (Moen, 2019, s 39). Moen (2019, s. 40) viser til at begge perspektivene trengs og at

det vil være viktig med en helhetlig tilnærming til at både forhold ved barnet og forhold i miljøet

rundt barnet blir tatt hensyn til. Hausstätter (2012, s. 133) viser til at et bredt perspektiv på den

spesialpedagogiske hjelpen samtidig som man tar barnets forutsetninger i betraktning, vil bygge

på en helhetlig forståelse. Innenfor et bredt perspektiv må forutsetningene for utvikling og læring

i større grad bli vurdert, både individuelle forutsetninger og hos barnet og rammefaktorene i

barnehagen. I barnehagen kan rammefaktorer være holdninger og kompetanse hos de ansatte,

antall ansatte eller organisering i barnehagen (Hausstätatter, 2012 s. 134-135). Moen

argumenterer for at man i stedet for å fortolke mandatet til PPT som todelt kan velge en helhetlig

fortolkning med barnet som subjekt. For å få til dette bygger Moen (2019) tilnærmingen sin på

seks grunntanker. Det ene at alle barn skal bli sett og anerkjent og føle at de er inkludert i

meningsfulle sammenhenger, den andre at alle barn har ressurser og sterke sider og samtidig ha

problemer av ulikt slag, det tredje at barn må forstås i sammenheng med miljøet de befinner seg.

Den fjerne grunntanken innebærer at miljøet barnet er i er av fundamental betydning for at

barnets trivsel, læring og utvikling. Den femte går ut på at alle involverte i barnets liv er

eksperter for å kunne forstå og være med i prosessen med å finne tiltak. Den sjette grunntanken

går ut på at alle rundt barnet er motiverte og innstilte på å bidra til mer forståelse og tiltak for

barnets beste, samtidig som at alle må forstå at hvert barn og hver sak er unik (Moen, 2019, s.

42-43).
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Denne delen har hatt fokus på systemrettet arbeid og tenkemåter. Barnehagen har flere

samarbeidspartnere, blant annet PPT som kan bistå i det systemrettede arbeidet på barnehagen.

PPT er i denne sammenheng en tverretatlig samarbeidspartner for barnehagen.

3.2 Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Samarbeid er et ord som brukes i det daglige og kan være vanskelig å definere presist. Samarbeid

blir definert som samspill, kompaniskap og det å arbeide sammen. Begrepene samordning,

samarbeid og samhandling blir ofte brukt om hverandre (Glavin & Erdal, 2018, s. 25).

Begrepene tverrfaglig og tverretatlig brukes ofte om hverandre. Betydningen i begrepet

tverrfaglig brukes ofte om samarbeid der fagpersoner med ulik fagbakgrunn er involvert.

Tverrfaglig samarbeid kan bety at flere fagpersoner arbeider innenfor samme organisasjon, men

har ulik fagutdannelse, slik som barnehagelærer, spesialpedagog, miljøarbeider og så videre. I

tverretatlig samarbeid skjer samarbeidet på tvers av etater. Fagpersoner som tilhører ulike etater

eller sektorer møtes og tilfører sin kompetanse til samarbeidet. Fagpersonene som møtes kan

både ha samme- eller ikke samme fagbakgrunn (Kinge, 2012 s. 32-33). Et eksempel på det er en

spesialpedagog som jobber i barnehagen, og en spesialpedagog som jobber i PPT. Tverrfaglig

samarbeid kan beskrives som når flere yrkesgrupper arbeider sammen på tvers av faggrenser for

å nå samme mål (Glavin & Erdal, 2018, s. 24).

Ved tverrfaglig og tverretatlig samarbeid kan man skille mellom tre typer kompetanse i følge

Tveiten og Aanderaa (i Børhaug & Moen, 2014, s. 166). Disse kompetansene er

kjernekompetanse, overlappende kompetanse og tverrfaglig kompetanse. Kjernekompetanse er

den særskilte kompetansen hver av de ulike fagpersonene eller yrkesgruppene sitter med.

Overlappende kompetanse er kompetanse som flere har, men ikke nødvendigvis alle. Tverrfaglig

kompetanse er den siste formen for kompetanse som har utviklet seg gjennom et samarbeid over

tid, som for eksempel språk, verdier, kunnskaper og ferdigheter så vel som innsikt i hverandres

oppgave- og arbeidsområde. Felles språk, verdier og kunnskap muliggjør kommunikasjon og

samhandling og kan kalles tverrfaglig. I denne figuren består fagpersonene av PP- rådgiver,

barnehagelærer og foreldre. Foreldre er ikke fagpersoner, derfor er sirkelen rundt foreldre delvis

prikkete, mens de andre sirklene er hele. Grunnen til at foreldre er tatt med er deres
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ekspertkompetanse på eget barn (Tøssebro & Wendelborg, 2014, s. 194). I den opprinnelige

figuren består fagpersonene av helsesøster, barnehagelærer og grunnskolelærer. For å tilpasse til

min oppgave bytter jeg ut grunnskolelærer med PP- rådgiver og helsesøster med foreldre.

Tankegangen går fram av figur 1.

Figur 1. Tre typer kompetanse (Fritt etter Børhaug & Moen, 2014).

Groven (2013 s. 137) påpeker at hensikten med tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er å sikre

kvaliteten ved å utnytte samlet kompetanse til det ytterste og sammen utvikle felles

kunnskapsgrunnlag på tvers av fag. Samtidig vil alle i samarbeidet stimuleres til faglig utvikling.

Det at flere ulike faggrupper møtes og samarbeider rundt et felles mål, bidrar til et bedre og mer

helhetlige tiltak (Groven, 2013 s. 138).

3.2.1 Fremmer og hindrer tverrfaglig samarbeid

Det som fremmer et godt samarbeid er å ha klare mål og enighet om innhold, klar ansvars- og

arbeidsfordeling, sterk ledelse og styring på tvers av tjenester og gode systemer for deling av

informasjon. Samtidig er avklaring av problemer og problemområder og hvordan disse skal løses

en viktig faktor (Kinge ,2012 s. 43-44; Glavin & Erdal, 2018, s. 33). Kinge (2012, s. 44)

poengterer at uklarhet rundt ett av disse kriteriene vil med stor sannsynlighet føre til vansker i

samarbeid og kommunikasjon. Samkjøring av kunnskap og koordinering av informasjon i

tverrfalige møter kan gjøre det lettere å fatte beslutninger og tidligere iverksette riktige tiltak

(Glavin & Erdal, 2018, s. 23).
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For å sikre barn riktig hjelp tidlig, er de viktigste samarbeidspartnerne barnets foreldre.

Tverrfaglig samarbeid vi gi muligheter for å sette inn tiltak tidlig og effekten kan vurderes

fortløpende. I alle tilfellene vil det være viktig å bygge på familiens ressurser og ta utgangspunkt

i disse. Det sentrale er hva familien har behov for, og ikke profesjonens behov for å hjelpe

(Glavin & Erdal, 2018, s. 23).

3.2.2 Foreldresamarbeid

Det er viktig å sikre en god samarbeidsrelasjon med foreldre fra starten av når et barn starter i

barnehagen. Da har man et godt utgangspunkt hvis det på et senere tidspunkt blir nødvendig å ta

opp vanskelige tema. Ved godt foreldresamarbeid, opparbeides større grad av tillit og terskelen

for å kontakte hverandre blir lavere, og det blir enklere å ha en samtale om vanskelige tema. Selv

om begge parter har ansvar i relasjonen, er det alltid den profesjonelle som har hovedansvaret for

at samarbeidet skal fungere godt (Drugli & Onsøien, 2010, s. 11-12). Dansk forskning viser at et

godt samarbeid mellom foreldre og pedagoger er en av de viktigste faktorene for at barn skal

oppleve en positiv og trygg hverdag i barnehagen (Danmarks Evalueringsintitut, 2016). Videre

viser studien at tillit er en grunnleggende byggesten i et godt foreldresamarbeid. Det er viktig at

foreldre føler seg velkommen inn i barnehagen.Ved å ha åpen dialog mellom foreldre og

personalet, hvor man like lett kan kommunisere positive hendelser som utfordringer, vil tilliten

styrkes. At foreldrene opplever personalets gode faglig kompetanse og engasjement, er også med

å styrke tilliten (EVA, 2016 s. 22). Dersom utfordringer oppstår rundt et barn, ønsker foreldre

veiledning fra personalet. For å opprettholde tilliten er det viktig at personalet gjennomfører

veiledning uten å være for problemorientert. Ved å være for problemorientert kan det skape

barrierer for videre veiledning rundt det å styrke barns trivsel, utvikling og læring (EVA, 2016 s.

52-53).

Flere rapporter har dokumentert at for lite kunnskap om hverandres kompetanse innad i

samarbeidsteamet, vil hemme samarbeidet (Kinge, 2012 s. 44-45). Johannesen (1995) (i Glavin

& Erdal, 2018, s. 27) viser til at for å kunne jobbe tverrfaglig må en ikke bare ha kunnskaper om

andre profesjoners ansvarsområder og faglige forståelse, men først og fremst ha egen sterk

fagidentitet. En sterk fagidentitet bidrar til at de tør å eksponere seg, samtidig som de har god

oversikt over eget kompetanseområde.
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3.2.3 Tillit

Mørland (2017, s. 205) poengterer viktigheten av tillit i det tverrfalige samarbeidet. Hun siterer

fra den norske filosofen Harald Grimen (2009) når hun skriver at tillit gjør samarbeidet letterer

ved at det blir mulig å bygge på hverandres arbeid, som igjen gjør at flere handlingsrom åpnes

(Grimen, 2009, s. 75). Videre drøfter Grimen (2009) mistillitens problem når han sier at mistillit

er enkelt å skape, men vanskelig å bli kvitt. Eller man kan si det på en annen måte; tillit er enkelt

å rive ned, men vanskelig å bygge opp (Grimen, 2009, s. 106). Mørland (2017 s. 207) trekker

fram Fugelli (2001) sine betraktninger om tillit. Tillit vokser fram av en overbevisning om at

pasienten ikke er underordnet, men noen man møter med ydmykhet, respekt og likeverdighet.

Den profesjonelle må vise at han bryr seg og vise ekte innlevelse. I følge Tøssebro &

Wendelborg (2014, s. 194) uttrykker foreldre at relasjonen mellom fagpersoner og foreldre er

preget av asymmetri med hensyn til makt. Foreldrene kjenner barna best og det er viktig at denne

kompetansen anerkjennes som verdifull.

3.3 Samtykke og taushetsplikt

Taushetsplikten er basert i lovverket, nærmere bestemt i forvaltningsloven (av 1967)

(forvaltningsmessig taushetsplikt) og helsepersonelloven (av 1999) (yrkesmessig taushetsplikt).

Den forvaltingsmessige taushetsplikten omfatter de som jobber i barnehage, PPT, barnevern og

skole. Det finnes noen unntak i denne loven for å kunne utveksle opplysninger som for eksempel

når barnevernet trenger opplysninger. Opplysningsplikten gjelder for samtlige overfor

barnevernstjenesten som trenger å innhente opplysninger i enkelte tilfeller. Et annet unntak fra

taushetsplikten er når den som har krav på taushet, samtykker til det. Da kan samarbeidspartene

fritt dele informasjon. Det er viktig at foreldre er godt informert om hva samtykket innebærer, og

hvor lang tid samtykket gjelder. Foreldrene kan bestemme hvor lenge dette samarbeidet skal

vedvare (Kinge, 2012, s. 41-42). Spørsmålet er om reglene om taushetsplikt er en begrensende

faktor for samarbeid mellom ulike tjenester. Et utvalg har sett på samordning av tjenester i ulike

kommuner, og i rapporten konkluderer de med at “hensynet til behovet for samhandling mellom

ulike tjenester i enkeltsaker har blitt tillagt mindre betydning enn hensynet til personvernet for

den enkelte tjenestemottaker når man ser de ulike regelverkene under ett. Dette til tross for stadig

24



MSMOP5900 19

økt fokus fra myndighetenes side de siste årene på tverrfaglig samarbeid” (NOU 2009: 22 s. 64

og 94).

Lauvås og Lauvås understreker at forskjellen mellom tverrfaglig samarbeid innen samme

organisasjon og interorganisatorisk samarbeid har betydning for hvilke regler som gjelder for de

ansattes mandat og for bruk av taushetsplikten. Innen samme etat kan man til en viss grad

utveksle informasjon og opplysninger med hverandre, mens i det tverretatlige samarbeidet er

kravene som stilles vesentlig strengere (Lauvås & og Lauvås, 2012, s. 42-43).

I lovgivningen er det fastsatt regler for taushetsplikt for å beskytte brukerne mot at fortrolige

opplysninger deles unødig. Kravene til taushetsplikt betyr imidlertid ikke at det hindrer

samarbeid. Så lenge man har et skriftlig samtykke før man utveksler opplysninger, går det greit.

Noen ganger kan det se ut som fagpersoner bruker taushetsplikten som unnskyldning for å slippe

å gå inn i samarbeid, enn som en beskyttelse av brukeren (Lauvås & Lauvås, 2012, s. 43).

3.3.1 Sakkyndig vurdering og dokumentasjon

Det er PP- tjenestens sine sakkyndige vurdering for enkeltbarn som legger føringer for de

spesialpedagogiske tiltakene. Funnene Tveitnes (2018) la fram i sin studie tyder på at de

sakkyndige vurderingene fortsatt bærer preg av kunnskap basert på test og kartlegging,

utarbeidet innenfor et naturvitenkapelig og medisinsk- psykologisk kunnskapsregime. Kunnskap

basert på observasjon eller erfaringer fra lærere og foreldre kommer ikke fram på samme måte

og blir ikke hørt. Dette munner ut i et hierarki der eksperten PPT sitter på toppen og eleven selv

er på bunnen. Franck (2021) sin studie viser funn der den sakkyndige vurderingen løsriver barn

og kontekst fra hverandre og at det fortsatt er en overvekt av vurderinger av det enkelte barnet i

de sakkyndige vurderingene. Kritiske refleksjoner knyttet til konteksten blir diskutert i møter,

men blir ikke med i de formelle vurderingene.

3.4 Rådgivning

Rådgivning handler om å gi hjelp til selvhjelp til rådsøkere som står overfor ulike utfordringer.

Vekten ligger på mestring og kompetanseheving (Vogt, 2016, s. 19). Det som kjennetegner

rådgivning i følge Gelso og Fretz (2001) er rådgivning rettet mot mindre og moderate problemer

og utfordringer, og å bygge på de sterke sidene hos rådsøkeren. De legger også vekt på relativt
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kortvarige intervensjoner, samt fokus på interaksjoner mellom person og miljø. Det typiske her

er å fokusere likeså mye på miljøfaktorer og samspillet med individets forutsetninger så vel som

individuelle forklaringer på problemer og utfordringer. De vektlegger også utdannings- og

yrkesmuligheter (Gelso & Fretz i Vogt, 2016 s. 23-24).

Konsultasjon er en indirekte form for rådgivning. I dagligtalen kalles dette gjerne for veiledning.

Her kan for eksempel PP- rådgiveren styrke kompetansen til barnehagelæreren gjennom

veiledning for å gi bedre direkte hjelp til barna eller for å kunne ta den vanskelige samtalen med

foreldre (Vogt, 2016, s. 27-28). Informasjon og råd er fint for rådsøkeren, men det beste er å

hjelpe rådsøkeren til selv å reflektere over situasjonen og bli styrket i egen kompetanse (Gelso &

Fretz i Vogt, 2016, s. 28).

Det vil alltid være etiske spørsmål knyttet til rådgivning. Forholdet mellom rådsøker og rådgiver

vil være asymmetrisk. Det er viktig å finne den riktige balansen mellom asymmetri og

gjensidighet. Rådgiveren har mer kompetanse på området enn rådsøker, men samtidig er

gjensidighet nødvendig for at rådsøker skal føle seg akseptert og ivaretatt på en god måte. En

annen ting å tenke på er hvor involvert rådgiveren blir i arbeidet. Det er en fin balanse mellom å

bli for personlig involvert kontra å ha en profesjonell distanse. Begge deler er nødvendig

samtidig som man må prøve å vurdere rådsøkers situasjon objektivt, men må være klar over at

man alltid vil se situasjonen gjennom eget, subjektive perspektiv. Et annet dilemma er balansen

mellom helhetlig og spesifikt fokus. Man jobber som regel med ett problem av gangen, men ofte

kan flere problemer henge sammen (Vogt, 2016, s. 37-38).

3.5 Inkludering

Det kan være uklart hva som menes med begrepet inkludering. Mangfold og inkludering har en

positiv klang politisk, samtidig som det gir lite konkrete anvisninger til hva inkludering vil si i

praksis. Dette utgjør en fare for at inkluderingsbegrepet er vanskelig å være uenig i, men

uklarhetene knyttet til begrepet i praksis fører til at det blir lite håndterbart (Bachmann & Haug,

2006, s. 89- 90).
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3.5.1 Ulike dimensjoner av inkludering

Den danske pedagogen Lars Qvortrup deler inkluderingsbegrepet i to ulike dimensjoner

(Qvortrup, 2012, s. 10-11). Den første dimensjonen går på grad av inkludering og den andre

dimensjonen omfatter sosiale systemer eller felleskap. I den første dimensjonen deler Qvortrup

inkluderingsbegrepet i pedagogikken på tre ulike nivå. Det første nivået er fysisk inkludering

som i barnehagesammenheng handler om de fysiske omgivelsene som gjør det mulig for

mangfoldet av barn å møtes og gå i samme barnehage. Det andre nivået er sosial inkludering som

bygger på en relasjonell forståelse av barnet. Barna får da muligheten til å delta i meningsfylte

opplevelser og aktiviteter i barnehagen som skjer på barnas premisser. Dette kan barna erfare

gjennom lek, livsutfoldelse, samspill og vennskap med jevnaldrende. Det tredje nivået kaller han

psykisk inkludering som også kan kalles opplevd inkludering. Den bygger på en eksistensiell

dimensjon og er knyttet til barns egne opplevelser og tilhørighet og mulighetene for å bli

oppfattet som et verdsatt menneske i hverdagen. Denne tanken viser at det er flere ting

spesialpedagogen og øvrige ansatte må tenke på for å fremme inkludering og at barns opplevelse

er det som avgjør om vi i det hele tatt kan se på barnehagen som en inkluderende arena. I den

andre dimensjonen poengterer Qvortrup (2012, s. 11) at barnet inngår i flere forskjellige

fellesskap med ulike personer på ulike arenaer.

Ainscow (2008) peker på fire hovedelementer som gir grunnlag for debatt om prinsippet om

inkludering. Det første hovedelementet omhandler inkludering som en prosess og den andre om å

identifisere og fjerne barrierer. Den tredje handler om tilstedeværelse, deltakelse og ferdigheter

til alle elever. Denne kan sees i sammenheng med Qvortrups (2012) fysiske og sosiale

inkludering. Det fjerde elementet Ainscow (2008) peker på involverer en særlig fremhevelse av

de elevgruppene som er i risikosonen for marginalisering, ekskludering eller som gjør det

dårligere enn evnene tilsier. I denne sammenheng oppfattes inkludering som et dynamisk begrep.

Inkludering forandrer seg hele tiden i ulike situasjoner, i samspillet mellom mennesker og under

forskjellige strukturelle forhold (Solli, 2010, s.33). Inkludering som dynamisk begrep, minner

om Qvortrups (2012) andre dimensjonen som omfatter sosiale systemer eller fellesskap som barn

inngår i.
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3.5.2 Inkluderende praksis

Idealet om en inkluderende barnehage er utfordrende å få til i praksis. Sjøvik (2014) understreker

at for å få til dette, må det pedagogiske perspektivet gi status til alle mennesker med sine ulike

variasjoner. Barnehagen må være tilpasset alle barn, noe som krever individuell tilrettelegging.

Solli (2010) viser til flere forskere som finner få endringer med tanke på spesialundervisning for

barn med nedsatt funksjonsevne. Spesialundervisningen ser ut til å fungere som et verktøy for å

opprettholde eksisterende praksis (Solli, 2010, s. 31-32). Samfunnsmessig kreves det nok

ressurser til å kunne tilpasse forholdene tilstrekkelig slik at alle kan ha muligheten til å framstå

som verdifulle og interessante lekekamerater. Dette krever at personalet tar ansvar for at dette er

mulig. Ved å legge inn god innsats i det pedagogiske miljøet, viser det seg at det har positive

ringvirkninger til hele det pedagogiske miljøet i barnehagen, noe som igjen bidrar til flere

muligheter for at barn kan være annerledes, men likevel verdifull (Sjøvik, 2014, s. 41). Groven

(2017) trekker fram at det i barnehagen stadig finnes barn som trenger særskilte tilpasninger. Når

det allmennpedagogiske tilbudet tilpasser seg til barna som er tilstede, vitner det om

inkluderende praksiser (Groven, 2017 s. 75-76). Solli (2010) framhever at hvordan barnehagen

fungerer som organisasjon, påvirker hvordan mennesker tenker, handler og vurderer i et

inkluderende perspektiv. Pedagoger og spesialpedagoger har et felles ansvar å sørge for

inkluderende praksiser i barnehagen (Solli, 2010, s. 40). Arnesen og Simonsen (2011) gjør oss

oppmerksom på at det eksisterer motkrefter mot et slikt felles utviklingsarbeid. Disse kreftene

arbeider i retning av å etablere to atskilte profesjonelle og faglige regimer. Disse skiller seg i

allmennpedagogikk for allmennheten og spesialpedagogikk for minoriteten av barn (Arnesen &

Simonsen, 2011, s. 231 i Arnesen, 2017).

3.6 Tidlig innsats og Normalitet

3.6.1 Tidlig innsats

Den dominerende formen for tidlig innsats i Norge bygger på et allmennpedagogisk perspektiv

Tidlig innsats i dette perspektivet vil si at innsatsen rettes mot alle barn innenfor det ordinære

opplæringstilbudet som forebyggende eller kompenserende strategi (Vik, 2015, s. 28).

I St. meld. nr. 16 (2006-2007)” … og ingen stod igjen – Tidlig innsats for livslang læring”

formuleres begrepet tidlig innsats som en innsats som skal iverksettes tidlig i barnets liv og som
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en tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes enten det er i barnehagealder, i løpet av

grunnskoleløpet eller i voksen alder. Meldingens formål er å identifisere vansker så tidlig som

mulig, men det skal også være en generell forebyggende strategi for alle barn. Tidlig innsats er

ikke tenkt som spesialundervisning, men kartlegging og utredning kan være en konsekvens som

gjennomføres i tilknytning til arbeidet med tidlig innsats (St.meld.nr.16 (2006-2007)).

Det økte fokuset på tidlig innsats som strategi for å hjelpe utsatte barn, viser seg i økt fokus på

faglige ferdigheter og testing og evaluering av barn (Hausstätter, 2014, s. 41). Hausstätter (2014,

s. 43) påpeker at barnehagens innhold og system har mye å si for hvordan man forstår vanskene

barn har. Barnehagen er en samfunnsinstitusjon som representerer ulike roller og forventninger i

samfunnet. I hver enkelt barnehage finnes det egne sett med regler, tradisjoner og pedagogiske

opplegg, og voksne med ulike verdier. Dette sier noe om hvilke krav barn møter i hverdagen.

Alle disse kravene må evalueres systematisk. Hausstätter og Connolley (2012) påpeker at

kravene vil kunne framprovosere vansker hos barnet, noe som gjør at personalet hele tiden må

evaluere om kravene og forventingene som stilles er rimelige eller urimelige. Tid og ressurser og

kunnskap om motivasjon, har også en avgjørende rolle for hvordan barnehagepersonalet yter

hjelp til barna. Når barnehagen satser på tidlig innsats i barnehagen, innebærer dette at

barnehagen må ha en gjennomgang av barnehagens prioriteringer, organisering og de ansattes

pedagogiske væremåte og kunnskapsnivå (Hausstätter, 2014, s. 44). Dunst (2000) har i mange

tiår forsket på spesialpedagogiske tiltak for barn og på ulike sider ved tidlig intervensjon.

Grunnlagstenkningen innen tidlig innsats kan deles inn to modeller som skiller seg fra hverandre

i et tradisjonelt paradigme og et nytt paradigme. Det tradisjonelle paradigme innebærer å

utelukkende lytte til spesialister og la disse dominere tiltak og behov. Det nye paradigme

kjennetegnes ved å anerkjenne foreldres og omsorgspersoners spesifikke kompetanse på eget

barn. Det nye paradigmet er blitt betegnet som et paradigmeskifte (Groven & Rostad, 2017, s.

31). I det nye paradigmeskiftet legges det vekt på barnets interesser og ferdigheter, og verdien i å

styrke disse gjennom å gi støtte til økt mestring. Videre fremheves samarbeidet og tidlig innsats i

familiene (Groven & Rostad, 2017, s. 32).
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3.6.2 Normalitet og avvik

Begrepet normalitet er knyttet til menneskers psykiske og fysiske egenskaper, og blir til i en

vurdering av hva som er normalt og hva som avviker fra normalen (Grue, 2016, s. 10). Det som

ansees som normalt er ikke “naturgitt” eller skrevet i stein, men er både flytende og variable sett

i sammenheng med kultur og historisk sett (Grue, 2016, s. 21).

Normalitetsbegrepet er motsetningsfylt. I barnehagekontekst kan det ofte oppstå dilemmaer som

ansatte må forholde seg til. Solvang (2006) poengterer at normalitetsbegrepet er ambivalent. På

den ene siden framstår normaliteten som undertrykkende strukturer siden alle vurderes ut fra

samme normalitetsnormer. På den andre siden framtrer normalitet som uttrykk for en nødvendig

sosial orden som muliggjør å planlegge og gjennomføre tiltak rettet mot barn med nedsatt

funksjon (Kassah & Kassah, 2014, s. 37-38).

3.6.3 Tidlig innsats og faren for normalitetsinnsnevring

Økt oppmerksomhet på tidlig innsats i barnehagen bør i følge Franck (2022, s. 186) innebære

inngående refleksjon over spesialpedagogikkens vurdering av enkeltbarn og forståelser av

normalitet. I 1980- årene vokste det fram et syn på barn som kompetente, aktive aktører i egne

liv, men at det har vokst frem et annerledes syn på det kompetente barnet som beskriver nøye

hvilke kompetanser barn skal besitte (Brembeck mfl., 2004 i Franck, 2022, s. 177). Franck

(2022) er kritisk og argumenterer for at et sånt tankesett bidrar til en slik utvikling ved å

oppfordre til måling og vurdering av enkeltbarns kompetanser. Denne endringen, hevder Franck,

påvirker hvordan barn sees på som kompetente. Det går fra å være et anerkjennende grunnsyn, til

å bli vurderingskriterier, som igjen fører til at visse ferdigheter og egenskaper ansees som

ønskelig og normale. Dette påvirker synet på hvem som har behov for tidlig intervensjon.

(Franck, 2022, s. 177). Hausstätter (2009) viser på sin side at et innsnevret normalitetsområde er

helt nødvendig for at tidlig innsats skal fungere. Han beskriver at et vidt normalitetsbegrep kan

være problematisk. Grensen for hva som er et problem og når vi skal intervenere blir uklart. En

vid normalitetsforståelse vil derfor kunne føre til at problemer blir oversett eller definert som noe

normalt. Mulighetene for tidlig hjelp kan da utebli. Tidlig innsats krever derfor at man heller

opererer med en snever normalitetsforståelse og i tillegg har klare kriterier for når normaliteten

brytes (Hausstätter, 2009, s. 31).
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Gråsonebarn er et uttrykk for barn som ikke har noen bestemt medisinsk diagnose, og som mest

sannsynlig ikke kommer til å få det. Begrepet kan også omfatte barn som oppleves innadvendt og

stille, eller barn med minoritetsspråklig- og kulturell bakgrunn. I de to siste tilfellene er det

særlig kommunikasjonsproblemer som er i fokus (Solli & Andresen, 2017, s. 145). Barna det her

snakkes om, befinner seg i en differanse mellom å kunne avhjelpes i det allmennpedagogiske

eller å bli henvist til videre utredning. Denne utredningsfasen tar ofte lang tid, og kan lett gjøre

til at manglene og problemene til disse barna får dominere på bekostning av andre og mer

positive sider. Den negative fokuseringen utgjør i seg selv en risiko for negativ utvikling (Jensen,

2009 i Arnesen et al, 2017, s. 104-105). Franck (2018) beskriver hvordan personalets ambivalens

gjenspeiler hvordan barnet kan bli posisjonert i en gråsone når de er usikker og har mistanke om

funksjonsnedsettelse eller spesielle behov (Franck, 2018, s. 251). En faglig utredning som

resulterer i tilstrekkelig hjelp for barnet, har for noen bedret tilværelsen i barnehagen og gitt

mulighet for deltakelse og tilhørighet. Likevel skjer ikke dette alltid. Den spesielle innsatsen kan

i noen tilfeller føre barnet ut av fellesskapet, enn å gi dem grunnlag for å delta i det. Dette kan gi

barnet ytterligere problemer og gjøre barna mer sårbare. Prosessen i seg selv kan bidra til

stigmatisering på en måte som setter dem utenfor (Arnesen et al, 2017, s. 105).
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4.0 METODE

Kvale & Brinkmann (2017, s. 83) beskriver metode som “veien til målet”. Det følgende

kapittelet presenterer hvordan veien mot målet ble planlagt og gjennomført med påfølgende

etterarbeid. For å belyse problemstillingen som omhandler samarbeidet mellom PPT og

barnehagen i pilotprosjekt benyttes det intervju som kvalitativ metode. Kvalitativ metode har

som formål å søke en forståelse av sosiale fenomener (Thagaard, 2013, s. 11). Der kvantitative

metoder vektlegger utbredelse og antall, søker kvalitativ metode å gå i dybden og vektlegger

betydning (Thagaard, 2013, s. 17).

4.1 Forskningsdesign

4.1.1 Semistrukturert intervju

For å få svar på problemstillingen ønsket jeg å benytte en delvis strukturert tilnærming. Et

intervju er en samtale med en viss struktur og hensikt (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 22).

Thagaard poengterer hvor viktig det er å skape tillit i intervjusituasjonen. Ved å være lyttende og

respondere på hva intervjupersonen sier, vise forståelse og sensitivitet, blir det enklere å få til et

godt samspill med intervjupersonen (Thagaard, 2013, s. 98-99). Intervjuet er ikke en samtale

mellom likeverdige deltakere, ettersom det er forskeren som definerer og bestemmer gangen i

samtalen (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 22).

4.1.2 Utvalg og rekruttering

Utvalget til studien baserer seg på deltakere som er med i pilotprosjektet Tett på. Etter å ha lest

artikler i avisen om prosjektet, ble jeg nysgjerrig på å høre enkeltpersoners opplevelse av

samarbeidet. Gjennom avisoppslaget fikk jeg opplysninger om den ene barnehagen som deltok i

Tett på piloten. Kontaktopplysninger til de to PPT- ansatte som er med i piloten, fikk jeg med

barnehagen. Denne forbindelsen ble opprettet i slutten av oktober 2021. Begge personene jeg

kontaktet var positive til å delta, og vi avtale å snakkes på et senere tidspunkt når alt ble avklart. I

slutten av januar opererte min veileder som døråpner for kontakten med lederen for

pilotprosjektet Tett på. Etter samtale med han, ble vi enige om at vi hadde felles interesser i dette

prosjektet og kunne hjelpe hverandre. Lederen for pilotprosjektet klarerte tilgangen til
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kommunale barnehager med kommunen. I starten av mars var klareringer på plass. Da avtalte jeg

intervju med de personene jeg kontaktet i oktober. Det er ca et år siden piloten ble satt i gang i

enkelte barnehager, mens andre barnehager er i oppstarten nå. Lederen for piloten hadde

interesse for et intervju ved den nye bydelen som nå starter i piloten. Jeg konkluderte med at

dette var av interesse for min oppgave, da jeg kunne relatere det til tidligere foretatte intervju.

Utvalget består av et gruppeintervju av to PPT- ansatte, intervju med barnehageansatt som har

vært med i piloten ca et år, og et intervju med barnehageansatt som nå er i oppstarten av

pilotprosjektet. Etterhvert som jeg ble innlemmet i Tett på piloten, fikk jeg tilgang til

anonymiserte intervju foretatt av andre forskere. Medarbeiderne i pilotprosjektet får tilgang til

mitt anonymiserte materiale.

4.1.3 Intervjusted og gjennomføring

Jeg brukte mailkorrespondanse for å avtale tid og sted for utførelse av intervju med alle

intervjupersonene. Jeg var fleksibel med tanke på både tidsrom og hvor vi kunne være. Dette ble

også opplyst om i informasjonsskrivet de fikk i forkant. Ut fra en erfaring om at intervju kan

være trygt å gjennomføre på et kjent sted, spurte jeg om intervjupersonene hadde ønsker for hvor

intervjuet skulle finne sted. Å være på et trygt og kjent sted, kan hjelpe symmentrien i forholdet.

Alle hadde forslag om både tid og sted. To av intervjuene ble foretatt på deres arbeidssted. Det

siste intervjuet skulle holdes på hennes arbeidssted, men av ulike årsaker ble intervjuet

gjennomført per telefon.

Overfor personer som blir intervjuet, er det en viktig grense mellom å være profesjonell på den

ene siden og privat på den andre siden. Det er fint å kunne være noe personlig i

intervjusituasjonen slik at begge parter kan snakke om egen bakgrunn og felles referanser med

tanke på yrke. På den andre siden er det hensiktsmessig å styre unna å snakke om egne tanker og

meninger om spørsmålene som stilles. Dette kan påvirke intervjupersonens svar (Røkenes &

Hanssen, 2012 s. 247). Jeg opplevde at det var vanskelig å ikke kommentere eller vise min

forståelse for enkelte av svarene til intervjupersonene. Dette i sammenheng med at vi jobber

innen samme felt og har en felles forståelse for yrket.

Før intervjuene tok sted, opparbeidet jeg meg kunnskap om temaet, og intervjuguiden ble godt

forberedt (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 141). Jeg hadde i tillegg jobbet godt med empirien
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foretatt av tidligere forskere i Tett på piloten, for å få en følelse av gangen i intervjuene og

eventuelle svar. Forberedelsene gjorde at jeg kunne løsrive meg fra spørsmålene og se på

intervjupersonene når vi snakket sammen. Spørsmålene var satt opp i rekkefølge, men ble stilt

etter hvor samtalen førte oss. Jeg passet på at mine hovedspørsmål ble besvart, for å kunne svare

ut problemstillingen. Denne fleksibiliteten var viktig for å møte intervjupersonens forutsetninger

(Thagaard, 2013 s. 98). Jeg opplevde alle jeg intervjuet som gode intervjupersoner. De var

samarbeidsvillig og motiverte, de snakket godt for seg og hadde mye kunnskap. De holdt seg til

temaet uten å spore av (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 194).

Et intervju krever kompetanse, noe som gjør at det er klokt å foreta prøveintervju. Å øve på

hvordan man stiller gode spørsmål og hvordan man kan skape en god relasjon til dem som skal

intervjues, er en god forberedelse. Samtidig er det viktig å lytte godt til det som blir sagt for igjen

å kunne stille gode oppfølgingsspørsmål (Thagaard 2013 s. 97). Jeg erfarte at det hadde vært

nyttig å gjennomføre et ordentlig pilotintervju med noen som jobber i feltet i forkant. Jeg foretok

et prøveintervju med en nærperson, men opplevde ikke dette som tilstrekkelig for å få til en god

dialog.

Før vi startet intervjuet, forklarte jeg intervjupersonene formålet med intervjuet, hvilke tema vi

skulle igjennom, hva lydopptakeren skulle brukes til og lot dem få muligheten til å stille

spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 160). Under det første intervjuet, med den

barnehageansatte som har vært med i piloten ei stund (B1), kjente jeg på frykten for å ikke ha

nok tid til hele intervjuet. Dette gjorde at jeg stoppet henne da hun spurte om hun skulle fortelle

mer om hvordan de har organiserte hverdagen sin nå. Jeg var oppsatt på at vi måtte ha tid til de

viktigste spørsmålene og sa at vi kommer inn på det senere i intervjuet. Det ble mer enn nok tid,

så det hadde ikke vært nødvendig å stoppe henne. En annen ting jeg merket under intervjuet, var

mine forventninger om at det skulle være mer utfordringer knyttet til det tverrfaglige

samarbeidet. Denne forventningen hadde jeg med meg fra empirien jeg hadde lest i forkant.

Dette gjorde at jeg ikke ga meg når intervjupersonen fortalte om lite hindringer knyttet til

taushetsplikt eller samtykke i samarbeidet med andre etater. Når jeg begynte å stille flere

spørsmål rundt det, merket jeg at intervjupersonen ble usikker og måtte tenke seg om. Jeg

avvæpnet situasjonen raskt, med å si at det trenger ikke være noen hindringer hvorpå hun svarte

at de ikke hadde opplevd det. Etter å ha hørt på intervjuet i etterkant, hørte jeg meg selv prøve å
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fylle tomrommet dersom intervjupersonen tok en tenkepause. Da stilte jeg spørsmålet på en

annen måte i tilfelle hun ikke forstod hva jeg mente. Disse spørsmålene var lukket i form av ja

og nei spørsmål. Jeg savnet også å ha stilt spørsmål om forventninger i forkant av piloten opp

mot hvordan det er i dag. Mangelen på erfaring, preget mitt første intervju i noe grad (Kvale &

Brinkmann, 2017, s. 195). Erfaringene som beskrevet, tok jeg med meg til de neste intervjuene,

hvor jeg opplevde meg selv sikrere i intervjusettingen.

Det neste intervjuet foregikk i gruppe med to PPT- ansatte. Dette intervjuet opplevde jeg fløt

godt. En grunn til det kan være at det er lettere å spille på hverandre når man er to stykker som

blir intervjuet. Dynamikken i rommet ble annerledes når vi var tre stykker. Jeg opplevde at det

ikke ble like intenst som i enkeltintervjuet. Samtidig hadde intervjupersonene muligheten til å

tenke og komme på flere ting mens den andre snakker. De to intervjupersonene vekslet fint

mellom å fortelle om sine opplevelser, og jeg slappet mer av under intervjuet. Når intervjuet var

over, stilte jeg spørsmålet: “Er det noe vi ikke har snakket om som dere tenker er viktig å få

med?” Dette ga dem muligheten til å ta opp temaer de hadde tenkt på eller bekymret seg over

under intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 161). Når intervjuet var over, stilte den ene PPT-

ansatte spørsmål om anonymitet og gjennomsiktighet med tanke på hvem som er intervjuet. Hun

lurte på muligheten for å lese oppgaven når den var ferdig. I følge Kvale & Brinkmann (2017, s.

160) kan intervjupersonen oppleve en form for angst eller anspenthet i forbindelse med å ha vært

åpen om personlige og emosjonelle opplevelser og lurer på hvordan informasjonen blir brukt

senere (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 160). Jeg responderte med at anonymiteten blir på samme

måte som resten av Tett på piloten, men at jeg skulle dobbeltsjekke noe av det hun spurte om

med min veileder. Intervjupersonene fra dette intervjuet fikk tilbud om å lese utdrag fra studien

før innlevering.

Det siste intervjuet var jeg spent på om vi fikk gjennomført på grunn av uforutsette ting som kom

i veien for intervjupersonen. Etter utfordringer med tid og sted, fikk vi gjennomført intervjuet per

telefon. Tanken var å møtes på Zoom, men siden det ble digitale utfordringer der gikk vi over til

å snakke per telefon. Samtalen fløt godt, og intervjupersonene fikk fortalt om sine forventninger

til piloten og tidligere samarbeidserfaringer med PPT.
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4.2 Analyse

I denne delen vil jeg gjøre rede for prosessen etter innsamlet materiale fra intervju. Det

redegjøres for vitenskapelig retning, tilnærmingsmåte, analyseteknikk som blir brukt for å kode

og kategorisere funn fra intervjuene, samt kvaliteten på studien.

4.2.1 Hermeneutikk

Brottveit (2018, s. 32) refererer til hermeneutikken som et redskap for å forstå og fortolke det vi

ser, leser og hører. Dette får meg til å tenke på at allerede under selve intervjuet vil

tolkningsprosessen være i gang, da man som forsker får med seg hva intervjupersonen forteller,

får med seg hvilket kroppsspråk personen har og konteksten intervjuet foregår i. Alle disse ulike

delene settes sammen til en større helhet, jamfør den hermeneutiske sirkel (Brottveit, 2018, s. 36;

Nyeng, 2012, s. 48).

Formålet med å anvende en hermeneutisk inngang er å oppnå gyldig og allmenn forståelse av

PPT- og barnehageansattes opplevelser i samarbeidet (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 73).

4.2.2 Induktiv tilnærming

I denne studien benytter jeg meg av en delvis induktiv tilnærmingsmåte. Induktiv forskning

stammer fra latin: inductio, som betyr innføring. Måten jeg har forberedt meg til studien, er ved å

lese meg opp på ulike tema innenfor oppgavens problemstilling og notert ned ulike teorier i

forkant for å ha kunnskap nok til å stille gode spørsmål i intervjuet. Jeg hadde noen klare

spørsmål jeg ønsket svar på fra intervjupersonene, men gikk samtidig åpent inn i

intervjusituasjonen med den forventningen om at samtalen ville frembringe nye aktuelle

spørsmål det var interessant å finne svar på (Thagaard, 2017, s. 224). Samtidig er ikke studien

rent induktiv ettersom jeg ledes av forskningsspørsmålene, teorien og forkunnskapen jeg besitter.

4.2.3 Transkribering

Å transkribere betyr å transformere, altså det å skifte fra en form til en annen. Transkripsjoner er

oversettelser fra talespråk til skriftform. Det som faller bort når tale blir skrevet ned er tempoet i

samtalen, stemmeleie, kroppsspråk og ironi (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 205). Selv om disse

tingene falt bort, føler ikke jeg det påvirket det jeg fikk ut av teksten i etterkant.
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Under intervjuet, benyttet jeg meg av lydopptaker etter samtykke fra intervjupersonene. Dette

gjorde at jeg fullt og helt kunne konsentrere meg om å lytte til det som ble sagt og kunne stille

oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 205). Jeg hadde med

meg notatblokk og penn for å notere ned ting underveis, der det ble nødvendig. Det hendte at jeg

kom på noe jeg ønsket å spørre mer om mens intervjupersonen snakket, så for ikke å avbryte

eller glemme, noterte jeg på blokka.

Ved å transkribere samme dag som intervjuet ble foretatt hadde jeg fortsatt samtalen friskt i

minne. Heldigvis var lyden god på alle opptakene, og jeg fikk notert ned og skjønte alt som ble

sagt i etterkant. Ved å transkribere selv, fikk jeg repetisjon på samtalen flere ganger. Kvale og

Brinkmann (2017, s. 207) poengterer at ved å utføre transkripsjonen selv, lærer man mye om

egen intervjustil. Dette kjenner jeg meg igjen i, da jeg oppdaget at hvis ikke intervjupersonen

svarte på spørsmålet med en gang, begynte jeg å stille spørsmålet på en annen måte. Dette tenker

jeg kan virke stressende på intervjupersonen. Dette ble jeg mer bevisst på ved andre intervju, og

håndterte bedre om det kom en liten pause. Pausene ga intervjupersonen mer tid til å tenke, og

kanskje gi mer gjennomtenkte svar. For å sikre anonymisering, ble dialekt gjort om til bokmål,

uten at det påvirket innholdet.

I sitatene blir småord som “eh”, “hm” og lignende tatt bort, uten at meningsinnholdet endrer seg.

Parentes (...) brukes for å oppklare hva det er snakk om i sitatene eller tilføyelse av ord.  Bruk av

[…] viser at ord mellom beskrivelsene er tatt bort for å konsentrere frem det meningsbærende i

beskrivelsene.

4.2.4 Koding og kategorisering

I denne studien har jeg gjort en tematisk analyse. Tematisk analyse innebærer at vi ser etter tema

i dataene våre, der tema er tenkt som en kategori hvor data med felles trekk er gruppert. Målet er

at disse ulike temaene kan svare på forskningsspørsmålene våre (Johannesen et al., 2018, s. 279).

Grunnen til at jeg valgte å bruke denne analysemetoden, var at den er enkel og fleksibel å

forholde seg til for meg som nybegynner.
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Den tematiske analysen består av steg eller faser; forberedelse, koding, kategorisering og

rapportering. Dette er en forenklet versjon av Braun & Clarke (2006) sin tematiske analyse

(Johannesen et al., 2018).

Steg en er forberedelsesfasen som handler om å skaffe til veie og få oversikt over data. Etter

hvert intervju, fikk jeg gjort transkripsjonen samme dag. Samtidig noterte jeg på et ark noen

refleksjoner og tanker jeg fikk underveis. Det hjalp også at jeg snakket med veilederen min om

erfaringer jeg hadde gjort meg etter de første par intervjuene. Det gjorde meg mer bevisst på

materialet jeg hadde fått inn og tanker videre. Jeg satte meg inn i analysemetoder for videre

arbeid med analysen.

Steg to er kodefasen som handler om å framheve og sette ord på viktige poenger i dataene. Det

første jeg gjorde var å markere ord og setninger som stod fram som viktige med rød farge. Det

neste jeg gjorde var å lage en tabell der jeg i venstre kolonne hadde transkripsjonen og i høyre

kolonne trakk ut datanære stikkord som var av betydning. Dette gjorde hovedpoengene mer

synlige for meg samtidig som det klargjorde for neste steg i analysen som var kategorisering.

Kategorisering innebærer å sortere data i mer overordnede kategorier/temaer. I denne fasen lagde

jeg 9 kategorier som jeg tenkte var en god inndeling for å kunne svare på problemstillingen. Jeg

gikk da gjennom stikkordene og markerte de i 9 ulike farger. Etterpå ble de satt i en tabell med 9

kolonner. Noen stikkord passet inn i flere kategorier. Etterhvert fant jeg ut at jeg måtte

omkategorisere på grunn av at jeg endret forskningsspørsmålene og jeg innså at kategoriseringen

måtte gjøres om. Jeg lagde tankekart flere ganger for å prøve å hjelpe meg i kategoriseringen. Jeg

hadde problemer med at de ulike temaene gikk inn i hverandre og hørte sammen.

Det siste steget er rapportering som innebærer å skrive frem temaene og deres innhold i

resultatdelen. Dette var også en tidkrevende oppgave der strukturen endret seg flere ganger

underveis. Presentasjonen fra dette kommer frem under neste kapittel under resultat og drøfting.

Jeg har holdt meg til sin tematiske analyse, men har beveget meg litt fram og tilbake underveis

(Johannesen et al., 2018, s. 282-303).
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4.2.5 Kvaliteten på studien

Forskning må sees på som en pågående prosess der vi avdekker og kan forstå deler av

virkeligheten. Dette er med på å utvide vår kunnskap (Postholm & Jacobsen, 2018 s. 219). Dette

kan sees i sammenheng med den hermeneutiske sirkel der man setter sammen deler til helhet og

omvendt. Denne sirkelbevegelsen mellom forforståelse/forståelse og tolkning fortsetter videre i

en endeløs spiral (Ebdrup, 2012). Resultat jeg er kommet fram til kan være sant og riktig i dag,

men bli utfordret av ny kunnskap i fremtiden. Kvaliteten på forskningen må derfor bestemmes ut

fra hvordan kunnskapen er produsert. Funnene jeg kommer fram til vil være min forståelse

utviklet fra settingen i intervjuet, begrenset til problemstillingen min og forskningsspørsmålene.

Kunnskapen kan sies å være kontekstuell på grunn mine valg av intervjupersoner og settingen

det foregår i. Jeg har med meg min subjektivitet og forforståelse, noe som vektlegges som en del

av konteksten som funnene kan forstås innenfor. For å bedømme forskningens kvalitet er det

naturlig å trekke inn pålitelighet (reliabilitet) (Postholm & Jacobsen, 2018 s. 223).

Min forskning vil ikke kunne reproduseres helt og fullt på grunn av at det vil være andre forskere

og andre intervjupersoner. Påliteligheten kan knyttes til min refleksjon over min påvirkning, og

at jeg gjør forskningsprosessen synlig slik at andre kan reflektere over den. Jeg må kunne

reflektere over relasjonen mellom meg og intervjupersonene. Jeg må også reflektere over

forholdet mellom problemstilling og intervjupersonene. Videre må jeg reflektere over

forskningens kontekst (Postholm og Jacobsen , 2018 s. 223- 226). Hvem som takker ja til

undersøkelsen kan ha innvirkning. Det kan være deltakere som har mye kunnskap om temaet,

eller deltakere som for eksempel har sterke meninger om temaet. Til sist er vi avhengige av å

registrere alt det viktige i intervjuet. Dette får jeg til ved bruk av lydopptak og notater underveis

(Postholm og Jacobsen, 2018 s. 227-228).

Gyldighet (validitet) (Postholm & Jacobsen, 2018 s. 229) er et viktig kriterie for studiens kvalitet

med tanke på at datamaterialet må være relevant for problemstillingen. Jeg som forsker må

drøfte mine funn og tolkninger kritisk og på den måten avdekke feilkilder (Kvale & Brinkmann,

2017 s. 279). Ved å være åpen og transparent i forskningsprosessen, er sannsynligheten for

overførbarhet til andre lignende grupper mulig.
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4.3 Forskerrollen

4.3.1 Egen forskerrolle og forhåndsforståelse

I det kvalitative forskningsintervjuet er jeg som forsker med å produsere kunnskap sosialt, som

vil si gjennom interaksjon mellom intervjuer og intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 2017 s.

83). Gjennom hermeneutisk tilnærming vil jeg prøve å forstå og fortolke det jeg ser, leser og

hører (Brottveit 2018, s. 32). Det hermeneutiske synet på vitenskap bygger på tolkning av

meningsfenomen i tilnærmingen til mennesket eller intervjupersonen i denne sammenhengen.

Samtidig er intervjupersonen selv et fenomen som må tolkes ut fra sin tid og sine omgivelser.

Tolkningen og konteksten blir et viktig grunnlag for å forstå forholdene som intervjupersonen

jobber under (Nyeng, 2017 s. 275).

Mitt valg av tema, problemstilling og intervjupersoner henger sammen med min forforståelse.

Basert på mine erfaringer både kulturelt og historisk, vil dette være med i en hermeneutisk

fortolkningsprosess. Min bakgrunn som pedagogisk leder, spesialpedagog, samarbeid med PPT

og som mor vil påvirke min måte å være i samspill med andre på. Mine holdninger, verdier og

engasjement for temaet er med meg i intervjusituasjonen. De “brillene” jeg tar på meg inn i

intervjuet påvirker hva jeg ser etter og hvordan jeg tolker det som blir sagt. Jeg har i

intervjusituasjonen vært bevisst min forforståelse slik at jeg som forsker ikke står i veien for å få

fram viktig kunnskap.

Min forforståelse kan imidlertid fungere som et godt grunnlag for å stille relevante spørsmål til

intervjupersonene (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 84). Selv om jeg har mye erfaring fra livet i

barnehagen, har jeg ingen nærhet til menneskene jeg skal intervjue. De har jeg aldri møtt før, har

ikke vært i barnehagen deres og heller ikke samarbeidet med PPT i den bydelen de jobber i. Det

betyr at jeg studerer barnehagen og PPT utenfra (Postholm & Jacobsen, 2018 s. 134).

4.4 Etiske hensyn

Etiske refleksjoner er en del av hele forskningsprosessen, og man bør ta hensyn til mulige etiske

spørsmål som dukker opp underveis (Kvale & Brinkmann, 2017 s. 97). I direkte møte med

mennesker som inngår i forskning der man kan stå i fare for å påføre deltakere skade eller
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belastning er det av stor betydning å ha god skjønnsutøvelse (Fossheim & Ingierd, 2015 s. 9). I

min studie er personopplysninger behandlet i form av lydopptak. Intervjupersonene er

anonymisert. Identifiserbare personopplysninger, slik som lydopptak og transkribering i dette

tilfellet, er blitt oppbevart nedlåst og destrueres etter studiens slutt (Thagaard, 2013 s. 25). Dette

ble intervjupersonene informert om både skriftlig og muntlig (vedlegg 1). Alle intervjupersonene

ga sitt skriftlige samtykke til deltakelsen.

Det er viktig med kvalitet på funnene som legges fram. Offentliggjøringen av funnene mine skal

være så representativt og nøyaktig som mulig, og jeg skal tilstrebe gjennomsiktighet men hensyn

til prosedyrene som danner grunnlaget for konklusjonene (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 108).

Menneskene som intervjues er prisgitt min ivaretakelse av deres integritet både under intervjuet

og i etterkant, når dataene er på plass og skal presenteres og fortolkes (Den nasjonale

forskningskomitè for samfunnsvitenskap og humaniora, 2015). Et grunnleggende prinsipp i

denne forskningsformen, er informert samtykke. Det betyr at deltakerne i intervjuet informeres

om forskningens formål, hovedtrekkene i designet og eventuelle risikoer og fordeler ved å delta i

forskningsprosjektet. Ved dette samtykket sikrer jeg at intervjupersonene deltar frivillig og har

informert dem om deres rett til å trekke seg når som helst, uten å oppgi grunn (Kvale &

Brinkmann, 2017, s. 104). Som grunnlag for å gjøre forskning har jeg også satt meg inn i

retningslinjene for forskning som selvstendig forsker ved Dronning Mauds Minne Høgskolen for

barnehagelærerutdanning (DMMH, 2017).

Forskningsstudier som behandler personopplysninger er meldepliktige. Som student ved DMMH

betyr det at jeg har søkt om tillatelse til prosjektet til NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelig

Datatjeneste). NSD har tatt en vurdering på om forskningsetiske regler er blitt fulgt (Thagaard,

2013, s. 25). I søknaden sendte jeg med prosjektskisse, intervjuguide og informasjonsskriv til

intervjupersonene. Trondheim kommune ble informert om prosjektet via Trondheimsportalen.
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5.0 PRESENTASJON AV FUNN OG DRØFTING

I dette kapittelet blir resultatene presentert med utgangspunkt i de tre temaene analysen resulterte

i: Opplevelser av samarbeidet mellom PPT og barnehagen i det daglige, Opplevelser av

samtykke og dokumentasjon og Samarbeidets betydning for inkluderende fellesskap.

I dette kapittelet vil jeg presentere funn og drøfte underveis. Til sist vil jeg oppsummere funnene

fra de ulike temaene. Intervjupersonene navngis som PPT1, PPT2, B1 (barnehageasatt 1) og B2

(barnehageansatt 2 i oppstartsfasen). I tillegg viser jeg til funn fra tidligere interjvu i Tett på

prosjektet, der det er relevant. Intervjupersonenes stemme skrives med innrykk.

5.1 PPTs daglige samarbeid med barnehagen

For å belyse forskningsspørsmålet “Hvordan oppleves det daglige samarbeidet mellom PP-

rådgivere og barnehagen?” trekker jeg fram tre aspekter tematisert som Kjennskap til hverandre,

“Barna i systemet” PPTs balanse mellom individrettet og systemrettet arbeid og Utvikling av

yrkeskompetanse.

5.1.1 Kjennskap til hverandre

Hovedpoengene fra denne delen dreier seg om at den nye måten å jobbe på i Tett på prosjektet, er

en positiv opplevelse for intervjupersonene. PP- rådgiverne beskriver det som gull verdt å bli

godt kjent med og få kunnskap om organiseringen og barnehagehverdagen. Tilliten til hverandre

har økt etter at PPT og barnehageansatte jobber tettere sammen i piloten. Samtidig stilles det

spørsmål om det tette samarbeidet kan påvirke utenfra blikket til PPT, når de blir godt kjent med

personalet og barnehagen.

I den første delen under, Kjennskap til hverandre, beskriver jeg situasjonen til de tre ulike

intervjudeltakerne, før jeg videre formidler ulike sitater fra deltakerne og knytter dette til teorien

fra kapittel 3.

Etter at de to PP- rådgiverne og barnehagen ble med i pilotprosjektet Tett på, har strukturen for

samarbeid endret seg. Rådgiverne forteller at de tidligere har hatt en god blanding mellom
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sakkyndighetsarbeid, arbeid på førhenvisningsnivå og en del fagteam. De hadde også ulike

prosjekter de jobbet med, som for eksempel Flerfaglig blikk og Sosialspekterkonsultasjonsteam.

PP- rådgiverne beskriver hvordan en vanlig dag på jobb var før pilotprosjektet satte i gang. En

vanlig dag for PPT er å få kjennskap til en sak gjennom fagteam, for deretter å dra ut på en liten

observasjon, med påfølgende samtale med foreldre. Deretter tar det lang tid til neste gang de er

innom saken. PPT forteller at de vanligvis er innom barnehagene i små drypp her og der.

Etter at PP-rådgiverne (PPT1 og PPT2) ble med i piloten har de satt av mandager og onsdager til

hver sin barnehage de følger opp. Disse to enhetene er ulike på den måten at den ene har mange

barn med vedtak knyttet til seg i motsetning til den andre. Noen ganger har begge rådgiverne

dratt til begge barnehagene, andre ganger er de på barnehagene hver for seg. Om rådgiverne er i

barnehagen hver for seg eller sammen, kommer an på agendaen for dagen. For at samarbeidet

skal bli forutsigbart, har PP- rådgiverne i samarbeid med barnehagen laget et skjema hvor de

planlegger hva de skal ha fokus på framover. Rådgiverne forteller at den største forskjellen for

dem, er å ha skjermet tid på de to enhetene de følger opp. Den skjerma tida har gjort at de har

mindre andre saker å forholde seg til.

B1 (som har vært med i piloten ei stund) jobber på barnehagen hvor PPT1 og PPT2 er tilstede i

pilotprosjektet. B1 forteller at de har lagt inn et ønske om at rådgiverne skal være på alle

avdelingene på rundgang. Personalet ytrer ønske om veiledning fra PPT på enkeltbarn og

personalet sier også fra om foreldre ønsker veiledning av PPT. Om personalet ønsker at

rådgiverne skal observere enkeltbarn på avdelingen, får rådgiverne litt informasjon i forkant om

hva de skal se etter. Etter observasjonen har rådgiverne samtale med personalet og foreldrene.

Etter et par uker er det en ny runde på samme avdeling med oppsummeringsmøter i etterkant

med personalet. Etter foreldres ønske har PPT også vært på hjemmebesøk hos familien.

Barnehagen til B2 er enda ikke kommet i gang med pilotprosjektet. Hun vet ikke hvordan de skal

legge opp løpet angående hyppigheten av PP- rådgivere tilstede i barnehagen, men har gode

erfaringer med måten de allerede jobber på. Slik det er lagt opp pr i dag på denne barnehagen,

kommer det ut 1-2 PP- rådgivere ca en gang i måneden/ hver 6 uke. Når de kommer, er de

tilstede en halv dag. Da er det samme rådgiver(e) som kommer på barnehagen hver gang.
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Rådgiveren(e) observerer på avdelingen etter ønske fra personalet, med påfølgende

oppsummering sammen med pedagogen på avdelingen og gir tips til videre arbeid. Denne

organiseringen forteller B2 at fungerer fint for dem. B2 har fått hørt på oppstartsmøter angående

piloten at de PPT- ansatte i piloten skal komme til dem en dag i uken, hvorpå hun mener er for

mye for en så liten enhet. Hun mener det må taes hensyn til størrelsen og behovet på enhetene.

B1, som har vært i piloten ei stund, beskriver den nye arbeidsformen i piloten som noe positivt;

B1: […] slipper jo å være med i fagteam, det er så kjekt å ha dem her.[... ] på enheten så

jobber vi ikke noe annerledes enn at vi har dem innenfor husene våres. Vi har jo alltid følt

at vi har hatt et godt samarbeid med PPT, men det er kanskje fordi at vi har mange barn

med spesielle behov da, så vi har måttet ha et tett samarbeid med hele tiden. Som sagt så

har vi måttet vente lenge på sakkyndig vurdering og ting har tatt tid da. Det syns vi, så

forskjellen er jo helt, nå er det jo svitsj, så er de på saken. Det er jo bare helt vidunderlig.

B1 forteller at de tidligere måtte melde saker til fagteam før de kunne gå videre. Denne prosessen

tok tid. Den barnehageansatte uttrykker glede over at prosessene går raskt etter at de ble med i

piloten. I følge Kinge (2012, s. 44-45) kan for lite kunnskap om hverandre i samarbeidsteamet,

hemme samarbeidet. Dette er også noe Baklien (2009) fant i sin studie. Hun poengterer blant

annet at fysisk avstand vil være en hindring for godt samarbeid. I denne sammenheng mener hun

at terskelen for å ta kontakt blir høy og vil unngås dersom ansatte i ulike instanser ikke har

verken ansikt eller navn på hverandre. Å jobbe tett med barnehagen har innvirkning på tilliten til

hverandre påpeker PPT 2:

PPT2: Vi får mye mer muligheten til å bli bedre kjent med dem som jobber der og får den

der tilliten til hverandre da [...] terskelen blir mye lavere for å snakke sammen,

samarbeide.

PPT2 forteller at å bli bedre kjent med hverandre, gjør at de får tillit til hverandre. Ved å bli

bedre kjent og opparbeide tillit til hverandre blir terskelen lavere for å samarbeide.
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Den samme erfaringen beskriver PPT1 når hun forteller at å bli godt kjent både med kulturen,

organiseringen og personene som jobber der, vil ha stor innvirkning på tilliten til hverandre.

Dette er gjenkjennbart fra Grimen (2009) som framhever at tillit gjør samarbeidet lettere ved at

det blir mulig å bygge på hverandres arbeid, som igjen gjør at flere handlingsrom åpnes. Videre

poengterer både Grimen (2009) og Baklien (2009) hvor enkelt det er å rive ned tillit, men desto

vanskeligere å bygge opp. Ved å jobbe tett formidler deltakerne at det gjør teamet trygg på

hverandre, samtidig som det hjelper mye med tanke på å treffe med veiledninga rådgiverne gir.

For å skape tillit er det viktig at rådgiverne som kommer inn i barnehagen har flere gode

egenskaper. B2, som ennå ikke er igang med piloten, beskriver egenskaper hun ser for seg en PP-

rådgiver bør ha når hun/han kommer inn i deres barnehage:

B2: De skal være taktfull de som kommer inn og det skal være hold i det som kommer,

altså vi må stole på fagligheten deres, men at vi har samme oppdrag for de samme barna.

Den barnehageansatte poengterer at PP- rådgiveren som kommer inn i barnehagen, må være

taktfull. Samtidig er det forventninger om at den som kommer inn har faglig kunnskap. Fugelli

(2001) sine betraktninger om tillit handler om at den man veileder ikke er underordnet, men noen

man møter med ydmykhet, respekt og likeverdighet. Den profesjonelle må vise at han bryr seg

og vise ekte innlevelse. Viktigheten av likeverdighet er noe også Rønbeck poengterer for å få til

et reelt tverrfaglig arbeid (Rønbeck, 2007, s. 24-25). Dilemma kan oppstå både dersom PP-

rådgiverne og barnehagepersonalet ikke er likeverdige i samarbeidet, men også dersom

samarbeidet blir for tett.

B2 reflekterer rundt hvordan det tette samarbeidet med PPT blir og uttrykker videre:

B2: Klarer de å fortsette og se med utenfra blikket hvis de blir for godt kjent med oss?

For det kjenner jeg på er utfordringa i personalgruppa vår, at vi er så kjent at vi ikke alltid

tør å si hva vi mener. Og det at PP- rådgiveren som kommer inn skal klare å holde den

fagligheten og profesjonaliteten sin der, det er jo spennende.

B2 undrer seg over om PPT klarer å opprettholde utenfra blikket dersom de blir godt kjent med

personalet. Hun er redd for at et for tett bånd kan påvirke fagligheten og profesjonaliteten til PP-
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rådgiverne som kommer inn. I denne sammenheng blir etiske spørsmål knyttet til rådgivning

berørt. PP- rådgiverne må tenke på hvor involvert de blir i arbeidet, jamfør Hermstad (et al.,

2020) der ett av funnene handler om PPT sin involveringsgrad. Det er en fin balanse mellom å

bli for personlig involvert, kontra å ha en profesjonell distanse. Selv om begge deler er

nødvendig, er rådgiverne nødt til å se på situasjonen objektivt. Dette kan relateres til Cyvin

(2021) sitt funn om spenningsforholdet mellom synlig bruk av teoretisk kompetanse og å opptre

mer uformelt for å bygge en symmetrisk samarbeidsrelasjon. Deltakerne opplever det tette

samarbeidet i hverdagen som positivt, ved at det fører til trygghet og tillit til hverandre. I den

andre enden oppstår dilemmaet omkring hvor tett rådgiverne kan være med barnehagen før

utenfra blikket forsvinner. Det lønner seg å finne riktig balanse i hvor tett det skal jobbes for at

utfallet blir optimalt.

5.1.2 “Barna i systemet” PPTs balanse mellom individrettet og systemrettet arbeid

I denne delen viser empirien at PPT ser barnet i sammenheng med miljøet i sitt arbeid på

barnehagen. Deltakerne forteller om en dreining i måten å jobbe på der PPT blir en del av miljøet

på barnehagen, samtidig som barnehageansatte og PP- rådgivere løser utfordringer sammen.

PPT1 forteller om sine tanker med arbeidet rundt barn og system, når de jobber i pilotprosjektet:

PPT1: Det vil jo alltid være enkeltbarn som man lurer på eller har en bekymring for som

man vil at vi skal se på, men det er jo også et stort fokus på at det systemet i barnehagen

først og fremst, eller barna i systemet da, som vi skal ha mest fokus på da, men det er jo

på en måte hele greia med prosjektet også da, at vi må ha den tanken hele tida når vi også

diskuterer enkeltbarn [...] at vi skal legge opp arbeidet rundt dem, at vi kanskje tenker noe

annerledes der.

Utsagnet til PPT1 viser at de både har fokus på enkeltbarnet og systemet i arbeidet på

barnehagen. De vektlegger å se barnet i sammenheng med miljøet. Barnet kan sees på som en del

i en større helhet, noe som kan relateres til den hermeneutiske sirkel der delene settes sammen til
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en større helhet (Brottveit, 2018, s. 36; Nyeng, 2012, s. 48). Videre framhever PPT2 diskusjoner

de har med personalgruppa om hvorvidt utfordringen ligger i barnet eller systemet.

PPT2: Vi kan jo ha ulike tanker om hva som er utfordringa her. Er det barnet eller er det

systemet? Det er jo diskusjoner vi har [...] kanskje (vi) er inne på det som er

endringsarbeid.

PPT2 er inne på at det er en type endringsarbeid som pågår når de diskuterer om utfordringer er

knyttet til barnet eller systemet. Dette ser jeg i sammenheng med bevegelsen fra individrettet til

systemrettet perspektiv de siste tiårene (Kvello & Wendelborg, 2003). Likevel tar slike

endringsprosesser lang tid. Arbeidet med tilrettelegging, organisering og tilpasning utover

enkeltbarn er vanskelig å lykkes med, i følge Fylling og Handegård (2009, s. 156). Rønbeck

(2007) uttaler at spesialister som blant annet PPT- ansatte har mer avgjørende myndighet til å

bestemme hva som er problemet uten å ha vært på barnets arena. Utredningene til PPT har ofte

vært kritisert for å ha fokus på individet, framfor systemet rundt barna (Nordahl et al., 2018).

Slik som samarbeidet er mellom PPT og barnehagen i Tett på piloten, stemmer ikke dette. PP-

rådgiverne har mange tanker om hvordan de jobber med å utvikle systemet i samarbeid med

barnehagen.

PPT1: Det er jo noe vi har jobbet med, den her dreininga med at vi ikke skal komme inn i

barnehagen og plukke ut barn som trenger hjelp. Vi kommer jo for å være en del av

miljøet deres og hjelper dere til å på en måte hjelpe dere selv [...] det der med å heve

blikket litt.

PPT 2: Så har vi muligheten når vi er der hver uke til å komme og hjelpe dem og tenke

nye tanker, og se det litt utenfra da.

De to PP- rådgiverne poengterer dreiningen med å være en del av miljøet i barnehagen og finne

ut av ting sammen med personalet. PP- rådgiverne sier at de hjelper personalet til å tenke nye

tanker og heve blikket. Den barnehageansatte (B2) som er i startgropa av pilotprosjektet forteller

om et savn fra PPT i oppfølgingen av saker etter at sakkyndig vurdering er ferdig.
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B2: Det er da vi skulla fått tilbakemelding; hva har du gjort? Hva har funka? Her bør du

gjøre sånn? Har dere tenkt på å gjøre sånn? Det hadde jeg ønska!

B2 ønsker å får evaluert den individuelle tiltaksplanen, som de skriver, etter at sakkyndig

vurdering er blitt gjort. Hun ønsker tilbakemeldinger på hva de har gjort og hva som fungerer.

Samtidig ønsker hun at PPT bistår med nye tanker til hva som kan gjøres videre. Dette håper hun

bedrer seg etter at de blir med i piloten. Den barnehageansatte som har vært med i piloten ei

stund (B1) uttrykker også at de ønsker tilbakemeldinger på jobben de gjør.

B1: Alle ønsker jo å få tilbakemelding på den jobben vi gjør, og hvordan kan vi jobbe

annerledes hvis det trengs [...] det der med system da.

B1 poengterer at de ønsker tilbakemeldinger på hvordan de kan jobbe annerledes dersom de

trenger det. Ved at PPT er i barnehagen både før- under og etter eventuelle tiltak settes inn, ser ut

til å forenkle samarbeidet rundt barn. Samtidig får personalet og PPT muligheten til å diskutere

organiseringen, strukturen og valgene barnehagen gjør på avdelingene/basene. Da PPT blir en

del av miljøet og laget rundt barnet får de større muligheter til å få et helhetlig bilde av

situasjonen. I intervjuene foretatt av andre forskere i piloten kommer det fram at det har skjedd

en god del endringer på systemnivå etter at PPT har vært inne og veiledet. Det viser seg blant

annet at de har begynt å bruke ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) mer i hverdagen,

og at refleksjonene de har hatt om hvor personalet befinner seg på utelekeplassen, har hjulpet på

at personalet ikke står i klynger i utetiden. Barnehageansatte opplever også å ha blitt bedre til å

fange opp “gråsonebarna”.

Moen (2019, s. 39) løfter kritikken som er kommet mot systemperspektivet, som handler om

faren for å underkommuniserer og overse barns vansker på grunn av at det er stort fokus på

konteksten. Ut fra funnene ser det ut til at det er mindre fare for dette når PPT og barnehage

jobber så tett, og det er flere kloke hoder som reflekterer sammen. Da kan flere perspektiver

løftes og diskuteres, også i samarbeid med foreldre og barnet. Moen (2019, s. 40) viser til at
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begge perspektivene trengs og at det vil være viktig med en helhetlig tilnærming til at både

forhold ved barnet og forhold i miljøet rundt barnet blir tatt hensyn til.

PPT observerer systemet på avdelingene og foretar refleksjoner sammen med personalet rundt

mange ulike ting.

PPT 1: [...] ta seg tid til å gjøre dem der refleksjonene sammen tror jeg, holdninger og

barnesyn og så hele tiden minne oss selv på hvem som er i fokus [...] og hva betyr

inkludering egentlig? [...]hva legger vi i det?

PPT1 beskriver at de reflekterer rundt holdninger, verdier og barnesyn. Dette er i tråd med Vogt

(2016, s. 30) sin måte å tenke om systemarbeid på, der han snakker om å jobbe med å endre

tenkning, verdier og praksis innen en organisasjon, noe som kan gjøres uavhengig av barns

problemer. Ut i fra empirien ser jeg at måten PPT jobber på, henger sammen med systemisk

tenkning, der det fokuseres mer på relasjonene i stedet for egenskapene (Røkenes & Hanssen,

2012, s. 221). I barnehager som har problemer, ønsker man å skape noe nytt. Det kan gjøres ved

å intervenere sampillet for å skape en ubalanse som fører til en endring. I en slik sammenheng er

det viktig at fokuset er på konteksten problemet oppstår i. Systemene er dynamisk, noe som gjør

at endringer ett sted vil påvirke systemene rundt (Røkenes & Hanssen, 2012, s. 222). Et

eksempel på dynamisk system kan være når PPT reflekterer rundt holdninger, verdier og

barnesyn sammen med personalet, og dette påvirker hvordan personalet tenker og handler. Deres

nye måte å tenke og handle på, vil påvirke hvordan avdelingen/basen jobber framover.

Et annet eksempel er når PPT reflekterer sammen med personalet om atferden til barn som PPT1

sier: “En ting er jo hva barnet selv kan sette ord på, men det er jo mange andre uttrykk vi kan

observere og tolke [...] det å klare å se bak atferden.” PPT1 sier noe om at barn kan uttrykke seg

gjennom atferd. Å reflektere rundt barnets atferdsuttrykk vil være med å løfte kompetansen til

personalet. Personalet får muligheten til å forstå mer av hva barns uttrykk kan bety og hvordan

de kan møte dette uttrykket. Dette kan vi se i sammenheng med modellen for kompetanse i

Børhaug og Moen (2014). PP- rådgiveren har opparbeidet seg mye kjernekompetanse om for

eksempel barns atferdsuttrykk, mens barnehageansatte har kjernekompetanse om barnet og har

forskjellige praksisfortellinger de kan dele. Noe av kompetansen har begge partene, og kalles
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overlappende, mens tverrfaglig kompetanse henger sammen med viten om hverandres oppgave-

og arbeidsområde og at fagpersonene snakker et språk begge skjønner når de reflekterer sammen.

I denne delen har vi fått et innblikk i deltakernes opplevelser av samarbeidet i hverdagen.

Samarbeidet omhandler en dreining i måten å tenke og jobbe på. Det fremheves at

systemperspektivet er mer fremtredende, der barnet sees i sammenheng med miljøet.

5.1.3 Utvikling av yrkeskompetanse

I denne delen av empirien kommer PPT sin fagekspertise til syne, samtidig som denne

ekspertisen blir dempet ved fremhevelsen av samarbeid. Barnehageansattes opplevelse av

samarbeid i hverdagen viser seg å være preget av bekymring for å bli vurdert når de skal i gang

med samarbeidet i Tett på piloten.

Den ene PP- rådgiveren forteller hvordan samarbeidet i hverdagen bidrar til at de styrker

barnehageansattes yrkeskompetanse i foreldresamarbeidet; PPT1“Barnehagen kan få hjelp til

noen lure måter å ta den vanskelige samtalen på”. PP- rådgiveren forteller at de kan bistå

barnehagen når vanskelige ting skal taes opp i foreldresamtalen. Dette er en av måtene PPT kan

bidra med kompetanseheving for personalet. Andre ganger kan PPT ha en rolle i samarbeidet der

de leder samarbeidet med personalet og eventuelt foreldrene om veien videre.

PPT 1: Det er ikke slik at vi skal komme inn som noen sånne eksperter og fortelle dem

hva de skal gjøre, men at vi i samarbeid med barnehage og foreldre skal finne ut hva som

kan være lurt å gjøre, hva som gagner barnet best. Og da kommer vi inn på det med barns

medvirkning som er en av dem fokusområdene i prosjektet også da. Inkludering og

medvirkning.

PPT1 beskriver at de selv ikke skal komme inn som eksperter og fortelle hva de andre skal gjøre,

men finne det ut i fellesskap med dem. Hjelpeinstansen PPT bidrar med at personalet og

foreldrene løfter blikket og reflekterer over hva som for eksempel gagner barnet best. En stor del

av PP- rådgivernes oppgaver i hverdagen i pilotprosjektet, er å reflektere sammen med og

veilede i samarbeidet med barnehagen. Rådgivning handler om å gi hjelp til selvhjelp til
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rådsøkere som står overfor ulike utfordringer, der vekten ligger på mestring og

kompetanseheving (Vogt, 2016, s. 19). De to sitatene fra PPT1 over, viser at PP- rådgiverne er

opptatt av å ha alle med på laget og sammen finne ut av løsninger. På denne måten gir PP-

rådgiveren fagpersonene og foreldrene kompetanseheving og muligheten til å finne løsninger

som føles riktig for dem. Dette er i tråd med hva Gelso & Fretz (2001) understreker ved

rådsøking, at det beste er å hjelpe rådsøkeren til selv å reflektere over situsjonen og bli styrket i

egen kompetanse (Gelso & Fretz i Vogt, 2016, s. 28). Det er ikke alltid så mye som skal til for å

komme videre i arbeidet på barnehagen:

PPT1: Noen ganger kan det være nok at vi har en prat med barnehagen da og finner ut litt

hvor skoen trykker og hva er utfordringene, så kan de jo kanskje få noen tips eller de

finner det ut selv også hva som kan være lurt å prøve ut.

PPT1 forteller at de kan gi råd eller tips til barnehagepersonalet for å hjelpe dem videre i arbeidet

sitt. Noen ganger kan det hjelpe bare å snakke med en annen fagperson, som gjør at de selv

finner ut hva som kan være lurt å prøve ut videre. Å få veiledning av andre fagpersoner kan være

til stor hjelp og gi motivasjon til å fortsette med arbeidet. B1 forteller at; “Personalet her er jo så

motivert for å få veiledning. Det letter så mye”. Når personalet er åpen for samarbeid og

veiledning, er det en styrke for videre arbeid. B2 forteller at den nye arbeidsmåten også utfordrer

personalet;

B2: Jeg fikk jo ei på kontoret her i sted som var litt bekymra, for hva betyr det at dem

skal komme og være tett på? Hva betyr det i hverdagen for oss? Skal dem komme og se

på oss, skal dem observere oss?

Den barnehageansatte forteller at en ansatt er bekymret for hva det vil si at PPT skal komme tett

på. For en barnehageansatt trenger det ikke å være så enkelt å åpne opp og fortelle om hva som

er utfordrende i hverdagen, spesielt dersom det er noe man selv strever med i yrkessammenheng.

Johannesen (1995) beskriver at en sterk fagidentitet bidrar til å tørre å eksponere seg, samtidig

som man har god oversikt over eget kompetanseområde. Til mer erfaring og kunnskap man har,

til sterkere blir fagidentiteten og tryggheten i yrket. Hermstad (et al., 2020) viser til at
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dynamikken mellom yrkesgruppene forandrer seg når de flyttes nærmere hverandre.

Jurisdiksjonsgrensene mellom PPT- ansatte og barnehageansatte kan bli utfordret. Noen opplever

at PPT spiller på lag, andre syns det er utfordrende å skal bli veileda i jobben sin.

I dette avsnittet har vi sett hvordan det tette samarbeidet i hverdagen både gir muligheter til

utvikling og til bekymring.

5.2 Opplevelser av samtykke og dokumentasjon

For å belyse forskningsspørsmålet “Hvordan oppleves samarbeidet omkring samtykke og

dokumentasjon?” trekker jeg frem temaene Samtykke og taushetsplikt i tverretatlig samarbeid,

Dokumentasjon før og etter henvisning.

5.2.1 Samtykke og taushetsplikt i tverretatlig samarbeid

Et av funnene i denne delen handler om PPTs dilemma knyttet til å drøfte saker anonymt i

pilotprosjektet. En barnehageansatt opplever ikke utfordringer knyttet til samtykke og

taushetsplikt i piloten. PPTs lette tilgjengelighet er en fordel for foreldresamarbeidet. De ulike

deltakerne har ulik oppfatning av det tverretatlige samarbeidet med andre instanser.

I empirien kommer det fram at håndteringa rundt samtykke i forbindelse med henvisning virker å

være tydelig og grei. I følge barnehagelovens §31 har barn under opplæringspliktig alder som har

et særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, rett til slik hjelp. Hvis barnehagen, helsestasjonen

eller andre vurderer at barnet kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp, må det hentes inn

samtykke fra foreldrene for at PP-tjenesten kan gjøre en sakkyndig vurdering. Dette følger av §

32. PPT beskriver hvordan de forholder seg til samtykke i barnehagene:

PPT1: Hvis et barn skal ha sakkyndig vurdering, så er jo det et system som er nedlagt fra

før så det bruker vi fortsatt med henvisningsskjema med underskrift fra foreldre [...] da

samtykker de jo til at vi kan dokumentere og skrive i journalsystem [...] men på dem der

førhenvisningssakene som vi også selvfølgelig begynner å få mange av, på

pilotbarnehagene, det er jo muntlig samtykke vi har brukt til nå.
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Her beskriver PPT1 at de bruker skriftlig samtykke ved henvisning og muntlig samtykke på

førhenvisningsnivå. I følge datatilsynet, er det ingen formkrav når det gjelder samtykke, så lenge

det kan dokumenteres. Samtykket kan gis skriftlig, muntlig, gjennom bevegelser eller på andre

måter (Datatilsynet, 2019). I følge Lauvås & Lauvås (2012, s. 42-43) er kravene som stilles til

samtykke vesentlig strengere i det tverretatlige samarbeidet, enn innen samme etat.

I forbindelse med taushetsplikt og samtykke på førhenvisningsnivå, tolker jeg ut fra empirien at

ting er mer utfordrende. Før pilotprosjektet var satt i gang, foregikk samarbeidet rundt enkeltbarn

på en annen måte. Da kunne barnehagen kontakte PPT anonymt og drøfte en sak uten at de

trengte samtykke. Etter at pilotprosjektet er kommet i gang med PP- rådgivere i miljøet, oppleves

det ikke like enkelt å kunne undre seg over enkeltbarn sammen. Dette beskriver PPT1:

PPT1: Det kan jo være at de (barnehageansatte) ønsker å drøfte noe anonymt med oss, og

det kan jo gå til et visst punkt [...] men så er det jo det at det ikke går lenger da for at det

kommer sånn type opplysninger at det her er jo ikke greit å snakke om uten at foreldre

faktisk involvert i det da. Den terskelen er kanskje vanskeligere på piloten fordi at vi er så

mye i miljøet.

PPT1 beskriver at det er vanskeligere for barnehageansatte å drøfte ting anonymt med PPT etter

at de er med i pilotprosjektet. Dilemmaet oppstår da den barnehageansatte ønsker å drøfte

anonymt med PPT, når de PPT- ansatte er kjent i miljøet på barnehagen. De PPT- ansatte vil raskt

oppfatte hvilket barn det er snakk om, og taushetsplikten vil da stå i fare for å brytes. Dette er en

av ulempene med at PP- rådgiverne er mye i miljøet. Den positive siden av det er at foreldrene

må kobles på enda tidligere enn før, som PPT1 her forteller om:

PPT1: Nå er du jo så tett i de barnehagene at det blir jo viktigere her at foreldrene er

involvert helt fra starten av, fordi det blir ganske gjennomsiktig hvem vi snakker om.

PPT1 forteller om viktigheten av at foreldre kobles på tidlig med tanke på at PPT jobber tett med

barnehagen og skjønner hvilke barn som drøftes. Dersom barnehageansatte trenger å drøfte noe

rundt et barn med PPT, kan ikke dette gjøres før foreldrene er snakket med først.
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Videre påpeker PPT1 fordelene for foreldresamarbeidet med tanke på at PPT er mer i

barnehagemiljøet:

PPT1: (Det at)vi har en fast tilstedeværelse og er så lettutløselig, tror jeg også er en fordel

for foreldresamarbeidet [...] (det gjør oss) mindre skummel [...] og at barnehagen

framsnakker oss da, som hjelpetjeneste.

PPT1 forteller om sin opplevelse knyttet til det å være fast tilstede og lettutløselig både for

foreldre og personalet som noe positivt. Dette kan gjøre det lettere i det videre samarbeidet med

foreldrene, som er i tråd med samtykkereglene Kinge (2012) framhever. Det er viktig at foreldre

er godt informert om hva samtykke innebærer, og hvor lang tid samtykke gjelder (Kinge, 2012, s.

41-42). Det at PPT er så tett på vil i denne sammenhengen bety det motsatte av at fysisk avstand

skaper hindringer for samarbeidet, slik som Baklien (2009) påpeker i sin studie. Baklien (2009)

poengterer at om ansatte i ulike instanser ikke har verken ansikt eller navn på hverandre, så vil

det føre til at terskelen for å ta kontakt er høy og vil i mange tilfeller unngås. I måten

pilotprosjektet er organisert, vil ikke dette være tilfellet i pilotbarnehagene. Hjelpeinstansen er

høyst tilgjengelig og er en del av det profesjonelle miljøet i barnehagen.

Den ene barnehageansatte (B1) som har vært med i piloten en stund svarer på spørsmål rundt

lovgivning med tanke på samtykke:

B1: Nei, vi har ikke opplevd at det er noen hindringer i hvert fall ikke.

B1 opplever ikke utfordringer knyttet til samtykke. Hun forteller videre at dette er noe de ikke

har snakket særlig om med PPT. Dette kan tyde på at samarbeidet rundt samtykke ikke har skapt

nevneverdige utfordringer i hverdagen for den barnehageansatte. B2 har ennå ikke erfaringer i

pilotprosjektet.

Barnehagen har flere samarbeidspartnere enn PPT. Den ene barnehageansatte (B2) har en

opplevelse av utfordringer knyttet spesielt til helsestasjonen og barneverntjenesten.
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B2: Ja, det er utfordrende. [...] for jeg syns i perioder så gjemmer folk seg bak

taushetsplikta. Vet ikke om jeg har opplevd det med PPT, men mer sånn helsesykepleier,

barneverntjenesten, altså laget rundt barnet da.

Den barnehageansatte beskriver at helsesykepleier og barnevernet gjemmer seg bak

taushetsplikten noen ganger. Dette oppleves utfordrende for samarbeidet. Dette er i tråd med det

Lauvås & Lauvås (2018) antyder. Noen ganger kan det se ut som fagpersoner bruker

taushetsplikten som unnskyldning for å slippe å gå inn i samarbeid, enn som en beskyttelse av

brukeren (Lauvås & Lauvås, 2018, s. 43). PPT1 forteller at de ikke opplever utfordringer knyttet

til det tverretatlige samarbeidet, men poengterer samtidig at tid og ressurser spiller inn i det

tverretatlige samarbeidet. PP- rådgiveren understreker at andre instanser ikke har fått tilført

ekstra ressurser slik som PPT har gjort i forbindelse med pilotprosjektet. PPT har fått satt av tid

og ressurser til å kunne samarbeide tett med barnehagen. Den andre barnehageansatte (B1) har

ikke erfart utfordringer knyttet til samarbeidet med andre etater.

I denne delen har PPT erfart at det er vanskeligere å drøfte ting anonymt i piloten, samt at de

forteller at tid og ressurser er et hinder for tverretatlig samarbeid. Den barnehageansatte (B1)har

ikke erfaring med utfordringer knyttet til dette. Den andre barnehageansatte (B2) har erfart

utfordringer knyttet til det tverretatlige samarbeidet med andre samarbeidspartnere med tanke på

taushetsplikten.

5.2.2 Dokumentasjon før og etter henvisning

I denne delen formidles hvordan dokumentasjon oppleves på førhenvisningsnivå og ved

henvisning. Funnene viser opplevelsen av dilemma knyttet til hvor mye PPT skal jobbe på

førhenvisningsnivå før det dokumenteres. Et dilemma knyttet til manglende dokumentasjon på

førhenvisningsnivå handler om kvalitetssikring av jobben som gjøres, og sårbarheten med tanke

på sykmeldinger og lignende blant PPT- ansatte. Funnene fra PPT- og barnehageansatte viser at

sakkyndighetsprosessen tar kortere tid i piloten, men at det er noe dobbeltarbeid i forbindelse

med dokumentasjon.
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I pilotprosjektet der PP- rådgiverne er på barnehagen en dag i uken, jobber de mye på

førhenvisningsnivå. PP- rådgiverne opplever flere dilemma knyttet til dokumentasjon på dette

nivået:

PPT1: Hvor mye skal du jobbe på førhenvisningssak før man på en måte har, skal

dokumentere en plass da? Og at det noen ganger kan oppleves litt uklart [...] for nå blir

det jo litt sånn privatpraksis, med blokk og papir (...).

Den PPT- ansatte opplever å jobbe mye på førhenvisningsnivå i pilotprosjektet tilknyttet

barnehagene. I følge PPT kan de ikke dokumentere saker på førhenvisningsnivå i systemet sitt,

og må heller notere for hånd. Det som noteres for hånd er anonymisert, men en hjelp for å huske

de ulike sakene. For å kunne dokumentere i systemet sitt må PPT ha samtykke fra foreldrene,

noe som gjøres når saker henvises. Etter at de ble med i piloten Tett på, er rådgiverne mer ute i

barnehagen og får naturlig nok mange flere arbeidsoppgaver knyttet til førhenvisningsnivå. Dette

henger sammen med ønske om å kunne avhjelpe barn mest mulig i det allmennpedagogiske

tilbudet. PPT1 forteller om hvorfor det er viktig å kvalitetssikre jobben som gjøres på

førhenvisningsnivå:

PPT1: Vi er mer inne (tett på i barnehagen) da, og det er jo et dilemma. For hvor mye

skal vi jobbe inn mot de her barna uten at det dokumenteres et sted? [...] det er jo noe

med å kvalitetssikre jobbe vi gjør [...] at man kan ettergå [...] det har faktisk blitt jobba

noen ting her [...] det kan jo komme en klagesak ikke sant om ti år med et barn som

strever masse [...] har ikke fått noe hjelp liksom, og så har vi jo egentlig jobba masse,

men det er jo ikke dokumentert noe sted, og det er jo ugreit.

PPT1 forteller her om den ugreie opplevelsen av å ikke ha dokumentert jobben som er gjort

tilknyttet enkeltbarn. Dette kan få konsekvenser senere i tid. Det er et tankekors at om det

kommer en klagesak mange år senere, så finnes det ikke dokumentasjon på hva som er gjort i

den saken. Samtidig forteller intervjupersonene fra barnehagen at de skriver i mappa til barnet

når PPT har vært koblet inn (B1), og de har rutiner for at foreldre skriver under på samtalene de

har (B2). Det ideelle med å ha en praksisnær måte å jobbe på fra PPT sin side, er at det kan frita
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foreldre og barnehage fra å melde saker til PPT. Åmot (2019, s. 109) poengterer at en sånn måte

å jobbe på krever signerte samtykkeerklæringer fra foreldre.

PPT2 stiller spørsmålstegn ved ulike scenarioer;

PPT2: Og så er det jo veldig sårbart hvis en av oss skulle bli sykemeldt, slutte eller noen

sånn type ting, så har vi det liksom ikke dokumentert noen plass hva som er gjort og

vanskelig å følge det opp videre da.

PP- rådgiveren poengterer sårbarheten knyttet til manglende dokumentasjon når rådgiveren blir

sykemeldt, slutter eller lignende. Det kan bli vanskelig for nestemann å ta over saken, dersom

saken ikke er dokumentert et sted.

Ved henviste saker er det andre utfordringer som dukker opp utenfor piloten. Barnehagen

forteller om tidsbruken etter henvisning og om dokumentasjonsprosessen.

B2: Ting tar uforhåndsmessig lang tid og så syns jeg at flere gjør samme tingen.

B2 poenterer at det tar lang tid fra bekymring til sakkyndig vurdering er ferdig. Dette er i tråd

med Cameron, Kovac og Tveit (2011) sine funn der noen PPT kontor opererer med en ventetid

på 6 måneder eller mer. Da må man kunne stille spørsmål ved det tilbudet PPT tilbyr i disse

tilfellene. Det kommer også frem at 44% av deltakerne rapporterte at de ikke var fast tilknyttet

barnehager, men at de blir innkalt ved behov (Cameron et al., 2011). Etter at barnehagene og

PPT ble med i piloten, har PPT eksempel på at det kan det ta under en måned å få ferdig en

sakkyndig vurdering. Dette er betydelig kortere enn det var i forkant av piloten. B2 poengterer

også at flere gjør samme tingen. Det tolker jeg at handler om det samme som B1 beskriver;

B1: Vi skriver en pedagogisk rapport, sant ja, jeg ser jo at de (PPT) bruker mye av det

som vi skriver.

B1 beskriver at barnehagen ved henviste saker skriver en pedagogisk rapport, og at PPT bruker

mye av det samme i den sakkyndige vurderingen. Dette kan tyde på at det blir dobbeltarbeid.
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Samtidig forteller B1 om en opplevelse av at det er større krav til den sakkyndige vurderingen nå

enn det var før. Før kunne den sakkyndige vurderingen være på 3-4 sider, mens nå er den på 8-9

sider.

Selv om barnehagene er med i pilotprosjektet, må det likevel skrives en pedagogisk rapport som

legges ved henvisningen.

PPT2 har ønskedrømmer om hvordan arbeidet kunne vært gjort:

PPT2: I en drømmeverden så hadde vi jo hatt et felles system der vi kunne ha ført inn

både vi og barnehagen på barnet, men tror det er ganske langt før vi er der, så det blir jo

mye dobbeltarbeid.

PPT2 tror det ligger langt fram i tid at barnehagen og PPT kan ha et felles

dokumentasjonssystem på enkeltbarn. Sett i lys av hva som fremmer et godt samarbeid, er dette

noe som har forbedringspotensiale i framtiden. Det som fremmer et godt samarbeid er å ha klare

mål og enighet om innhold, klar ansvarsfordeling, sterk ledelse og styring på tvers av tjenester og

gode systemer for deling av informasjon (Kinge, 2012, s. 43-44; Glavin & Erdal, 2018, s. 44). I

forlengelse av studiene som er gjort med tanke på de sakkyndige vurderingene som fokuserer på

individet framfor systemet, jf. Tveitnes (2018) og Franck (2021) er det i denne tette måten å

jobbe på, forbedringspotensiale knyttet til den sakkyndige vurderingen som skrives tilknyttet

enkeltbarn. Ved et tettere samarbeid mellom PPT, barnehagen og foreldrene der også barnets

stemme er i fokus, er det større muligheter for at den sakkyndige vurderingen blir mer tilpasset

barnet og systemet rundt barnet.

Dette avsnittet har handlet om samarbeidet rundt dokumentasjon. PPT opplever å jobbe mye på

førhenvisningsnivå, der saken ikke kan dokumenteres i deres system. Dette systemet er sårbart

både på grunn av mangelen på å kvalitetssikre jobben som gjøres, og sårbart med tanke på å

videreføre arbeid til kolleger ved behov. PPT og barnehagene opplever dobbeltarbeid knyttet til

pedagogisk rapport og sakkyndig vurdering, både før og etter piloten.
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5.3 Samarbeidets betydning for inkluderende fellesskap

Gjennom forskningsspørsmålet “Hvilken betydning har samarbeidet for inkluderende

fellesskap?” søkte jeg å utdype intervjupersonenes opplevelser i denne sammenheng. Under

analysearbeidet viste Tidlig innsats og foreldresamarbeid, Inkludering i fellesskapet og Barnets

stemme seg som sentrale momenter.

5.3.1 Tidlig innsats og foreldresamarbeid

I denne delen viser det seg at når PPT og barnehagen jobber så tett sammen, som de gjør i

pilotprosjektet, kan de starte opp samarabeidet med en gang det er en bekymring og følge opp

videre. Foreldresamarbeidet utpeker seg som en stor del av den tidlige innsatsen.

Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, der det jobbes

forebyggende og der tiltak settes inn ved behov (Meld. St. 6 (2019-2020), s. 12). Det handler om

å sette inn hjelp og støtte tidlig eller når utfordringer oppstår. Dette henger godt sammen med

hvordan PPT beskriver at de jobber i piloten, når PPT1 sier; “Med en gang de har en bekymring

så kan vi starte opp et samarbeid med en gang da, sånn at vi kommer inn før vanskene kanskje

har blitt for stor”. Målet med tidlig innsats er at alle skal få like muligheter (Meld. St. 6

(2019-2020)). På en annen side, vil det økte fokuset på tidlig innsats øke fokuset på faglige

ferdigheter, testing og evaluering av barn (Hausstätter, 2014, s. 41) og at kravene kan

framprovosere vansker hos barn (Hausstätter & Connelley, 2014, s. 43-44). Samtidig påpeker

Hausstätter at innholdet og systemet i barnehagen har mye å si for hvordan man forstår vanskene

barn har. Et eksempel på det kan være at PPT sammen med barnehagen reflekterer rundt barns

atferd. Det som kommer ut av refleksjonen kan ha mye å si for hvordan barn blir forstått og møtt

av personalet i barnehagen. Videre poengterer Hausstätter at tid, ressurser, kunnskap og

motivasjon også har en avgjørende rolle for hvordan hjelpen ytes til barna (Hausstätter, 2014,

s.44). Slik som piloten er organisert med PPT tett på barnehagen; er kompetansen kommet

nærme barna, tid og ressurser er satt av til å jobbe med utvikling av både struktur, organisering,

personalets yrkeskompetanse, systemrettet arbeid og jobb opp mot enkeltbarn. Noe av hensikten

med pilotprosjektet er å få til et godt arbeid rundt barn som befinner seg i differansen mellom å

kunne avhjelpes innenfor det allmennpedagogiske og bli henvist for videre utredning.
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I den forebyggende delen, kan godt foreldresamarbeid spille inn. Alle intervjupersonene snakket

varmt om hvor viktig foreldresamarbeidet er for å få til gode prosesser rundt barnet og familien.

Dette er i tråd med det nye paradigmeskiftet innen tidlig innsats som legger vekt på barnets

interesser og ferdigheter og å gi støtte til økt mestring. Videre framheves samarbeidet med

familiene og den tidlige innsatsen som legges inn der (Groven & Rostad, 2017, s. 32). PPT1

forteller hvor enkelt det er for foreldre å ta kontakt med dem når de vet at PPT er i miljøet. PPT1

beskriver at deres faste tilstedeværelse, og at de er så lettutløselig, virker inn på

foreldresamarbeidet. At barnehagen framsnakker PPT som hjelpetjeneste hjelper også på å

ufarliggjøre samarbeidet som foregår, forteller PPT1 og B2. Ainscow (2008) fremhever det å

fjerne barrierer i forbindelse med inkludering. Det å fjerne barrierer mellom hjelpetjeneste og

foreldre, kan sees på som en inkluderende praksis. Dette kan være spesielt viktig der familien

kommer fra en annen kultur, som B2 snakker om i intervjuet.

B2: Vi har jo en del fra andre kulturer. Og det har jeg vel opplevd at kan være vanskelig

[...] (de) har med seg ideer om at BFT er skummelt. Det er (det) samme som barnevern

også [...].

B2 har erfart at samarbeidet med familier fra andre kulturer kan være vanskelig. Dette kan ha

sammenheng med deres forkunnskap om at BFT og barnevern er skummelt. I disse tilfellene er

det spesielt viktig å sikre en god samarbeidsrelasjon med foreldrene når barnet starter i

barnehagen. Da er grunnlaget godt dersom det ved en senere anledning må tas opp vanskelige

tema (Drugli & Onsøien, 2010, s. 11-12). Videre poengterer Drugli & Onsøien (2010) at å

opparbeide godt foreldresamarbeid vil styrke tilliten, og det blir lettere å kontakte hverandre. Her

er det alltid den profesjonelle som har ansvaret for at samarbeidet fungerer godt. Dansk

forskning viser det samme med tanke på tillit (EVA, 2016). Dansk forskning påpeker at for å

styrke tilliten med foreldrene, er det viktig at de føler seg velkommen i barnehagen. Det må

legges til rette for en åpen dialog hvor man likegodt kan kommunisere om positive som negative

hendelser (EVA, 2016, s. 22). B1 framhevet under intervjuet sin oppfatning av en god måte å

jobbe i samarbeid med PPT og foreldre:
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B1: I høst var dem (PPT) på ei avdeling da for eksempel og så på 3-4 unger som vi lurte

litt på, kanskje ønsket litt veiledning på, foreldre som strevde (...). Da var dem og

observerte, tok samtale med foreldrene, og om et par uker så er det en ny runde på samme

avdeling hvor vi evaluerer sammen [...] og runde med foreldrene hvis foreldrene ønsker

det. Vi syns den er god da.

B1 beskriver den gode måten som at PPT observerer med påfølgende samtale med foreldre og

barnehage hvorpå de senere kan ta opp tråden igjen. Denne måten å jobbe på kan være med å

vise foreldrene barnehagens, og PPTs, faglighet og engasjement for arbeidet. Dette er i tråd med

Cameron og Tveit (2019) sine funn angående vellykket foreldresamarbeid. Funnene viste en

oppfatning av at vellykket samarbeid handler om kvaliteten på støtten som blir gitt,

profesjonelles engasjement, faglighet og oppfølging av barnet og familien. Det sammenfaller

også med den danske forskningen (EVA, 2016), som mener at dette er med å styrke tilliten. På

den andre siden viser forskningen at det er viktig at personalet gjennomfører veiledning med

foreldre uten å være for problemorientert. Dette kan skape barrierer for videre samarbeid (EVA,

2016, s. 52-53). Tøssebro & Wendelborg (2014, s. 194) understreker at foreldre kjenner barna

best og det er viktig at denne kompetansen anerkjennes som verdifull. I motsatt fall kan foreldre

kjenne på asymmetri i relasjonen med hensyn til makt. Dette kan sees i sammenheng med modell

om kompetanse (Børhaug & Moen, 2014), der foreldrene sitter med en stor kjernekompetanse

som bør vektlegges i samarbeidet.

I dette avsnittet kommer det fram at den tidlige innsatsen som gjøres i det tette samarbeidet

mellom barnehagen, PPT og foreldrene kan ha forebyggende effekt på vansker hos barn. Den

tidlige innsatsen påvirker tilliten som blir skapt i foreldresamarbeidet og den videre

samarbeidsprosessen. Alt dette påvirker hverdagen for barna med tanke på inkludering i

fellesskapet.

5.3.2 Inkludering i fellesskapet

I denne delen kommer et av målene med piloten fram, å tilrettelegge for og ivareta alle barn i

barnehagen, og spesielt barn som er i gråsonen. PPT jobber tett på saker i hverdagen og følger
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opp jevnt. Barnehagen ønsker å jobbe med barn mest mulig i fellesskapet. PPT løfter begreper

som inkludering og normalitet til refleksjon med personalet.

Funn fra empirien hentyder målet med piloten. Barna som strever, barn i gråsonen, skal få bedre

muligheter til å bli ivaretatt i det allmennpedagogiske. PP-rådgiveren sier noe om hvem det skal

tilrettelegges for i piloten.

PPT2: Det som har vært tematisert i forhold til politiske dokumenter og sånn før piloten,

er jo den her gråsonedelen i den her trekanten [...] Målet er jo at de som strever litt, men

som ikke er en del av den her øverste bolken som har omfattende varige vansker, at det

skal legges bedre tilrette for dem da, i form av å tilrettelegge det ordinære tilbudet sånn at

det skal favne flere.

PPT2 forteller om et av målet med piloten som er å legge bedre tilrette for alle barn i

barnehagen. Dette er i tråd med teorien om inkluderende praksiser, der det allmennpedagogiske

tilbudet tilpasser seg til barna som er tilstede (Groven, 2017, s. 75-76). Sjøvik (2007, s. 41)

argumenterer for at god innsats i det pedagogiske miljøet vil ha positive ringvirkninger til hele

det pedagogiske miljøet i barnehagen. Dette igjen bidrar til flere muligheter for at barn føler seg

verdifulle i miljøet.

PPT1 beskriver hvordan de jobber rundt barn som er i gråsonen:

PPT1: Vi har jo sånne saker som ruller og går litt som vi er inne og veileder på som vi

tenker at dette får vi til. Sammen så greier vi å få til noe bra rundt det barnet uten at man

må ha spesialpedagogisk hjelp for å få det til da. Men da er vi også veldig tett på da, så vi

kan på en måte sparre med dem eller være tett på personalet og foreldrene, og holde sånn

varmt på en måte, og så kan vi etterspørre saker også [...] det blir litt sånn lettere å

samarbeide på en måte.

PPT1 forteller at de i piloten bruker mye tid på veiledning opp mot barn som ikke trenger

spesialpedagogisk hjelp, men som likevel strever. Disse sakene kan de lettere følge opp når de

jobber så tett på over en lengre periode. Dette kan relateres til Moen (2019, s. 38- 39) som
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framhever systemperspektivet, der man er mer opptatt av å se på miljøet rundt barnet, enn å

fokusere på vanskene hos barnet. Ut fra det PPT1 forteller, tolker jeg at barnehagen greier å

tilrettelegge, slik at det ikke er behov for spesialpedagogisk hjelp i flere tilfeller. For å få til dette

poengterer Moen (2019) at dette for PPT innebærer å ha kunnskap om barnehagen og om

forebyggende arbeid.

Det å ha fokus på miljøet rundt barnet framfor vansker hos barnet ser jeg i sammenheng med hva

B1 sier om direkte arbeid med enkeltbarn:

B1: Vi vil helst ikke ha barn sittende alene med en voksen på et rom, selv om vi til tider

må trene på noe en til en, men minst mulig. Vi prøver å inkludere mest mulig altså i

barnegruppa eller i ei lita gruppe.

B1 forteller om hvordan de jobber direkte med barn. De ønsker å jobbe med barn i fellesskapet,

framfor på enerom. Hvordan personalet velger å jobbe med barn som har utfordringer,

gjenspeiler deres holdninger og barnesyn. Inkludering relaterer mer til mangfoldet i miljøet,

heller enn fokus på enkeltindividet (Sjøvik, 2007, s. 40-41). Videre påpeker Sjøvik at inkludering

handler om å gjøre noe med helheten slik at det passer for alle å være der. Ved å gjøre noe med

helheten, vil stigmatiseringen av enkeltbarn bli mindre i og med at særordninger tilknyttet

enkeltbarn viskes ut. Dette er forenlig med hva Florian (2015, s.13) er opptatt av i sin forskning.

Hun er opptatt av at praksisen i det ordinære tilbudet skal bli enda rikere, slik at det mest mulig

er tilgjengelig for alle. Inkluderingsfokuset bør gjelde for alle barn, ikke bare noen. Utsagnet til

B1, vitner om en praksis som har vært gjeldende tidligere, der spesialpedagogens oppgave er å ta

barnet med vansker på et eget rom, og øve på det barnet ikke mestrer. Denne tankegangen

sammenfaller med Nilholm (2016) sin argumentasjon for at undervisningssystemet har vært delt

i to, der normalsystemet er for de normale og spesialsystemet for dem som sees på som

avvikende. Ideen om inkludering handler om å føre de to systemene nærmere hverandre og skape

et felles opplæringssystem for alle elevene. Haug (1998) argumenterer for at om barna som

voksne skal fungere sammen i det vanlige samfunnslivet, bør de delta i samme

samfunnsfellesskap helt fra de er små.
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For å kunne jobbe godt med inkluderende praksiser, trenger personalgruppa et felles

kunnskapsgrunnlag. Her kan PPT bidra med sin kompetanse på området. I følge Bachmann &

Haug (2006, s. 89-90) er inkluderingsbegrepet lite håndterbart på grunn av uklarheten knyttet til

begrepet i praksis. Funnene i empirien viser at PPT jobber med dette på systemnivå i

pilotbarnehagene. PPT reflekterer sammen med personalet; [...] og hva betyr inkludering

egentlig? [...]hva legger vi i det?”. Å reflektere over ord, holdninger og verdier er noe PPT

bidrar med aktivt i det systemrettede arbeidet. Solli (2010, s. 31-32) viser til forskning der det er

lite endringer i måten å drive spesialundervisning på. Spesialundervisning ser ut til å fungere

som et verktøy for å opprettholde eksisterende praksis. Jeg tolker PPT sitt systemretta arbeidet

med refleksjon rundt viktige ord og begreper, som et ledd i å fornye og forbedre kunnskapen og

holdningene som kan sitte i en organisasjon. Ved å få et felles forståelsesgrunnlag, vil jobben

med inkluderende praksiser få et løft. Andre viktige ord som kommer fram når barnehagen og

PPT reflekterer rundt holdninger og barnesyn, er normalitet:

PPT1: Og det kan være personalet vi trenger å jobbe med, det kan ha noe med

verdigrunnlaget vårres, holdninger, hvordan barnesyn vi har, hvor raus vi er, hva som på

en måte er innenfor det vi kaller normalitet og hva som er utenfor og sånne ting da, men

det er jo spennende diskusjoner nettopp knytta til de her gråsonebarna. Hva er det vi kan

klare å få til liksom?

PPT1 forteller at det mange ganger er personalets verdier, holdninger og barnesyn de trenger å

jobbe med. De reflekterer rundt normalitetsbegrepet opp i mot gråsonebarna.

Hvordan man skal jobbe for å oppnå inkluderende fellesskap kan være så mangt. I sitatet

poengterer PPT1 refleksjonene rundt begrepet normalitet. Et videre normalitetsbegrep vitner om

en raushet overfor ulikheter blant barn. Å jobbe ut fra et vidt normalitetsbegrepet, strider med

Hausstätter (2009, s. 31) sin oppfatning av hva som er nødvendig for at tidlig innsats skal

fungere. Hausstätter beskriver at et vidt normalitetsbegrep kan være problematisk på grunn av

vår forståelse for hva vi oppfatter som et problem. Det blir derfor uklart når man bør intervenere.

Den vide normalitetsforståelsen vil derfor kunne føre til at problemer blir oversett eller definert

som noe normalt. Da vil en snever normalitetsforståelse være til hjelp for å vite når normaliteten

brytes, og tiltak bør settes inn (Hausstätter, 2009, s. 31). Franck (2022, s. 177) på sin side er
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kritisk til den økte oppmerksomheten på tidlig innsats i barnehagen. Synet på barn fra å være

kompetente og aktive aktører i egne liv, til et annerledes syn på det kompetente barnet som

beskriver nøye hvilke kompetanser barn skal besitte, er kritikkverdig mener Franck (2022). Dette

tankesettet bidrar til at barn til stadighet vurderes og måles. Dette igjen påvirker hva som ansees

som normalt og ønskelig og hvem som da har behov for hjelp. Hausstätter og Connolley (2012)

ser ut til å være enige med Franck når de argumenterer for at alle kravene som stilles til barn kan

framprovosere vansker hos barnet. Det er da opp til personalet å evaluere om forventningene og

kravene som stilles er rimelige. Sett i sammenheng med hva inkludering skal være i barnehagen,

der man fokuserer på miljøet rundt barna og hvordan barna og de voksne er i dette miljøet

(Korsvold, 2011, s. 13), er kunnskapen og holdningene til personalet viktige.

Dette avsnittet har kommet inn på pilotens formål knyttet til inkluderende fellesskap, samt vist

hvordan PPT og barnehagen jobber med holdninger og barnesyn både i fellesskap og i direkte

arbeid med barn.

5.3.3 Barnets stemme

I denne delen framheves hvordan barnets stemme kommer til uttrykk.

I et inkluderende miljø, vil barnets stemme være sentral. Den ene barnehageansatte (B2), samt

intervjupersonene fra tidligere intervjuer, meddelte at barnets stemme i verbal form, var lett å

glemme. B2 beskriver hvordan hun opplever det:

B2: Det kan nok hende at det (barnets stemme) drukner litt, at det liksom er vi voksne og

fagpersonene som snakker og så snakker vi med foreldrene, og så (er det) barnet det

handler om. Det er ikke sikkert at (barnet) alltid blir inkludert nei. Det er nok en svakhet.

B2 forteller at det ofte er de voksne rundt barnet som snakker sammen, mens barnet ikke alltid

blir inkludert. B1 har en annen innfallsvinkel på å løfte barnets stemme:

B1: Jeg tenker at de blir sett, det er viktig, og bli hørt, og…for meg selv da, så er jeg

opptatt av at barn skal mestre, alle barn mestrer noe, og da blir det jobben vårres å finne

ut av det sammen. Hva er det vi skal heve de på, og fremheve dem på ikke minst.
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Det er sånn alfaomega, altså, klarer du noe så klarer du masse.

B1 poengterer at barna blir sett og hørt og er opptatt av at barn skal mestre. Det blir jobben til

personalet å finne ut av barns mestring og hva personalet skal fremheve barna på. Dette ser jeg i

sammenheng med Nilsen (2019, s. 633) som uttrykker at man på individnivå ikke bare bør

fokusere på barnets vansker, men heller se etter barnets ressurser og muligheter til læring og

mestring. Det er lett at overdiagnostisering kan forekomme dersom barnets styrker og ressurser

blir oversett (Moen, 2019, s. 39). Ut fra dette tolker jeg at nettverket rundt barna har interessene

deres i fokus, men at det glemmes å ha gode samtaler med barna om hvordan de har det og hva

de ønsker. Samtidig uttrykker B1 at barnets stemme blir fanget opp gjennom å bli sett, hørt og

gjennom å løfte deres kompetanse overfor andre barn og voksne.

PPT2 uttrykker at de har fokus på å øke bevisstheten rundt viktigheten av barnets verbale

uttrykk, og å lytte til barna. Samtidig opplyser PPT at det er mange andre uttrykk vi kan

observere og tolke. Disse tolkningene kan gi grobunn for interessante drøftinger om hva det er

barnet egentlig uttrykker når han/hun for eksempel leker for seg selv. Dette ser jeg i sammenheng

med Qvortrups (2012, s. 10-11) inndeling av inkluderingsbegrepet, der det tredje nivået handler

om barnas opplevde inkludering. For å få tak i hvordan barn selv opplever å være en del av

fellesskapet, og mulighetene for å bli oppfattet som et verdifullt menneske i hverdagen, er barnas

verbale stemme og andre uttrykk vesentlig.

I dette avsnittet kom det fram at barnets stemme i verbal form ofte glemmes i samarbeidet rundt

barn. Dette er alle enige om at bør bedres. Samtidig kommer det fram andre måter barnets

stemme blir løftet i fellesskapet.
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6.0 AVSLUTNING

I denne studien er intensjonen å søke kunnskap om; Hvordan opplever PPT- og

barnehageansatte samarbeidet i pilotprosjektet Tett på? som er problemstillingen i studien. For å

svare på problemstillingen trekker jeg fram det sentrale fra forskningsspørsmålene, som er som

følger:

Hvordan oppleves det daglige samarbeidet mellom PP- rådgivere og barnehagen?

Hvordan oppleves samarbeidet omkring samtykke og dokumentasjon?

Hvilken betydning har samarbeidet for inkluderende fellesskap?

6.1 Oppsummering

Resultatene viser at PPTs tette tilstedeværelse på barnehagen bidrar til at PPT får mer kjennskap

og kunnskap om barnehagens hverdag, barna og konteksten. På en annen side viser resultatene at

den nye måten å jobbe på skaper dilemma i barnehageansattes arbeidshverdag.

Tilstedeværelsen av PPT er tillitsskapende og styrker samarbeidet mellom barnehagen og PPT.

Samtidig påpeker barnehagedeltakerne at det er en balanse i hvor tett PPT skal være, for å kunne

opprettholde utenfra blikket. I intervjuene kommer det fram et fokus på å se barnet i

sammenheng med miljøet. PPTs tilstedeværelse i miljøet framskynder prosesser angående barn,

samt at det har innvirkning på holdningsskapende arbeid på barnehagen. Terskelen for å ta

kontakt med PPT for å drøfte saker er lav både for personalet og foreldre.

I piloten er PPT tilstede både før, under og etter tiltak og ved henvisning følger PPT opp i

etterkant. Ved PPT i miljøet styrkes yrkeskompetansen til personalet, både gjennom refleksjoner

over verdier, holdninger og tiltak. Løsningene finner de sammen.

Å drøfte enkeltsaker med PPT anonymt er vanskelig å få til i Tett på piloten på grunn av

gjennomsiktigheten av hvem det gjelder. Fordelen er at foreldre må på banen med en gang.

PPT opplever dilemma knyttet til dokumentasjon på førhenvisningsnivå i piloten, samtidig som

manglende dokumentasjon på dette nivået er sårbart med tanke på å kvalitetssikre jobben som er

gjort. Både PPT og barnehagen uttrykker opplevelsen av dobbeltarbeid i
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dokumentasjonsprosessen opp mot henvisning. Tiden fra bekymring til sakkyndig vurdering er

ferdig utarbeidet, har blitt mye kortere etter at deltakerne er med i piloten.

I piloten løftes foreldresamarbeidet som en stor del av den tidlige innsatsen i barnehagen.

Terskelen for å ta kontakt med hjelpetjenesten, PPT, er lav. Barnehagen forteller om en kultur der

mesteparten av arbeidet rundt enkeltbarn skjer i fellesskapet. Å heve barnets stemme er alle

deltakerne enige om er viktig, da det kan være lett å glemme.

PPT jobber systematisk med å heve personalets kompetanse gjennom å reflektere sammen med

barnehageansatte over verdier, holdninger og barnesyn.

Sett i lys av Nord  ahlrapporten (et al., 2018) og Meld. St. 6 (2019-2020) der det understrekes et

behov for at den spesialpedagogiske kompetansen bør bli lettere tilgjengelig i barnehage og

skole, innfrir Tett på piloten. Piloten kan sees i sammenheng med endringer som skjer i det

spesialpedagogiske feltet og i barnehagesektoren. Den nye helhetlige modellen for det

spesialpedagogiske tilbudet, trer i kraft fra august - 2022 og har likhetstrekk med Tett på piloten,

der tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er sentralt. Evalueringen etter pilotprosjektet vil være

med å sette føringer for det videre arbeidet innen det spesialpedagogiske feltet.

Den ene barnehageansatte uttrykker sin entusiasme for arbeidet som nå foregår:

“Hvis vi får det til sånn i kommunen, så er jeg veldig stolt!”

6.2 Fremtidig forskning

Knyttet til videre forskning, kan en interessant innfallsvinkel være barnets opplevelse av å bli

hørt i det tverretatlige samarbeidet. I min studie er det fagpersonenes opplevelser som står i

fokus, mens barnets egen stemme blir fortalt av andre.
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Vedlegg 1

Vil du delta i forskningsprosjektet

«Kompetanse og samarbeid tett på barna»

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å beskrive PPT-

og barnehageansatte sine opplevelser og erfaringer av å jobbe tettere sammen. I dette skrivet vil

jeg informere om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Formål

Jeg heter Hilde Andreassen Fossmo, og er student innen fagområdet spesialpedagogikk med vekt

på tidlig barndom. Jeg skal skrive en masteroppgave, der jeg skal utforske problemstillingen:

Hvilke erfaringer har PPT- og barnehageansatte fra pilotprosjektet om tettere samarbeid, og

hvordan kan samarbeidet rundt barn styrke inkluderende fellesskap i barnehagen?

Det er behov for gode samarbeidsformer og kompetanse nærmere barna i barnehagen. Formålet

med prosjektet er å få innsikt i arbeidsformen dere nå prøver ut i pilotprosjektet. Med mine

forskningsspørsmål søker jeg kunnskap om pilotprosjektets organisering, erfaringer PPT – og

barnehageansatte har med samarbeidet og muligheter og utfordringer denne arbeidsformen gir.

Det kan gi nyttig og viktig kunnskap for spesialpedagoger og instanser tilknyttet barn.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Det er jeg som utfører studien, under veiledning av førsteamanuensis Karianne Franck. Dronning

Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) er ansvarlig for prosjektet.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Jeg søker 2 intervjupersoner til individuelt intervju i barnehagen, og 1 intervju av to PPT- ansatte

sammen. På bakgrunn av studiens formål , som går ut på å få innsikt i erfaringer med denne

måten å få kompetansen nærmere barnet, er det ønskelig å intervjue deg som fagperson. Det er

du som sitter på kunnskap og erfaringer som kan belyse erfaringer med denne arbeidsformen.

Bakgrunn for deltakelse: Du er ansatt i barnehagen som er tilknyttet pilotprosjektet i Tett på-

modellen i kommunen. Jeg leste om pilotprosjektet i avisen og kontakter nå aktuelle



Vedlegg 1

intervjupersoner i samråd med lederen for Tett på prosjektet, forsker Joakim Caspersen ved

NTNU Samfunnsforskning AS.

Hva innebærer det for deg å delta?

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du deltar på intervju, som vil vare omtrent en

time. Jeg vil anvende lydopptaker. Intervjuet vil inneholde spørsmål knyttet til organisering av

prosjektet, erfaringer knyttet til denne arbeidsformen, tanker om muligheter og hindringer ved

denne arbeidsformen, barnas profittering av denne arbeidsformen og opplevelser av inkludering

og fellesskap for barna.

Dine svar vil bli transkribert til skriftlig materiale.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket

tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha

noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

I tillegg til meg som student, vil Joakim Caspersen ved NTNU Samfunnsforskning AS og de i

hans team, få tilgang til materialet fra intervju. Transkribert tekst som er anonymisert vil kunne

forevises veileder under bearbeiding gjennom analyse og tolkning av datamaterialet.

Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen navneliste,

innelåst, adskilt fra øvrige data. Transkribert skriftlig materiale fra intervju og notater lagres på

en trygg dataenhet låst med passord, som bare jeg har tilgang på. Det som kommer frem gjennom

masteroppgaven vil være anonymisert, slik at ikke andre kan gjenkjenne deg eller din

arbeidsplass.
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Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

I og med at denne studien er en del av Tett på prosjektet, vil anonymiserte data oppbevares til

forskning videre.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Dronning Mauds Minne har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

● innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av

opplysningene

● å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende

● å få slettet personopplysninger om deg

● å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta gjerne kontakt

med meg, min veileder eller personvernombud ved DMMH:

· Student: Hilde Andreassen Fossmo, 023127@dmmh.no. Tlf: 990 10 203

· Veileder: Karianne Franck, kfr@dmmh.no

· Personvernombud DMMH: Ingar Pareliussen, ipa@dmmh.no

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

· NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no)

eller på telefon: 53 21 15 00.

Jeg håper du vil delta på intervju. Dersom dette er interessant, ta gjerne kontakt med meg. Tid og

sted kan da avtales etter hva som passer for dere.
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Med vennlig hilsen

Hilde Andreassen Fossmo

(Student)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet: Kompetanse og samarbeid tett på barna, og

har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:

å delta i intervju

at anonymisert intervju lagres på sikker dataenhet til videre forskning

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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Vil du delta i forskningsprosjektet

«Kompetanse og samarbeid tett på barna»

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å beskrive PPT-

og barnehageansatte sine opplevelser og erfaringer av å jobbe tettere sammen. I dette skrivet vil

jeg informere om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Formål

Jeg heter Hilde Andreassen Fossmo, og er student innen fagområdet spesialpedagogikk med vekt

på tidlig barndom. Jeg skal skrive en masteroppgave, der jeg skal utforske problemstillingen:

Hvilke erfaringer har PPT- og barnehageansatte fra pilotprosjektet om tettere samarbeid, og

hvordan kan samarbeidet rundt barn styrke inkluderende fellesskap i barnehagen?

Det er behov for gode samarbeidsformer og kompetanse nærmere barna i barnehagen. Formålet

med prosjektet er å få innsikt i arbeidsformen dere nå prøver ut i pilotprosjektet. Med mine

forskningsspørsmål søker jeg kunnskap om pilotprosjektets organisering, erfaringer PPT – og

barnehageansatte har med samarbeidet og muligheter og utfordringer denne arbeidsformen gir.

Det kan gi nyttig og viktig kunnskap for spesialpedagoger og instanser tilknyttet barn.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Det er jeg som utfører studien, under veiledning av førsteamanuensis Karianne Franck. Dronning

Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) er ansvarlig for prosjektet.

Hvorfor får dere spørsmål om å delta?

Jeg søker 2 intervjupersoner til individuelt intervju i barnehagen, og 1 intervju av to PPT- ansatte

sammen. På bakgrunn av studiens formål , som går ut på å få innsikt i erfaringer med denne

måten å få kompetansen nærmere barnet, er det ønskelig å intervjue dere som fagpersoner. Det er

dere som sitter på kunnskap og erfaringer som kan belyse erfaringer med denne arbeidsformen.

Bakgrunn for deltakelse: Du er ansatt i PP- tjenesten som er tilknyttet pilotprosjektet i Tett på-

modellen i kommunen. Jeg leste om pilotprosjektet i avisen og kontakter nå aktuelle
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intervjupersoner i samråd med lederen for Tett på prosjektet, forsker Joakim Caspersen ved

NTNU Samfunnsforskning AS.

Hva innebærer det for dere å delta?

Hvis dere velger å delta i prosjektet, innebærer det at dere deltar på intervju, som vil vare

omtrent en time. Jeg vil anvende lydopptaker. Intervjuet vil inneholde spørsmål knyttet til

organisering av prosjektet, erfaringer knyttet til denne arbeidsformen, tanker om muligheter og

hindringer ved denne arbeidsformen, barnas profittering av denne arbeidsformen og opplevelser

av inkludering og fellesskap for barna.

Dine svar vil bli transkribert til skriftlig materiale.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis dere velger å delta, kan dere når som helst trekke

samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det

vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke

deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

I tillegg til meg som student, vil Joakim Caspersen ved NTNU Samfunnsforskning AS og de i

hans team, få tilgang til materialet fra intervju. Transkribert tekst som er anonymisert vil kunne

forevises veileder under bearbeiding gjennom analyse og tolkning av datamaterialet.

Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen navneliste,

innelåst, adskilt fra øvrige data. Transkribert skriftlig materiale fra intervju og notater lagres på

en trygg dataenhet låst med passord, som bare jeg har tilgang på. Det som kommer frem gjennom

masteroppgaven vil være anonymisert, slik at ikke andre kan gjenkjenne deg eller din

arbeidsplass.
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Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

I og med at denne studien er en del av Tett på prosjektet, vil anonymiserte data oppbevares til

forskning videre.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Dronning Mauds Minne har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

● innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av

opplysningene

● å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende

● å få slettet personopplysninger om deg

● å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta gjerne kontakt

med meg, min veileder eller personvernombud ved DMMH:

· Student: Hilde Andreassen Fossmo, 023127@dmmh.no. Tlf: 990 10 203

· Veileder: Karianne Franck, kfr@dmmh.no

· Personvernombud DMMH: Ingar Pareliussen, ipa@dmmh.no

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

· NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no)

eller på telefon: 53 21 15 00.

Jeg håper dere vil delta på intervju. Dersom dette er interessant, ta gjerne kontakt med meg. Tid

og sted kan da avtales etter hva som passer for dere.
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Med vennlig hilsen

Hilde Andreassen Fossmo

(Student)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet: Kompetanse og samarbeid tett på barna, og

har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:

å delta i intervju

at anonymisert intervju lagres på sikker dataenhet til videre forskning

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Signert av prosjektdeltaker, dato) (Signert av prosjektdeltaker, dato)
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Intervjuguide
Kompetanse og samarbeid tett på barna

Fortelle om hvem jeg er, og undersøkelsens formål.

Dette er en intervjuguide for barnehageansatt.

Tusen takk for at du stiller opp til intervju, og vil dele og gi innblikk i dine erfaringer som
fagpersoner i pilotprosjektet i Tett på- modellen til kommunen. Din kunnskap innen temaet er
nyttig, og av betydning for undersøkelsen. Kompetanse nærmere barna er viktig, og derfor
ønsker jeg å få mer innsikt fra fagpersoners perspektiv.

Frivillig deltakelse, anledning til å trekke seg når som helst.
Noen spørsmål før vi begynner?

Bakgrunnsinformasjon
1) Hvilken bakgrunn og utdanning har du?
2) Hva er i korte trekk dine ansvarsområder/ arbeidsoppgaver?

Arbeidsoppgaver/arbeidshverdag
3) Kan du beskrive hvordan arbeidsdagen din ser ut?
4) Hvilke deler av arbeidsoppgavene vil du si er rettet mot enkeltbarn?
5) Hvilke deler av arbeidsoppgavene vil du si er rettet mot miljøet rundt barn?
6) Hvordan jobber du annerledes i dag enn før pilotprosjektet startet?
7) Hva mener du er hovedutfordringen i PPTs mandat/organisering som får innvirkning for

dere i barnehagen?
- Har du eksempel på konsekvenser disse utfordringene har?

Samarbeid og dokumentasjon
8) Hvilke erfaringer har du med samarbeidet med PPT før pilotprosjektet?
9) Hvilke erfaringer har du med samarbeidet med PPT nå?
10) Hvilke fordeler er det med et tettere samarbeid?
11) Hvilke utfordringer  erfarer dere i samarbeidet?
12) Hvordan samarbeider PPT og barnehagen om planlegging og evaluering av arbeidet rundt

barn?
13) Hvordan jobber barnehagen med dokumentasjon opp mot enkeltbarn dere tenker å

henvise?
14) Hvordan opplever du PPT sitt arbeid med dokumentasjon knyttet til enkeltbarn

barnehagen er bekymret for?
15) Hvordan er samarbeidsprosessen rundt dokumentasjonsarbeidet?
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16) Hvilke eventuelle utfordringene knyttet til  samarbeidet rundt dokumentasjonsarbeidet
har du møtt på?

- Hvordan tenker eventuelt du at utfordringene kan bedres?

Samtykke
17) Hvordan praktiserer du samarbeidet rundt enkeltbarnet med tanke på taushetsplikten?
18) Hvordan påvirker lovgivning tilknyttet samtykke samarbeidet rundt enkeltbarn?
19) Har du forslag til hva som eventuelt vil gjøre det lettere å samarbeide på tvers av etater

rundt enkeltbarn?

Barna
20) Hvilken gruppe barn fungerer dette tette samarbeidet mellom PPT og barnehagen for?
21) Hvordan vil dere si at tettere samarbeid påvirker inkludering i fellesskapet?
22) På hvilken måte vil du si barns stemme kommer til uttrykk gjennom et tettere samarbeid

mellom etatene?
Veien videre

23) Hva tenker dere om grepene som er gjort i pilotprosjektet, og hva tenker dere om veien
videre?

24) Hva tenker dere vil være en god organisering i støttesystemet rundt barn i barnehagen for
å skape inkluderende fellesskap?

Avslutning
25) Er det noe vi ikke har snakket om, som du syns er viktig å få med?

Etter at båndopptakeren er skrudd av: Oppsummering av intervjuet. Spørre om det er noen
spørsmål, og om hvordan det har vært å delta? Gjenta muligheten for å trekke seg når som helst
uten at dette får noen konsekvenser.

Takk for at du har stilt opp til intervju, og for ditt viktige bidrag.
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Intervjuguide
Kompetanse og samarbeid tett på barna

Fortelle om hvem jeg er, og undersøkelsens formål.

Dette er en intervjuguide for 2 PPT- ansatte som skal intervjues i gruppe.

Tusen takk for at dere stiller opp til intervju, og vil dele og gi innblikk i deres erfaringer som
fagpersoner i pilotprosjektet i Tett på- modellen til kommunen. Deres kunnskap innen temaet er
nyttig, og av betydning for undersøkelsen. Kompetanse nærmere barna er viktig, og derfor
ønsker jeg å få mer innsikt fra fagpersoners perspektiv.

Frivillig deltakelse, anledning til å trekke seg når som helst.
Noen spørsmål før vi begynner?

Bakgrunnsinformasjon
1) Hvilken bakgrunn og utdanning har dere?
2) Hva er i korte trekk deres ansvarsområder/ arbeidsoppgaver?

Arbeidsoppgaver/arbeidshverdag
3) Kan dere beskrive hvordan arbeidsdagen deres ser ut?
4) Hvilke deler av arbeidsoppgavene vil dere si er rettet mot enkeltbarn?
5) Hvilke deler av arbeidsoppgavene vil dere si er rettet mot miljøet rundt barn?
6) Hvordan jobber dere annerledes i dag enn før pilotprosjektet startet?
7) Hva mener dere er hovedutfordringen når det gjelder mandatet til PPT i dag?

- Har du eksempel på konsekvenser disse utfordringene har?

Samarbeid og dokumentasjon
8) Hvilke erfaringer har dere med samarbeidet med barnehagen før pilotprosjektet?
9) Hvilke erfaringer har dere med samarbeidet med barnehagen nå?
10) Hvilke fordeler er det med et tettere samarbeid?
11) Hvilke utfordringer  erfarer dere i samarbeidet?
12) Hvordan samarbeider PPT og barnehagen om planlegging og evaluering av arbeidet rundt

barn?
13) Hva er deres inntrykk av barnehagens arbeid knyttet til dokumentasjon opp mot

enkeltbarn de tenker å henvise?
- Gir PPT barnehagen føringer til hvordan dokumentere enkeltbarn før henvisning?

(pedagogisk rapport, TRAS, praksisfortellinger el.)
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14) Hvordan jobber PPT med dokumentasjon opp mot enkeltbarn det mottas bekymring om
fra barnehagen?

15) Hvordan er samarbeidsprosessen rundt dokumentasjonsarbeidet?
16) Hvilke eventuelle utfordringene knyttet til  samarbeidet rundt dokumentasjonsarbeidet

har dere møtt på?
- Hvordan tenker eventuelt dere at utfordringene kan bedres?

Samtykke
17) Hvordan praktiserer dere samarbeidet rundt enkeltbarnet med tanke på taushetsplikten?
18) Hvordan påvirker lovgivning tilknyttet samtykke samarbeidet rundt enkeltbarn?
19) Har dere forslag til hva som eventuelt vil gjøre det lettere å samarbeide på tvers av etater

rundt enkeltbarn?

Barna
20) Hvilken gruppe barn fungerer dette tette samarbeidet mellom PPT og barnehagen for?
21) Hvordan vil dere si at tettere samarbeid påvirker inkludering i fellesskapet?
22) På hvilken måte vil dere si barns stemme kommer til uttrykk gjennom et tettere

samarbeid mellom etatene?

Veien videre
23) Hva tenker dere om grepene som er gjort i pilotprosjektet, og hva tenker dere om veien

videre?
24) Hva tenker dere vil være en god organisering i støttesystemet rundt barn i barnehagen for

å skape inkluderende fellesskap?

Avslutning
25) Er det noe vi ikke har snakket om, som du syns er viktig å få med?

Etter at båndopptakeren er skrudd av: Oppsummering av intervjuet. Spørre om det er noen
spørsmål, og om hvordan det har vært å delta? Gjenta muligheten for å trekke seg når som helst
uten at dette får noen konsekvenser.

Takk for at du har stilt opp til intervju, og for ditt viktige bidrag.
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Kommentar

Det er vår vurdering at behandlingen vil være i samsvar med personvernlovgivningen, så fremt den gjennomføres i tråd med det som

er dokumentert i meldeskjemaet 13.01.2022 med vedlegg, samt i meldingsdialogen mellom innmelder og personverntjenester.

Behandlingen kan starte. 

TAUSHETSPLIKT

Deltagerne i prosjektet har taushetsplikt. Intervjuene må gjennomføres uten at det fremkommer opplysninger som kan identifisere

enkeltbarn.

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET 

Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 01.10.2022. 

LOVLIG GRUNNLAG 

Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. Vår vurdering er at prosjektet legger opp

til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan

dokumenteres, og som den registrerte kan trekke tilbake.
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Personverntjenester vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i personvernforordningen
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behandlingen 

· formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, og

ikke behandles til nye, uforenlige formål 

· dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, relevante og nødvendige for formålet med

prosjektet 

· lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig for å oppfylle formålet 

DE REGISTRERTES RETTIGHETER 
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Personverntjenester vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til form og

innhold, jf. art. 12.1 og art. 13. 

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned.

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 

Personverntjenester legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art. 5.1 d), integritet

og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).
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og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller rådføre dere med behandlingsansvarlig

institusjon. 

MELD VESENTLIGE ENDRINGER 

Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det være nødvendig å melde dette til

personverntjenester ved å oppdatere meldeskjemaet. Før du melder inn en endring, oppfordrer vi deg til å lese om hvilke type

endringer det er nødvendig å melde: https://www.nsd.no/personverntjenester/fylle-ut-meldeskjema-for-personopplysninger/melde-

endringer-i-meldeskjema 

Du må vente på svar fra personverntjenester før endringen gjennomføres.

OPPFØLGING AV PROSJEKTET 

Personverntjenester vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av personopplysningene er avsluttet. 

Lykke til med prosjektet! 


