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Tid Innhold Innledere

9-9.45 Velkommen

Status i prosjektet og erfaringer fra kommunene så langt. 

Kommunekoordinatorene i hver kommune presenterer 

dilemmaer som oppstår i arbeidet så langt. 

Hva er vanskelig? Hva får man til? 

Forskergruppen innleder om status i prosjektet og mål for dagen. 

9.45-10.30 Diskusjon - gruppe og plenum
10.30-10.45 Pause 

10.45-11.25 "Et lag rundt eleven" - erfaringer fra eksperiment med økt 

helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid 

med skole.

Roger André Federici, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale 

studier, tidligere forskningsleder ved NIFU

11.25-12.00 Samarbeid med hjemmet for barn med særskilte behov (under en 

pandemi)

Beate Hygen, forsker, NTNU Samfunnsforskning/Odd Morten Mjøen, 

førsteamanuensis ved institutt for psykisk helse, NTNU, tidligere rektor ved AC 

Møller skole (tegnspråkskole)

12.00-12.40 Lunsj

12.40-13.15 PPT og endringer utenfra – hva blir rollen i det tverrfaglige 

arbeidet? 

35min innlegg pluss diskusjon

Torill Moen, professor NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring. 

13.15-13.45 Diskusjon - Hva skal til for å få godt tverrfaglig arbeid?

13.45-14.00 Pause

14.00-14.30 Samarbeid rundt eleven – hvorfor det? Lasse Arntsen, Oppvekstdirektør Trondheim kommune

14.30-15.10 Elevenes oppfatning av skoletida si i Trondheim, Steinkjer og 

Aurskog-Høland, og hva lærere og foreldre sier - Foreløpige 

resultater fra spørreundersøkelsen til 2000 elever og intervjuer i 

Tett på-forskningen

Christian Wendelborg, forsker, NTNU Samfunnsforskning/professor Institutt for 

sosialt arbeid, NTNU 

Håkon Leiulfsrud, forsker, NTNU Samfunnsforskning/professor Institutt for sosiologi 

og statsvitenskap, NTNU 

15.10-15.40 Avsluttende diskusjon og oppsummering Diskusjon



Status i Tett på-prosjektet
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Trondheim kommune, Midtbyen: Fem enheter utforsket muligheter i 
Tett på-modellen

Utvidelse til full bydel 
+  Heimdal,  og 

Steinkjer og Aurskog 
Høland i fase 2, 

August 2022

Oppfølging av 
resultater i fase 3

Is i magen
2021

Nå ruller 
ballen!

2022-2026

Hvordan går 
det i det lange 

løp?
2026-202?
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Hvordan kan vi beskrive modellen som skal prøves ut? 

Verdier Mål

Arbeids-
måter

Forut-
setninger
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Verdier
Medvirkning

Inkluderende 
praksis

Verdsetting av 
mangfold

Deltakelse og 
opplæring for 

alle

Tverrfaglighet 
og 

koordinering
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Mål

Sosial, psykisk og 
faglig/kulturell 

inkludering

Bedre organisering og 
utnyttelse av 
kompetanse

Styrket relasjon mellom 
ansatte i skole/BHG og 
PPT, og mellom PPT og 
barn/foreldre som en 

grunnplanke

PPT en synliggjort 
ressurs  -

«avmystifisering» av 
PPT



Status forskningen
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Arbeidspakke 1 
Effektevaluering og faglige 

resultater

•Nasjonale registerdata + 
kartleggingsprøver – hva skjer 
med skoleresultater over tid?

•Effekt på individ og skolenivå

•Både nasjonale og 
kommunale kontrollgrupper

Arbeidspakke 2 Sosial og psykisk 
inkludering

•Elevenes, foreldrenes, barnehagens, 
lærernes opplevelse

•Spørreskjemaer på femte og åttende 
trinn – i start og slutt av prosjektet

• Intervjuer

•Elevundersøkelsen

•Endring

Arbeidspakke 3 Organisasjon, 
implementering og endring

•Hva skjer med 
organisasjonene og 

organiseringen?

•Blir det mer eller mindre 
spesialundervisning –
formalavgrensning og 

realavgrensning

•Økonomi  - billig eller dyrt? 
På kort eller lang sikt? 
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Dette har vi gjort Dette skal vi gjøre i år

• Spørreskjemaundersøkelse til femte og åttende 
gjennomført våren 2022 (lærere, elever og 
foreldre)

• Intervjuer med utgangspunkt i utvalgte enheter  
- totalt rundt 70 intervjuer per nå

- Ledere, ansatte, PPT, elever, foreldre + enkelte 
strategiske andre

- Gruppeintervjuer med opptil 9 personer

- To forskere i hvert intervju

• «Styringsdata» hentes ut

• «Barometerundersøkelse» til skoler, barnehager 
og PPT hvert kvartal

• Registerdata sikres

• Fullføre intervjurunder i vår

• Analysere styringsdata

• Analysere intervjudata

• Analysere surveydata

• Presentere foreløpige analyser for kommunene 
på workshoper august/september

• Delrapport 1 på slutten av 2023

• Fokus på oppstart og utgangspunkt

• Justering av kursen
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Dilemmaene vi stadig møter på fra forskersiden

• «Tett på» - lever sitt liv innenfor rammene av 
svært ulike kommuner, der små og store 
endringer skjer hele tiden, og forsøker å være en 
systematisk og forskningsstøttet vei innenfor de 
rammene nasjonal politikk gir

• Krevende for forskningen når endringer skjer –
men det gjør de!

• Dilemmaer knyttet til roller og ansvar, nærhet og 
distanse i tett forskningssamarbeid med 
kommuner 

• Olsen, O. E., Mikkelsen, A. & Lindøe, P. H. (2004). 
Fallgruver i følgeforskning. Tidsskrift for 
samfunnsforskning, 43(2), 191-217. 
https://doi.org/10.18261/ISSN1504-291X-2002-
02-02 





Dilemmaer kommunene står i
Presentasjoner fra Steinkjer, Aurskog-Høland og Trondheim



ERFARINGSDELING TETT PÅ

Inn-Trøndelag PPT

Ingrid, Lena og Linda



DILEMMAER

• Tid

• Krav og forventninger

• Fra «ekspertrolle» til «samarbeidspartner»



TID

• I pilotprosjektet ligger det en forventning 

om at vi som ressurspersoner fra PPT skal 

fordele tiden på en annen måte.

• Dilemmaet er hvordan få tid til det 

barnehagen og skolen ønsker i et 

samarbeid.



KRAV OG 
FORVENTNINGER

• Her er det bestemte krav og forventninger 

til den rollen som PP-tjeneren skal ha i 

skole og barnehage. Dette gjør at det er 

vanskelig å få endret på arbeidsmåtene våre.

• Vi opplever at det er en forventning om et 

individfokus fremfor å se på hele systemet.

• Inkludere hele PP-tjenesten i arbeidet.



FRA «EKSPERT-ROLLE» TIL 
«SAMARBEIDSPARTNER»

• Å arbeide på nye måter krever at vi 

ser med et kritisk blikk på vår egen 

rolle i møte med barn, unge, 

foresatte og ansatte. Dette gjelder 

også i møte med andre tjenester i 

samarbeid med barnehager og 

skoler.



POSITIVE ERFARINGER

• En positiv ledelse i barnehager og skoler som ønsker å lykkes med dette arbeidet

• Gode tilbakemeldinger etter møter med ansatte

• Økt bevissthet om både sosial og faglig tilhørighet

• Økt fokus på barns og elevers medvirkning



TAKK FOR OSS!



Tett på 
Aurskog-Høland

Hva fungerer bra, hva kan kastes?

Hvilke dilemmaer står vi i akkurat nå?



22

Aurskog-Høland

• 7 skoler

- Tre 1-10 skoler

- Fire barneskoler (tre av de er 
grendeskoler)

• 8 kommunale barnehager

• 9 private barnehager

• Pedagogisk tjeneste med syv PP-
rådgivere, en logoped og en 
ungdomslos



23

Gode erfaringer så langt

60 % tilstedeværelse ute i virksomhetene fører til god 
kjennskap til skoler 

Veien til PP-rådgiver blir kortere 

Tettere bånd som kan gi riktigere konklusjoner

Samarbeid med barnehagenes spesialpedagoger (og dermed 
selve barnehagen) er enklere å få til

Flere tjenester snakker om laget rundt barna

Bedre samhandling lokalt
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Bare fryd og gammen?

• Mange medarbeidere skal 
endre måten å jobbe på

• Hva med tidkrevende 
sakkyndighetsarbeid når en 
skal bruke tida annerledes?

• Det er lett å si at den ordinære 
opplæringa skal bli bedre, men 
hvordan jobbe for det? 
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• Den nye PP-rollen med høy tilstedeværelse ute, hvordan bruke 
tidsressursen riktig?

• Individrettet arbeid – Systemrettet arbeid?

• Kompetanse til å veilede på god ordinær opplæring når erfaringen 
er fra det spesialpedagogiske feltet?

• Hvordan bygge gode lag?

• «Vi ønsker endring, men vi gjør som vi pleier uansett» 

- samhandling kan være en krevende øvelse

Dilemmaer
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Trondheim



TETT PÅ
Pilot 2021 - 2026



Avdelignsleder i PPT Midtbyen bydel: Ingeborg K. Aalmo

Avdelignsleder i PPT Heimdal bydel: Trine Bjørgen

Prosjektleder for Tett på i Trondheim kommune: Steinar Bøhn

Dilemma vi møter i prosjektet så langt, hva er vanskelig, hva får vi til?



Mål

Sosial, psykisk og 
faglig/kulturell inkludering

Bedre organisering og 
utnyttelse av kompetanse

Styrket relasjon mellom 
ansatte i skole/bhg og PPT, 

og mellom PPT og 
barn/foreldre som en 

grunnplanke

PPT en synliggjort ressurs -
“avmystifisering” av PPT



Verdier

Medvirkning
Inkluderende 

praksis
Verdsetting av 

mangfold

Deltakelse og 
opplæring for alle

Tverrfaglighet og 
koordinering



Arbeidsmåter

Vurdering diskuteres med 
tilgjengelige tverrfaglige 

ressurser

PPT må arbeide aktivt mot 
foreldregruppa, f.eks på foreldremøter

Oppstart av året starter med tverrfaglig 
observasjon og “stormøte”- hva ser man 

på avdeling/trinn- hva kan man jobbe 
videre med?

Følges opp gjennom året som 
tverrfaglig møteplass

PPT veileder ut fra pågående og 
oppståtte saker, og jobber 

systematisk med utvalgte tema 
over tid (50/50)

PPTs koordinerende rolle i Barnets team 
ikke avgrenset til vurderingsarbeid

“Åpen time” når PPT er på enhet, 

minimum hver fjortende dag

Fra generell tverrfaglighet til 
“Barnets team”. 

Barn (og foreldre) får en 
tydeligere rolle i egen sak. Teamet 
bygges opp etter behov etter PPTs 

vurdering

PPT fast tilstede i skole og 
barnehage, en dag i uka 

(minimum)



“Rydde i huset” 
for å kunne sette i gang

Ledelsesforankring - ikke bare av 
pilotprosjektet, men også målet 

om inkluderende praksis må 
kommuniseres tydelig fra ledelsen

Arbeidsgruppe og involvering i 
prosjektet på enhet må omfatte 
flere enn ledelse, og involvere 

ansatte i organisasjonen

Andre tjenester som PPT 
samarbeider med (familietiltak, 
barnevern, skolehelsetjeneste 

m.m) må avsette ressurser slik at 
de kan trekkes inn ved behov - Tett 
på kan ikke kun avgrenses til PPT

Arbeidet må understøttes med 
kompetanseutvikling som drar i 

samme retning
(Rekom, Dekom, 

Kompetanseløftet)

Det bør jobbes for å redusere 
dobbeltkartlegging -

dokumentasjonskrav må 
samordnes på tvers av enhetene og 

understøttes av digitale verktøy

Forutsetninger



PPT

Hva er vanskelig?

- Kapasitet
- “Rydde i huset”-fase stjeler fokus fra praksisendring
- Ulik kompetanse i PPT, i skoler, i barnehager og i BFT
- Ulike forventninger til hverandre, nye forventninger til roller?
- Ulikt opplevd eierskap, proaktivitet
- Opplevelsen av å stå alene
- Finne formen på tverrfaglig samarbeid
- Sammenheng med andre satsinger i kommunen



PPT

Hva får vi til?

- Etablert skolelag som er ute sammen med PPT, oppleves som et godt utgangspunkt for skreddersøm.

- Systemarbeid foregår nå i større grad som tverrfaglige lag

- Det tverrfaglige samarbeidet fører til et mer nyansert bilde

- Bedre tilgang til familiebarnehagene

- Vi “ser” barna tidligere

- Åpen tid fungerer godt

- Blir bedre kjent med enhetene

- Rutiner faller delvis på plass etter hvert

- Foreldre er med fra start

- Oppdager mer både på system og individnivå (utfordrer kapasitet)

- Bedre arbeidsprosesser, oppleves mer effektivt, kjenner barn/enhet når/hvis de blir henvist



PPT

Hvilke dilemma opplever vi? 

- Minimumstilstedeværelse - Tilgjengelig ressurs - Hva om det er behov for mer?
- Om tverrfaglig samarbeid ikke blir godt nok, risikerer vi personavhengig tilbud?
- Likhet og ulikhet som utvikler seg. Balanse mellom samskaping og felles kurs.
- Kan endret rolle føre til ansvarsfraskrivelse?
- Oppskrift på praksis vs. å samskape praksis



Diskusjon 1
1) Hva tenker dere om dilemmaene som har blitt 
presentert fra kommunene så langt? 

2) Hvilke andre dilemmaer vil dere trekke frem? 

3) Hvordan vil dere gå frem for å løse dilemmaene?

15 minutter diskusjon ved bordene – last opp svar 
på padlet via qr eller lenke

https://padlet.com/joakim_caspers1/dilemma1



‘Et lag rundt eleven’

Erfaringer fra eksperiment med økt helsesykepleierressurs i systemrettet 
og strukturert samarbeid med skole

‘Tett på’ – fagdag/workshop 3. februar 2022



Hva handlet denne studien om?
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Tolv kommuner fikk tilført et halvt 
årsverk helsesykepleierressurs over 
en toårsperiode

Den ble jevnt fordelt på fire 
(tilfeldige) skoler i hver kommune 
og rettet seg mot elevene på 5. til 7. 
trinn 

Tiltaksskolene skulle få minst 3,25 
timer per uke med tilstedeværende 
helsesykepleiertilbud utover det 
ordinært tilbud



Hvilke tema skulle vi undersøke?

Effektstudie
– Undersøke om en ekstra helsesykepleierressurs førte til endringer i elevenes 

opplevde læringsmiljø, fravær og læringsresultater

Implementering- og prosessevaluering
– Implementering og gjennomføring

– Helsesykepleiers rolle […] utvikling av godt læringsmiljø og læringsresultater

– Flerfaglige samarbeid mellom skole og skolehelsetjeneste

Oppfølgingsstudie
– Organisering og oppfatninger av skolehelsetjenesten 

– Endret eller økt oppmerksomhet på grupper av elever

– Økt systemrettet arbeid og hvorvidt dette involverte flere fagprofesjoner

– Generelle refleksjoner

44



Hvordan skulle studien gjennomføres i kommunene? 

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten

Systemrettet og strukturert samarbeid

Prinsipper for organisering av tilført ressurs

Implementeringsstøtte
– Eksempel veileder og manual

45



Hvem bestemte innholdet i gjennomføringen?

Elementer med og uten rom for lokal 
tilpasning:
– Eksempelvis økning, prinsipper for organisering, 

retningslinjen og målgruppe

– Implementeringstøtten

– Lokal autonomi til å gi tiltaket innhold

Balanse mellom standardisering, 
struktur, lokal fleksibilitet og autonomi
– Forsøk på å gjenspeile den virkelige verden hvor tiltakene ble 

fokusert på reelle behov

– En viss grad av strukturering nødvendig for å kunne være i 
stand til å påvise eventuelle effekter

46



Hvorfor ble det lyst ut 40 millioner til å forske på noe slikt?

‘Økte forventninger til skolen som oppvekstarena, økning i 
selvrapporterte psykiske plager og økt mangfold blant elever, har 
bidratt til at lærerne stadig må strekke seg lenger for å imøtekomme 
behov som ikke er direkte knyttet til undervisningsoppgavene’

47



Effektstudien

48



Effektevaluering

Krever at man må kunne svare på:
– Hvordan det går med elever som deltar i tiltaket

– Hvordan det ville gått med de samme elevene i fravær av det aktuelle tiltaket

– Må derfor finne en sammenligningsgruppe som med stor sannsynlighet viser hvordan det ville gått 
med de samme elevene i fravær av tiltaket

Skolene ble tilfeldig trukket ut til å være tiltaksgruppe (økt 
helsesykepleierressurs) eller kontrollgruppe (fortsette som før)
– Gitt tilfeldig randomisering (loddtrekning) – tiltaket utgjør den eneste forskjellen

– Beregner effekten av tiltaket ved å sammenligne resultatet for elever ved tiltaksskoler med elever 
ved kontrollskoler

49



Effektstudien – formål og utfallsmål

Undersøke hvorvidt økningen i helsesykepleierressurs hadde effekt på 
elevenes læringsmiljø, fravær og skoleresultater

Primære utfallsmål 
– Læringsmiljø (trivsel, tilhørighet og mobbing) og fravær

– Elevundersøkelsen og innsendte registreringer fra kommunen/skolen

Sekundære utfallsmål
– Læringsmiljø mer utvidet (eks. motivasjon, selvoppfatning)

– Skoleresultater (nasjonale prøver)

– Elevundersøkelsen og registerdata

50



Ingen effekt på læringsmiljø eller fravær

51

Ingen tydelige tegn til effekt på læringsmiljø og fravær

Reduksjon i andel som oppgir digital mobbing ved tiltaksskolene, 
men her er det ubalanse i svarprosent (hovedstudien)

Resultatene tydet på positiv effekt på nasjonale prøver i engelsk 
og regning for gutter, men effekten forsvinner i oppfølgingsstudien



Implementering og prosessevalueringen

52



Implementering- og prosessevalueringen

53

Bidra til å undersøke hvorvidt 
føringene ble etterlevd, men også 
forstå resultatene
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Tiltak for å nå ut til gutter

Tobakk/alkohol/rusmidler

Fysisk aktivitet

Vold og overgrep

Foreldrerollen

Bekymringsfullt fravær

Søvn og søvnvaner

Oppfølging ved behov av sårbare elever

Avdekke psykosomatiske
plager/psykiske lidelser

Skilsmissegrupper

Annet

Åpen dør for elever

Kosthold og skolemåltid

Nettvett

Pubertet/kropp/seksuell helse/overgrep

Psykososialt miljø og livsmestring



Funn fra implementering og prosessevalueringen

54

Helsesykepleierdekningen økte ved tiltaksskolene, 10-14 prosentpoeng 
høyere enn kontrollskolene

Noe utskiftning av helsesykepleiere underveis. Flere virket både ved 
tiltaks- og kontrollskoler og en del dekket også flere enn to tiltaksskoler

Implementeringsstøtten benyttet, om enn i varierende grad

Aktiviteter innenfor rammene til retningslinjer for skolehelsetjenesten, en 
kombinasjon av gruppe- og universelle tiltak



Helsesykepleiers rolle og flerfaglig samarbeid med 
skolen

55



Helsesykepleiers rolle og samarbeid med skolen

56

Helsesykepleiers kompetanse og tilstedeværelse er høyt verdsatt blant 
lærere og rektorer

Helsesykepleier er involvert i samarbeid om det psykososiale miljøet på 
gruppe og skolenivå

Helsesykepleier bruker mye tid på enkeltelever og enkle 
undervisningsopplegg om helserelaterte tema

Kapasitet, tilgjengelighet og kontorplassering er faktorer som ser ut til å 
kunne påvirke samarbeidet
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Samarbeid, kontinuitet og struktur – hva er utfordringene? 

Ulik organisering og sektortilhørighet?

Betydningen av personlige relasjoner?

Taushetsplikten?

Involvering av helsesykepleier?

Individrettet arbeid? 

58



Forankring av samarbeidet

59



Eksempel: Kommunal forankring av samarbeidet

Intensjonsavtaler/strategier/handlingsplaner for samarbeidet
– Angir retning for kommunens ønsker og tanker om flerfaglig og tverrfaglig samarbeid

– Bidrar til at samarbeidet blir mindre personavhengig og til mer likt tilbud på skolene

Implementering av handlingsplaner for samarbeid krever:
– tydelig formål og hovedoppgaver

– involvering av de som skal gjennomføre/etterleve planene

– avklaring av forventninger hos aktørene

– møtepunkter for aktørene

Et konkret eksempel på utfordringer med samarbeid på tvers av 
sektorer, er at de to ulike tjenestene opererer med ulike 
planleggingssykluser. 

60



Hva var konklusjonen igjen? 

Økningen førte ikke til bedre læringsmiljø, redusert fravær eller bedre læringsresultater i 
gjennomsnitt. 

Betyr ikke at helsesykepleier ikke spiller en viktig rolle i skolen
– Tilgjengelighet og lavterskeltilbud
– Representerer noe annet i skolekonteksten

Samarbeidet er i stor grad forenlig med det litteraturen viser til som et godt fundament for 
et fungerende flerfaglig samarbeid.

Samtidig relativt store variasjoner i hvordan dette foregår i praksis, hvor spesielt 
forankringen oppover i de to sektorene ser ut til å variere

Gode strukturer og bredere forankring kan bidra til at samarbeidet mellom skole og 
skolehelsetjeneste blir mindre personavhengig
– Særlig nyttig når det skal etableres nye relasjoner og samarbeid på den enkelte skole

61



Noen avsluttende refleksjoner…

62

Er utfordringene som ble 
identifisert relevante for dette 
prosjektet?

Bevissthet rundt forskjellene 
på flerfaglighet, tverrfaglighet 
og tverrprofesjonalitet –
nyttige for profesjonsutøvere? 

Bør vordende 
profesjonsutøvere trene på 
dette i studiet sitt?



63NTNU Samfunnsforskning   |   Trondheim   |   samforsk.no

SAMARBEID SKOLE-HJEM 

Beate Hygen og Odd Morten Mjøen
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Bakgrunn

Barn som ble karakterisert som «sårbare» skulle ha mulighet til å være på skolen mens de 
andre elevene fikk hjemmeundervisning:

- Barn med spesialpedagogiske behov som
• Lærevansker
• Nevrologiske vansker (f.eks. ADHD)
• Hørsels- og synsnedsetteser
• Vanskelig familiesituasjon
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Gjennomsnittlig andel elever som fikk undervisning fysisk på skolen

Gruppa «sårbare» elever ble estimert 
til 20%, men bare 5,8% fikk tilbud om å 
være på skolen. 

Av elevene som fikk tilbud på skolen 
var bare 1.3 % elever med behov for 
spesialundervisning.

(Caspersen et al. 2021 
s. 113)
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Undervisningstilbud for barn med behov for tilrettelegging under nedstengingen

Av elever med behov for 
spesialundervisning:

- 18% Ingen undervisning

- 7 % Deltatt utenfor hjemmet

- 21 % delvis deltatt utenfor 
hjemmet

- 55% nettbasert 
hjemmeundervisning

(Caspersen et al. 2021 
s.114)
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Bakgrunn

• Spørsmål vi stilte oss 

- Elever med behov for spesialundervisning kan betraktes som spesielt sårbare

- Hvilken individuell oppfølging fikk elever med tilretteleggingsbehov under 
nedstengingen?

- Var foreldrenes behov for hjelp og assistanse fra skolen avhengig av barnets behov?

- Måtte foreldre til denne gruppen elever måtte yte en større innsats i barnets 
opplæring?

• Vi har undersøkt hvilke faktorer som kan påvirke foreldrenes fornøydhet med tilbudet 
fra skolen i perioden skolene var stengt under pandemien 
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Gjennomføring

• PERIODE: aug-nov 2020

• Spørreundersøkelse

• Målgruppe: foreldre til barn med vedtak 
om spesialundervisning

• Hele undersøkelsen: 
• før-under-etter lockdown

- Vi så kun på hvordan det var
under lockdown
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Deltagere/utvalg

• Hele studien: 755

• Analyseutvalget: 476 (88.6% kvinner)

• 66% gutter

• 1-4 klasse: 21%

• 5-7: 41%

• 8-10: 25%

• Resten VGS
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Måleinstrumenter

• Fornøydhet med skolen under nedstengning (1= ikke fornøyd i det hele tatt-6= veldig 

fornøyd)

• Kommunikasjon med skolen (5 spørsmål: hvor lett var det å komme i kontakt med 

skolen, hvordan de opplevde kommunikasjonen (1= helt enig - 5=helt uenig). Total skala.

• Veiledning fra skolen (mtp hvordan foreldre kunne bistå med lekser 1= helt uenig – 5= 

helt enig)
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Måleinstrumenter

• Oppfølging av barnet: 3 spørsmål, 

- hvor ofte barnet hadde kontakt med lærer under nedstengning, 

- hvor mange timer spesped før nedstengning

- hvor mange timer spesped etter nedstengning

• Barnets vansker: 1=mild – 5= alvorlig

• Familieklima: Målt med FAD, 12 spørsmål (uttrykker følelser, hvordan man aksepterer hverandre, 
håndtering av beslutninger). 1= enig, 4=uenig. Høy skåre indikerer dårligere klimahvor mange 
timer spesped før nedstengning

• SES: 2 spørsmål, foreldres utdanning og familiens inntekt. 
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RESULTATER

Fornøydhet med skolen var positivt korrelert med 
veiledning, kommunikasjon, hvor ofte det var lærer-
barn kontakt, timer spesped under nedstengning.
Neg korr: barnets vansker, familieklima (dårligere),  
timer spesped før nedstengning.

• foreldre var ikke så 
fornøyd, 

• de opplevde ikke så 
god veiledning.

• mer fornøyde med 
kommunikasjonen 
mellom hjem-skole
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RESULTATER (multivariat regresjon innen SEM rammeverk

• Sterkest: kommunikasjon mellom foreldre og skole
• Hvor ofte lærer var i kontakt med barnet
• Foreldreveiledning
• Antall timer spesped under nedstengning
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Hva er det å samarbeide?

Ulik forståelsen av 
hva samarbeid er 

•Foreldre er en 
heterogen gruppe

•Lærerne har samme 
utdanningsbakgrunn
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Skole-hjem-samarbeidet skal 

bygge bro mellom skole og hjem forståelsesmessig og sosialt

serviceinstitusjonen skolen være et ledd i en forbrukerstrategi, der foreldrene skal ha mulighet til å få 
innflytelse på varen, deres barns læring

fungere som et middel til å forberede elevens læring og rette atferd

Sikrer foreldres/foresattes medansvar i skolen

(Ravn, 
2007)
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Arbeidsdeling i samarbeidet

• Sørger for det praktiske (Kaffe og 
kaker, lekeplassen)

• Har ansvar for oppdragelse
Foreldre 

• Sørger for det pedagogiske

• Har ansvar for innlæring av 
kunnskaper

Lærerne 
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En forutsetning for samarbeid er god 
kommunikasjon



Sett dere sammen med noen 
dere ikke satt sammen med før 

lunsj!

Starter opp igjen 12.40



PPT og endringer utenfra
– hva blir rollen i det tverrfaglige
samarbeidet? 

Tett på-samling

Trondheim

3. februar 2023

Torill Moen

NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring





Omfang spesialundervisning 

Skoleår Elever totalt Elever 
m/spesialundervisning

Andel elever
m/spesialundervisning

2007/2008 618 589 41 096 6.6%

2008/2009 616 139 44 525 7.2%

2009/2010 615 927 48 470 7.9%

2010/2011 615 973 51 853 8.4%

2011/2012 614 413 52 972 8.6%

2012/2013 614 894 52 723 8.6%

2013/2014 615 327 50 977 8.3%

2014/2015

2015/2016

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

618 996

623 755

636 350

636 258

635 497

634 674

636 934

49 672

49 258

49 755

48 993

48 684

49 246

49 814

8.1%

7.9%

7,8%

7.7%

7.7%

7.8%

7.8%



Demokratiske prosesser…

 Nordahl et al (2018) Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen 

for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

 Meld. St. 6 (2019-20) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i 

barnehage, skole og SFO

 NOU 2019: 23 Ny opplæringslov



NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

 I forslag til ny opplæringslov

 Begrepsendringer

Fra tilpasset opplæring til universell opplæring

Fra spesialundervisning til individuelt tilrettelagt opplæring

 PPT sakkyndig instans

 PPT bidrar til hjelp med kompetanse og organisasjonsutvikling, med tanke på 

allmennforebygging



Noen formuleringer i NOU 19:23

 Utvalget foreslår også en utvidelse av mandatet til den pedagogisk-psykologiske 

tjenesten (PP-tjenesten), slik at tjenestens arbeid ikke bare skal rette seg mot den 

enkelte med «særlege behov», men i større grad også mot å hjelpe kommunene og 

fylkeskommunene i den universelle opplæringen (s.22)

 å myndiggjøre PP-tjenesten som en samhandlende faginstans i skolen og styrke 

deres mandat for å bidra i skolenes kompetanse- og organisasjonsutvikling (s.131)

 PP-tjenesten får frigjort tid fra å skrive sakkyndige vurderinger til i større grad å 

være skolens samarbeidspartner, både med å gjøre en forebyggende innsats og 

med å gi råd og foreslå løsninger når utfordringer oppstår (s.283)

 … kan PP-tjenesten frigjøre tid fra å skrive sakkyndige vurderinger til å jobbe 

forebyggende ved å hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling og gi råd til skolene (s.364) 

 Mm mm



 Utvalget foreslår også en utvidelse av mandatet til den pedagogisk-

psykologiske tjenesten (PP-tjenesten), slik at tjenestens arbeid ikke bare skal 

rette seg mot den enkelte med «særlege behov», men i større grad også 

mot å hjelpe kommunene og fylkeskommunene i den universelle 

opplæringen (s.20)

Universell opplæring (tilpasset opplæring)

Ordinær undervisning Individuelt tilrettelagt opplæring 

(Spesialundervisning) 



Hva sier PP-rådgivere selv om rollen?

 Kvalitativ intervjustudie av 6 norske og 6 danske pp-rådgivere. 2020. 180 sider 

transkribert datamateriale.

 Hvordan reflekterer danske og norske PP-medarbejdere over arbejdsvilkår og 

udviklingstendenser inden for deres arbejdsfelt?

 Forventningsuoverensstemmelser

 Omverdensstyret

 (Szulevicz & Moen, 2021).



Hva sier PP-rådgivere selv om rollen? 

Forts.

 Nasjonal utenfrastyring

 Kommunal utenfrastyring

 Brukerutenfrastyring

 Både danske og norske pp-rådgvere opplever utenfrastyring på de tre nivåene.

 Hva med PPTs faglighet???

(Moen & Szulevicz, 2022)



Hvilke mulige utfordringer representerer 

ny opplæringslov

 Den nye loven får stor «autoritet»

Tidstyv i PPT-hverdagen?

Mye fokus på det juridiske (og ikke det pedagogisk-psykologiske)?

 Utfordringer knyttet til sakkyndighetsarbeidet

Se barnet-i-systemet (se barnet-i-kontekst), dvs helhetlig utredning?

Helhetlig utredningsmateriell?

mm

 Utfordringer knyttet til kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Få innpass i skoler og barnehager

Kunnskap om organisasjonsutvikling (NB!)

Substansiv kunnskap?



Tverrfaglig samarbeid

 Samhandling

 Samordning

Handler om koordinering av tjenester

Struktur, systemer, tid, rutiner, tilrettelegginger, innkalling, referat…

Er tuftet på posisjoner (med tilhørende kompetanse)

Kan være tverretatlig  og/eller tverrfaglig

 Samarbeid

Felles forståelse av mål og hensikt med møtet

Relevant kunnskap og kompetanse 

Oppmerksomst nærvær hvor den enkelte er engasjert, åpen  bidrar selv og lytter til de 

andre 

Utvikler felles forståelse av en gitt problemstilling (som så danner grunnlag for 

tiltak)



Tverrfaglig samarbeid forts.

 Kvaliteten på samordning avhenger av systemer og strukturer

 Kvaliteten på samarbeidet avhenger av menneskene som deltar

I hht Habermas (2005), to typer (samarbeids)møter

møter som strategisk handling

møter som kommunikativ handling



Tverrfaglig samarbeid forts.

 Teorien om kommunikativ handling bygger på grunnleggende demokratiske 

prinsipper som

 Deltakelse

Medvirkning

 Innvirkning/påvirkning

 Likeverd

Maktfrihet 

 Respekt for ulikheter



Tverrfaglig samarbeid forts

 Med begrepet deliberasjon (Habermas, 1984, 1987) blir teorien om kommunikativ

handling ytterligere konkretisert:

 I deliberative prosesserer det sentralt at alle parter gir informasjon, presenterer 

sitt syn og argumenterer for sitt syn og ståsted. Videre må deltakerne lytte når 

andre gjør rede for sitt syn og sitt perspektiv. Det å lytte er vesentlig, men ikke 

tilstrekkelig i seg selv. Deltakerne må også være åpne for å la seg 

«overbevise» av andre perspektiver.

Målet er at alle «stemmer» blir hørt og forstått, og at man på den 

bakgrunn(helst) forhandler seg frem til en felles forståelse 

 (Tveit, under trykking)



Tverrfaglig samarbeid forts.

 Deliberasjon innebærer at alle deltakere har mulighet til å gi informasjon og argumentere 

for sitt syn. 

 Alle lytter til hverandre og er åpne for å endre mening hvis de blir overbevist av de andres 

argumenter. 

 Det er en maktfri samtale basert på respekt. 

 Målet er at en skal komme til en felles forståelse der det beste argumentet ligger til grunn 

for eventuelle avgjørelser 

 (Tveit, under trykking) 



Tverrfaglig samarbeid forts.

 Tar man utgangspunkt i det faktum at kvaliteten på samarbeidet avhenger av 

menneskene som er involvert, samt begrepet deliberasjon, innebærer det å 

 Være oppmerksomt tilstede

 Lytte åpent og fordomsfritt

 Prøve å forstå den/de andre

 Bekrefte og vise respekt

 Være undrende

 Uttrykke egen kompetanse, eget syn, eget perspektiv

 Være aktivt med i en forhandlingsprosess som sikter på felles forståelse



Foreldre
Kontaktlærer

Spesialpedagog

Rektor

PP-rådgiver

Lege

BUP



Hva kan PPT/PP-rådgiveren bidra med i 

tverrfaglige møter?

 Kunnskap om læring og utvikling

 Kunnskap om hva som fremmer ev hemmer læring

 Kunnskap om læreres og læringsmiljøets betydning for læring

 Kunnskap om at oppmerksomheten rettes mot både ordinær undervisning og 

spesialundervisning (individuelt til rettelagt opplæring)

Vær bevisst eget fagområde.

Uttrykke eget fagområde.

Lytt til de andres innspill.



… men jeg tenker at vi opplever 

arbeidet vårt som meningsfullt da.

Ja, så er det å tørre å være lojal mot 

barnet da.

Dette her å tørre å være – at 

lojaliteten vår ligger til barnet. For 

det krever jo noe av oss. At vi holder 

barna først!
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Diskusjon 2
Hva skal til for å få  likeverdighet i roller, 
anerkjennelse og deliberasjon i det tverrfaglige 
arbeidet?
Ta utgangspunkt i Tett på-modellen

15 minutter diskusjon ved bordene – last opp 
svar på padlet via qr eller lenke

https://padlet.com/joakim_caspers1/tverrfaglig



Diskusjon 3
Hva er viktig for dere fremover i Tett 
på-piloten?

15 minutter diskusjon ved bordene 
– last opp tanker på padlet via qr
eller lenke

https://padlet.com/joakim_caspers1
/veienvidere



Samarbeid rundt eleven – hvorfor det?

Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør
3. februar 2023

Foto: Trondheim kommune; Janko Ferlich, Unsplash og Scott Webb, Unsplash



Samarbeid rundt eleven – hvorfor det?

● Jo, fordi innbyggerne våre ikke lever sine liv ut fra en kommunes 

organisasjonskart!

● Jo, fordi vi ikke kan nå målene for det enkelte tjenesteområdet uten at vi 

samarbeider med andre!





Å trene på å ta andres perspektiv

Sentrale egenskaper: Akseptere og anerkjenne 



Vi må vite hva som er 
behovet før vi kan 
vite hva som er riktig 
løsning



Sammen skaper vi Trondheim!



https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/samarbeid-om-tjenester-til-barn-unge-og-deres-familier

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/samarbeid-om-tjenester-til-barn-unge-og-deres-familier


Vi kan bare nå målene i reformen 
gjennom endringer i hele 
oppvekstsektoren i kommunene

Barnevernsreformen
– en oppvekstreform

Grunnpilarer i reformen:
• Forebygging og tidlig innsats
• Helhetlig tjenestetilbud
• Samarbeid på tvers av sektorer
• God ledelse og styring
• Samarbeid på tvers av 

kommuner og med Bufetat



«Samtidig er det et mindretall av skoleeierne som 
sier at de har rutiner eller planer for å sikre 
sammenheng i arbeidsmåter eller læringsinnhold 
mellom barnehage og skole. Det er færrest blant 
de største kommunene som sier at de har slike 
rutiner eller planer.»

«Hva er viktig at barna har med seg fra 
barnehagen? 
Skolelederne legger absolutt størst vekt på at 
barna har sosial kompetanse og selvstendighet 
med seg fra barnehagen. Språklige ferdigheter 
trekkes også frem som viktig av mange, mens det 
er svært få som mener at kjennskap til tall, 
mengder og former, bokstaver og lesing eller 
ferdigheter i bruk av digitale verktøy er viktig.» 



(Overland, 2015)



Kilde: Lillehammer kommune (2014), https://brage.inn.no/inn-

xmlui/bitstream/handle/11250/2379710/Med%20rom%20for%20alle

_opprettet.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/2379710/Med rom for alle_opprettet.pdf?sequence=1&isAllowed=y




Illustrasjon: naturfag.no 



PPT legger føringer for praksis i barnehager og skoler

● Siden PPT er barnehagens og skolens rådgivende instans med hensyn til spesialpedagogisk 

hjelp og spesialundervisning, vil tjenestens kunnskapsperspektiv kunne legge premisser 

for hva barnehagen og skolen legger vekt på i sin inkluderende praksis i møte med barn.

● PPT har en viktig rolle i arbeidet med å bistå barnehagen og skolen i å forstå barnets 

utfordringer og utforme en utviklingsfremmende og inkluderende pedagogisk praksis. 

● Gjennom sin veiledning og utredningen i sakkyndig vurdering legger PPT sterke føringer 

for synet på barn, barns vansker og premisser for det spesialpedagogiske tilbudet. 

● «Bakkebyråkrater» (Lipsky 1980): Representerer brukeren overfor systemet, og systemet 

overfor brukeren.



Faglig skjønn

● Stort rom for bruk av skjønn for «bakkebyråkratene» i PPT.

● Strukturelt («discretion») skjønn kan forstås som et handlingsrom for 

beslutninger som ikke er bestemt på forhånd, men underlagt gitte 

standarder (Grimen & Molander 2008).

● Smultringteorien (Ronald Dworkin 1977): Skjønnsutøvelse, som hullet i 

en smultring, eksisterer bare som et område skapt av et 

omkringliggende belte av avgrensninger.

● For PP-tjenesten vil dette være gjeldende da den forholder seg til et 

mandat som står i lovverket, veiledere og kriterier for tjenesten,  maler 

m.m.

Min påstand: Det mest krevende er vurderingene rundt utbytte av det ordinære tilbudet.



Hva hemmer implementeringen av systemrettet 
arbeid i PPT? (Ogden 2015, Fylling 2015)

• Kompetanse: Legger ofte mest vekt på strategier vi er trygge på rent faglig

• Manglende tid: Individrettet arbeid tar ofte det meste av tiden og kapasiteten, og er mest 
etterspurt

• Individuell rett får forrang; en kan ikke sette til side sakkyndighetsarbeid knyttet til 
enkeltelever – sterkt lovverk og forventninger fra foresatte og skolene

• Samarbeidsformer mellom skoler og PP-tjenesten: Har ofte vært preget av skolens behov for 
innsats overfor enkeltelever, samtidig som skoler ikke nødvendigvis ønsker PPT inn på 
systemnivå

• Legitimitet og troverdighet: Hvis tiltakene ikke hjelper lærere med å løse problemene de søker 
hjelp for

• Endring utløser motstand i skolen: Nye mål, oppgaver og rutiner kan oppfattes som en trussel 
mot rådende kultur, fag, identitet og tradisjon

• Posisjonering: Variabelt i hvilken grad PP-tjenesten får delta som en sentral aktør i 
skoleutviklingen, for eksempel ved å inkludere PP-tjenesten i kommunale ledergrupper



Se etter alternativer
(Gray, 2016)

Tett på-piloten er ikke 
et mål i seg selv, men 
en forskningsbasert 
måte å arbeide 
systematisk på når 
endringer kommer!



Takk for oppmerksomheten!

lasse.arntsen@trondheim.kommune.no

mailto:lasse.arntsen@trondheim.kommune.no


Takk for i dag ☺
Dilemmaer og 
erfaringer med 
vekt på tverrfaglig 
arbeid

Trondheim Januar 
2023

www.geminioppink.no/tettpaa
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