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Sammendrag 
Tittel  

Svaksynte elever i videregående skole - deres opplevelse av tilrettelegging 

Bakgrunn 

Svaksynte elever i videregående skole er en liten og lavfrekvent gruppe. Elever som er 

svaksynte kan ofte kompensere godt for sin synshemning, og andre kan derfor tro at de er 

mindre synshemmede enn de egentlig er. Likevel trenger disse elevene synshjelpemidler og 

god tilrettelegging for å få godt utbytte av ordinær undervisning. Spørsmålet er om svaksynte 

elever i videregående får tilretteleggingen de har behov for? 

Problemstilling 

Hvordan opplever svaksynte elever i videregående skole synspedagogens behovsbeskrivelse 

og anbefaling om tilrettelegging, og hvordan opplever de at egenopplevde behov er ivaretatt? 

Metode  

Undersøkelsen tar utgangspunkt i kvalitativ forskningsmetode, og problemstillingen ble 

undersøkt med semistrukturert forskningsintervju. Det endelige utvalget besto av fire 

svaksynte elever uten kjente tilleggsvansker med visus lik eller dårligere enn 0,3. Intervjuene 

med tatt opp på lyd og senere transkribert. Analysen ble gjort ved meningsfortetning og 

kategorisering ved hjelp av analyseverktøyet Nvivo. Presentasjonen av analysen er gjort med 

utgangspunkt i Kvale og Brinkmanns tre fortolkningskontekster (2009): Selvforståelse, kritisk 

forståelse basert på sunn fornuft og teoretisk forståelse.  

Resultater og konklusjon 

Undersøkelsen viste at elevene opplevde at egne behov i stor grad stemte overens med det 

som var beskrevet i de synspedagogiske rapportene. Noen uttrykte at de ikke lenger hadde 

behov for hjelpemidler. Mange av anbefalingene om tilrettelegging var fulgt opp på skolene. 

Tilrettelegging som i stor grad fungerte, var blant annet organisering i form av å legge 

undervisning til et fast klasserom, oppmerking og metodisk tilrettelegging i ordinær, teoretisk 

klasseromsundervisning. Belysning og praktiske og visuelle fag var i mindre grad lagt til rette 

for elevenes behov. Elevene opplevde stort sett å bli hørt når de uttrykte sine behov for 

tilrettelegging og følte seg godt ivaretatt. Enkelte beskrev imidlertid at de opplevde det som 
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masete å måtte be flere ganger, og kunne velge å la være av den grunn. Derfor ble 

tilrettelegging som ikke fungerte heller ikke forbedret, fordi elevene sluttet å si fra. 

Elevene uttrykte at det stort sett var egeninnsats som var kilde til gode resultater. De beskrev 

egne mestringsopplevelser gjennom gode resultater i idrett, i skolearbeid eller når de deltok i 

aktiviteter som ikke var forventet av dem som svaksynte. En informant uttrykte at for dårlig 

eller ingen tilrettelegging hadde påvirket skoleresultater og motivasjonen i negativ retning. 

Elevenes ønske om normalisering kunne dessuten være en av hovedgrunnene til at de i 

enkelte situasjoner valgte å ikke benytte seg av tilrettelegging eller hjelpemidler. Elevenes 

tanker om hva de andre i klassen tenkte om dem så ut til å spille inn på disse valgene. De ville 

at tilrettelegging skulle skje diskret. De ønsket ikke å tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet 

ved å bruke hjelpemidler. Forflytning mellom hovedklasserom og andre undervisningssteder 

så også ut til å være en trussel mot god tilrettelegging, fordi elevene ofte valgte å ikke ta med 

seg hjelpemidlene.  
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Forord 
Arbeidet med denne masteroppgaven har gjort meg mange erfaringer rikere. Jeg fått mer 

kunnskap om en gruppe mennesker jeg tidligere har jobbet lite med. Møtet med informantene 

har åpnet øynene mine for hvordan det kan oppleves å være ungdom og svaksynt i skolen og 

disse erfaringene vil helt sikkert påvirke mitt arbeid som synspedagog i framtiden. En stor 

takk må rettes til informantene, som er en flott gruppe ungdommer som tok seg tid til å dele 

litt av sin hverdag med meg. En stor takk går også til min veileder, Hanne Marie Høybråten 

Sigstad, for god og nyttig veiledning underveis.  

Jeg vil også takke arbeidsplassen min, Huseby kompetansesenter, som har lagt forholdene til 

rette for oss studenter. Jeg har vært så heldig å kunne «lære ved å gjøre» underveis i 

masterstudiene. Av mine kolleger vil jeg særlig takke Anne Marit Arnegaard og Sissel Helen 

Undem for hjelp underveis. Denne prosessen har vært spennende, men til tider krevende. Til 

Tone Larssen, som stilte opp med gode råd da jeg møtte veggen: Tusen takk for uvurderlig 

hjelp. Takk også til Ingvild Tove Gauslaa på biblioteket som har vært behjelpelig med å finne 

bøker og artikler. Takk til øvrige kolleger på Huseby for all hjelp, motivasjon og gode råd jeg 

har fått hver dag på jobb. 

Nå ser jeg fram til å jobbe videre som synspedagog og lære mer om dette fagfeltet. 

Synspedagogikk kan virke som et lite fagfelt for noen, men som jeg har fått erfare, er det 

uendelig stort og jeg har fortsatt mye å lære. En av inspirasjonskildene til at jeg valgte å 

studere synspedagogikk, er min tante, Bente Kristiansen. Tusen takk for alle gode råd. 

Til slutt vil jeg takke alle nære og kjære for oppmuntring og støtte underveis. 

Endelig i mål! 

 

Oslo, juni 2012 

Ida Stene 
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1 Innledning 
Hvordan var tiden på videregående skole for deg? Hva er det du husker best fra disse 

ungdomsårene? Jeg husker det som en befriende følelse å starte på videregående. Jeg fikk 

velge den linjen som passet best for meg, og jeg kunne fritt velge de fagene som jeg fant mest 

interessante. Jeg fikk større ansvar for egen læring. Skolen var stor, med mange elever. I 

begynnelsen var det litt skummelt og veldig spennende. Jeg husker disse årene med glede. Jeg 

har mange gode minner og venner for livet.  

For elevene i videregående opplæring i 2012 er situasjonen litt annerledes enn for ti år siden. 

Dagens samfunn blir stadig mer visuelt basert. Det benyttes stadig flere bildemedier, man 

eksponeres for små skjermer, touchskjermer og komplisert visuell informasjon. For personer 

med synshemning kan dette by på utfordringer. De har ikke samme mulighet til å nyttiggjøre 

seg visuell informasjon eller til å være aktive og effektive deltakere i visuell kommunikasjon 

(Larssen og Wilhelmsen, 2008). Mange små og store utfordringer, kan til sammen utgjøre 

større hindringer i hverdagen til en person med synshemning.  

Slike utfordringer møter synshemmede også i skolen, på tross av at det stilles krav til 

universell utforming og tilgjengelighet for alle (Opplæringsloven, 1998). De må være 

forberedt på å møte en rekke hindringer i skolen som normaltseende elever slipper å reflektere 

over. Kravene til arbeidsmengde, selvstendighet og resultater øker jo lengre opp i 

skolegangen man kommer. For alle elever er det en stor overgang å bli ferdig med 

ungdomsskolen og starte på videregående skole. Man kan velge hvilken linje man skal gå på 

etter hva man interesserer seg for, og veien til voksenlivet stakes ut. For elever med 

synshemning er dette valget også avhengig av om linjen på videregående skole er egnet med 

tanke på den synshemningen de har.  

1.1 Bakgrunn for valg av problemstilling 
På bakgrunn av dette er jeg interessert i å undersøke hvordan svaksynte elever opplever 

hverdagen i videregående opplæring. I det elever starter på videregående, får de et større 

ansvar for egen læring.  Elevene bytter ofte klasserom og klasser og lærere, avhengig av 

hvilke fag de velger. Kontakten mellom skole og hjem avtar etter hvert som elevene blir eldre 

og de skal lære seg å bli mer selvstendig. Jeg er interessert i hvordan moderate og sterkt 
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svaksynte elever i videregående opplever denne skoledagen. Er det slik at behovet de har for 

tilrettelegging blir ivaretatt?   

Svaksynte elever uten nevneverdige tilleggsvansker utgjør en svært lavfrekvent gruppe med 

få, kanskje færre enn en elev på hver skole. Elever som er svaksynte kan ofte kompensere 

godt for sin synshemning, og andre kan derfor tro at de er mindre synshemmede enn det de 

egentlig er. Svaksynte elever uten tilleggsvansker er ofte vurdert til å ha godt utbytte av 

ordinær undervisning i videregående. Disse elevene kan se ut til å fungere ganske godt i 

ordinær undervisning, men trenger likevel synspedagogisk tilrettelegging og synshjelpemidler 

for å kunne fungere godt i skolehverdagen.  

I følge Opplæringsloven (1998) §1.1-1.3 skal skolen gi tilpasset opplæring til alle elever. I 

Opplæringslovens § 3-10 står det: «Sterkt svaksynte og blinde elever har rett til nødvendig 

opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av tekniske hjelpemiddel. Elevene har også rett på 

opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet.» Mange elever som 

er svaksynte, er elever som befinner seg i en gråsone. De kan være vurdert til å ikke ha krav 

på spesialundervisning, men de vil likevel ha spesielle behov for tilrettelegging i den ordinære 

undervisningen. Lærerne har ansvar for at elevene får mulighet til å bruke sine hjelpemidler i 

sin undervisning, men blir dette gjort i praksis? Et interessant tema for meg er hvordan 

tilrettelegging arter seg i praksis for svaksynte elever i ordinær undervisning. 

Statpeds kompetansesentra gir synspedagogisk veiledning til svaksynte og sterkt svaksynte 

elever i videregående. Mange av elevene har vært innom et kompetansesenter med utredning 

av synsfunksjon eller vært på kurs, for øvrig skjer oppfølgingen og rådgivningen ute på 

skolene. Synspedagogene gjør befaringer på skolene med tanke på fysisk tilrettelegging, 

synspedagogisk utredning og gjennomfører veiledningsmøter med skolen. Dette arbeidet er 

ofte skriftlig dokumentert i form av synspedagogisk rapport. Det man vet lite om, er hvordan 

disse rapportene med behovsbeskrivelser og anbefalinger om tilrettelegging blir mottatt og 

brukt. Hva skjer når skolen overtar ansvaret for den oppfølgingen? Forhåpentligvis er det en 

god sammenheng mellom synsfunksjon, behovsbeskrivelse og anbefaling om tilrettelegging 

fra synspedagogen, men i blant kan det hende eleven selv ikke ønsker denne tilretteleggingen 

av ulike årsaker. Dette er et interessant tema som kan gjelde svaksynte elever i videregående 

og dette var noe av det jeg primært ønsket å undersøke.   
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1.2 Problemstilling 
Synspedagogenes arbeid består mye av rådgivning til brukere, skoler, barnehager, foreldre og 

fagpersoner. Det skrives mange synspedagogiske rapporter, som ofte inneholder beskrivelser 

av synsfunksjon og anbefalinger om tilrettelegging i tilknytning til brukerens praktiske 

hverdag. Jeg ønsket å undersøke hvordan disse rapportene oppleves av brukere og hvordan 

tilrådingen blir gjennomført i praksis. Dermed ble problemstillingen todelt. Jeg ønsket å finne 

ut om den synspedagogiske behovsbeskrivelsen stemmer overens med elevens egne 

opplevelser av behov om tilrettelegging. Jeg ønsket også å finne ut hvordan elevene opplevde 

at de var ivaretatt i skolehverdagen med tanke på tilrettelegging og om tilrådingen fra 

synspedagogen var fulgt. I dette lå det også en forutsetning om at eleven hadde hatt mulighet 

til å fortelle om sine behov og hvordan de opplevde å be om tilrettelegging. Problemstillingen 

ble derfor som følger:  

Hvordan opplever svaksynte elever i videregående skole synspedagogens 

behovsbeskrivelse og anbefaling om tilrettelegging, og hvordan opplever de at 

egenopplevde behov blir ivaretatt? 

Vektleggingen av de to delkomponentene i problemstillingen ble omvendt i analysen, da 

delen om egenopplevde behov trådte frem som en større del enn opplevelsen av 

synspedagogens beskrivelse. Dette er nærmere forklart i kapittel 4. I tillegg ønsket jeg å se på 

elevenes opplevelse av mestring og motivasjon, fordi jeg mener dette er knyttet tett opp til 

konsekvensen av tilrettelegging: Én hensikt med tilrettelegging bør være å fremme mestring. 

Forskningsspørsmål som skulle være til hjelp med å finne svar på denne problemstillingen 

var: 

• Hvordan opplever elevene sin skolehverdag? 

• Hvordan beskriver elevene sine behov for tilrettelegging? 

• På hvilken måte opplever elevene å bli hørt av lærere og andre på skolen? 

• Hvordan opplever elevene at anbefalingene i den synspedagogiske rapporten stemmer 

overens med sine behov? 
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• På hvilken måte har elevenes tilrettelegging sammenheng med mestringsfølelse og 

motivasjon? 

Jeg valgte å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene ved en kvalitativ 

intervjuundersøkelse av fire svaksynte elever i videregående skole.  

1.3 Forutsetninger og førforståelse 
Jeg er utdannet allmennlærer og har studert spesialpedagogikk med fordypning i 

synspedagogikk siden 2009. Fra august 2010 har jeg jobbet på Huseby kompetansesenter med 

utredning av synsfunksjon hos personer med synshemning sammen med et tverrfaglig team. 

Jeg har hovedsakelig erfaring fra utredning av barn i førskole- og skolealder. Etter å ha møtt 

flere ungdommer med synshemning ved ulike anledninger på Huseby kompetansesenter og 

gjennom praksis i masterutdanningen, har jeg blitt særlig interessert i svaksynte elever i 

videregående skole og hvordan deres skolehverdag arter seg.  

Selv om jeg ikke har jobbet direkte med svaksynte elever i videregående, hadde jeg en 

forventning om hvilke mulige svar jeg kunne komme til å finne av resultater etter 

undersøkelsen. En av forventningene gjaldt elevenes eget ønske om tilrettelegging, 

sammenlignet med den synspedagogiske rapportens behovsbeskrivelse og anbefaling: Jeg 

forventet her å finne at elevene ønsket mindre tilrettelegging. Forventningen om dette funnet 

var basert på inntrykket av at elever i videregående skole ikke ønsker å skille seg ut fra 

mengden og ikke benytte seg av all anbefalt tilrettelegging, da dette ville kunne understreke 

deres «annerledeshet». Dette har vært en problemstilling som stadig har dukket opp i min jobb 

på Huseby kompetansesenter i forbindelse med unge svaksynte. Dermed forventet jeg å finne 

at informantene til en viss grad ville bestemme selv om enkelte tilretteleggingstiltak skulle 

gjennomføres eller ikke. 

I tillegg forventet jeg å finne at elevene ikke fikk alt av den anbefalte tilretteleggingen på 

grunn av utfordringer, blant annet knyttet til skolens organisering. Dette fordi skolehverdagen 

i videregående skole ofte er organisert med bytte av klasser og fag, forflytninger og mange 

lærere involvert.  
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1.4 Begrepsavklaring 
Det kan være nødvendig å definere noen sentrale begreper som benyttes i oppgaven.  

Med tilrettelegging mener jeg fysisk tilrettelegging, som markeringer, plassering i rom, 

belysningsregulering og plass til hjelpemidler. Det gjelder også metodisk og fagspesifikk 

tilrettelegging som digitalisering av skriftlig materiale, forstørring og ekstra tid til prøver og 

eksamener. Tilretteleggingen som det her tas utgangspunkt i, er basert på anbefalingene om 

tilrettelegging som er beskrevet for den enkelte elev i den synspedagogiske rapporten og 

tilretteleggingen elevene uttrykte behov for.  

Behovsbeskrivelse er uttalelser og anbefaling fra synspedagog som gjelder elevens 

synsfunksjon og konsekvenser av den i skolesituasjonen. Behovsbeskrivelsene som er brukt i 

dette prosjektet er hentet fra den nyeste synspedagogiske rapporten som gjelder elevens 

skolegang i videregående skole eller overgang mellom ungdomsskole og videregående. 

Synspedagog er en yrkesgruppe som ofte er spesialpedagoger med særlig kompetanse på eller 

erfaring med synsvansker. De fleste er utdannede lærere eller førskolelærere. Synspedagog er 

ikke en beskyttet tittel. «En hovedoppgave for synspedagogen er å stimulere for læring, 

utvikling og livsutfoldelse.» (Larssen og Wilhelmsen 2008: s.332). Synspedagoger er gjerne 

ansatt i skoleverket, men man finner dem også i helsevesenet og i private organisasjoner eller 

bedrifter. Synspedagogene som har bistått informantene i dette prosjektet er ansatt i Statped.  

Svaksynte elever er elever som er definert innenfor kategori 1 moderat synssvekkelse og 

kategori 2 alvorlig synssvekkelse av Verdens helseorganisasjon (WHO) sin diagnoseinndeling 

i ICD-10 (KITH, 2011). I denne oppgaven blir personer i begge kategoriene omtalt som 

svaksynte. Mer om dette i kapittel 2.1 om synsfunksjon.  
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1.5 Oppgavens oppbygning 
Hovedkapitlene danner strukturen i oppgaven. I kapittel 1 presenteres innledning og bakgrunn 

for valg av tema. Deretter presenteres problemstilling og begrepsavklaring. 

Kapittel 2: Presenterer teoretisk bakgrunn for oppgaven. Først presenterer jeg bakgrunnsteori 

knyttet til svaksynte: Kort om synsfunksjon, deretter om hjelpemidler og tilrettelegging for 

svaksynte i skolen. Videre presenteres tidligere forskning om elever med synshemning, det å 

være ung og funksjonshemmet, normalisering knyttet til funksjonshemning og til slutt om 

mestring, motivasjon og selvoppfatning.  

Kapittel 3: Redegjør for forskningsmetoden som er benyttet for å undersøke 

problemstillingen. Hvilke grep som er gjort for å sikre validitet og reliabilitet er også drøftet 

her. 

Kapittel 4: Presenterer resultat og diskusjon sammen, organisert etter tema. Jeg presenterer 

først en del om informantenes beskrivelse av egen synsfunksjon og skolehverdag, bruk av 

hjelpemidler og elevenes opplevelse av den synspedagogiske rapporten. Deretter presenterer 

jeg resultatene om tilrettelegging, og videre om mestringsopplevelser. Disse avsnittene blir 

videre satt sammen i en diskusjon om tilretteleggingen påvirkning av mestring og motivasjon. 

Til slutt i dette kapittelet presenteres resultater som omhandler elevenes ønske om 

normalisering og deres beskrivelser om sosiale forhold på skolen. Dette avsluttes med en 

diskusjon.  

Kapittel 5: Drøfter metodiske begrensninger i undersøkelsen. Undersøkelsen blir vurdert med 

et kritisk blikk, der begreper som validitet og reliabilitet tas fram igjen. 

Kapittel 6: Oppsummerer oppgaven og inneholder oppgavens konklusjon. 
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2 Teoretisk bakgrunn 
I dette kapittelet presenteres teori på to plan. Kapitlet innledes med en presentasjon av 

begreper som handler om synsfunksjon, hjelpemidler og tilrettelegging knyttet til elever med 

synshemning. Dette er gjort for å skape et forståelsesgrunnlag for flere begreper og tematikk 

som er brukt videre i denne oppgaven. Videre har jeg redegjort for temaer som er knyttet til 

konsekvenser av å være synshemmet. Tematikk knyttet til det å være ung og 

funksjonshemmet er også belyst, i tillegg til normalisering og sosiale forhold. Til slutt er det 

satt fokus på mestring, motivasjon og selvoppfatning og sammenhengen mellom disse 

begrepene.    

2.1 Synsfunksjon 
Unormale tilstander i øyet, synsbanene eller i hjernen kan forårsake synsvansker(Larssen og 

Wilhelmsen 2008). Noen av disse tilstandene kommer av medfødte skader eller arvelige 

sykdommer, andre påføres gjennom sykdom eller skader senere i livet. Hvordan 

synshemningen arter seg og hvordan den visuelle verden oppleves for den synshemmede, er 

avhengig av hvor sykdommen eller skaden er lokalisert.  

Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt klassifiseringssystem ICD-10 (KITH, 2011) deler 

synshemning inn i kategorier, tre for synssvekkelse (svaksynthet) og tre for blinde. Visus 6/18 

eller dårligere til visus beste øye lik eller bedre enn 6/60 defineres som moderat synssvekkelse 

(kategori 1).  Visus mellom 6/60 og 3/60 eller dårligere defineres som alvorlig synssvekkelse 

(kategori 2). Denne undersøkelsen omfatter elever i både kategori 1 og 2. Selv om 

informantene kan defineres innenfor både moderat synssvekkelse og alvorlig synssvekkelse, 

omtales informantene samlet som svaksynte elever. 

I det følgende presenteres tre av mange komponenter som påvirker en persons samlede 

synsfunksjon. Disse er valgt på bakgrunn av hvilke komponenter man kan forvente å finne 

hos personer med synshemning uten hjernerelaterte tilleggsvansker. De tre komponentene 

omfatter derfor hovedsakelig skader i selve øyet og synsbanene.  
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Visus 

En synshemning kan beskrives med ulike mål, som sier noe om synsfunksjonen. Et av disse 

målene er visus. Visus er et mål for evnen til å oppfatte små detaljer (Bertelsen og Høvding, 

2004). Dette kan måles på ulike måter, tilpasset en persons alder og generelle funksjonsevne 

(Larssen og Wilhelmsen, 2008). Visus uttrykkes ofte som en brøk eller desimaltall, der 

normalt syn benevnes som 1,0. Hvis en person ser symbolene på en bokstavtavle på 3 meters 

avstand, som skal sees på 3 meters avstand, har personen visus 1,0. Hvis personen har en 

visus på 0,3, kan personen se omtrent det samme på 1/3 av avstanden som en normaltseende. 

En person med visus 0,1 kan se det samme på 1 meter som en med normalt syn kan se på 10 

meter. Visus skal alltid oppgis med beste mulige brillekorreksjon (Larssen og Wilhelmsen, 

2008). En persons samlede synsfunksjon er avhengig av flere komponenter enn bare visus. 

Det kan inkludere viktige elementer som synsfelt, lys- og mørkeadaptasjonsevne og fargesans 

(Bertelsen og Høvding, 2004). Derfor har mange personer med synshemning en varierende 

synsfunksjon, avhengig av disse komponentene. To personer med samme visus kan ha ulik 

synsfunksjon. 

Synsfelt 

Synsfeltet er det området man ser når blikket fikseres rett frem og hodet er helt i ro. For 

normaltseende er synsfeltet ca.180 grader til siden, 50 grader oppad og 80 grader nedad. 

(Larssen og Wilhelmsen, 2008). Synsfeltutfall kan arte seg på ulike måter. Synsfeltet kan ha 

flekkvise utfall (skotomer), halvsidige utfall (hemianopsi) eller synsfeltinnskrenkinger 

(Synsfelt, 2012). Synsfeltutfall kan skyldes skader eller sykdom på netthinnen, eller skader 

eller sykdommer i synsbanene i hjernen. Tilstander som kan medføre nedsatt synsfunksjon på 

grunn av synsfeltdefekter, er ulike netthinnesykdommer, som Retinitis Pigmentosa (RP), eller 

skader etter hjerneslag (Bek og Ehlers, 2004; Statped, 2011).  

Lys- og mørkeadaptasjon 

En persons synsfunksjon kan variere etter lysforhold hvis personen har en svekket lys- eller 

mørkeadaptasjonsevne. Lys- og mørkeadaptasjonsevnen handler om øynenes evne til å 

innstille lysfølsomheten til et nivå som tilsvarer belysningsnivået (Bek og Ehlers, 2004). Det 

gjelder for eksempel når man går fra dagslys og inn i et mørkt rom og omvendt. Evne til lys- 

og mørkeadaptasjon har sammenheng med pupillefunksjon eller stav- og tappefunksjonen i 

netthinnen. Synshemmede som har denne type redusert synsfunksjon, kan oppleve det som 
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kan kalles funksjonsnedsettende blending, som reduserer kontrastfølsomhet og detaljsyn 

(Statped, 2011). Skarpt dagslys og sol, blending fra vinduer eller andre lyskilder kan gi 

vanskelige synsforhold, vesentlig ubehag og redusert synsfunksjon. Noen svaksynte med 

lysømfintlighet kan fungere nærmest som blinde når lysforholdene skaper 

blendingsproblemer. Lysømfintlighet kan skyldes flere ulike tilstander, men de vanligste er 

albinisme, Retinitis Pigmentosa (RP), diabetes retinopati, stavdystrofi, nevrologiske skader 

med flere. Ulike lysforhold kan forårsake store forskjeller i en persons synsfunksjon. En 

person som er svaksynt kan ha varierende synsfunksjon, avhengig av omgivelsene. En person 

kan bli testet til å ha visus 0,3 hos øyelegen, men fungere nesten som blind ute i sterkt 

dagslys. Lysømfintlighet kan reguleres med filterbriller som filtrerer ubehagelig lys. 

2.2 Tilrettelegging for svaksynte 
Personer som kommer inn under kategorien moderat eller alvorlig synssvekkelse, og mange 

andre som har synsforstyrrelser som negativt påvirker lesing eller orientering, vil ha behov for 

synspedagogisk metodikk og opplæring. For å kunne tilrettelegge så godt som mulig, er det 

nødvendig å ha innsikt i den enkeltes diagnose (Larssen og Wilhelmsen, 2008). Her vil jeg 

presentere tilrettelegging som vil være aktuelt for mange av elevene som er svaksynte og 

sterkt svaksynte i videregående skole. Først presenteres noen av de vanligste hjelpemidlene. 

Deretter følger to hovedkategorier om tilrettelegging. Kategoriene er delvis basert på Statpeds 

informasjon og anbefaling om tilrettelegging for blinde og svaksynte i skolen (Statped, 2011), 

og delvis Larssens (2006) inndeling av ulike kategorier for tilrettelegging. Jeg har valgt ut 

kategorier som er aktuelle for svaksynte elever, da flere av kategoriene fra nevnte kilder er 

mest aktuelt for elever som bruker punktskrift. Kategoriene som anvendes er fysisk 

tilrettelegging og metodisk og fagspesifikk tilrettelegging.  

2.2.1 Hjelpemidler 

Personer som er svaksynte kan benytte seg av en rekke hjelpemidler, som ofte lånes fra NAV 

Hjelpemiddelsentral, og dermed er dekket av Folketrygden. Jeg velger å presentere 

hjelpemidler som er vanlige og ofte i bruk. 

Lese-tv, også kalt CCTV, er et forstørrende videosystem (Provista, 2012). Det finnes flere 

ulike varianter av lese-tv for ulike funksjonsnivåer og behov. Det kan være et system med et 

kamera for nærarbeid, som for eksempel forstørrer boksiden på skjermen, og et kamera for 
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avstand som filmer tavla. Et brytersystem gjør det enkelt å skifte skjermbilde mellom ulike 

aktiviteter. Man kan for eksempel justere lys, farger og kontraster på skjermen. For eksempel 

kan man bytte forgrunns- og bakgrunnsfarger. Lysstyrken på skjermen kan også tilpasses 

brukerens synsfunksjon. En lese-tv kan være så stor at eleven trenger et større bord enn en 

vanlig skolepult, for å få plass til alt. Det kan derfor bestilles et spesialtilpasset bord, slik at 

det monteres et stasjonært videosystem i ett klasserom (Statped, 2011)  

Kamera kan brukes til forstørring på avstand og på nært. Kamera brukes ofte sammen med 

PC med stor skjerm eller lese-tv (Statped, 2011). Bærbar PC med forstørrende programvare 

og bærbare, sammenleggbare kameraløsninger kan brukes i tillegg til, eller i stedet for 

stasjonær Lese-tv. Dette er løsninger som er lettere å flytte rundt på.  

DAISY (Digital accessible information system) er en internasjonal standard for produksjon av 

bøker (Statped, 2011). Det kan være bøker som kun har innlest lyd (lydbøker) eller bøker med 

både lyd og tekst, der teksten kan vises på PC-skjermen samtidig som man hører lyden. Det 

kan også være bøker med bare tekst eller multimodale bøker med lyd, tekst, film eller 

tegnspråk. Både skolebøker, pensum og skjønnlitteratur kan bestilles i DAISY-format, slik at 

stoffet blir tilgjengelig for svaksynte og blinde. DAISY-lydbøker har gode søkefunksjoner. 

Forstørrelsesprogram med talesyntese til PC er en type programvare som brukes til blant 

annet forstørring. Et forstørrelses- og skjermleserprogram kan forstørre skjermen i ønsket 

størrelse og/ eller lese innholdet på skjermen med talesyntese (Statped, 2011). Dette er en 

programvare som kan brukes sammen med andre programvarer til PC eller Mac, som hjelper 

den svaksynte å utføre oppgaver på PC. Programmet inneholder en rekke tilleggsfunksjoner, 

som for eksempel kan man få lest opp ord for ord hva man skriver. Funksjonene kan slås av 

og på etter behov. Et forstørrelsesprogram kan brukes i kombinasjon med en ekstra stor 

skjerm. 

Optiske hjelpemidler er briller og luper og kikkerter som forstørrer på avstand og nær. Dette 

er små hjelpemidler som skal være lette å ha med seg og som man kan bruke over alt, der man 

ikke har store digitale hjelpemidler tilgjengelig. (Øien, 2010) 

2.2.1 Universell utforming 

«Universell utforming innebærer at produkter og omgivelser skal utformes på en slik måte at 

de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og 
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en spesiell utforming» (Miljøverndepartementet, 2007, s.6). Skoler som vektlegger prinsipper 

for universell utforming, skaper gode lærings- og utviklingsbetingelser for alle skolens elever 

(Statped, 2011). For synshemmede er universell utforming svært viktig, fordi det betyr at de 

kan ha tilgang på omgivelsene på lik linje med normaltseende. På skolen betyr det at alle rom 

og områder skal være tilgjengelig for alle. Å ikke være trygg i det fysiske miljøet kan føre til 

passivitet og isolasjon. I skolen kan universell utforming og tilrettelegging av de fysiske 

omgivelsene bidra til å gjøre den synshemmede tryggere i omgivelsene og mulighet til å 

utfolde seg slik han eller hun ønsker. Muligheten til å kunne orientere og bevege seg sikkert 

fra ett sted til et annet, er en grunnforutsetning for et selvstendig liv. I denne sammenhengen 

spiller synet en avgjørende rolle. Uten synsevnen kreves det grundig kjennskap til og 

informasjon om omgivelsene (Norges Blindeforbund, 2004). 

2.2.2 Fysisk tilrettelegging  

I de videre kapitlene om tilrettelegging presenteres anbefalt tilrettelegging for svaksynte i 

skolen. Anbefalingene kommer fra Statped som har landsdekkende ansvar for 

spesialpedagogisk støtte og rådgivning til brukere og støtteapparat til blant andre personer 

med synsvansker (Statped, 2011.) 

Belysning 

Fysisk tilrettelegging kan for eksempel gjelde tilrettelegging av lysforhold til den enkeltes 

behov. Dette kan være tilpasning av allmennbelysning i klasserom og fellesarealer, men også 

tavlebelysning, punktbelysning og lysskjerming for lysømfintlige (Statped, 2011). Når det 

skal tilrettelegges for personer med lysømfintlighet, er det viktig å skjerme for direkte og 

indirekte blending fra lys. Det er viktig å tenke på reflekser i tillegg til direkte lys. For å 

hindre sjenerende reflekser og blending utenfra, kan det skjermes med gardiner, markiser, 

persienner og/eller lysfilm. Det kan også være hensiktsmessig å vurdere kontraster og 

fargevalg, for eksempel på gulv og vegger. Tilrettelegging av lysforhold bør utredes av 

fagpersoner fordi lysbehovene kan være svært forskjellige fra person til person. Lysforhold 

kan måles med luxmeter, et måleapparat som kan gi verdier som angir grad av belysning.  
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Oppmerking 

Fysisk tilrettelegging er også oppmerking av hindre i omgivelsene, for å unngå kollisjoner 

(Statped, 2011.) Det kan også være montering av gelender i trapper og ved avsatser, søyler og 

store glassflater og merking av begynnelse og slutt på trapper. Det kan også være markeringer 

som fungerer som veivisere eller kjennemerker i en rute. Ofte gjøres dette med bred tape i 

kontrastfarger, eller med maling. I tillegg til disse markeringene bør eleven som har en 

synshemning få gjøre seg kjent på skolen før skolestart og eventuelt lære ruter og 

kjennemerker hvis det er behov for det.  

Plassering 

Fysisk tilrettelegging vil også innebære å gjøre plass til elevens tekniske hjelpemidler, som 

for eksempel montering av egnede bord og hyller (Statped, 2011.) Det bør også være mulighet 

for strømuttak i rom som eleven skal bruke, slik at han eller hun kan bruke PC i 

undervisningen. Det bør videre være strømuttak flere steder i rommet, slik at eleven for 

eksempel har mulighet til se tavla fra der eleven sitter, samtidig som han eller hun bruker PC.  

2.2.3 Metodisk og fagspesifikk tilrettelegging  

Elever som begynner på videregående opplæring velger vanligvis utdanningsprogram og fag 

på grunnlag av framtidsplaner og interesser. For svaksynte elever bør synsnedsettelsen tas 

med i slike vurderinger. Et tema som må tas opp tidlig, er hvor reelle ulike valgmuligheter er 

for den aktuelle eleven som har en synshemning. Larssen (2008) sier at slik det er i dag kan 

mange sterkt svaksynte elever risikere å måtte legge egne valg til side fordi skolen ikke kan 

tilrettelegge valgte program. Særlig kan dette gjelde yrkesfaglige utdanningsprogrammer, der 

mange fag er sterkt praktisk og visuelt preget. For en svaksynt elev kan slike fag by på 

utfordringer og det kan være nødvendig å justere kompetansemål å kunne oppnå målene. 

Samtidig som at enkelte kompetansemål blir justert, bør det fortsatt være mulig for eleven å 

oppnå et fullverdig vitnemål og studiekompetanse (Larssen, 2008). 

Metodisk tilrettelegging gjelder for eksempel også bruk av tavle, PowerPoint, film og 

overhead. Det handler om å gjøre alle utdelte dokumenter, oppgaver og prøver tilgjengelig for 

den som er svaksynt. Dette kan innebære digitalisering, slik at eleven kan lese dokumentene 

på sin PC med tilhørende forstørrelsesprogram. Det kan også gjøres ved skanning når det 

gjelder dokumenter som bare finnes på papir. En læringsplattform, som for eksempel «It’s 
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learning» kan være et aktuelt sted å dele slike dokumenter. Metodisk tilrettelegging vil også 

være forstørring av utdelt visuelt materiale, eller at en benytter andre virkemidler i 

undervisning som ikke er visuelle. Dette kan også gjelde tilrettelegging av aktiviteter som er 

visuelle, slik at eleven får enten komme nærmere, ta på eller se på objekter med kamera. 

Fagspesifikk tilrettelegging er knyttet til spesielle skolefag, for eksempel alternativ metodikk i 

matematikk, kroppsøving og naturfag (Larssen, 2006). Alternativ metodikk i kroppsøving kan 

for eksempel være å få kjenne bevegelser i tillegg til å få dem forklart, i stedet for at en 

observerer og gjentar bevegelsen. Alle fag som innebærer observasjon og gjentakelse i form 

av imitasjon, kan dra nytte av alternativ metodikk. 

Tilrettelegging for svaksynte elever vil også gjelde forberedelse til overgang til ny skole. 

Statped (2011) anbefaler at forberedelsene ved overgang til videregående skole bør starte 

tidlig, gjerne et år før skolestart på den nye skolen. Det medfører at eleven anbefales å velge 

utdanningsprogram og skole så tidlig som mulig, uavhengig om eleven søker særskilt inntak 

eller ikke. I følge Statped bør forberedelsene bestå av samarbeidsmøter der viktige tema 

drøftes. Samarbeidsmøtene kan innebære informasjon og samtale om elevens forutsetninger 

og muligheter i aktuelle fag. Det anbefales å drøfte hva som trengs av tilrettelegging i hvert 

fag, spesielt omfang og bruk av ekstra timeressurser. Det bør også skje en utvelgelse av 

faglærere i fag etter §3-10 i Opplæringsloven. God forberedelse til overgangen til 

videregående skole, øker sjansene for god og problemfri tilrettelegging for eleven (Larssen, 

2006). 

Statped anbefaler en rekke tiltak knyttet til tilrettelegging for svaksynte elever. Samlet kan 

oppgavene være omfattende og tidkrevende for personen som får dette ansvaret. Mange av 

oppgavene ikke direkte tilknyttet undervisning (Larssen, 2006). Eksempler på oppgaver kan 

være å bestille og følge opp levering av tilrettelagte lærebøker og andre lære- og hjelpemidler 

(Statped, 2011.) Han eller hun skal sørge for at eleven får skriftlig informasjon på linje med 

andre elever, slik som oppslag, rundskriv og karakterutskrifter. Det innebærer blant annet å 

sende dokumenter digitalt eller skanning og å sørge for at eleven får tilrettelagte prøver og 

eksamener. Tilrettelagte eksamensoppgaver bestilles når eleven meldes opp til sentralt gitte 

eksamener, eleven kan få ekstra tid og få tilrettelagt for bruk av nødvendige synshjelpemidler.  

2.2.4 Skolehverdagen for svaksynte i videregående skole 
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For mange elever kan det oppleves som en stor overgang å gå fra ungdomsskole til 

videregående skole. Det stilles større krav til selvstendighet. Elevene får ofte flere lærere å 

forholde seg til enn før, og avstanden mellom lærer og elev kan oppleves større. I mange fag 

må elevene forholde seg til ulike klasser og flere medelever. Det blir mindre kontakt mellom 

skole og hjem, slik at eleven i større grad må ta ansvar for egen læring (Tangen, 1998; 2008a). 

Kontakt og kommunikasjon mellom lærer og elev kan derfor bli viktigere.  Men tanke på 

tilrettelegging for elever med synshemning fant Larssen (2006) at jo bedre samarbeidet 

mellom elev og lærer er, jo enklere kan lærerne oppleve at tilretteleggingen er.  

Undervisningen i videregående opplæring kan innebære at elevene stadig må skifte 

klasserom, noe som medfører å eventuelt bære med seg de hjelpemidlene man bruker fra rom 

til rom. Hvis det er snakk om større hjelpemidler, som for eksempel PC med tavlekamera, kan 

det bli mer krevende å forflytte seg både fysisk og tidsmessig.  

Digital kompetanse er den femte grunnleggende ferdigheten i Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet (2006). En rekke nasjonale og internasjonale studier viser at Norge er i en 

særstilling når det gjelder teknologibruk i skole og samfunn (Kunnskapsdepartementet, 2011). 

Mange videregående skoler har utstrakt bruk av PC i undervisningen. Dette er en positiv 

utvikling for elever med synsvansker, da digitalisering forenkler tilgjengelighet av 

dokumenter blant annet i form av forstørringsmuligheter. Ved bruk av digitale verktøy kan 

elevene styre mye av tilretteleggingen selv, uten at det krever ekstraarbeid for lærerne. Arbeid 

i for eksempel Office-programmer og på internett gjøres enklere med bruk av en skjermleser. 

På en annen side er det en stor utfordring for elevene å arbeide med pedagogisk programvare, 

for eksempel interaktive programvarer som ikke er visuelt tilrettelagt for personer med 

synshemning.  

De fysiske omgivelsene forandrer seg når elevene bytter skole. Elevene må bli kjent i de nye 

skoleomgivelsene. Mange nye og moderne skolebygg er flotte å se på og bygges ofte med 

store, åpne rom. Spørsmålet er imidlertid hvordan det er å ta seg frem i slike bygg for elever 

med synshemning. For disse elevene kan det være utfordrende å ta seg fram ved store 

vindusflater, i mye sollys fra glasstak og med nivåforskjeller med lite oppmerkede 

overganger. Det kan også være problematisk å orientere seg auditivt i rom med stor høyde 

under taket, da det blir mye akustikk. Store fellesrom som «minglerom», aulaer og kantiner er 

eksempler på slike rom.  
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2.2.5 Spesialpedagogisk tiltaksrekke 

Et sentralt prinsipp i opplæringen er likeverdsprinsippet, prinsippet om inkluderende 

opplæring og tilpasset opplæring (Læreplanverket for Kunnskapsløftet, 2006). Likeverdig 

opplæring betyr ikke en opplæring som er lik, men en opplæring som tar hensyn til at elevene 

er ulike (Utdanningsdirektoratet, 2009). Inkluderende opplæring innebærer at så langt et er 

råd, skal det tilrettelegges slik at behovet for individuell tilpasning blir løst innenfor rammen 

av opplæring i basisgruppe/klasse. Innenfor opplæringen i basisgruppe eller klasse skal det 

praktiseres tilpasset opplæring. Dette er utdypet i St.meld nr. 16 (2006-2007), side 70: 

«Tilpasset opplæring er ikke et mål, men et virkemiddel for læring. Alle elever skal i 

arbeidet med fagene møte realistiske utfordringer og krav de kan strekke seg mot, og 

som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Elevene har ulike 

utgangspunkt og ulike behov i arbeidet med de nasjonalt fastsatte kompetansemålene.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2006). 

Dette er prinsipper i opplæringen som den enkelte lærer må følge. Der elever ikke har utbytte 

av den ordinære undervisningen, må det vurderes om det er behov for spesialundervisning 

(Opplæringsloven, 1998). I Opplæringsloven (1998) heter det at det er når eleven har så dårlig 

utbytte av det ordinære undervisningstilbudet at opplæringen ikke kan anses likeverdig, at 

eleven har rett til spesialundervisning. Spesialundervisning gis til eleven etter sakkyndig 

uttalelse eller enkeltvedtak (Utdanningsdirektoratet, 2009.) For svaksynte elever i 

videregående skole kan sakkyndig vurdering være anbefaling om for eksempel ekstra 

pedagogressurser et eller flere fag, spesialundervisning etter kapittel 5 i Opplæringsloven 

(1998) i et eller flere fag, eller annen tilrettelegging, som for eksempel fysisk tilrettelegging. 

Elever som er sterkt svaksynte og blinde får også rettigheter gjennom Opplæringslovens 

(1998) § 3-10: 

«Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og 

opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til 

nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet.»  

Det forventes at den enkelte læreren har kunnskaper om å tilrettelegge opplæringen for elever 

med særskilte behov (Buli-Holmberg og Ekeberg, 2009). Statped tilbyr i denne 

sammenhengen kurs og veiledning til lærere. 
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2.3 Tidligere forskning  
I dette avsnittet vil jeg kort referere til tidligere forskning som er av relevans for denne 

undersøkelsen. Noen av studiene er hovedfags- og masteroppgaver. Studiene omhandler ikke 

målgruppen i denne undersøkelsen direkte, men er likevel aktuelle for denne undersøkelsen.  

2.3.1 Elever med synshemning 

En studie av elever som er tatt inn i videregående skole på særskilt opptak (Tangen, 1998), er 

aktuell i denne sammenhengen. Studien omhandlet 18 elever i videregående skole som på 

grunnlag av sakkyndig vurdering hadde behov for særskilt tilrettelagt opplæring, og deres 

foreldre. Herunder var også elever med betydelige sanse- og motoriske defekter, inkludert 

elever som var synshemmede. Både foreldrenes og elevenes erfaringer i møte med den 

videregående skolen, og elevenes skolelivskvalitet ble belyst. Undersøkelsen gjaldt også 

søknadsperioden før skolestart. Av elevenes erfaringer fra skolegangen var det blandede, både 

positive og negative erfaringer. Funn av særlig interesse viste at gode relasjoner til andre var 

av stor betydning for et godt møte med skolen, enten til en eller flere medelever og/eller til 

lærere. Særlig gjaldt dette i forbindelse med skolestart, men også resten av skoleåret.  

Et annet forskningsprosjekt omhandlet en oppfølging av ni blinde elever i videregående skole 

knyttet til tilrettelegging og faglig funksjon (Larssen, 2006). Larssen fant blant annet at god 

forberedelse av overgang til videregående skole var avgjørende for å få til en god 

etterfølgende tilrettelegging, og færre problemer og frustrasjoner oppsto senere hos lærere og 

elev. Samtidig var denne forberedelsen utilstrekkelig for et flertall av utvalget på ni elever.  

Det var også vanskelig for lærere å få til hensiktsmessig og tilstrekkelig tilrettelegging, selv 

om de hadde mottatt tilbud om kurs, opplæring og veiledning fra kompetansesenter for 

synsvansker. Foreldre-kontakten og foreldrenes bidrag for tilretteleggingen var svært viktig 

hos fem av de ni blinde elevene. I tillegg var elevenes evne og vilje til å formidle egne behov 

for tilrettelegging viktig for lærernes tilrettelegging. Plassering i klasserommet var også viktig 

for sosial kontakt med medelever, men faglig dyktighet kunne til dels kompensere for dette. 

Det er også gjennomført en hovedfagsoppgave om mestring i skolehverdagen blant blinde 

grunnskoleelever (Larsen 2001). Her ble ulike mestringsstrategier kartlagt. Undersøkelsen 

viste blant annet at elever og lærere står overfor en rekke dilemmaer i løpet av 

skolehverdagen, med tanke på prioriteringer og valg av handlemåter. En grunnleggende 
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utfordring for både elever og lærere var å håndtere motsetningen mellom likhet og ulikhet i 

bestrebelsene på å sørge for at eleven skulle få en så «normal» skolegang som mulig. I tillegg 

kom det fram at elevenes behov for og rett til hjelp og støtte syntes å være anerkjent av 

lærerne. Undersøkelsen viste også at det var viktig at denne menneskelige og materielle 

støtten ble gitt på en sosialt verdsatt måte for eleven.  

Psykososiale aspekter ved unge mennesker med synshemning  

Masteroppgaven «Ikke lett å være svaksynt» (Tandstad, 2010), omhandlet skoletrivsel hos 

elever som er svaksynte sammenlignet med andre elever uten synshemning i videregående 

skole. Dette var en kvantitativ deskriptiv undersøkelse i form av en survey, der det ble brukt 

kontrollgruppe. Undersøkelsen viste at elever som var svaksynte trives bedre i videregående 

skole enn kontrollgruppen. Grunnen til det kunne være at skolen var deres viktigste sosiale 

arena. Elevene trivdes bedre sosialt enn faglig. Det siste gjaldt særlig de som var sterkt 

svaksynte. Resultatene viste at forholdet til lærer hadde stor betydning for deres trivsel. De 

svaksynte elevene opplevde motivasjon og mestring på høyde med kontrollgruppen. Selv om 

resultatene viste at de trivdes godt på skolen, viste likevel resultater fra enkeltelever at flere 

svaksynte slet faglig og/eller sosialt. Noen var også ensomme. En del elever ønsket tettere 

kontakt med synspedagogtjenesten. Større grad av tilpasset opplæring og mer fokus på 

enkeltindividers behov, syntes å stå sentralt for at alle svaksynte elever skulle oppleve god 

faglig og sosial trivsel. 

En masteroppgave i psykologi omhandler identitet, selvfølelse og livskvalitet hos ungdom 

som har en synsnedsettelse i alderen 14 til 20 år (Almbakk, 2009). Undersøkelsen baserte seg 

på narrativ psykologisk tilnærming, og den viste at deltakerne beskrev seg selv gjennom 

aktiviteter de var interessert i og som de mestret godt. Deltakerne kunne primært beskrive seg 

selv som sosiale, aktive og travle, men etter hvert viste det seg at dette ikke stemte helt 

overens i de videre narrativene. De viste seg at de ikke var like sosiale og aktive som de først 

beskrev. Denne undersøkelsen favnet hele individets livssituasjon, med familie, venner og 

klassekamerater. Resultatene kan vise at informantene ønsket å tegne et mer positivt bilde av 

sin egen situasjon, enn det som var tilfelle i virkeligheten. 
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Elever med synshemning og hjelpemidler 

En annen mastergradsundersøkelse fra 2008 omfattet et representativt utvalgt på 42 

ungdomsskoleelever med synshemning og deres bruk av hjelpemidler, med særlig fokus på 

kikkert (Ryen 2008). Denne undersøkelsen viste at CCTV (Lese-tv) var det mest brukte 

hjelpemidlet hos elevene, mens kikkert var det mest lavfrekvente. Nesten alle spurte hadde en 

eller flere luper, men få (34%) brukte dem. Det viste seg også at hensiktsmessig opplæring i 

bruk av hjelpemidlene var nedprioritert. For at elever skulle få økt nytte og glede av 

hjelpemidlene, var opplæring og oppfølging fra fagpersoner av vesentlig betydning.   

Samlet sett viser ovennevnte studier at det ikke er problemfritt å være synshemmet elev i 

skolen. Studiene viser også at det sosiale aspektet i skolehverdagen er en viktig del å ta tak i, i 

tillegg til den praktiske tilretteleggingen. Selv om flere av studiene er masterstudier, er det 

interessante funn som til sammen kan gi større kunnskap om målgruppen.  

2.3.2 Ung og funksjonshemmet 

En synshemning er en sansemessig funksjonshemning. I St.meld nr. 8, Regjeringens 

handlingsplan for funksjonshemmede, defineres funksjonshemning slik: «Funksjonshemning 

er et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets krav til funksjon på områder 

som er vesentlig for etablering av selvstendighet og sosial tilværelse.» (Sosial- og 

helsedepartementet 1998). Det samfunnsmessige synet på funksjonshemning blir i økende 

grad rettet mot misforholdet mellom funksjonsnedsettelse og krav fra omgivelser og samfunn. 

Det skilles mellom samfunnsmessige forhold som skaper en funksjonshemning og 

individuelle særtrekk som har betydning for læring og utvikling. Med bakgrunn i dette skilles 

det mellom to begreper: (personer med) nedsatt funksjonsevne og funksjonshemning (Tangen, 

2008b). Nedsatt funksjonsevne betegner individuelle forhold, «som skader eller avvik i 

kroppens psykologiske, fysiologiske, eller biologiske funksjoner» (Tangen, 2008b: s.22). 

Funksjonshemning betegner gapet mellom individuelle forutsetninger og omgivelsenes 

utforming eller krav til funksjon (Tangen, 2008b). Det er i den senere tid økende fokus på å 

fjerne de barrierer som er til stede i det fysiske og sosiale miljøet i samfunnet, som er 

relasjonelle forhold som skaper funksjonshemning. Slike barrierer kan føre til at graden av 

opplevd funksjonshemning varierer, slik som hos mange synshemmede. 
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Synlig eller usynlig funksjonshemning  

En synshemning er ikke alltid synlig for omgivelsene. Personer som bruker hvit stokk eller 

førerhund, og går med mørke briller, sender et signal om at de er synshemmede. Svaksynte 

som befinner seg i kjente omgivelser, trenger ikke alltid synlige hjelpemidler som gir samme 

signaler. Om de vet hvor de skal og kan rutene, kan ingen se at de har dårlig syn. Det er en 

funksjonshemning som i noen situasjoner kan skjules eller kompenseres for. Andre ganger 

kan svaksyntheten bli tydelig og vanskelig å skjule. Noen aktiviteter må man ha godt syn for å 

mestre. Et eksempel er gymtimer på skolen, der visuell oversikt er avgjørende i mange 

aktiviteter. Mange personer med synshemning blir da sårbare, fordi de i en slik situasjon 

observeres uten selv å kunne observere (Morbech, 2011). Slike situasjoner kan stadig oppstå 

for en person med synshemning.  

Funksjonshemning og identitet 

For funksjonshemmede, uansett hvilken diagnose de måtte ha, har diagnosen varierende 

innvirkning på deres liv (Berntsen, 1998).  For noen kan innvirkningen være altomfattende, 

og de definerer seg selv ut fra sin diagnose. Andre lever et tilnærmet normalt liv, uten at 

diagnosen har særlig innvirkning på dagliglivet. Hvordan man lever med 

funksjonshemningen, har konsekvenser for selvbilde og selvoppfatning.  

Mange synshemmede har deler av sitt sosiale nettverk blant andre synshemmede. For å bygge 

sin identitet som ungdom og synshemmet, har synshemmede behov for å være sammen med 

hverandre (Brøndmo og Hellerud, 1995). Dette gjelder også mange andre grupper av 

funksjonshemmede, og mange er medlem av brukerforeninger knyttet til sin 

funksjonshemning eller diagnose. For synshemmede finnes det en del foreninger for 

spesifikke diagnoser, i tillegg til overgripende foreninger som Norges Blindeforbund, Norges 

Blindeforbunds ungdom eller det kan være foreninger for spesifikke diagnoser, som for 

eksempel RP-foreningen (Retinitis Pigmentosa). For å forstå viktigheten av dette, må man 

forstå funksjonshemmedes behov for å få aksept eller forståelse for sin annerledeshet. I slike 

sammenhenger er det store muligheter for identitetsskaping og kanskje muligheter for å få 

rollemodeller det er naturlig å sammenligne seg med. Mestringsfølelsen og opplevelse av 

egne kvaliteter kan også øke fordi man ikke sammenligner seg med jevnaldrende seende hele 

tiden (Berntsen 1998).  
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Mange ungdommer med funksjonshemninger, kommer i vanskelige dilemmaer rundt hvordan 

de skal fremstå. For noen synshemmede er det ikke så vanskelig å skjule synshemningen i 

mange sammenhenger. Noen ønsker dette, mens andre ønsker isteden å trekke 

oppmerksomhet til denne annerledesheten. Grad av funksjonshemning kan imidlertid ikke si 

noe om selvbildet til en person (Nilsson og Luhr, 1998). Det kan være store forskjeller på 

hvor stor plass funksjonshemningen tar i livet til de som har den, dette synes å være 

uavhengig av alvorlighetsgrad.  

2.3.3 Normalisering og funksjonshemning 

For mange svaksynte kan synshemningen oppleves som varierende, avhengig av situasjonen 

man befinner seg i. Det kan synes som at det er de sosiale og fysiske kontekster som 

bestemmer graden av (opplevd) funksjonshemning (Grue, 2001; 2004). Normalisering er et 

vidt begrep som ikke bare har blitt brukt om funksjonshemning, men om en rekke fenomener i 

samfunnet. Normalisering er definert på mange ulike måter, avhengig av kontekst. I denne 

oppgaven anvendes begrepet normalisering om en holdning til funksjonshemning, i 

betydningen fornekting.  

 

Med et ønske om normalisering, mener jeg i denne sammenhengen ønsket om å delta på like 

vilkår og et ønske om ikke å være «annerledes». Morken (2006) omtaler normalisering som 

en måte å møte en funksjonshemning på, nærmere bestemt som fornekting. «En måte å 

forholde seg til avvik og annerledeshet på består i å fornekte selve ulikheten, en ‘alle er like’- 

mentalitet» (Morken, 2006 s. 77). I skolesammenheng og dermed i denne oppgaven brukes 

begrepet normalisering om å være lik og å gjøre som alle andre, uten å møte unødvendige 

barrierer. Barrierer som kan true normaliseringen av synshemmede elever i skolen kan være 

både fysiske, faglige og sosiale. Normalisering innebærer blant annet at en elev skal kunne 

bevege seg selvstendig i omgivelsene og gjøre det han eller hun ønsker. Det innebærer å 

kunne oppsøke de steder og sosiale grupper man ønsker, noe som gjør at man opplever 

fellesskapet som meningsfullt. Normalisering er kunne delta i aktiviteter sammen med andre 

og delta på like vilkår som klassekamerater. Muligheten til å gjøre dette, gjør eleven 

selvstendig. En selvstendig elev oppleves også som en attraktiv klassekamerat (Morbech, 

2011). «Det er stor forskjell på å spise matpakka i klasserommet fordi bestekompisen din gjør 

det, og på det å bli værende i klasserommet fordi du ikke er godt nok kjent til å velge et mer 

spennende spisested» (Morbech, 2011, s. 77). Normalisering vil derfor bety å kunne gjøre 
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som alle andre, for eksempel å tilbringe pauser og lunsj der man ønsker og sammen med dem 

man ønsker.  

 

Behov og ønsker om normalisering kan kanskje i enkelte tilfeller gå ut over andre behov og 

ønsker, for eksempel tilrettelegging i undervisning eller bruk av hjelpemidler. Solvang (1994) 

referert i Mossige (2009) sier at «normalitetens pris kan bli at personen driver rovdrift på seg 

selv i sine forsøk på å leve opp til og derved bekrefte et normalitetsbegrep som er for snevert» 

(Mossige, 2009, s. 72).  Et eksempel er en synshemmet mann som hadde fått utdelt hvit stokk, 

men som valgte å ikke bruke den på grunn av reaksjoner han fikk fra omgivelsene. Mannen 

hadde et greit gangsyn i dagslys, men ved mørkere lysforhold ble det verre. Når han brukte 

stokk, fikk han spørsmål om hvorfor han brukte den, «fordi du ser jo så bra?». Han valgte 

derfor å ikke bruke stokken på grunn av kommentarer fra omgivelsene (Grue, 2001). 

Eksempelet kan også vise at personer med en funksjonshemning som varierer og kan skjules, 

kan velge å skjule den for å framstå som mest mulig «normal» overfor omgivelsene. 

Normaliseringsbegrepet kan være et bidrag til å forstå en persons valg og vurderinger. 

Morken (2006) sier også at å se bort fra avvik og annerledeshet betyr virkelighetsfornekting. 

Ikke alle som er funksjonshemmet blir som alle andre hvis man ser bort fra ulikhetene. 

Funksjonshemningen berører ofte store deler av den funksjonshemmedes liv. «Den moralske 

utfordringa består i å fremme likeverd, ikke nødvendigvis likhet» (Morken, 2006, s.78). 

2.3.4 Mestring som kilde til motivasjon og positiv 
selvoppfatning 

I dette kapittelet vil jeg se på sammenhengen mellom mestring, motivasjon og selvoppfatning. 

Dette vil jeg senere bruke til å belyse hvilken påvirkning tilretteleggingen kan ha på disse 

temaene. Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring bruker Vifladt og Hopens (2004) 

forståelse for mestring: 

«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer 

og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å 

tilpasse deg den nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du 

må leve med, og det du selv kan være med på å endre» (Vifladt og Hopen, 2004, s.61). 
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Jeg vil videre kort presentere to tradisjoner innen mestrings- og selvoppfatningsteori, 

mestringserfaringer som kilde til forventning om mestring og selvattribusjon. Disse to er valgt 

ut med tanke på hvordan tilretteleggingen kan spille inn på elevenes opplevelse av mestring.  

Forventninger om mestring 

Forventninger om mestring i ulike aktiviteter og situasjoner, oppstår i følge Bandura (1977) 

på bakgrunn av fire hovedkilder: Mestringserfaringer, andres eksempler, verbal overtalelse og 

fysiologiske og emosjonelle reaksjoner. Her er mestringserfaringer trukket fram som den 

viktigste kilden til forventning om mestring. Med dette menes at tidligere erfaringer med å 

mestre tilsvarende aktiviteter eller oppgaver, skaper en forventning om å mestre på nytt. Det 

omvendte kan skje når personen har tidligere erfaring med å ikke mestre en oppgave: Han 

eller hun kan ha en forventning om å ikke mestre tilsvarende oppgave. Dette kan imidlertid 

avhenge av hvordan personen forklarer suksessen eller nederlaget.  

Vurderinger av prestasjoner (selvattribusjon) 

Slik Vifladt og Hopen (2004) definerer mestring, handler det om å forstå hva man kan påvirke 

og endre, og hva man må akseptere. Prestasjoner eller resultater kan vurderes på ulike måter; 

med evner, flaks, innsats, oppgavenes vanskegrad, kvalitet på undervisning eller kvalitet på 

tilrettelegging. Av disse selvvurderingene, også kalt selvattribusjon, er noen kontrollerbare for 

eleven, andre ukontrollerbare. Innsats og strategi er faktorer som er kontrollerbare for eleven, 

såkalt internal attribusjon.  Hvis vurderingene av egne prestasjoner er knyttet til evner, 

vanskegrad eller dårlig kvalitet på tilrettelegging, ligger forklaringen på resultatet utenfor 

elevens kontroll. Dette er eksternal attribusjon (Rosenberg, 1979). Eksternal attribusjon kan 

bidra til at eleven ikke har forventning om mestring og dermed kan det være fare for 

motivasjonssvikt (Skaalvik og Skaalvik, 2005).  

For personer med en funksjonshemning handler dette blant annet om hvordan man møter de 

utfordringer som funksjonshemningen medfører. I skolesammenheng for synshemmede 

gjelder det å ha innsikt i og kontroll over egen lærings- og undervisningssituasjon. Noen av 

utfordringene ligger innenfor personens kontroll, og vedkommende har mulighet til å påvirke 

situasjonen. Et eksempel på dette kan være i et fag, der eleven har fått den tilretteleggingen 

han eller hun har behov for. Resultatene kan da avhenge mye av egeninnsats, fordi det er 

ingen ytre hindringer som står i veien for et godt resultat. Eleven har da kontroll på resultatene 
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i faget. Motsatt mister man kontroll over eget situasjon når en møter utfordringer man ikke 

kan endre eller kontrollere selv.  

Selvoppfatning 

Selvoppfatning er en samlebetegnelse på hva man tror, vet og føler om seg selv (Skaalvik og 

Skaalvik, 2005). Selvoppfatningen inneholder forventninger, vurderinger og følelser en 

person har om seg selv. Man kan ha forskjellig selvoppfatning knyttet til ulike områder. Man 

kan skille mellom fysisk, sosial, intellektuell/akademisk, emosjonell og moralsk/atferdsmessig 

selvoppfatning (Skaalvik og Skaalvik, 2005). Selvoppfatningen kan forandres etter hvilken 

situasjon en person befinner i, eller hvilken rolle personen har i den enkelte situasjon. For 

eksempel kan en persons selvoppfatning i rollen fotballspiller være svært ulik fra rollen 

skoleelev. En person som er god i fotball og stjerne på laget, vil ha en positiv og sterk 

selvoppfatning på fotballbanen. Samme person kan ha en negativ selvoppfatning i norsktimen 

på skolen. Disse rollene er basert på vurderinger av prestasjon, både fra tidligere prestasjoner 

og forventninger til framtidige prestasjoner. Selvoppfatning og forventninger om mestring av 

bestemte aktiviteter, har også stor betydning for motivasjon (Skaalvik og Skaalvik, 2005). 

Hvis en elev opplever mestring på skolen, kan selvoppfatningen som skoleelev styrkes 

positivt. Hvordan en elev attribuerer, påvirker også selvoppfatningen. Hvis to elever med 

synshemning gjør den samme erfaringen observert av en annen person, trenger det ikke ha lik 

innvirkning på deres selvoppfatning. En elev kan attribuere til kontrollerbare påvirkninger, for 

eksempel vanskelig oppgave, uflaks eller «har ikke øvd nok». En annen elev attribuerer til 

ukontrollerbare påvirkninger, for eksempel sine egne evner eller synshemningen. Erfaringen 

kan derfor påvirke disse elevenes selvoppfatning ulikt. 

Motivasjon i læringssituasjoner 

Motivasjon handler om lysten til å lære og kan sees på som drivkraften i en læringsprosess. 

Pintrich og Schunk (1996) referert i Skaalvik og Skaalvik (2005) definerer motivasjon som en 

prosess som leder til at målrettet aktivitet blir igangsatt og opprettholdt. Med denne 

definisjonen kan motivasjon forklare en elevs adferd, som valg av eller unngåelse av aktivitet, 

innsats, utholdenhet og læringsstrategi. Dermed bør man se på hva som skaper motivasjon for 

elever som skal lære. 
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En elev som blir trygg og får tillit, får tro på seg selv og blir motivert til å gjøre en innsats. 

Han har da et godt grunnlag for læring (Buli-Holmberg og Ekeberg, 2009).  

Mestringsopplevelser og motivasjon avhenger av det læringsmiljøet eleven befinner seg i. 

Motiverte elever er i et trygt læringsmiljø der de kan utfolde seg, og prøve og feile og prøve 

igjen.  Når eleven opplever mestring gjentatte ganger, skapes en positiv selvoppfatning og 

motivasjonen for å mestre og å lære mer, øker.  

Elever som ikke føler seg trygge i sitt læringsmiljø, og som ikke opplever tilstrekkelig med 

mestring, kan miste motivasjon for læring og lysten på skolearbeid. Elever som ikke har 

opplevd tilstrekkelig med mestring, verken på skolen eller utenfor, kan lettere få en negativ 

selvoppfatning. På en annen side kan elever som ikke opplever mestring på skolen, støtte seg 

på andre roller de har. Hvis man ikke lykkes på skolen, kan man likevel ha en positiv 

selvoppfatning, fordi man støtter seg på positive mestringsopplevelser utenfor skolen. 

(Skaalvik og Skaalvik, 2005.). Dette kan være en aktivitet eleven er spesielt god i, for 

eksempel musikk eller idrett. Slik kan en elev som ikke lykkes godt på skolen, likevel ha en 

positiv selvoppfatning, overført fra andre arenaer i livet enn skolen. Eleven kan vurdere seg 

selv til å være god på skolen og dårlig i idrett, eller omvendt. I en del kulturer tillegges slike 

vurderinger verdi. I norsk kultur er det å være god på skolen i tillegg til å være god i idrett, 

sett på som noe positivt. «Fordi det knytter seg emosjoner til selvoppfatning, blir det en nær 

sammenheng mellom selvoppfatning og motivasjon og mellom selvoppfatning og 

livskvalitet» (Skaalvik og Skaalvik, 2005, s. 79). Dermed kan elever som oppfatter seg selv 

som god i noe, enten det er i eller utenfor skolen, ha en positiv selvoppfatning.  

Hvordan vi takler opplevelsen av å ikke mestre, får også betydning for utvikling av vår 

personlighet og identitet (Buli-Holmberg og Ekeberg, 2009). Opplevelsen av å mislykkes på 

en norskprøve, kan være ulik for en elev som er best i klassen i matematikk, og for en elev 

som ikke opplever å lykkes med noe. Eleven som er god i matematikk, kan fortsatt ha 

pågangsmot og motivasjon for skolearbeid. For den andre eleven kan det oppleves som nok et 

nederlag, og det er fare for at motivasjonen for skolearbeid svinner. Gode 

mestringsopplevelser er viktig på skolen og på fritiden for å opprettholde motivasjon og tro på 

at man kan mestre. Opplevelsen av mestring kan overføres fra en aktivitet til en annen, slik at 

en elev blir motivert til å lykkes på flere områder (Skaalvik og Skaalvik, 2005).     
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3 Metode 
Dette kapitlet er bygd opp i kronologisk rekkefølge, etter hvordan forskningsprosessen forløp. 

Først presenteres bakgrunnen av valg av metode og forskningsdesign. Videre følger en 

redegjørelse for forberedelse og planleggingsfasen, deretter gjennomføring og til slutt 

etterarbeid. Til slutt i dette kapittelet redegjøres det for hva som er gjort for å sikre kvaliteten 

på undersøkelsen. 

3.1 Valg av metode og forskningsdesign 
På bakgrunn av problemstillingen, har jeg benyttet en kvalitativ metode, da jeg ønsket å gå i 

dybden på elevenes opplevelser av tilretteleggingen. Jeg ønsket å få bedre kjennskap til 

hvordan skolehverdagen oppleves for disse elevene, og hvordan de forholdt seg til det. Jeg 

ønsket å få innsikt i informantenes livsverden gjennom deres egne ord og deres egne 

innfallsvinkler. Dermed falt valget på kvalitativt forskningsintervju. Et kvalitativt 

forskningsintervju er en egnet metode for å få en dypere innsikt i hvordan mennesker 

forholder seg til sin livssituasjon (Dalen, 2011). «Å få frem betydningen av folks erfaringer 

og å avdekke deres opplevelse av verden, forut for vitenskapelige forklaringer, er et mål» 

(Kvale og Brinkmann, 2009, s.21).  

Etter å ha valgt tema og kvalitativt forskningsintervju, fant jeg at et semistrukturert intervju 

var best egnet til å kunne gi svar på mine forskningsspørsmål. Dette kaller Kvale og 

Brinkmann (2009) «semistrukturert livsverdensintervju». «Livsverdenen er verden slik vi 

møter den i dagliglivet, og slik den fremtrer i den umiddelbare og middelbare opplevelse, 

uavhengig av og forut for alle forklaringer» (Kvale og Brinkmann 2009, s. 48).  Et 

semistrukturert intervju er et halvstrukturert intervju med åpne spørsmål i en intervjuguide, 

der forskeren også er åpen for lange svar og utdypning av temaer som informanten tar opp. 

Det overordnede temaet er bestemt av forsker, mens informantens svar følges opp av 

tilleggsspørsmål. Samtidig kan et slikt intervju også gi rom for informantenes egne temaer. Et 

semistrukturert intervju er dermed verken et låst spørreskjemaintervju eller en åpen samtale 

(Kvale og Brinkmann, 2009). Det åpnes for en analyse basert på hva informanten ønsker å 

formidle, ikke bare en analyse som er basert på kategorier laget på forhånd.  

Ved en tilnærming til temaer der jeg ikke kan vite hvilke aspekter informantene synes er 

viktige i sin skolehverdag, er det naturlig å la dem få snakke om det de ønsker å formidle som 



35 
 

viktig. Denne tilnærmingen fører til at informantene kan vektlegge andre temaer enn kun de 

som tas opp i intervjuguiden. Å ha mulighet til å ta opp det som opptar dem, kan gi mange 

interessante betraktninger rundt det å være svaksynt i videregående opplæring. Det kan også 

føre til at problemstillingen får en annen betydning eller vektlegging enn det man er forberedt 

på før intervjuene.  

I det følgende har jeg forsøkt å redegjøre grundig for hele forskningsprosessen fra planlegging 

til analyse. Dette for å skape en åpenhet rundt prosessen og for å styrke prosjektets reliabilitet 

og validitet. Å redegjøre grundig for en forskningsprosess kan være med på å gjøre resultatene 

mer troverdige og pålitelige. «Ideelt sett vil kvaliteten på håndverksarbeidet gi 

kunnskapsprodukter som i seg selv er så sterke og overbevisende at de faktisk bærer sin egen 

gyldighet i seg» (Kvale og Brinkmann, 2009, s.264). Ved godt forskningshåndverk er 

forskningsprosessen gjennomsiktig og resultatene og konklusjonene åpenbare (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Det er dette jeg bestreber å oppnå gjennom den følgende redegjørelsen.   

3.2 Planleggingsfasen 
Planleggingsfasen i denne undersøkelsen besto av en del avveininger og valg som måtte tas. 

Det ble utarbeidet problemstilling og forskningsspørsmål og etter hvert intervjuguide. I tillegg 

besto planleggingen av melding av prosjektet til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste 

(NSD) og søknad til Huseby kompetansesenter om bistand til å finne informanter. Det ble gitt 

muntlig positivt svar fra Huseby. Etter å ha fått samtykke om deltakelse fra informantene, 

begynte forarbeidet med å lese den siste synspedagogiske rapporten som forelå på hver enkelt 

informant. I det følgende vil jeg beskrive de ulike fasene i planleggingen.  

3.2.1 Kriterier for utvalg 

Jeg benyttet meg av det faglige nettverket mitt innenfor Huseby kompetansesenter til 

rådføring og diskusjon flere ganger i planleggingsprosessen. Særlig gjaldt dette i 

utarbeidelsen av utvalgskriteriene, da det er mange hensyn å ta overfor svaksynte elever i 

videregående skole. Blant annet ble kriteriene diskutert med synspedagoger som jobber med 

synshemmede i videregående. Kriteriene ble utarbeidet etter sannsynligheten for å få 

tilstrekkelig med deltakere i undersøkelsen. Kriteriet for visus ble for eksempel justert fra 

mindre enn eller lik 0,2 til mindre enn eller lik 0,3 før de endelige kriteriene var klare. Dette 

ble gjort for å få nok deltakere til undersøkelsen. Kriteriene for utvalget ble:  



36 
 

Elever som skulle inkluderes forutsatte at de  

• var elev i videregående skole skoleåret 2011/2012 

• hadde en visus på 0,3 eller dårligere  

• hadde norsk som førstespråk 

• hadde ingen kjente tilleggsvansker  

• var bosatt i eller i nærheten av Oslo eller Akershus 

Da oppgaven skulle dreie seg om synsvansker og tilrettelegging for dette, ville det kanskje 

skapt uklarheter for informanten hvilken tilrettelegging vi skulle snakke om, hvis eleven for 

eksempel hadde bevegelsesvansker i tillegg. En slik misforståelse kunne virket inn på 

validiteten i undersøkelsen. Kriteriet «ingen kjente tilleggsvansker» ble forklart ved at 

informantene ikke skulle ha bevegelsesvansker eller store sammensatte lærevansker, slik som 

hjerneskade eller utviklingshemning. Med kriteriet «ingen kjente tilleggsvansker» ble utvalget 

betydelig innskrenket, da synsvansker ofte er en del av en sammensatt problematikk. 

Informantene var også bosatt i Huseby kompetansesenters område, som omfatter 11 fylker. I 

søknaden til Huseby kompetansesenter ble det presisert at informanter bosatt i kjøreavstand 

fra Oslo ville bli prioritert, da jeg hadde begrenset med tid og økonomiske midler.  

3.2.2 Utvalgsprosessen 

Undersøkelsen ble meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Deretter ble det 

søkt til Huseby kompetansesenter om bistand til å nå aktuelle informanter (vedlegg 2). Etter at 

godkjenning fra NSD forelå (vedlegg 1), kunne informantene kontaktes gjennom 

kontaktpersoner fra Huseby kompetansesenter. Dette ble gjort ved et informasjonsbrev med 

samtykkeerklæring på svarslipp ble sendt ut til aktuelle informanter via kontaktpersonen, 

inkludert en ferdigfrankert konvolutt adressert til meg (vedlegg 3). To kontaktpersoner bidro i 

denne prosessen med. De kontaktet eleven eller foresatte på telefon før utsendelse av 

informasjonsbrevet, slik at de fikk muntlig klarsignal for å sende ut informasjonsbrevet. I alt 

ble seks informanter kontaktet og spurt om å delta i undersøkelsen, hvorav fire takket ja, og to 

avslo å delta. De som ønsket å delta, sendte samtykkeerklæring med kontaktinformasjon 

tilbake til meg, slik at jeg kunne kontakte informantene direkte for å avtale intervju. 
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3.2.3 Synspedagogiske rapporter som bakgrunnsinformasjon 

Som en del av bakgrunnsmaterialet for undersøkelsen, benyttet jeg meg av synspedagogiske 

rapporter som er utarbeidet av synspedagogen ved Huseby kompetansesenter med 

veiledningsansvar overfor skolen. Hovedsakelig var dette uttalelser som var gjort i forbindelse 

med overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, som beskrev elevens synsfunksjon 

og behov for fysisk, faglig og metodisk tilrettelegging. Noen av rapportene var derfor noen år 

gamle på intervjutidspunktet. Det var fordi veiledning ofte foregikk muntlig, og det var lite 

skriftlig dokumentasjon av nyere dato å finne. De synspedagogiske rapportene er ikke 

grunnlag for analyse i undersøkelsen. Innholdet i rapportene er kun brukt som 

bakgrunnsinformasjon om informantenes synsfunksjon og anbefalingene om tilrettelegging er 

ikke brukt som datagrunnlag. Rapportene ble for øvrig lest opp for informanten under 

intervjuet, som et sammenligningsgrunnlag for hva informanten hadde behov for av 

tilrettelegging, slik at det var lettere å vurdere i forhold til hva han eller hun fikk i praksis. 

Rapportene ble opplest mot slutten av intervjuene, etter at elevene hadde uttalt seg om sine 

behov for tilrettelegging. 

I alle rapportene ble det beskrevet kort om diagnose og informantens synsfunksjon. Det var 

også nedskrevet konkrete anbefalinger som gikk på fysisk tilrettelegging i skolemiljøet, som 

innebar lysskjerming, god og jevn belysning, oppmerking av overganger og mulighet for 

plassering langt fremme i klasserom. Det var også anbefalt at alle utdelte dokumenter skulle 

være enten digitale eller i forstørret format, tilpasset den aktuelle elevens synsfunksjon. I alle 

rapportene ble også elevens behov for tekniske hjelpemidler beskrevet, som for eksempel PC 

med forstørringsprogram, DAISY-format og lydbøker. I alle gjennomgåtte rapporter ble det 

skrevet anbefaling om veiledning av personalet på den aktuelle skolen.  

3.2.4 Beskrivelse av det endelige utvalget 

Informantene besto av en lavfrekvent gruppe ungdommer. De var alle skoleelever i 

videregående skole i skoleåret 2011/ 2012: Gruppen besto av fire elever, både jenter og gutter. 

Dette er en svært liten og gjennomsiktig gruppe, som gjør informantene lett gjenkjennelige for 

personer som kjenner miljøet. Likevel har jeg valgt å presentere det endelige utvalget med 

forholdsvis utfyllende informasjon. Presentasjonen er gjengitt med fiktive navn og 

anonymisert informasjon, da dette er relevant for diskusjonen. Beslutningen om å presentere 

informantene på denne måten ble gjort etter at intervjuene var gjennomført, da det viste seg at 
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enkelte sentrale temaer informantene snakket om, var uløselig knyttet til deres person. Særlig 

gjaldt det viktig informasjon som hvilken linje informantene gikk på i videregående skole, 

med tanke på den tilrettelegging de fikk. I tillegg var informantenes fritidsinteresser sentrale 

med tanke på deres uttalelser om mestring og trivsel. Et sammendrag av anbefalingene i de 

synspedagogiske rapportene for hver enkelt er presentert, for å skape et bilde av hvilke 

tilretteleggingstiltak som er viktigst for den enkelte informant. Anbefalingene var av ulikt 

omfang. De fire informantene blir her presentert som Trine, Ola, Elin og Erik. 

Trine 

Trine går på studiespesialiserende utdanningsprogram. Hun har visus på ca. 0,3. Hun har en 

øyesykdom som er medfødt og stabil, noe som innebærer at hennes synsfunksjon verken blir 

verre eller bedre. Synsfunksjonen varierer etter lysforhold. Hun trener på treningsstudio på 

fritiden. I Trines synspedagogiske rapport sto blant annet dette:  

• Det fysiske miljøet på skolen anbefales tilrettelagt på en synsvennlig måte, ved bruk 

av kontraster og markeringer. Trappenes begynnelse og slutt og glassflater bør 

markeres med en kontrastfarge.  

• Trine har behov for å plasseres langt fram i klasserommet for å kunne ha mulighet for 

å se på tavla. Der bør det være tilgang på strøm og nettilkobling.  

• Det anbefales at allmennbelysningen er jevnt fordelt og ikke blendende. Det bør også 

være tavlebelysning og mulighet for lysavskjerming i klasserommene. 

• Trine kan ha lydbøker i fag med mye lesing.  

• Hun bør få anledning til å bli kjent på aktuell videregående skole i forkant av 

skolestart slik at hun kan lære seg ruter til aktuelle rom og områder på skolen. 

Ola 

Ola har visus på 0,1 og er svært lysømfintlig i tillegg til det nedsatte skarpsynet. 

Synsfunksjonen innebærer at han trenger optimale lysforhold for å kunne bruke synet sitt, og 

han får svekket visus ved sterkt lys og blending. Synshemningen er medfødt og stabil. Ola går 

på utdanningsprogram for musikk der han spiller piano. Han driver i tillegg med langrenn på 

høyt nivå. I den synspedagogiske anbefalingen sto blant annet dette: 
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• Fysisk tilrettelegging: Det er nødvendig å velge klasserom slik at man unngår et rom 

som har direkte sollys inn gjennom vinduene mye av skoledagen. I undervisningsrom 

der Ola tilbringer mye tid, må det være montert lysavskjermende tiltak. Lysdimmere 

anbefales. 

• Det anbefales bruk av ekstra pedagog i de timene hvor Ola har dans og 

dramaundervisning. I matematikk anbefales også bruk av ekstra pedagog med 

matematikk-kompetanse. 

• Nødvendige tekniske hjelpemidler i undervisningssammenheng må være på plass og 

fungere ved skolestart. Ola har datautstyr med forstørrende programvare, tilkoblet 

forstørrende kamera for avstand og på nært hold. I tillegg har han en bærbar utgave av 

nevnte datatekniske utstyr til bruk i andre undervisningsrom enn klasserommet. Det 

anbefales at undervisningen i størst mulig grad legges til et fast klasserom.  

Elin 

Elin har visus på 0,1 og har en medfødt og stabil synshemning. På grunn av nystagmus 

(rykkvise øyebevegelser) har hun nedsatt utholdenhet ved synskrevende arbeid. Hun er også 

lysømfintlig og trenger optimalt lys for å utnytte restsynet. Elin tar idrettsfag og satser på 

svømming på høyt nivå. Elin går i klasse med bare fotballspillere, så hun er den eneste med 

sin idrett. I forbindelse med overgangen til videregående ble dette anbefalt fra synspedagogen: 

• Elin har stor skjerm, programvare for forstørring og forstørrende kamera for avstand 

og på nært hold. Datautstyret må inkluderes i skolens nettverk slik at hun har mulighet 

til å benytte seg av skolens læringsplattform som sine medelever.  

 

• Pedagogisk personell bør vite noe om hvordan diagnosen arter seg for Elin, hva det vil 

si å være svaksynt, hva dette vil si i undervisningssammenheng og bruk av tekniske 

hjelpemidler. 

  

• Det vil være nødvendig med merking av trapper, terskler og andre uforutsette ting i 

omgivelsene ute og inne, eventuelt må gymsalen merkes slik at det er mulig for Elin å 

se banene for ballspill. 
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• Lysavskjermende tiltak anbefales. Allmennbelysning må ikke være blendende. 

Dimmer kan monteres for å unngå blending. Bærbart kamera og bærbart PC-utstyr kan 

benyttes når undervisningen foregår i flere rom. Det anbefales at undervisningen i 

størst mulig grad blir lagt til et fast klasserom.  

Erik 

Erik har en visus på 0,2 og har en medfødt og stabil øyesykdom.. Han tar studieretningen IKT 

og servicefag og er for tiden utplassert i praksis. Han liker godt å jobbe med IKT og digitale 

verktøy både på skolen og på fritiden. Han er også glad i musikk. Synspedagogen anbefalte 

dette i forbindelse med overgangen til videregående skole: 

• Erik har vansker med å se detaljer, ser dårlig på avstand og er lysømfintlig. Han har 

bærbart avstandskamera og bærbar PC. Skolen må sørge for sikker oppbevaring. Han 

trenger lydbøker i fag med mye lesing. 

• Fysisk tilrettelegging som markering i trapper og lysavskjermning for vinduene i 

klasserommet vil bli vurdert (ved befaring).  

3.2.5 Utvikling av intervjuguide 

Intervjuguiden ble utarbeidet med utgangspunkt i problemstilling og forskningsspørsmål som 

jeg ønsket å finne svar på (vedlegg 4). Den første delen av intervjuguiden besto av generelle 

spørsmål for å få bakgrunnsinformasjon om studieretning, synsfunksjon, hjelpemidler og 

fritidsaktiviteter. Deretter gikk spørsmålene over på skolehverdagen: Om skoletrivsel, 

organisering og rutiner for bytter av fag og klasserom, pauser og lignende. Denne delen av 

intervjuguiden gikk også på situasjoner der elevene hadde følt seg overvurdert eller 

undervurdert når det gjaldt deres synsfunksjon. Neste del besto av spørsmål om elevenes 

behov for tilrettelegging for å mestre oppgaver på skolen. Det var også noen spørsmål om 

mestring og sammenheng mellom den faktiske tilretteleggingen og informantenes opplevelse 

av mestring. Deretter kom en del spørsmål om å kommunisere sine behov og opplevelse av å 

bli hørt av sine lærere og andre kontaktpersoner på skolen. Siste del av intervjuguiden gikk på 

elevenes opplevelse av den synspedagogiske rapporten og hvordan de syntes beskrivelsene 

stemte overens med de faktiske forhold. Spørsmålene ble formulert på en slik måte at det ble 

åpnet for lengre og utgreiende svar der informantene kunne fortelle mer. Intervjuguiden ble 
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testet ved pilotintervju av en kollega som er synspedagog og masterstudent og som har bred 

erfaring fra arbeid med ungdom med synshemning. Etter pilotintervjuet forandret jeg noen 

formuleringer etter drøfting med min kollega. Disse forandringene gikk på to formuleringer 

som kunne virke problematiserende i spørsmålsstillingen, uten at temaet trengte å være 

problematisk for informanten.  

3.3 Gjennomføringsfasen 
Alle de fire intervjuene ble foretatt innenfor et tidsintervall på to uker. Informantene fikk 

velge når det passet best for dem, i tillegg til hvor det passet å møtes. I informasjonsbrevet ble 

det foreslått å møtes på elevenes skole, der intervjuet kunne foregå på et ledig møterom eller 

lignende. To av intervjuene foregikk på elevenes skole. Et av intervjuene foregikk på 

praksisplassen der en elev var utplassert over en lengre periode. Det siste intervjuet foregikk 

hjemme hos en informant etter informantens eget ønske. Intervjuene varte fra 35 minutter til 1 

time og 40 minutter. Alle intervjuene ble tatt opp på PC med programvaren «Audacity» med 

en ekstern mikrofon som lå på bordet mellom intervjuer og informanten. Det ble informert om 

når opptaket startet og stoppet. Underveis i intervjuet noterte jeg reaksjoner hos informanten 

eller andre tanker som dukket opp. Jeg skrev også ned tanker og refleksjoner umiddelbart etter 

intervjuet, såkalte memos (Dalen, 2011). Alle intervjuene foregikk på lukkede møterom, med 

unntak av intervjuet som var hjemme hos den ene informanten. Tre av intervjuene foregikk 

uavbrutt med kontinuerlig opptak fra start til slutt. Det fjerde intervjuet hadde et lite avbrudd 

ved at en lærer kom inn på møterommet. Da stoppet opptaket, og jeg startet det igjen da 

læreren hadde gått. Skolene var informert om intervjuene i de to tilfellene intervjuene 

foregikk på skolen. De to andre skolene ble ikke informert om undersøkelsen. 

3.4 Etterarbeid 

3.4.1 Transkripsjon 

Intervjuene ble skrevet i sin helhet i etterkant av intervjuene. Små notater som ble tatt under 

intervjuet ble også transkribert inn. Disse notatene gikk på blant annet non-verbale reaksjoner, 

som kroppsspråk og mimikk og eventuelle forstyrrelser i intervjusituasjonen. Intervjuene ble 

transkribert i Word og deretter konvertert inn i analyseverktøyet Nvivo 9. Der ble intervjuene 

kodet etter kategorier som var delvis basert på intervjuguidens kategorier, og delvis ut fra nye 
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tema som dukket opp underveis i intervjuene. Intervjuguidens kategorier var skolehverdag, 

hjelpemidler, opplevelse av ulik tilrettelegging, beskrivelse av mestring. Kategoriene som ble 

opprettet etter hvert, gikk på sosiale forhold, venner og normalisering. 

3.4.2 Analysemetode 

I analyseprosessen av intervjuene har jeg tatt utgangspunkt i Kvale og Brinkmanns (2009) 

tilnærmingsmåter til kvalitative intervju. Med utgangspunkt i deres retningslinjer for 

analysemetode, analyserte jeg med fokus på mening. Jeg benyttet ulike teknikker i 

tilnærmingen til intervjumaterialet. Det ble gjort i flere omganger, som en sikkerhet for at noe 

ikke ble oversett. Kvale (2001) kaller denne måten å skape oversikt over materialet på, Ad hoc 

meningsgenerering. Dette er en metode som kan brukes til å gripe an intervjuanalysen i 

begynnelsen, for å skape en oversikt over materialet. For å finne sammenhenger og strukturer 

som var av betydning for problemstilling og forskningsspørsmål, leste jeg gjennom 

intervjuene i første omgang for å danne meg et generelt inntrykk. Deretter gikk jeg dypere inn 

i materialet for å trekke ut uttalelser som indikerte informantenes meninger og holdninger til 

de ulike temaene. Jeg markerte også de ulike temaene som ble tatt opp.  

Analyseprosessen besto av meningsfortetting. «Meningsfortetting medfører en forkortelse av 

intervjupersonenes uttalelser til kortere formuleringer» (Kvale og Brinkmann 2009, s.212). Et 

eksempel på dette var når en av informantene gav et langt og utfyllende svar som beskrev 

flere konkrete situasjoner der han hadde fått ekstra hjelp og støtte i en problematisk situasjon. 

Denne uttalelsen ble meningsfortettet med «Informanten beskriver en situasjon der han følte 

seg godt ivaretatt av sin kontaktperson på skolen.»  

Senere ble analysearbeidet mer strukturert, og jeg gikk mer målrettet til verks. Særlig ble 

meningskoding eller kategorisering brukt. Kategorisering medfører at intervjuet kodes i 

kategorier som senere kan kvantifiseres, slik at hyppigheten av én tematikk for eksempel kan 

sammenlignes med andre målinger. I dette prosjektet sammenlignet jeg uttalelser som 

omhandlet behov for tilrettelegging og bakgrunnsinformasjonen om synsfunksjon. I tillegg 

kvantifiserte jeg uttalelser i kategorier som gikk for eksempel på sosiale forhold og 

normalisering. Dette var kategorier som ble opprettet etter hvert, i tillegg til de kategoriene 

som var utarbeidet på forhånd. Denne prosessen ble gjort i analyseverktøyet Nvivo 9.  
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Analysemetoden var viktig for å avdekke hva som var sentrale temaer for informantene. 

«Antall uttalelser sier noe om hva som er de viktigste temaene, og hvor tyngden i analysen 

bør ligge» (Dalen, 2011, s. 69). Dalen beskriver en koding av materialet som først er 

utarbeidet fra temaer i intervjuguiden, slik jeg gjorde. Det presiseres likevel at det er viktig å 

være åpen for å lage nye kategorier eller temaer, eller slå sammen enkelte kategorier. «Det er 

viktig at forskeren ikke låser seg i fastsatte kategorier, men under hele analyseprosessen er 

åpen for å oppdage nye viktige områder i materialet.» (Dalen, 2011, s.71). I min undersøkelse 

var mange av hovedkategoriene utarbeidet på forhånd (Se vedlegg 6 for fullstendig 

kategoriliste (nodeliste) fra Nvivo). Disse kategoriene omhandlet tilrettelegging, 

skolehverdag, synspedagogisk rapport, synsfunksjon, hjelpemidler og erfaringer av bytte av 

skole. Underkategorier som gikk på positive, negative og nøytrale erfaringer innenfor de 

nevnte kategorier, var også utarbeidet på forhånd. Underveis i analysen ble det laget flere 

kategorier og underkategorier, etter temaer som en eller flere av informantene brakte fram. De 

fleste kategoriene fra analysen kan finnes igjen som overskrifter i resultat- og 

diskusjonskapittelet (kapittel.4). 

Analysen er presentert sammen med diskusjonen i kapittel 4. Presentasjonen er gjennomført 

med utgangspunkt i Kvale og Brinkmanns tre fortolkningskontekster (2009): Selvforståelse, 

kritisk forståelse basert på sunn fornuft og teoretisk forståelse. Analyse og 

diskusjonskapittelet presenteres etter tema, og fortolkningen diskuteres fortløpende og 

oppsummerende ettersom resultatene blir presentert. Resultatene presenteres som 

selvforståelse. Denne fortolkningen er deskriptiv og i stor grad begrenset til informantenes 

selvforståelse slik jeg forsto dem. Deretter presenteres en diskusjon basert på de to siste 

fortolkningskontekstene: Kritisk forståelse basert på sunn fornuft og teoretisk forståelse. 

Disse to kontekstene er presentert sammen i en diskusjon, basert på min forståelse av 

intervjuene ut fra sunn fornuft og ut fra teori. 

3.5 Etiske refleksjoner 
Informasjonen som ble gitt til deltakerne i forkant var utarbeidet i tråd med NSDs krav til 

informasjon og samtykke (NSD 2012). Etiske hensyn i dette prosjektet ble vurdert i tråd med 

Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap, juss og humaniora (NESH) 

sine forskningsetiske retningslinjer (NESH 2011). I hele undersøkelsesprosessen ble det sikret 

at informanten var informert om hva som skulle skje, hva undersøkelsen innebar, og at han 
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eller hun kunne trekke seg ubegrunnet når som helst. Dette sikret også kravet om frivillig 

deltakelse. Denne informasjonen ble gitt både i informasjonsbrevet og muntlig før selve 

intervjuet. Etiske hensyn som ble tatt forkant av intervjuet, var å avklare hvilken 

intervjusituasjon som var best for deltakerne. Hvis informanten ønsket at intervjuet skulle 

foregå ubemerket av klassekamerater, måtte dette ønsket bli i varetatt. Informantene fikk 

derfor mulighet til å velge å ha intervjuet for eksempel hjemme hos seg, eller hvor de måtte 

ønske. 

Det ble tatt spesielle etiske forhåndsregler fordi undersøkelsen involverer enkeltpersoner. 

Utvalget var svaksynte elever i videregående, og totalt sett er dette en liten og gjennomsiktig 

gruppe. Personer som kjenner dette miljøet godt, vil kunne gjenkjenne enkeltpersoner ut fra få 

opplysninger. Det ble derfor en utfordring å ivareta deltakernes anonymitet, både ved 

beskrivelse av dem og ved gjengivelse av deres uttalelser. Informantenes anonymitet ble 

ivaretatt ved å endre enkelte uttalelser som kunne avsløre identiteten til informanten, uten å 

endre innholdet i det som ble sagt. Det ble også nødvendig å ta spesielle hensyn til tredjepart, 

da skole og lærere ikke skulle kunne gjenkjennes gjennom informantenes uttalelser. 

Personopplysninger om deltakere ble ikke lagret, da dette ikke var relevant i undersøkelsen.  

Med bruk av direkte sitat i analysen vil gjennomsiktigheten til deltakerne øke. Dette ble sikret 

ved å skrive om enkelte detaljer som kunne avsløre identitet, samtidig som innholdet i sitatene 

ble bevart. Dette gjaldt særlig opplysninger som stedsnavn, skolenavn, navngitte lærere, 

navngitte synspedagoger eller spesielle aktiviteter som kan knyttes til informanten eller andre 

enkeltpersoner og steder. 

Informantutvalget er lite, og det er også sterke begrensninger innen geografisk område, alder 

og grad av synshemning. Det er derfor ikke beskrevet konkrete diagnoser, selv om det i 

enkelte tilfeller kanskje kunne vært relevant for vurderinger av tilrettelegging. Dette er et valg 

som er tatt med tanke på å ivareta anonymiteten til informantene. Ingen skoler eller stedsnavn 

er med i presentasjon av data, heller ikke navngitte personer. Aktiviteter og interesser som er 

nevnt i intervjuene er byttet ut med tilsvarende eller liknende aktiviteter.  

Selv om anonymiserende grep er brukt, kan det likevel være mulig å gjenkjenne informanter – 

særlig med tanke på sammensetningen av interesser og andre relevante uttalelser som ikke 

kan utelates fra analyse og diskusjon. På bakgrunn av ble dette klausulering av oppgaven i 

inntil 3 år tatt opp som en aktuell løsning for å ivareta informantenes anonymitet.  
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Et annet etisk aspekt gjelder meg som student og samtidig ansatt på Huseby 

kompetansesenter. Jeg studerer til en viss grad noe av arbeidet til kolleger på Huseby. Deres 

rapporter er brukt, og mottakernes anvendelse av rapporten blir undersøkt. Undersøkelsen tar 

også for seg brukernes (informantenes) vurdering av deler av synspedagogenes arbeid. I 

analyseprosessen var det derfor særlig viktig å være bevisst på at jeg måtte framtre som en 

nøytral forsker.  

3.6 Kvalitetssikring av undersøkelsen 
I det følgende vil jeg belyse noen aspekter ved kvalitetssikring av denne undersøkelsen når 

det gjelder validitet, reliabilitet og generaliserbarhet (Dalen, 2011; Kvale og Brinkmann, 

2009). Jeg velger å bruke Dalen (2011) og Kvale og Brinkmann (2009) som utgangspunkt 

fordi disse på en ryddig måte har samlet og presentert teori rundt kvalitetssikring av 

kvalitative studier, med spesielt fokus på intervjustudier.  

3.6.1 Validitet og reliabilitet 

Kvale og Brinkmann (2009) bruker begrepet prosessvalidering i sin omtale av validitet i 

kvalitativ intervjuforskning. «Validitet i samfunnsvitenskapene dreier seg om hvorvidt en 

metode er egnet til å undersøke det den skal undersøke» (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 250). 

Valideringsprosessen deles inn i syv stadier. Disse stadiene er tematisering, planlegging, 

intervjuing, transkribering, analysering, validering og rapportering. «Å validere er å 

kontrollere» (Kvale og Brinkmann, 2009, s.254), noe som innebærer en undersøkelse av alle 

ledd i prosessen. Jo flere falsifiseringsbestrebelser en undersøkelse har overlevd, desto mer 

gyldig er den.   

«Reliabilitet har med forskningsresultatenes konsistens og troverdighet å gjøre» (Kvale og 

Brinkmann, 2009, s.250). Spørsmål om reliabilitet omhandler ofte hvorvidt undersøkelsen kan 

reproduseres av andre forskere på et senere tidspunkt. For at resultatene skal kunne 

etterprøves, må prosessen og mulige feilkilder beskrives nøyaktig. I dette kapittelet vil jeg 

drøfte trusler mot validiteten og reliabiliteten og beskrive hvilke grep som er gjort for å 

minimere disse truslene. I følge Kvale og Brinkmann (2009) handler generaliserbarhet i 

kvalitative intervjustudier om at resultater i en situasjon kan overføres i lignende situasjoner. 

Jeg kommer nærmere tilbake til dette begrepet mot slutten av dette avsnittet.  
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Forskerrollen 

Det første Dalen (2011) trekker fram er validitetsdrøfting av forskerrollen. Det er flere 

aspekter ved min rolle som kan true validiteten. For det første har jeg forsøkt å avklare min 

forskerrolle i avsnittet om førforståelse. Forskningens uavhengighet kan påvirkes både 

«ovenfra» og «nedenfra» av prosjektets sponsorer og deltakere. «Tilknytning til en av disse 

gruppene kan få forskeren til å ignorere visse resultater og legge vekt på andre, på bekostning 

av en så fullstendig og nøytral undersøkelse av fenomenene som mulig.» (Kvale og 

Brinkmann, 2009, s. 92). Dette er også et etisk aspekt ved forskerrollen, fordi jeg er ansatt ved 

en institusjon som yter tjenester til brukeren. Jeg forsøkte å forklare min forskerrolle i møte 

med informantene, både i informasjonsbrevet og senere i møte med dem. I informasjonsbrevet 

ble det informert om at hvis eleven ikke ønsket å delta i undersøkelsen, ville dette ikke 

påvirket tjenestetilbudet fra Huseby. Det har vært særlig viktig for meg å distansere meg fra 

rollen som synspedagog fra Huseby, og heller komme informantene i møte som masterstudent 

med interesse for feltet svaksynte i videregående skole. Jeg bestrebet også å skape mest mulig 

åpenhet, fortrolighet og likeverdighet mellom meg som intervjuer og informantene, slik at jeg 

kunne komme så nær informantenes livsverden som mulig. Likevel kan jeg ikke være sikker 

på at jeg hadde en helt riktig oppfatning i min fortolkning av materialet. Men en bevissthet 

rundt min rolle, både i møte med informanter og ovenfor meg selv, kan være med på å styrke 

validiteten i fortolkningen av informantenes uttalelser. For å eksemplifisere min fortolkning 

av materialet, trekker jeg fram direkte sitater fra intervjuene, for å underbygge min analyse og 

styrke validiteten i undersøkelsen. I avsnitt 1.3 har jeg avklart min rolle i fagfeltet og tidligere 

erfaringer i arbeid med svaksynte elever. I tillegg har jeg presentert mine forventninger og 

førforståelse for fenomenet jeg har undersøkt og forsøkt å tydeliggjort på hvilket grunnlag jeg 

senere har tolket det innsamlede materialet.  

En trussel mot validiteten som er knyttet til forskerrollen, er den holistiske feilantakelsen 

(Dalen, 2011). Dette peker tilbake på forskerrollen, der jeg som forsker må være bevisst min 

egen rolle og førforståelse. «Forskeren mener å være så godt kjent i det området som studeres 

at vedkommende tolker hendelser og uttalelser ut fra en feilaktig førforståelse. Dette kan føre 

til at viktige avvik fra denne førforståelsen ikke blir registrert og ivaretatt.» (Dalen, 2011, 

s.99). For å minimere denne trusselen har jeg beskrevet noen funn jeg har forventet å finne og 

andre antagelser om utvalget i avsnitt 1.3. Validiteten kan styrkes ved at det er jeg som har 

utarbeidet intervjuguiden, utført intervjuene og transkribert dem i etterkant. Alle vurderinger 

er dermed gjort på samme forståelsesgrunnlag. 
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Kvalitetssikring 

Reliabiliteten i forskningsprosjektet kan trues ved at et eller flere trinn i prosessen er uklare 

eller feil utført. For å sikre reliabiliteten, er alle intervjusituasjonene gjennomført som planlagt 

og så likt som mulig. I dette metodekapitlet har jeg forsøkt å beskrive prosessen så nøyaktig 

som mulig, slik at andre skal kunne anvende begrepsapparatet for analysen av data på samme 

måte som jeg har gjort. Man kan stille spørsmål om intervjuene ble gjennomført som planlagt 

og beskrevet, eller om det oppsto situasjoner som kunne true troverdigheten til intervjuet. I 

tilfelle skal alle avvik noteres og beskrives i memos. Disse memos er kodet og senere brukt i 

analysen. Intervjuene ble tatt opp på lyd og senere transkribert. Det tekniske utstyret, som 

mikrofon og PC, ble testet opptil flere ganger, i tillegg til testing av opptaksprogrammet 

Audacity. At det er bare én forsker i et prosjekt, kan sees på som en fordel, fordi alt 

gjennomføres og analyseres på samme forståelsesgrunnlag. På den måten styrkes vissheten 

om at gjennomføringen er mest mulig lik for alle informantene. Det er benyttet en 

samarbeidspartner i forbindelse med utarbeidelse av intervjuguiden. Intervjuguiden ble testet 

ved et pilotintervju på en kollega som også er medstudent med relevant bakgrunn, og noen 

endringer i spørsmål og formuleringer ble gjort i etterkant av dette pilotintervjuet. I tillegg ble 

det drøftet med denne medstudenten og veileder hvordan intervjuguiden skulle bygges opp for 

å gi mest mulig åpne og frie svar på problemstilling og forskningsspørsmål. 

Analyseprosessen 

For å vurdere validitet i den betydning av om man undersøker det som er ment å undersøke, 

blir det viktig å tydeliggjøre for meg selv og andre hva hensikten med undersøkelsen er. For 

meg var det viktig å undersøke hvordan skolehverdagen i videregående skole oppleves for 

svaksynte elever, og særlig hvordan de opplever tilretteleggingssituasjonen. Undersøkelsen 

kunne vært gjennomført for eksempel ved hjelp av spørreskjema, og kanskje på den måten få 

flere informanter og flere positive svar. En slik undersøkelse kunne kanskje også kvantifiseres 

og generaliseres i større grad enn her med fire dybdeintervju. Valget falt likevel på intervju, 

fordi min hensikt var å få tak i informantenes opplevelse og livsverden.  

Mulige trusler mot validiteten i dette prosjektet er eliteskjevhet (Dalen, 2011). I denne 

undersøkelsen er det bare fire informanter, som har fire forskjellige opplevelser av 

skolehverdagen og tilrettelegging i videregående skole. Noen vil naturligvis være mer fornøyd 

eller misfornøyd, engasjert eller likeglad enn andre. Det vil også være forskjeller på hvor mye 
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de forteller i intervjuene. For å styrke validiteten, er det viktig å være bevisst på å vektlegge 

alle informanter likt, uavhengig av hvor mye informanten deler av informasjon og egne 

opplevelser. 

Generaliserbarhet 

Å generalisere i kvalitativ forskning innebærer å danne en forventning basert på erfaring. Noe 

som skjedde i en situasjon, kan man forvente å finne i en lignende situasjon (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Dette kalles analytisk generaliserbarhet. I denne undersøkelsen kan man 

anse at enkelte resultater er interessante for for eksempel fagpersoner som jobber med samme 

målgruppe selv eller svaksynte i videregående. «Analytisk generalisering involverer en 

begrunnet vurdering av i hvilken grad funnene fra en studie kan brukes som en rettledning for 

hva som kan komme til å skje i en annen situasjon» (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 266). 

Generalisering baseres på en vurdering og sammenligning av situasjonene. Den forutsetter at 

beskrivelsene av intervjuprosessen og intervjuproduktene er av høy kvalitet. Hvis andre 

fagpersoner kan overføre resultatene fra denne undersøkelsen til andre sammenlignbare 

situasjoner og finne likheter, kan man kalle resultatene generaliserbare.  

Utvalget er ikke representativt for gruppen svaksynte elever i videregående skole uten 

tilleggsvansker, og resultatene er derfor ikke statistisk overførbare til gruppen, slik som målet 

ofte er i kvantitative studier. Til det er utvalget for lite og metoden uegnet. Jeg ønsker å legge 

til rette for validering i form av analytisk generaliserbarhet. Dette avhenger også av hvordan 

undersøkelsen rapporteres.  Rapporten er skrevet med tanke på ulike lesere – både ulike 

fagpersoner og målgruppen selv. I dette metodekapittelet har jeg forsøkt å redegjøre for 

intervju- og analyseprosessen så nøyaktig som mulig, med sikte på å validere resultatet (Kvale 

og Brinkmann, 2009).  Jeg ønsker i tillegg å rapportere resultatene tilbake denne målgruppen 

svaksynte elever, for eksempel ved å skrive en artikkel som jeg sender ut til målgruppen, slik 

at de eventuelt kan bekrefte eller avkrefte i hvilken grad de gjenkjenner resultatene. 
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4 Resultater og diskusjon 
I dette kapitlet presenteres dataene som ble funnet gjennom intervjuene med de fire 

informantene. Etter at intervjuene var gjennomført, endret jeg på vektleggingen av de to 

komponentene i problemstillingen. Dette ble gjort fordi elevenes opplevelse av tilrettelegging 

trådte fram som et større tema enn problemstillingen antydet. Derfor viser resultat og 

diskusjonskapittelet til en annen vekting enn den opprinnelige problemstillingen. For ordens 

skyld har jeg snudd om på ordstillingen, og den endelige vektingen i dette kapittelet er som 

følger: 

Hvordan opplever svaksynte elever i videregående skole at deres behov for 

tilrettelegging blir ivaretatt, og hvordan opplever de at det stemmer overens med 

synspedagogens behovsbeskrivelse og anbefaling om tilrettelegging? 

Resultatene og diskusjonen blir derfor presentert etter denne vektleggingen. Data blir 

presentert gjennom kategorier som delvis er utarbeidet fra problemstillingen og 

forskningsspørsmålene, og delvis ut fra hva informantene selv ønsket å formidle. Etter hvert i 

analysen ble det dannet nye kategorier og underkategorier som kunne sees i sammenheng med 

hverandre. Som før nevnt, omfattet de forhåndsdefinerte kategoriene følgende; synsfunksjon, 

skolehverdag, hjelpemidler og tilrettelegging. Kategoriene som ble utarbeidet ut fra tematikk 

som gikk igjen hos informantene, er i tillegg normalisering og sosiale forhold. Dette er 

kategorier som kom til i analysen og som utgjorde en stor og relevant del av tematikken 

informantene trakk fram. Begrepene selvoppfatning, mestring og motivasjon blir brukt i 

diskusjon om konsekvenser av resultatene om tilrettelegging. 

I denne presentasjonen brukes direkte sitater fra intervjuene som eksempler. Sitatene er 

markert med navn der dette er relevant for temaet eller der det må sees i sammenheng med 

den aktuelle informanten. Jeg har valgt å presentere resultater og diskusjon sammen i dette 

kapittelet. Jeg har valgt å først presentere forhold som angår synsfunksjon, skolehverdag, 

hjelpemidler og synspedagogisk rapport, der jeg drøfter resultatene innenfor hvert tema 

(avsnitt 4.1-4.4). Deretter har jeg valgt å presentere beskrivende resultater om tilrettelegging 

(4.5) og om mestring (4.6), som samlet blir diskutert i avsnitt 4.7. I siste del presenteres 

beskrivende resultater som angår normalisering og sosiale forhold  (4.8), som til slutt blir 

diskutert i avsnitt 4.9.  



51 
 

4.1 Beskrivelse av egen synsfunksjon 
Informantene beskrev sin synsfunksjon ut fra hvordan synet fungerte i praktiske situasjoner. I 

synspedagogiske rapporter og epikriser fra øyelege, er visus (synsskarphet) beskrevet med 

desimaltall eller brøk.  Alle informantene uttrykte usikkerhet rundt spørsmål om visus, og 

måtte få forklaring på hva det betydde.  

-Visus? (…) Åja, det er minus tre og minus fire. 

En annen av informantene uttrykte det slik: 

-Ehh.. hvordan blir det da? (…) Det er sånn at hvis du kan se det på ti (meter), så kan 
jeg se det på en. Sånn tror jeg det er. Hva blir det i visus? 0,1? 

En annen informant beskrev synsfunksjonen på ca.10%. Dette er en ikke uvanlig måte å 

benevne synsskarphet på. Informantene besvarte også spørsmålet om hvor lenge de hadde 

vært svaksynt, som i følge tre av dem var siden fødsel. Trine beskrev imidlertid seg selv som 

svaksynt fra 4-5 års alder, med begrunnelse i at hun hadde sett bilder av seg selv med briller i 

den alderen. Hun sa at andre i familien med samme diagnose hadde fått bedre syn av å bli 

eksponert for mye sollys. Hun uttrykte også håp om at synet kunne bedre seg hvis hun trente 

synet og brukte hjelpemidler. Senere i intervjuet uttrykte hun at hun ikke ønsket å bruke 

hjelpemidler hele tiden, da hun var redd for å bli avhengig. 

Diskusjon 

Svarene elevene gav på spørsmål om egen synsfunksjon, bar preg av lite teoretisk kunnskap 

om emnet. Disse fire informantene har i prinsippet en stabil synshemning som verken blir 

verre eller bedre. De har aldri opplevd verden med annet syn enn de har nå. De fleste gav 

inntrykk av at de hadde slått seg til ro med tilstanden. De hadde praktisk kunnskap om 

synsfunksjonen sin og ingen syntes å være fortrolig med begreper som visus og synsfelt. 

Minus tre og minus fire, som en av informantene oppga som visus, er betegnelsen på 

dioptrier, styrken i brillene.  

At informantene generelt hadde lite kunnskap om synsfunksjonen sin, kan være et tegn på at 

dette er en del av livet de har slått seg til ro med. De hadde en praktisk tilnærming til 

synsfunksjon og gav ikke inntrykk av å være spesielt opptatt av dette. Trines beskrivelse var 

noe annerledes enn de andres, da hun uttrykte et håp om forandring. Hun beskrev håp om 

forandring til det bedre, men også noe engstelse for å bli verre hvis hun brukte for mye 
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hjelpemidler.  Hun har imidlertid en medfødt, stabil diagnose som i prinsippet ikke forbedres 

eller forverres. Derfor beskriver hun en feiloppfatning rundt egen diagnose. Denne 

feiloppfatningen var delvis basert på historier fra personer i familien med samme diagnose, 

som mente å ha opplevd bedring. Delvis hadde hun kunnskap om egen synsfunksjon og 

diagnose, med bakgrunn i at hun fortalte at hun hadde vært svaksynt siden 4-5 årsalderen.  

Informantenes beskrivelse av egen funksjonshemning, kan fortelle noe om deres erkjennelse 

av egen identitet som synshemmet (Grue, 2001). Å erkjenne en identitet som synshemmet, 

kan på en side vise at personen har akseptert den delen av seg som synshemningen er. Å 

akseptere en identitet som en person med synshemning, kan også hjelpe personen å bli 

fortrolig med å vise denne siden av seg for andre. Det kan vise seg i situasjoner der personen 

ikke lenger ønsker å skjule synshemningen for andre, men leve åpent med den. På den andre 

siden kan en fornektelse av egen synshemning og streben mot normalitet vise at en person 

ikke er fortrolig med en identitet som synshemmet (Berntsen, 1998). Et håp om å kunne bli 

bedre av en medfødt og stabil diagnose kan være et uttrykk for dette. Å erkjenne seg selv som 

synshemmet påvirker også selvbildet og selvoppfatningen hos personen det gjelder (Berntsen, 

1998). Det handler om hva man forventer av seg selv, hvem man sammenligner seg selv med, 

og hvordan man oppfatter egne prestasjoner. Om man ønsker å være mest mulig som alle 

andre, og stadig sammenligner seg selv med personer med normalt syn, kan det ha 

konsekvenser for selvoppfatningen (Skaalvik og Skaalvik, 2005).  

En beskrivelse av egen synsfunksjon forteller også noe om hva eleven trenger av 

tilrettelegging. Beskrivelsen av synsfunksjon kan sees i sammenheng med hvordan 

informanten videre beskriver egne behov for tilrettelegging. Det er ikke nødvendigvis 

samsvar mellom beskrivelse av synsfunksjon og opplevelse av egne behov, da mange kanskje 

har lært seg til å streve seg igjennom skolehverdagen gjennom å kompensere for synstapet. 

Dette vil bli sett nærmere på i de videre avsnittene. 

4.2 Opplevelse av skolehverdagen 
Nedenfor presenteres tre komponenter i skolehverdagen til informantene. Det gjelder 

organisering, skoletrivsel og overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Disse 

komponentene er valgt ut for å danne et bilde av hvordan skoledagene var for den enkelte 

elev. 
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Organisering 

Informantene beskrev sin skolehverdag ut fra ulike timer og klasserom. Flere av informantene 

tilbragte størstedelen av skoledagen i ett klasserom, noe som var en del av anbefalingen fra 

synspedagogen. I hovedklasserommet kunne hjelpemidlene stå permanent på fast plass:  

-De har jo gjort det sånn at vi prøver å være så mye som mulig i hovedklasserommet 
da, der hvor utstyret står, så jeg slipper å drive og flytte rundt på ting. Så jeg har egentlig to 
kameraer og sånn, så jeg kan ta med det ene. Men jeg gidder ikke flytte det rundt, så jeg 
bruker bare det jeg har i klasserommet.  

Trine hadde ikke et fast klasserom, og skiftet ofte klasserom mellom fagene. Hun brukte 

heller ikke stasjonære og plasskrevende hjelpemidler. Hun brukte ikke andre hjelpemidler enn 

bærbar PC, dersom klasserommet var tilrettelagt for strømtilkobling. Fritimer og friminutt 

mellom timer ble brukt ulikt. Ola og Elin valgte å bruke ekstra fritid til trening, slik at de fikk 

utnyttet dagen og slapp å trene på kveldene. De trente mye alene. Trine brukte fritiden til å 

være sammen med venner eller å gjøre skolearbeid. Erik satt ofte inne med PC-en i pauser og 

lunsj, og satt da gjerne sammen med andre som satt med sine PC-er. Flere av informantene 

fortalte om utfordringer i overgangssituasjoner, knyttet til både forflytning av hjelpemidler og 

det å finne igjen kjente, hvis de mistet klassekamerater ute av syne. 

Trivsel 

Alle beskrev at de opplevde skolehverdagen som bra og at de trives greit på videregående: 

-Nei ... jeg synes jeg trives bra. Det har gått bedre enn jeg hadde forventa. (…) nye 
folk og nye lærere og sånn. Men lærerne har tatt det veldig bra og.. de er flinke til å spørre og 
lære og sånn [om synshemningen].  

En annen av informantene uttrykte at det var litt kjedelig: 

-Jeg synes det er helt greit [ler litt] Ja ... jeg gleder meg til å bli ferdig, rett og slett, 
egentlig. Videregående er skikkelig kjedelig. Ja. Det er sånn de fleste synes. 

Alle uttrykte at de var spente på om de kom til å trives før skolestart, men at det hadde gått 

fint. Flere relaterte spørsmålet om trivsel på skolen til temaet venner. Ingen informanter svarte 

at de ikke trivdes.   
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Overgang mellom ungdomsskole og videregående skole 

Informantene opplevde overgangen fra ungdomsskole til videregående skole på ulike måter, 

men for det meste positivt. De beskrev overgangen blant annet med forskjeller i det sosiale 

miljøet. For Erik ble det overgangen til det bedre:  

-Altså, det var bedre enn ungdomsskolen, for å si det sånn. Det var som om man fikk 
«instant» respekt på en måte. Altså ... litt mer voksne. Ikke alle riktignok, men de fleste var 
veldig voksne og det var veldig deilig. De tar ting litt ... mye mer seriøst. Så da ... trengte jeg 
liksom ikke at alle skulle vite at jeg så dårlig. Det var bare det første året jeg ble spurt om det. 
Ellers trengte de ikke det til neste år. 

Elin beskrev forskjellen på ungdomsskolen og videregående slik: 

-Den største forskjellen er vel at du må jobbe mer selvstendig. Altså ikke så mye styrt. 
(pause) Jeg synes det er bedre å gå her enn å gå på ungdomsskolen. (…) Altså i starten var 
det jo litt uvant, med nye lærere og sånt. Sikkert litt uvant for dem og. Men nå er det jo.. nå er 
det blitt bedre og bedre. Det er jo noen som glemmer det litt av og til, men som regel er de 
flinke til å ha ting på pc-en og sånt. 

Én beskrev skolen sin som «ikke av de verste skolene», og var generelt fornøyd med hvordan 

det hadde vært å begynne der. Informantene uttrykte at de hadde vært spente før skolestart. De 

beskrev særlig en spenning rundt hvordan de andre, både nye lærere og medelever, skulle 

takle deres synshemning. Deres bekymring gikk ofte ut på hvordan omgivelsene skulle takle 

at de hadde en synshemning – ikke en bekymring over hvordan de selv skulle klare seg på den 

nye skolen. To av informantene trakk fram at det hadde vært viktig å ha noen kjente på skolen 

i begynnelsen, spesielt første skoledag.  

Diskusjon 

Elevene beskrev at de generelt trivdes på skolen. Senere i intervjuet kom det likevel fram 

momenter ved skolehverdagen som kunne tolkes som det motsatte. Elevene med dårligst 

synsfunksjon, beskrev noen problemer ved overganger i skoledagen. Særlig var det å finne 

andre, beskrevet som en utfordring, både i friminutter og i lunsjen. Dette var også funn i 

masteroppgaven «Balansekunst» (Almbakk, 2009), der en av informantene beskrev at han satt 

sammen med tilfeldige personer i kantina, ettersom hvem som valgte å sette seg ned ved 

bordet hans. Dette handler som nevnt om å ha mulighet til å velge hva man selv har mest lyst 

til, sammenlignet med hva som føles kjent og trygt (Morbech, 2011).  Svarene til to av 

informantene om at de ønsket å bruke mye av fritiden på skolen til trening, kan delvis være 
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knyttet til at treningsrommet opplevdes som kjent og forutsigbart, sammenlignet med det å gå 

til kantina. Å finne noen i et stort rom med mange personer, krever visuell oversikt. 

Normaltseende lar blikket gli over mengden for å se etter noen kjente man ønsker å sitte med. 

Hvis man ikke har mulighet til å bruke synssansen til å orientere seg etter noen å sitte med, 

kan man lytte etter kjente stemmer. En slik situasjon kan også gi en person med synshemning 

følelsen av å bli observert uten selv å ha mulighet til å observere (Morbech, 2011).  Mer om 

dette i avsnitt 4.6 om sosiale forhold og normalisering. 

Sammenlignet med anbefalingene i de synspedagogiske rapportene, så det ut til at 

informantene hadde fått organisert skolehverdagen etter sine behov. De som hadde behov for 

det, fikk lagt det meste av undervisningen til ett klasserom. Trine skiftet mellom klasserom i 

større grad, men fordi hun ikke brukte hjelpemidler eller trengte mye fysisk tilrettelegging, 

uttrykte hun at det var greit. I henhold til anbefalinger om tilrettelegging fra Statped (2011), er 

dette resultater som viser at skolene til informantene i denne undersøkelsen organiserte 

skoledagene tilfredsstillende for elevene. 

4.3 Hjelpemidler 
Alle informantene hadde flere hjelpemidler, men brukte dem i varierende grad. Hjelpemidlene 

som ble nevnt flest ganger var PC, lese-tv, ulike kameraløsninger til avstand og nær og 

DAISY-spiller. Informantene brukte også lydbøker, forstørringsprogram og lupelinjal (se 

kapittel 2.2.1 for utfyllende informasjon om hjelpemidlene). Elin, som hadde visus 0,1, hadde 

stasjonært PC-utstyr med stor skjerm, forstørringsprogram og kamera for avstand og nær i 

klasserommet. Dette ble brukt hver dag, forutsatt at undervisningen foregikk i klasserommet. 

Hvis undervisningen måtte foregå i et annet klasserom, eller et annet sted, kunne bærbare 

løsninger benyttes. Elin beskrev hjelpemiddelbruken sin slik: 

-Jeg har PC med sånn tavlekamera og nærkamera [lese-tv]. Så har jeg lydbøker. Men 
jeg har ikke brukt dem så veldig mye i år, brukte dem mer i fjor. Så har jeg bærbar PC og 
kamera og sånt. Det tar jeg med når jeg skal på samlinger. Det er lagt opp slik at klassen min 
skal være på ett klasserom, hvor den PC-en står da. 

Både Trine og Erik hadde i senere tid gått mer og mer bort fra å bruke kamera, stor skjem og 

forstørringsprogram. Begge brukte vanlig PC med de forstørrelsesmulighetene som finnes i 

Windows. Grunnene til at de valgte å ikke bruke hjelpemidler de hadde, var varierende. Noen 

mente at de ikke trengte hjelpemidlet, fordi de syntes undervisningen fungerte greit uten. 
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Andre begrunnet det med praktiske årsaker, som at det var vanskelig å flytte rundt og montere 

utstyret. De beskrev også at de opplevde at de fikk oppmerksomhet fra andre med flytting av 

utstyr, noe de ikke ønsket: 

-Jeg gidder ikke dra med meg kamera rundt omkring. Det er rett og slett fordi det er 
stress å dra med seg, stress å sette opp og holde på. Det tar mye oppmerksomhet og folk bare 
«hva er det du driver med…». Det kunne kanskje vært nyttig innimellom, men jeg gidder ikke. 
Det er ikke verdt det og funker greit uten. 

Denne informanten benyttet hjelpemidlene som sto stasjonært i hovedklasserommet, der det 

alltid sto oppmontert. Det var i forflytningssituasjoner at eleven valgte å ikke ta det med. 

Noen forklarte at de valgte bort hjelpemidler med årsaker som at hjelpemidlene drar til seg 

oppmerksomhet, og at de opplevde bruken som sjenerende:  

-Jeg tror at jeg har et kamera. Et sånn lite et. Det brukte jeg når jeg gikk på 
ungdomsskolen, men så slutta jeg å bruke det. Fordi ... det piper når det skrur seg av og på, 
og det takler jeg ikke ... det ... jeg føler meg sjenert da. Ja ... Jeg kan godt se dårlig, det er 
ikke noe problem. Men jeg vil vite at ... jeg vil ikke at alle skal vite det. 

Andre var takknemlig for hjelpen hjelpemidlene kunne gi: 

-Men generelt når det gjelder tilrettelegging og alt det, så kan jeg ikke være mer 
takknemlig til Huseby og Hjelpemiddelsentralen. Fordi de hjelpemidlene har hjulpet meg 
ganske mye. Jeg hadde aldri fått like bra resultater som jeg klarer nå, uten det. Uten det, så 
hadde jeg ikke hatt interesse og skolelyst, kan man si. 

Dette utsagnet kan vise at eleven selv opplever en sammenheng mellom tilrettelegging, bruk 

av hjelpemidler og skolelyst.  

Diskusjon 

Elevens bruk av ordet skolelyst, velger jeg å tolke som et uttrykk for motivasjon.  

Informasjonen informantene gav om sin hjelpemiddelbruk, syntes å henge klart sammen med 

hver enkelts synsfunksjon. Informantene med 0,1 i visus var helt avhengig av hjelpemidler for 

å få med seg undervisning, derfor valgte de stort sett å bruke hjelpemidler hele tiden. De som 

hadde bedre visus, valgte å ikke bruke hjelpemidler store deler av dagen.  

Optiske hjelpemidler ble lite nevnt hos informantene. Dette syntes å være hjelpemidler som 

flere hadde, men som de ikke brukte så ofte. Det stemmer overens med funnene blant 

svaksynte ungdomsskoleelevers bruk av optiske hjelpemidler (Ryen, 2008). Erik hadde 
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imidlertid god erfaring med bruk av kikkert og lupe, og begrunnet det med at de er små og 

lette å ta med seg. Han syntes også det var fint at kikkerten var så liten, da syntes den heller 

ikke så godt. Han brukte imidlertid ikke disse hjelpemidlene på skolen. 

Sammenhengen mellom visus og hyppig, jevn bruk av hjelpemidler kom tydelig fram. 

Informantene med dårligst visus, brukte også mest hjelpemidler. De som hadde best visus 

kunne, i følge dem selv, greie seg bra uten. Samlet ser beskrivelsene om bruk hjelpemidler i 

dette utvalget ut til å være knyttet til sosiale behov og normalisering. Ved å fjerne det synlige 

beviset på at man har en synshemning, opplevde de kanskje at de blir mer lik de andre. 

Spørsmålet er om det imidlertid kan være det motsatte de gjør, når de fjerner hjelpemidlet 

som skal hjelpe dem å fungere på lik linje med medelevene i undervisning. Jeg velger å tolke 

flere av begrunnelsene for ikke å bruke hjelpemidler, basert på antakelser om hva 

informantene trodde andre tenkte om dem. Følelsen informanten beskrev om at resten av 

klassen tenkte «hva er det du driver med» handler kanskje om å føle seg annerledes. 

Informantene beskrev situasjoner der de følte seg observert og vurdert, antagelig negativt, når 

de tok i bruk eller flyttet rundt på sine hjelpemidler. De uttrykte at de ønsket å minimere det 

«spesielle» ved dem selv, noe de så ut til å gjøre ved å fjerne synlige hjelpemidler. Å velge å 

bruke hjelpemidler når man trenger det, kan handle om det å akseptere seg selv som svaksynt 

og å tørre å vise det til omverdenen. Det kan se ut som begrunnelsene for å ikke bruke 

hjelpemidler til dels skyltes reaksjoner, eller antatte reaksjoner, fra omgivelsene (Grue 2001). 

Det kan i tillegg være at svaksynte elever som må flytte rundt mellom ulike klasserom i løpet 

av dagen, kan se det som enklere å ikke bruke hjelpemidler. Dette viser at anbefalingene om å 

holde undervisningen til eleven som er svaksynt i ett klasserom, er spesielt viktig å følge.  

Jo dårligere synsfunksjon, jo mer så informantene ut til å ha akseptert sin identitet som 

svaksynt hva gjaldt hjelpemiddelbruk. Elin, som har visus 0,1, brukte stasjonær lese-tv og 

kamera mesteparten av tiden i undervisning, og hun snakket heller ikke om det å ikke bruke 

hjelpemidler som et alternativ. Dette kan tolkes som aksept av situasjonen. Hun fungerte ikke 

i en undervisningssituasjon uten hjelpemidler og hadde dermed ikke noe valg om å legge vekk 

hjelpemidler. Unntakene skjedde, i følge informantene under forflytning, til andre klasserom 

og til steder som ikke egnet seg for PC-bruk. Eksempler på situasjoner de valgte å ikke ta med 

hjelpemidler, var ekskursjoner. Forflytning til andre rom og steder utenfor det faste 

klasserommet så ut til å være den største trusselen mot hjelpemiddelbruk. Erik og Trine brukte 

derimot lite hjelpemidler uansett, og hadde også best visus av informantene. De hadde 

mulighet til å greie seg uten andre hjelpemidler, og brukte bare ordinær bærbar PC.    
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Konsekvensene for elevene av å legge bort hjelpemidlene kan være flere. For det første kan 

læringsutbytte bli mindre, da elevene mister mye av den visuelle informasjonen. Det vil også 

være energi- og tidkrevende å anstrenge seg for å se, mot å spare på å bruke hjelpemidler. I 

undervisning uten hjelpemidler vil det sannsynligvis også være mer slitsomt for den svaksynte 

eleven å følge med, og i ytterste konsekvens kan dette gi seg utslag på skoleresultatene.  

Å velge å bruke eller ikke bruke hjelpemidler, kan ha konsekvenser for hvordan elevene 

vurderer seg selv i skolesammenheng. Når de velger å ikke bruke hjelpemidler, kan det 

påvirke skoleprestasjonene i negativ retning. Nedsatt synsfunksjon påvirker hvor lang tid man 

bruker på et arbeid og hvor mye energi som må legges ned i arbeidet. For å motvirke dette, 

brukes hjelpemidler for å kompensere for synstapet. Uten hjelpemidler kan arbeidskapasiteten 

reduseres, mens personen har like høye forventninger til seg selv. Likevel kan det hende at 

eleven sammenligner seg og sine prestasjoner med normaltseende elever, i stedet for å 

sammenligne seg med andre elever med like forutsetninger (Berntsen, 1998). Dette kan føre 

til en skjevhet mellom forventet og opplevd mestring, som kan resultere i en dårligere 

selvoppfatning. På en annen side kan det være forskjell på om det er selvvalgt å ikke bruke 

hjelpemidler, eller om det ikke er tilrettelagt for bruk av hjelpemidler i undervisningen. Hvis 

eleven ikke har fått anledning til å bruke hjelpemidler, kan eleven forklare prestasjonene med 

for dårlig tilrettelegging, altså er det utenfor elevens kontroll (Rosenberg, 1979). Dermed 

trenger ikke konsekvensene være dårligere selvoppfatning.  

4.4 Opplevelse av synspedagogens 
behovsbeskrivelse og anbefaling 

Dette avsnittet er ment å svare på den delen av problemstillingen som handler om hvordan 

svaksynte elever opplever innholdet i den synspedagogiske rapporten. De synspedagogiske 

behovsbeskrivelsene og anbefalingene om tilrettelegging varierte som nevnt i omfang. Det var 

en klar sammenheng mellom informantens synsfunksjon og omfanget av det synspedagogiske 

arbeidet med eleven. Jo dårligere visus informantene hadde, jo mer omfattende var 

behovsbeskrivelsene og dermed behovene for tilrettelegging. Informantene fikk opplest 

rapportene og skulle deretter fortelle hvordan de opplevde innholdet: 

-Det stemmer jo bra. Jeg har snakket med synspedagogen, og vi er enige. Men jeg 
merker at det er mye av det som mangler, sånn i hverdagen. Altså, skolen er litt surrete, rett 
og slett. 
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Trine uttrykte også at innholdet stemte overens med egne behov: 

-Ja, jeg er ganske enig. For eksempel det med tavlegreiene, det er jeg enig i. Og det at 
jeg i forkant blir kjent på skolen, det er jeg også enig i. Og det med [merking av] trappene er 
jeg enig i, fordi det hender noen ganger at jeg går oppover trappen og så plutselig snubler jeg 
fordi den er ferdig. Det var ganske greit det som sto der. 

Generelt var elevene positive til de synspedagogiske rapportene og enige i innholdet. De 

uttrykte også at de opplevde et godt samarbeid med synspedagogen. De snakket om rapporten 

punkt for punkt, og om innholdet stemte overens med virkeligheten. Dette blir utdypet i 

kapittel 4.5. 

Informantene opplevde samarbeidet med synspedagogen som godt, og omtalte synspedagogen 

som en som jobbet for å bedre deres hverdag. De hadde også fått anledning til uttrykke sine 

behov overfor synspedagogen. Hvis deler av anbefalingen ikke var gjennomført, begrunnet to 

av informantene det med at de ikke hadde det samme behovet lenger. Noen av rapportene var 

noen år gamle, noe elevene også ble gjort oppmerksom på. Dette brukte de også som en 

begrunnelse på at enkelte ting ikke stemte med praksis: De trengte tilrettelegging før, men nå 

klarte de seg uten. Andre ganger mente informantene at det var skolens feil at 

tilretteleggingen ikke var gjennomført. Ingen av informantene uttrykte at de hadde fått 

mangelfull bistand fra synspedagogen. At noen av informantene mente at de hadde «vokst 

fra» behov for enkelte tilretteleggingstiltak, var gjennomgående. Grunnene til dette kan være 

flere. Det kan for eksempel være at behovet for å slippe hjelpemidler var større enn behovet 

for å bruke dem.  

4.5 Opplevelse av tilretteleggingen 
I disse avsnittene vil jeg presentere informantenes opplevelser av hvilken tilrettelegging som 

har fungert og ikke fungert, og hvilke utfordringer de har møtt i denne sammenhengen. De 

første avsnittene er inndelt etter type tilrettelegging: Fysisk, metodisk og faglig. I avsnitt 4.5.4 

presenteres data om hvordan informantene opplevde å be om tilrettelegging, deretter et avsnitt 

om hvilke råd informantene ville gitt til en skole som skulle tatt i mot en elev med samme 

synshemning som de selv. Disse resultatene er beskrivende og er ment å svare på 

problemstillingens del om hvordan informantene opplever at tilretteleggingen er ivaretatt. 

Dette blir derfor behandlet som beskrivelser og blir ikke drøftet her. I avsnitt 4.6 presenteres 
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informantenes beskrivelser om mestring, som deretter blir diskutert i avsnitt 4.7, der jeg ser på 

sammenhengen mellom resultatene om tilrettelegging og mestring og motivasjon. 

4.5.1 Fysisk tilrettelegging  

Belysning 

Tilrettelegging av belysning av større og mindre områder på skolen så ut til å være en 

utfordring for flere av elevene. I alle de synspedagogiske rapportene knyttet til informantene 

er det anbefalt tilrettelegging av allmenbelysning, men særlig er dette ettertrykkelig beskrevet 

hos informantene med mest følsomhet for lys, for eksempel i anbefalingen om tilrettelegging i 

Olas skole (se kapittel 3.2.4). Ola fortalte at tilrettelegging av lys ikke fungerte slik han skulle 

ønske, og han fortalte om tidvis hodepine og mye mysing. Han nevnte belysningen på skolen 

som det tiltaket som fungerte dårligst av den anbefalte tilretteleggingen, i tillegg til bruk av 

flere klasserom som ikke var tilrettelagt.  

-Det de er dårligst på, er det med lyset. (…) Hvis jeg skal sitte og jobbe på biblioteket, 
så er det vinduer hele veien, alt er hvitt og det er masse lys i taket. Så det er det verste. 
Dimmere finnes jo ikke. (…) Jeg måtte bytte rom fordi de har installert sensorer, mens jeg har 
gått her, som gjør at når du går inn så blir det lyst. Og det er ingen mulighet for å skru av 
halvparten eller dimme eller noen ting. Og da måtte vi bytte rom, fordi de gjorde det 
[monterte sensorer] i det klasserommet jeg hadde. 

Han beskrev en rekke tilfeller der belysningen var blitt et problem som var forsøkt løst. Disse 

forsøkene på å utbedre lysforholdene hadde likevel ikke ført til bedring. Løsninger som var 

blitt gjort, var stort sett at Ola måtte bytte klasserom. Han sa også at på tross av lovnader om 

utbedringer, hadde ikke lysforholdene blitt bedre. Han beskrev at skolen forsøkte å 

tilrettelegge belysningen, men at de ikke lyktes på grunn av liten forståelse for hva som 

opplevdes som ubehagelig for en som er lysømfintlig.  

-Da jeg startet på skolen sa de at jeg skulle få det klasserommet med minst lys. Og i 
det klasserommet jeg har.. Ja, de har tatt vekk ett armatur oppi taket, men alle veggene er 
hvite, gulvet er hvitt og pultene er hvite. Resten av lysene er også hvite, så da hjelper det ikke 
om det lyset som var der er tatt vekk. Nå mener de at det er det beste klasserommet.  

-Og så har de persienner, men det er jo fortsatt kjempelyst der. Synspedagogen har jo 
gått der med lysmåler og funnet ut at lysnivået der er skikkelig, skikkelig høyt, for andre folk 
også, på en måte. (…) Jeg vet om andre klasserom som har mørkeblått gulv og er mørkere 
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generelt, men de mener at det er lysere der, og da virker det som at det ikke er jeg som ser 
dårlig, på en måte.  

Samtidig som hovedklasserommet var dårlig tilrettelagt med lysavskjerming, ble det byttet 

mellom klasserom i ulike fag. Dette hadde også vært plagsomt for informanten, da enkelte 

klasserom ble beskrevet som verre enn andre. Ola fortalte at han hadde sendt mail til 

rådgiveren på skolen om problemet. Konsekvensene av for dårlig tilrettelegging av belysning 

gikk ut over Olas skoleprestasjoner: 

-Da fikk jeg ikke til å gjøre ting, fordi jeg ble så sliten. Jeg måtte sitte og myse hele 
tiden og fikk ikke konsentrert meg. Da blir alt bare halvveis.  

Elin beskrev også problemer med belysning, som i hennes tilfelle var sjenerende 

punktbelysning. Dette gjorde seg særlig gjeldende i tavleundervisning, der skolen hadde hvite 

tavler med sterkt, hvitt lys i armatur over alle tavler. Det som sto på tavla ble vanskelig å 

fange med tavlekamera, som Elin er helt avhengig av å bruke for å se. Resultatet var 

sjenerende hvitt lys uten mulighet til å se hva som sto på tavla på grunn av dårlige kontraster.  

-Og så er det sånn lys over tavla. Og når det er på, så er det ikke så lett å se. Så jeg 
har jo sagt til flere at de kan slå det av, men det ingen som klarer å slå det av.  Så ... nei, de 
finner ikke lysbryteren. Så ... vaktmester burde kanskje se på det eller no. Ja, for det blir 
veldig lyst. Du kan jo styre inn lysstyrke, men da blir bildet veldig mørkt. Og da ser man ikke 
hva som står (…) Så enten svart på hvitt ... da blir det svarte borte. Ellers blir det svart på 
svart. 

Trine nevnte også belysning av tavle som utfordrende av og til, da de også hadde hvite tavler 

som lærerne skrev på med tusj. Trine beskrev at det var vanskelig å se grønn og rød tusj på 

tavla, særlig med et sterkt lysarmatur over tavla. Når tusjen ikke lenger var ny og tegnet 

svakere, ble det problematisk å se hva som ble skrevet på tavla. Hun ønsket seg svart eller blå 

tusj på hvite tavler. 

 Oppmerking 

Annen fysisk tilrettelegging som ble anbefalt, var oppmerking og markeringer. Informantene 

snakket ikke mye om oppmerking. De gav generelt uttrykk for at det var noe de greide seg 

uten på andre offentlige steder, og som hadde med det å bli kjent med bygningen å gjøre. Erik 

ga uttrykk for at de lærte å ferdes i skoleområdet etter en liten periode, og at de ikke opplevde 

så stort behov for markeringer:  
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-Det med trappemarkering er ikke så veldig viktig. Helt siden jeg gikk på barneskolen 
har jeg jo gått i vanlige trapper uten markering, der var det mange trapper, og jeg har klart 
meg ganske bra.  

Likevel ga flere av informantene uttrykk for at det var nyttig med markeringer, for eksempel 

på spørsmål om hva de selv ville gitt en skole råd om. Informantene svarte også positivt på i 

hvilken grad skolene hadde fulgt anbefalingene om markering og oppmerking fra 

synspedagogen. Dette kan dermed tyde på at oppmerking var et tiltak skolene fikk til. Ingen 

av informantene nevnte noe om at de var hadde kommet opp i situasjoner der de savnet 

oppmerking. 

Klasserom og plassering 

I samtlige anbefalinger fra synspedagoger er det fastslått at elevene bør få tilbringe det meste 

av undervisningstiden i ett klasserom, med tanke på hjelpemidler, plassering i klasserom og 

tilrettelegging av det spesifikke rommet. 

Ola tok musikkfag, noe som medfører en del bytte av rom. Fag som er spesielle for 

musikklinja må nødvendigvis foregå i egnede rom, for eksempel med hensyn til akustikk, 

plass til instrumenter og gruppestørrelse. Dette førte til at det ble vanskelig med fysisk 

tilrettelagt undervisning i disse rommene. Flytting innebar at flere av informantene ikke tok 

med seg hjelpemidler som de vanligvis brukte i hovedklasserommet. De brukte dermed ikke 

hjelpemidler i de timene som foregikk utenfor klasserommet. Elevene valgte heller bort 

hjelpemidler, framfor å bære dem med seg til et mindre egnet sted. 

Trine beskrev plassering i klasserommet som noe av det viktigste av sin tilrettelegging. 

Samtidig uttrykte hun at det ikke alltid fungerte godt. Trine var avhengig av å jobbe på PC, 

for å kunne forstørre skriften og arbeide mest mulig effektiv. Men PC-en var avhengig av 

strømkilde for å holde hele timen. Dette medførte at hun måtte sitte et sted med tilgjengelig 

stikkontakt, og det var ikke alltid lett i alle klasserom: 

-Det hender noen ganger at det ikke er noen stikkontakter der. Men oftest er det 
skjøteledning der. Det hjelper jo. Da kan jeg koble hvor som helst og kan sitte helt foran. Men 
rommet er jo firkanta og det er oftest bare på sidene at stikkontaktene sitter. (…) Så da må jeg 
sitte på sidene hvis jeg skal bruke PC-en. Og hvis jeg vil sitte midt fram for å se tavla, så får 
jeg ikke brukt PC-en. Da må jeg bare følge med i stedet for å skrive notater. Det beste er jo å 
sitte i midten, med PC og skrive notater. Det er litt irriterende.  
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Trine sa at hun skrev for hånd i slike situasjoner hvor hun var avhengig av å se tavla. Hun 

måtte dermed ta et valg om hva som var viktigst for den enkelte undervisningstime – enten 

strømtilgang som ga mulighet til PC-bruk, eller å kunne se hva som sto på tavla.  

4.5.2 Metodisk og fagspesifikk tilrettelegging 

Metodisk og fagspesifikk tilrettelegging gjelder digitalisering av læringsmateriell, bruk av 

tavler, undervisningsmetoder med bruk av PowerPoint, overhead og lignende. Dette gjelder 

også bruk av ekstra lærer hvis det skulle være nødvendig. I denne kategorien kom forskjellene 

mellom lærerne tydeligere fram. Noen lærere ble beskrevet som svært nøye på at eleven enten 

skulle få forstørrelse eller digital tilgang til alle dokumenter, og mange hadde forberedt dette 

før undervisningen. Informantene fortalte at de hadde tilgang til alle dokumenter gjennom 

læringsplattformen «It’s learning», og at de ble lagt ut i forkant av den aktuelle 

undervisningen. Andre lærere kunne bruke overhead som undervisningsform, noe som ble en 

utfordring med for eksempel tavlekamera. Med håndskrevne lysark ble det også vanskelig for 

eleven å få tilgang til dokumentet før eller etter undervisning, da de sjelden ble skannet. I 

slike situasjoner måtte eleven lytte og skrive notater selv.  

Særlig ble ordinær kroppsøvingsundervisning fremhevet som vanskelig. Informantene hadde 

delvis eget opplegg for disse timene, spesielt når klassen hadde ballspill. Trine hadde fått 

fritak fra den praktiske delen i faget og fikk vurdering kun ut fra den teoretiske delen av 

undervisningen:  

-Gym er jo ganske tungt for meg på skolen, så jeg har fått muligheten, som 
tilrettelegging, at jeg har fått fritak fra praksisdelen. At de bare tar teoretisk på meg da. Så 
det har jo hjulpet en del. Så trenger jeg ikke tenke «uff, jeg skal ha gym».(…) Og det er jo, det 
oppstår jo vanskeligheter i gymmen, slik som at man skal kaste ball.  

Informantene beskrev at de fikk alternative måter å oppnå fagets kompetansemål og delmål 

på, og de fulgte et normalt studieløp. Mange fikk lagt til rette for bruk av en lese- og 

skriveassistent, og ekstra tid, for eksempel under prøver, og bruk av alternativ metodikk.  

4.5.3 Praktiske og visuelle fag 

Situasjoner som særlig ble nevnt som vanskelig å tilrettelegge, gjaldt delvis innen praktiske 

og visuelle fag på musikk- og idrettslinje. Derfor har jeg valgt å dele inn dette avsnittet etter 

de ulike utfordringene som knytter seg til elevenes utdanningsprogram på videregående skole.   
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Musikkfag 

Eleven som gikk på utdanningsprogram med musikk beskrev utfordringer med fag der man 

skulle se bevegelser, som i dans og ved direksjon. Man kan også anta at det gjelder mimikk og 

bevegelser i dans- og dramalinje i like stor grad. Det ble også beskrevet som vanskelig å følge 

med på noter samtidig som man spiller, synger eller dirigerer. Særlig mente Ola at han burde 

fått tilrettelegging for mer bruk av lyd, for å lære stykker utenat, da han foretrakk å arbeide 

etter lyd og gehør, ikke bare noter. Han beskrev en typisk situasjon fra faget direksjon, der 

han ikke mestret faget så godt som han mente han kunne gjort: 

-Vi har jo et fag som heter direksjon, altså dirigering rett og slett. Og da står liksom 
læreren midt i rommet og bare veiver med armene og bare «ja, gjør sånn her». Og jeg bare 
«yes..» [trekker på skuldrene]. Og så får du utdelt noter, ikke sant. Og så skal man dirigere 
etter notene. Men jeg må ha en lydfil for å kunne få det til.  

Ola beskrev her et linjefag som han mente ikke ble godt nok tilrettelagt. Han hadde store 

problemer med å lese noter raskt nok. Hvis han tok med kamera og PC, og la notene under 

kameraet for å få dem forstørret, mistet han oversikten over musikkstykket. Hvis han skulle 

fått noter forstørret i en passende størrelse, ville det bare blitt noen få notelinjer på hver side. 

Han ønsket å kunne jobbe etter lydfiler i stedet, men det ble det ikke lagt til rette for. Han 

endte opp med en karakter han var misfornøyd med i dette faget. Han mente det delvis 

skyldtes at han måtte jobbe på andre måter enn han var vant til. Som svaksynt var han ikke 

vant til å jobbe etter noter, men etter lyd og gehør. Musikkfaget endte opp med å være et 

visuelt fag som Ola syntes han ikke mestret så godt som han kunne gjort hvis han hadde fått 

en nærmere demonstrasjon og fikk benyttet seg av lydfiler. Han fortalte også at han hadde fått 

tilbakemelding om at elevene skulle vurderes etter arbeid etter noter, noe som også skulle 

gjelde for Ola. 

Ola gav flere eksempler på at noen hadde antatt at musikklinje var et bra valg for en som er 

svaksynt, men at det ikke var så greit i musikkfagene likevel. For Ola hadde musikkfagene et 

visuelt preg som ikke ble godt nok metodisk tilrettelagt, noe som han beskrev som en av 

grunnene til at det ikke gikk så bra resultatmessig. Han uttrykte også at praktiske fag som var 

vanskelig å tilrettelegge metodisk, var også de han mestret minst. Han syntes selv han var 

dårlig i disse fagene, men at han heller ikke ble hjulpet til å gjøre det bedre. Generelt beskrev 

han fagene som vanskelige, og med en viss resignasjon, sa han at han hadde gitt opp å gjøre 

det godt i fagene. For eksempel var det noen av fagene som varte bare ett eller to semester, 

som han så fram til å «komme igjennom» uten noe håp om gode karakterer. 



65 
 

-Vanligvis ville folk trodd at musikklinja er et fint sted hvis du ser dårlig, på en måte, 
for «da er så god i musikk» (ler). Men det er jo ikke noe som sier seg selv det. Og i alle fall 
ikke når du får vanlig svart noter på et ark og du ikke aner hva som står der. Det ordner seg 
jo, på en eller annen måte, men det er innmari upraktisk. 

Idrettsfag 

Elin som gikk på idrettslinja, hadde derimot de praktiske idrettsfagene som sine favorittfag. 

Store deler av treningstiden ble brukt til egentrening i den enkeltes idrett. Elin var den eneste 

som hadde svømming som sin idrett på skolen, og hadde dermed timene tilrettelagt slik hun 

trengte. Samtidig fortalte hun om metodiske utfordringer i annen idrett som krevde mer 

visuell oversikt. I disse aktivitetene hadde hun forsøkt å delta i det meste, på sine premisser. I 

naturfag benyttet hun kamera i forsøk der dette var mulig.  

Selv om det er vanskelig for en svaksynt å delta i tradisjonelle ballspill som håndball, fotball 

og innebandy, fortalte Elin noen historier om deltakelse og mestring i slike situasjoner. Elin 

hadde forsøkt å delta i det meste, så lenge hun kunne delta på sin måte:  

-Vi hadde jo innebandy.. og da tok de jo og farget en ball da. I en annen farge. (…) 
Jeg var ikke noe stjernespiller. Når vi skal ha håndball for eksempel da. Det er ikke akkurat 
det mest optimale. Så da kan jeg gjøre noe annet da. Jeg kan jo være med å gi pasninger til 
andre og sånt, men ikke ta imot og spille kamp. Det går ikke.  

-Og så spilte vi frisbee. På kunstgresset. Da spilte vi kamp da. Og så kom de med 
grønn frisbee, på grønt gress.. Det hadde de ikke tenkt på da. Så jeg gikk bort til lærer’n og 
spurte om de ikke kunne bytte farge på frisbeen. Han så på meg som om han ikke skjønte noen 
ting.. Og til slutt så «jajaja!» så fikk de bytta den til slutt da. (…) Men det var ganske umulig 
selv om de bytta farge da. Det ble mest å løpe og forstyrre andre. 

Elin fortalte om ulike aktiviteter som hadde vært utfordrende, men hun hadde likevel forsøkt å 

delta. Hun fikk kompenserende aktiviteter når det ikke var mulig for henne å delta. 

Linjefagene var Elins favorittfag, og det var også de fagene hun oppga å mestre best. 

IKT og servicefag 

Erik var den som møtte minst metodiske utfordringer knyttet til linjefag, mye på grunn av at 

IKT- linjen passet ham godt. Han styrte sin egen forstørring på PC-en sin og det meste av 

undervisningsmateriellet var digitalt. Hans største utfordring var kroppsøving, men han 

fremhevet ikke dette som noe stort problem. Alle fag som foregikk digitalt, kunne han mestre 

på linje med klassekamerater. Dette utdanningsprogrammet innbar et praksisår, noe Erik 
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fremhevet som en utfordring. Det kunne være vanskelig å få praksisplass, noe han ikke hadde 

fått til å begynne med. Det hadde vært vanskelig å finne praksisplass som kunne tilpasses 

hans behov, men på intervjutidspunktet var han utplassert i en bedrift. 

Studiespesialiserende utdanningsprogram  

Trine, som gikk studiespesialisering, hadde ingen store utfordringer som utpekte seg. På 

studiespesialiserende linje var det ofte bytte mellom klasser og klasserom.  Elevene har ulike 

fagkombinasjoner, derfor må de ofte bytte klasse og rom flere ganger i løpet av en dag. På den 

studiespesialiserende linja kan man velge fag år for år. Dette ga Trine mulighet til å velge de 

fagene hun følte hun mestret og trengte for framtidige studier. Det viste seg at også her var det 

de praktiske og visuelle fagene som var utfordrende, eksempelvis kroppsøving og delvis 

naturfag. Det var også utfordrende å tilrettelegge alle rom som Trine skulle oppholde seg i, da 

hun byttet ofte klasserom. Dermed ble det til at hun ikke kunne bruke PC i enkelte rom, fordi 

hun trengte å sitte foran i klasserommet, der det ikke var strømuttak.  

Felles for alle informantene 

Informantene hadde anbefalinger om tilrettelegging i fag som var spesielt visuelt krevende. 

Det kunne være i matematikk, naturfag, kroppsøving og enkelte av de spesifikke linjefagene. 

Flere av elevene hadde anbefaling om tilrettelagt undervisning i matematikk, ofte i form av en 

ekstra pedagog. En av informantene hadde fått ekstra ressurser i form av sekretær/ lesehjelp, 

der det var visuelt krevende oppgaver eller der de hadde mange parallelle oppgaver. Et 

eksempel på dette var i matematikk, der eleven fikk hjelp med oppgaver som trengte 

oppslagsverk, for eksempel tabeller og grafer og der han måtte flytte blikket mellom ulike 

bøker og skjerm. Alle informantene sa noe om prøve- og eksamenssituasjoner der de har fått 

særskilt tilrettelegging. Dette kunne være ekstra tid, muntlig framlegging i tillegg til eller i 

stedet for skriftlig besvarelse, eller sekretær-/lesehjelp. 

Av temaene som ble nevnt når informantene snakket om det de ikke mestret så godt, ble 

praktiske og visuelle fag oftest nevnt. Lese- og skrivefag som vanligvis foregår i det vanlige 

klasserommet, framsto som det som var minst utfordrende når det gjaldt tilrettelegging for 

synshemning. Kroppsøving ble nevnt hyppigst når de skulle snakke om det de ikke mestret. 

Trine hadde fått fritak fra den praktiske delen i kroppsøving, og opplevde det som en lettelse. 

Det var en bedre å kunne gå på skolen uten å grue seg til å ha gym. Hun fortalte at hun i stedet 



67 
 

hadde skaffet medlemskap på et treningssenter. Erik uttrykte også at gym var mest 

utfordrende, men at han fikk slippe det vanskeligste. Særlig uttrykte han vanskeligheter med 

ballspill. 

Mange av informantene fikk være i det samme klasserommet store deler av undervisningen. 

Alle som fikk en slik tilrettelegging, var fornøyd med løsningen. Erik poengterte at han heller 

ikke syntes det var problematisk at han var grunnen til at klassen hadde det meste 

undervisningen i ett rom:  

-Vi har holdt oss i ett klasserom, utenom i gym og på lab og sånn. Det var på grunn av 
meg da. Og det gjør ingenting.  

4.5.4 Å be om tilrettelegging 

Det generelle inntrykket var at informantene hadde gode muligheter til å be om 

tilrettelegging.  Alle informantene fortalte tidlig i intervjuet at det ikke var problematisk å be 

om hjelp eller tilrettelegging, hvis de trengte det. Hvis lærere glemte noe, eller ikke tilrettela 

på rett måte, uttrykte alle at det var greit å si fra om det. Flere av informantene hadde et 

system for tilbakemelding og oppfølging, for eksempel med regelmessige møter med sin 

kontaktperson på skolen. Denne kontaktpersonen var kontaktlærer eller rådgiver. Dette var 

møter elevene benyttet til å fortelle hvordan skolesituasjonen fungerte, men de hadde også 

mulighet til å rette opp situasjoner som ikke fungerte godt. Særlig kunne det være behov for 

dette i overgangsperioder, for eksempel ved bytte av fag og lærere. Hvis alt opplevdes som 

greit, kunne de avlyse møtet. Informantene fortalte at lærerne spurte mye i begynnelsen, noe 

Trine var fornøyd med: 

-Men lærerne hjelper meg, de forklarer og spør meg ofte: «Trengs det klarere tusj, 
trengs det tykkere skrift? Bør jeg skrive litt større? Bør jeg skifte farge på tusjen?». De sier 
klart og tydelig at om jeg ikke ser, så er det bare å si fra.  

Om noe ble vanskelig i timene, fortalte Trine at hun ikke opplevde det som flaut å spørre om 

hjelp: 

-På denne skolen er det mange fra hjembyen min, så her blir jeg ikke flau av å spørre 
læreren. Det er jo bare slik jeg må godta at det er. Det er bedre å spørre. For hvis jeg ikke 
spør, så forstår jeg det ikke. 

Flere opplevde også at det føltes greit å be venner og klassekamerater om hjelp. Noen fortalte 

også at venner tok ansvar og ba om hjelp for dem, eller leste høyt det de ikke kunne lese selv. 
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I de tilfellene tilretteleggingen ikke fungerte eller var god nok, sa alle fra til sin kontaktperson. 

Det som derimot ikke føltes greit, var å spørre om å få lagt til rette noe som var forsøkt bedret, 

men som fortsatt ikke fungerte. Ola opplevde det slik når skolen ikke sørget for god nok 

belysning: 

-De er veldig dårlig på å tilrettelegge det. De har fått det forklart hundre ganger (..). 
og så gjør de jo sitt beste og prøver å få det til, men de skjønner liksom ikke greia. De har jo 
hatt svaksynte og blinde før, så det er litt rart. 

I slike situasjoner er inntrykket informantene gav, preget av resignasjon, med uttalelser som 

«det er jo bare et år igjen» og «jeg gjør det beste ut av det». De ga uttrykk for at de ikke orket 

å mase mer, fordi de så at de ansvarlige hadde forsøkt å legge til rette så godt de kunne. Erik 

beskrev blant annet følelsen av å være til bry: 

-Det er ikke alle som liker å hjelpe deg, på en måte da.. Altså, de har egentlig ikke lyst. 
Fordi det gir dem ekstraarbeid. Jeg føler det litt sånn innimellom. (…) Føler liksom at du er 
bagasje på en måte da.  

Både Erik og Elin fortalte at de kunne be lærerne direkte om å få dokumenter forstørret, 

skannet eller digitalt, selv om de sjelden trengte å be om det. Begge forklarte hvordan de stort 

sett fikk det de trengte uten å spørre. Ola fortalte om enkelte situasjoner, der skolen hadde 

forsøkt å tilrettelagt, men ikke lyktes:  

-Hvis jeg sier at det er lyst i klasserommet, så tar de vekk ett armatur. Og det er jo fint, 
for det blir jo bedre å sitte der enn midt i lyskasteren, men det er fortsatt ikke bra. Så de gjør 
noe som de tror hjelper veldig, men som egentlig ikke hjelper så veldig mye. Og det er sånn 
hele tiden. Og da føler jeg at jeg maser så fælt hvis jeg spør mer.  

Han fortalte at han ikke ønsket å mase om noe som var forsøkt forbedret. Det opplevdes som 

greit å si fra at noe ikke fungerte første gang, men hvis det ikke ble bedre, var det vanskelig å 

si fra flere ganger.  

4.5.5 Informantenes råd om tilrettelegging 

Elevene ble spurt om hvilke råd de ville gitt om tilrettelegging til en videregående skole som 

skulle ta i mot en elev med samme synsfunksjon som de selv. En fellesnevner for de alle var 

at de mente det viktigste var å lytte til og ta hensyn til det eleven hadde å si. Alle er 

forskjellige, derfor må man lytte til hvert enkelt individ. De fremhevet at det var greit med en 

kontaktperson som kunne ha hovedansvaret for ivareta deres interesser og behov.   
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De gav også råd om å ikke lage «en stor sak» ut av synshemningen og tilretteleggingen, og at 

eleven selv skulle få fortelle om synshemningen på et tidspunkt de selv følte det var riktig. 

Det så ut til at alle informantene ønsket at alle lærerne deres skulle få informasjon om 

synshemningen, slik at lærerne skulle bedre forstå hvordan de kunne tilrettelegge. Det var 

derimot delte meninger om informasjon til medelever om synshemningen; noen mente at 

medelevene ikke trengte å vite så mye.  

Svarene på hva de ville rådet skolene til, var varierte og hadde sammenheng med deres egen 

synsfunksjon. Informantene som hadde de størst misnøye med tilrettelegging, hadde flere råd 

å gi enn de andre. Svarene gjenspeilte det de hadde formidlet tidligere i intervjuet og dette 

understreker de foregående resultatene om hva som var viktig for den enkelte. Noen 

fremhevet viktigheten av en kontaktperson på skolen som kunne ha et overordnet ansvar for 

tilretteleggingen.  

4.6 Beskrivelser av mestring 
Elevene hadde mange ulike interesser, og det var særlig interessene som ble fremhevet i 

forbindelse med opplevelse av mestring. To av informantene satset på sin idrett på høyt nivå, 

og fremhevet sine tidligere prestasjoner og mål for fremtiden. De snakket om idretten som 

«sin ting», som det de fant glede i, og som de mestret best. Ola var en av de som beskrev 

mestring gjennom idrett:  

-Det jeg kan er jo å gå på ski. Det er jo en egen form for det, med ledsager. Det krever 
jo mye ekstra trening. [Beskriver sine prestasjoner] Så jeg er jo veldig stolt av det. Det er jo 
veldig bra. (…) Det ser lovende ut.  

Trine beskrev mestring ut fra gode prestasjoner på skolen, i form av gode karakterer. Hun 

fortalte om følelsen ved å få betalt med en god karakter etter en stor innsats, og at dette ga 

henne mestringsfølelse. Hun likte spesielt å få bedre karakterer enn vennene, og 

sammenlignet seg med dem. Teoretiske fag var det hun mestret best, der hun kunne jobbe 

med lesing og skriving. Hun valgte bort praktiske og visuelle fag, fordi de var vanskelige for 

henne. Erik snakket om mestring i situasjoner der han mestret aktiviteter som andre ikke 

hadde forventet at han kunne; han likte å overraske: 

-Når jeg har sett noe som de som sitter ved siden av egentlig skal se, men så ser jeg 
det i stedet for. Ja, da føler jeg meg litt stolt. At det er jeg som regjerer da. (...) For eksempel 
så har jeg jo stått på ski. Slalåm og så videre. Og så har jeg nylig fått prøvd snowboard. 
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Følelsen av å mestre noe man ikke forventer av en som er svaksynt, ble fremhevet som en god 

mestringsopplevelse. Samtidig var det viktig for flere å formidle at de kunne gjøre det de 

andre gjorde: 

-Jeg vet ikke jeg.. jeg tror alt som alle andre gjør går på en måte fint. 

Ola fortalte at det var de teoretiske fagene, lese- og skrivefagene som han mestret best. Han 

begrunnet blant annet dette med at forholdene var lagt til rette for at han kunne jobbe like 

raskt som de andre i klassen. Han kunne høre mye pensum i DAISY-format og fikk ellers 

jobbe på PC med den tilrettelegging og de hjelpemidler han trengte. Han kunne måle seg med 

klassekamerater, og opplevde at han fikk til gode faglige prestasjoner. Han ønsket også å 

arbeide på denne måten i framtiden, da han ønsket å søke en utdanning der han kunne lese og 

skrive.  

Hva gjelder skoleprestasjoner, var alle informantene klare på hva som skulle til for å gjøre det 

bra: Egeninnsats. Samtlige informanter fremhevet dette som det viktigste for å oppnå gode 

resultater på skolen. Dette var også en av de store overgangene ved å starte på videregående 

skole; de måtte ta ansvar for egen læring, og oppfølgingen var ikke lenger så tett. Noen 

begrunnet gode resultater i enkelte fag med at det var disse fagene de var mest motivert for å 

jobbe med. Elin fortalte om praktiske idrettsfag som det hun mestret best, med begrunnelse i 

at det var disse fagene hun var mest motivert for å jobbe mye med. Hun sa at hun gjorde det 

best i de fagene hun syntes var morsomme. 

Informantene hadde få historier om situasjoner der synshemningen eller for dårlig 

tilrettelegging hadde ødelagt for deres prestasjoner. Unntakene var praktiske fag, som 

tidligere omtalt i Olas tilfelle, musikkfag. Dette problemet var per intervjutidspunktet ikke 

løst, og Ola forventet å avslutte videregående med, etter hans mening, dårlig resultat i disse 

fagene. Trine fortalte også at praktisk gym var vanskelig på grunn av synshemningen, og at 

hun forsto at læreren ikke kunne gi henne karakter 5 når det var flere aktiviteter hun ikke 

deltok i. Dette problemet ble løst med fritak for praktisk gym i hennes tilfelle. 

4.7 Diskusjon av tilretteleggingen 
Generelt så det ut til at skolene greide å møte mange av elevenes behov for tilrettelegging. Å 

la en klasse ha et fast hovedklasserom, krever planlegging og organisering, noe som skolene 

så ut til å ha lyktes med. Utfordringene til skolene virket å være de fysiske forholdene i de 
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andre klasserommene, som den svaksynte eleven av og til måtte oppholde seg i. Små 

tilretteleggingstiltak, som plassering av strømuttak midt i rommet var løsningen på elevens 

problem med strømtilgang på PC-en. Ansvaret ligger også i noen grad hos eleven selv, som 

kan si fra om at dette er et problem, og problemet bør da kunne løses raskt.  

Den største utfordringen knyttet til både fysisk, metodisk og fagspesifikk tilrettelegging, så ut 

til å være i praktiske og visuelle fag. Det er flere praktiske og visuelle fag på 

utdanningsprogrammer som idrett og musikklinje, dermed kan det kanskje bli flere 

utfordringer for svaksynte elever på disse utdanningsprogrammene. Å plassere eleven 

tilstrekkelig nær det som skal sees, virket som å være en utfordring for skolene. For elever på 

alle utdanningsprogram kan dette særlig gjelde i kroppsøving og naturfag der man har 

laboratorieøvelser.  

Å inkludere en elev med synshemning i alle aktiviteter i kroppsøving krever mye 

tilrettelegging og dermed ekstra tid og ressurser. Enkelte aktiviteter er uegnet for 

synshemmede, som for eksempel håndball, innebandy/landhockey og fotball. Raske ballspill 

er synskrevende og ble beskrevet som vanskelig av informantene. Samtidig kan man se på 

mulighetene for hvilke aktiviteter elever med synshemning kan mestre med litt tilrettelegging 

eller forberedelse. I alle fag kan det forsøkes å legge til rette for å nå delmål, med sikte på å 

skape et fullverdig vitnemål for eleven. Å frita en elev fra en så stor del av et fag som praktisk 

kroppsøving, er kanskje en enkel løsning for skolen og spørsmålet er om skolen gjør eleven 

en bjørnetjeneste med denne løsningen.  

Grunnene til at skolene lyktes med store deler av fysisk tilrettelegging kan være flere. Én 

grunn kan være at oppmerking er en konkret og forholdsvis billig måte å tilrettelegge på. Det 

var ofte beskrevet rent praktisk hvordan dette skulle gjøres i de synspedagogiske rapportene. 

Det var gjerne beskrevet hva man kan markere med, for eksempel med tape eller maling. Det 

var også beskrevet hvilke deler av et bygg som var viktig å markere, for eksempel trapper, 

søyler og glassflater. En annen grunn til at skolene lyktes med dette, kan være at oppmerking 

ikke var økonomisk ressurskrevende, så det er ikke noen stor utgift for skolen å utføre dette.  

Det kan være motsatt grunn til at skolene i mindre grad lyktes med å tilrettelegge belysning. Å 

legge til rette for en behagelig belysning for en svaksynt elev, krever først og fremst kunnskap 

om den enkeltes synsfunksjon. Deretter krever det kunnskap om hva som da er god belysning 

og hvordan man kan oppnå det. Å regulere belysning for en som er lysømfintlig, innebærer å 
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skifte store deler av opprinnelig belysning, å montere dimmere og lysavskjerming. Samlet 

krever dette mer økonomiske og menneskelige ressurser enn annen fysisk tilrettelegging.  

4.7.1 Tilretteleggingens konsekvenser for mestring, 
motivasjon og selvoppfatning 

Informantene var stort sett fornøyd med den tilretteleggingen de fikk. De uttrykte at det stort 

sett var greit å be om tilrettelegging, og at forespørslene senere ble forsøkt utbedret. De 

knyttet gode resultater og mestring opp mot egen arbeidsinnsats og motivasjon til å gjøre det 

bra. Det kan bety at de stort sett opplevde kontroll over egen situasjon (Vidfladt og Hopen, 

2004). Gode eller dårlige resultater så ut til å stort sett være knyttet til faktorer de kunne styre 

selv, og som de hadde kontroll over.  

Enkelte uttalelser pekte i motsatt retning, og dette gjaldt stort sett i praktiske og visuelle fag. 

Ola fortalte om en følelse av å gi opp, og av bare å holde ut i undervisningssituasjonen, selv 

om den ikke fungerte. Dette gjaldt noen av de linjespesifikke fagene. Det jeg tolket som 

resignasjon, kan være et tegn på manglende motivasjon for å forsøke å gjøre det godt i faget. 

Flere utsagn som «jeg er jo snart ferdig, jeg holder ut resten av skolegangen», viste at 

motivasjonen for å gjøre det godt, kunne være lav. En av grunnene til at informanten opplevde 

det slik, kan være at prestasjonene i disse fagene var knyttet til forhold utenfor Olas kontroll 

(Skaalvik og Skaalvik, 2005). Nederlagene, som kom i form av dårligere karakterer enn 

forventet, kom i følge informanten av for dårlig tilrettelegging. Han mente at hvis han hadde 

fått de praktiske fagene bedre tilrettelagt, ville han også fått bedre resultater. Denne 

forklaringen på egen prestasjon er knyttet til forhold utenfor egen kontroll. Han hadde forsøkt 

å få lærerne til å forstå at han måtte jobbe mer med lyd, ikke bare etter noter. Han følte at han 

ikke ble hørt. Ola opplevde at han ikke kunne påvirke sine egne resultater, så lenge han ikke 

fikk faget godt nok tilrettelagt. Han uttrykte at hans prestasjoner i disse fagene kunne vært 

bedre, at han hadde evnene, forutsatt at han fikk det lagt til rette for å gjennomføre etter egne 

forutsetninger. Dette kan tolkes som selvattribusjon mot ukontrollerbare faktorer (Rosenberg 

1979). Tilretteleggingen i dette faget var helt avgjørende for hvilke resultater Ola kunne 

oppnå. Mestringsfølelsen var knyttet til følelsen av kontroll over eget liv (Vifladt og Hopen, 

2004), og eksempelet om Ola viser hvordan mestringsfølelsen og motivasjonen kan forsvinne 

når prestasjonene er utenfor egen kontroll. 
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En annen konsekvens av at tilretteleggingen ikke fungerte, kan også være en dårligere 

selvoppfatning i rollen som musiker (Skaalvik og Skaalvik, 2005). Han fremhevet musikk, 

som han tidligere anså som en av sine talenter og sterke sider, som det vanskeligste på skolen. 

Han søkte musikklinja fordi ønsket å jobbe mer med talentet sitt som pianospiller. Han hadde 

forventninger om at musikkfag var noe han mestret, fordi han tidligere hadde vurdert seg selv 

som en som mestret pianospilling (Bandura, 1977). Resultatene viste noe annet, og Ola 

forklarte det delvis med dårlig tilrettelegging. I intervjuet fremhevet han derimot 

musikkfagene som sine dårligste fag. Det kan da være ekstra viktig med gode 

mestringsopplevelser på andre arenaer. Ola fremhevet også andre arenaer som han mestret. 

Idrett og skolearbeid i teoretiske fag var hans sterke side, fortalte han. Den gode 

mestringsfølelsen fra disse arenaene kunne kanskje hjelpe slik at dårlige resultater i noen 

praktiske og visuelle fag ikke påvirket selvoppfatningen negativt hos han. Tilrettelegging som 

fungerte, for eksempel i teoretiske fag, syntes å fremme mestring og motivasjon. Hindrene 

som kunne være funksjonshemmende, var ikke til stede i denne undervisningen, og 

informanten opplevde mestring. Dette gjaldt i stor grad for Trine, som fremhevet slike fag 

som hennes mestringsarena. Hun kunne sammenligne seg med klassekamerater på likt 

grunnlag, og få bedre resultater enn dem.   

Elin uttrykte at de fagene hun mestret best, var de fagene hun også likte best og fikk gode 

resultater i. For Elin var dette blant annet praktiske idrettsfag. Det vitner om en skole som 

evner å legge til rette for gode mestringsopplevelser i fag som utgangspunktet er sett på som 

utfordrende for en elev med synshemning. Elin forsøkte å delta i det meste, og om det ikke 

fungerte, fikk hun lagt til rette for å gjøre andre aktiviteter. Hun uttrykte stor motivasjon i 

disse fagene. Å tørre å gi aktiviteter som kan være utfordrende en sjanse, og uttrykke mestring 

og glede over dem, kan vise at hun opplevde et trygt læringsmiljø. Skolen hadde lyktes i å 

legge til rette for Elin, og hun kunne vise til gode resultater innen idrett, både på skolen og 

utenfor.  

Erik uttrykte mestring i situasjonene han gjorde noe som ikke var forventet av han som 

svaksynt. Når han så noe ingen andre så, eller prøvde nye aktiviteter, uttrykte han glede over å 

mestre. Det kan peke på at det er viktig å legge til rette for at svaksynte elever kan delta i 

aktiviteter som vanligvis kan være sett på som utfordrende. Mestringsfølelsen etter å ha prøvd 

å stå på snowboard, ble fremhevet av Erik. Kanskje er det viktig at synshemmede får 

«overraske» seg selv og andre ved å prøve nye aktiviteter for å skape nye 

mestringsopplevelser. 
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Samlet sett ser det ut til at informantene stort sett var fornøyde med den tilretteleggingen de 

fikk, og de så også ut til å si fra når noe ikke var som det burde. Noen opplevde det som 

vanskelig å si fra flere ganger, fordi de følte at de maset. Med ett unntak ga de uttrykk for at 

det stort sett var deres eget ansvar å få gode resultater på skolen, og at mestring og gode 

resultater kom av arbeidsinnsats. Samtlige informanter mente dermed at det som oftest var 

forhold innenfor deres egen kontroll som påvirket resultatene på skolen. 

4.8 Normalisering og sosiale forhold 
Informantene ga mye informasjon om sin opplevelse av det sosiale miljøet og ønsket om å 

være en del av fellesskapet og være minst mulig «annerledes». Dette var et tema som ikke var 

nevnt – verken i problemstillingen, forskningsspørsmålene eller i intervjuguiden, men som 

likevel syntes å være viktig for alle informantene. Normalisering var særlig knyttet til 

begrunnelser for å benytte seg av, eller ikke benytte seg av, tilrettelegging og hjelpemidler. 

Det kan også være at informantenes syn på sin egen skolehverdag og tilrettelegging hadde en 

sammenheng med egne sosiale behov og ønsket om å være lik andre.  Særlig ble sosiale 

forhold nevnt i forbindelse med overgang fra ungdomsskolen og starten på videregående. Det 

ble også nevnt i forbindelse med hva de ønsket at andre skulle vite om sin synshemning. 

Temaene i dette avsnittet er et resultat av det som kom fram i samtalene og blir først 

presentert deskriptivt, som informantenes selvforståelse. Deretter blir temaene nærmere 

diskutert samlet i avsnitt 4.9. 

4.8.1 Venner 

I intervjuguiden var den ingen spørsmål som gikk eksplisitt på temaet venner. Noen 

informanter snakket likevel en del om venner som en naturlig del av sin beretning om 

skolehverdagen. Andre snakket lite om sosial omgang med andre. Trine fortalte at hun og 

venner fra skolen og andre skoler stadig var sammen på fritiden. Hun brukte også en del av 

pausene på skolen til å være sammen med andre. Hun satt sammen med andre og gjorde 

skolearbeid, eller sa at de bare «hang sammen». Trine fortalte også mye om at vennene glemte 

at hun hadde dårlig syn. 

Ola brukte mange av fritimene sine på å trene, begrunnet med at han ønsket å få utnyttet tiden 

effektivt. Han fortalte at han ikke hadde mange venner på skolen, og begrunnet dette delvis 

med ulike interesser. Han beskrev en del av sin sosiale situasjon på og utenfor skolen slik: 
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-Men jeg har veldig mange venner utenfor skolen. Så jeg er liksom ikke så keen på å 
henge med de i klassen min, sånn på fritiden. Så jeg kom liksom aldri helt i gang med det.. 
Men vanligvis har jeg ikke hatt problemer med å bli kjent med folk, jeg er ikke en sånn person 
liksom. Så.. det er liksom det at det er vanskelig å finne folk. Det er tusen elever på den skolen 
her.  

Han begrunnet det også med at han går på musikklinja, der de fleste elevene har sin 

hovedinteresse innenfor musikk. Han hadde flere interesser, blant annet idretten sin som han 

satset på. Han syntes han hadde lite til felles med de andre i klassen:  

-Jeg tror ... mennesker som er musikkfolk har ikke hørt så mye om fysisk aktivitet (…) 
Det er kanskje to andre som trener her. 

Han beskrev hvordan det var vanskelig å finne igjen folk som hadde gått fra timene og til et 

annet sted i friminutt eller lunsj. Når de var ute av rekkevidde, var det vanskelig å finne dem 

igjen. Elin beskrev litt av de samme opplevelsene. Hun brukte mye tid på trening, også i 

skoletiden. Pausene ble brukt til egentrening. Hvis hun brukte ekstra lang tid på trening og 

dusjing, kunne det bli en utfordring å finne kjente i lunsjpausen.  

-For eksempel hvis jeg.. sånn som vi har trening da. Så kommer jeg ofte sist fordi jeg 
trener mest.. og da har de andre begynt å spise og sånn oppi kantina. Og da kan det være 
vanskelig å finne dem.  

-Ja. Prøver du å lokalisere dem ved å høre etter dem da? 

-Ja. Ofte så sitter de på samme sted da. Så det er ikke helt tilfeldig. Og det er jo bra. 
Da blir det litt lettere.  

Erik hadde en positiv opplevelse med å begynne på videregående. Han beskrev det som en ny 

start da han startet på videregående skole. Det hjalp at flere var interessert i det samme og at 

alle var blitt litt eldre. 

-Så fikk jeg nye venner òg. Det var noen venner som var rett for meg da. Ja, så da ble 
vi venner og så … Så ble vi venn med en annen fyr. Og de er mine aller, aller nærmeste 
venner. Det er det beste jeg har opplevd.  

Både Ola og Elin beskrev pauser og lunsjer som utfordringer når det gjaldt å være sosiale og 

dermed få nye venner. Ingen av informantene ønsket å være «til bry», med for eksempel å be 

noen om å vente på seg.   
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4.8.2 Når andre får vite om synshemningen 

Samtlige informanter sa noe om det å dele informasjon om synshemningen. Det var delte 

meninger om hvor mye informantene ville at medelever og lærere skulle vite. Det var også 

knyttet en viss spenning til hvordan «de andre» ville takle at de hadde en synshemning. 

Informantene var opptatt av hvordan de andre, særlig klassekameratene, tok i mot denne 

informasjonen. Mange av disse uttalelsene var knyttet til oppstarten i videregående skole: 

-Jeg fortalte bare første dagen, hva som var greia, bare så alle har fått det med seg, at 
jeg på en måte ser ikke så godt. Og så ble jeg masse borte [lovlig fravær] og da tenker liksom 
folk «åja», ikke sant. Så det var litt sånn start ... litt det å komme i gang på en måte, så jeg 
kom liksom ikke helt inn i den sosiale greia der. 

Noen ønsket å fortelle om synshemningen selv, etter hvert som de ble kjent med 

klassekameratene sine. Noen mente det var greit å informere med en gang, slik at alle visste 

om «problemet». Informantene ønsket å avmystifisere synshemningen for klassekameratene, 

men de hadde delte meninger om hvordan det skulle gjøres. Elin hadde denne erfaringen med 

å dele informasjon om seg selv og sin synshemning: 

-Da jeg startet på ungdomsskolen, så valgte jeg å ikke holde et innlegg om at «hei, jeg 
ser dårlig, blablabla». Ikke sant. Og det gikk veldig fint og det ble til at jeg ble kjent 
med folk, og så fortalte jeg det etter hvert. Men da jeg startet på videregående, så for 
å være litt ordentlig, så gjorde jeg det. Da følte jeg at folk ble litt sånn «oi…», ikke 
sant.  

Elin forklarte at hun trodde det ville bli greit å fortelle det til den nye klassen, fordi det kunne 

avmystifisere synshemningen ovenfor de nye klassekameratene. Det hun opplevde, var 

derimot det motsatte, at klassen virket skeptiske.  

-Og det hjalp liksom ikke så veldig mye. Og da ville synspedagogen gjerne komme og 
fortelle litt. Og jeg tenker at jeg ville ikke det, fordi jeg synes det er dumt at de ... det er på en 
måte mitt ansvar. (…) Folk synes det var en morsom time og de fikk prøve briller og de fikk 
spørre om ting og sånn ... folk ble bevisste og sånn, men det har ikke hjulpet noe i etterkant. 
(…) Jeg følte det ble mer «Oi, hun der har problemer».  

Hun følte i ettertid at hun hadde latt seg «overtale» av foreldrene og synspedagogen til å få 

besøk av synspedagogen i en time med klassen. Hun hadde ikke uttrykt seg tydelig nok om at 

hun ikke ønsket en slik time, og angret litt på at det skjedde i ettertid. 
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4.8.3 “Jeg er som alle andre” 

Flere informanter var opptatt av å gjøre det samme som de andre og uttrykte at de helst ikke 

ville ha særbehandling. Erik ville helst ikke at noen skulle vite at han så dårlig. Han kunne 

fortelle det til de nærmeste, men ellers gjøre alt som de andre. Han brukte utsagn som «ingen 

er feilfri» og «det er ikke alle som har godt syn». Han uttrykte at ingen er perfekte, og han 

hadde en feil med synet, ellers var han helt vanlig. Ola var også opptatt av å formidle at han 

var akkurat som alle andre, fordi han hadde noen opplevelser av å bli behandlet som 

annerledes, eller som spesiell. Han nevnte flere ganger at han kunne gjøre akkurat det samme 

som andre i klassen og at det han mente og gjorde, var noe som andre også gjorde:  

-Hvilke aktiviteter synes du at du mestrer godt da? 

-Jeg klarer det meste egentlig, jeg gjør jo det som alle andre gjør.  

Trine nevnte taxi-ordningen flere ganger, som en del av det å være som alle andre. Hun hadde 

det siste året ønsket å klare seg i stor grad uten taxi til og fra skolen, selv om hun var fornøyd 

med ordningen. Hun hadde benyttet seg mye av tilbudet om skoleskyss før, men nå forklarte 

hun at hun valgte å avbestille den oftere og oftere som et ledd i prosessen om å bli 

selvstendig. Hun ville heller ta utfordringen med å ta buss, slik at hun kunne møte andre fra 

skolemiljøet på bussholdeplassen og ta buss sammen med dem.  

-I hverdagslivet er det jo langsynet som er stort problem. For eksempel å se bussen. 
Hvilken tid bussen kommer og sånn. Jeg pleier jo å få drosje fra skolen og det har hjulpet 
veldig, men jeg vil ikke være avhengig av det. Jeg vil gå ut og møte venner på terminalen og 
ha et godt miljø. Men jeg havner jo i problemer noen ganger, for eksempel jeg skulle ta 
bussen hjem en gang … men så gikk den til Oslo [som er motsatt vei].  

Samtidig forklarte hun at det etter hvert var færre som tok buss til skolen, da mange hadde 

begynt å kjøre opp til bil eller satt på med noen som hadde førerkort.   

4.8.4 Å føle seg undervurdert eller overvurdert 

Å bli undervurdert ble forklart til elevene på følgende måte: at noen tror du ikke greier noe, 

som du likevel greier. Informantene hadde flere historier om det å bli undervurdert, enn det å 

bli overvurdert. Å bli undervurdert med tanke på synet var i følge informantene greit. De 

kunne bare si fra om at de ikke trengte tilrettelegging eller særbehandling, og syntes da det 

ikke var ubehagelig på noen måte å bli undervurdert. Hvis de derimot følte seg undervurdert 

på andre områder enn synet, føltes det ikke greit. Ola hadde flere eksempler på at personer 
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snakket til han på en måte som gav signaler om at de undervurderte han. Informanten fortalte 

blant annet om en kontaktperson på skolen som var så hjelpsom at han opplevde det som 

plagsomt.  

-Ja.. jeg merker veldig ofte at lærere, særlig rådgiver på skolen, når hun skal snakke 
til meg så kommer hun sååå langt fra ansiktet mitt [viser med hendene ca.20 cm] og så 
snakker hun veldig, veldig sakte og veldig høyt. Og da blir jeg bare helt sånn [tar hendene 
foran ansiktet og rister på hodet]. Det er da du svarer litt ekstra fort og kort tilbake. Det er 
noen lærere som er litt overhysteriske.  

Informantene hadde ikke så mange eksempler på situasjoner der følte de hadde blitt 

overvurdert. Begrepet overvurdert ble forklart til informantene på følgende måte: at noen tror 

du kan gjøre noe, som du ikke får til.  Likevel kom det fram fortellinger i løpet av intervjuene, 

der informantene hadde vært i situasjoner der noen hadde «glemt» at de så dårlig. Ofte gjaldt 

dette jevnaldrende og ikke så mye lærere. Trine fortalte om situasjoner der venner og andre 

glemte at hun så dårlig, slik at hun måtte minne dem på det. Blant annet måtte hun minne dem 

på at hun ofte ikke kunne se hvem de var hvis hun møtte dem tilfeldig, og hun ville ikke bli 

oppfattet som overlegen. Vennene sa ofte «se på dette», uten å tenke på at Trine for eksempel 

må ha PC-skjermen helt inntil ansiktet for å kunne se.  

-Og så hender det at venner sier: «Sjekk her hva som står på PC-en». Og da må jo jeg 
gå helt inntil. En annen gang spurte en venninne: «Har jeg skrevet riktig her?» og snakket og 
snakket videre, men jeg ser jo ikke ordentlig. Og da sier jeg bare «ja, det er riktig». Men da 
tenkte jeg at hun burde gi meg den, så jeg kan se. 

Erik uttrykte at han syntes det var positivt at for eksempel vennene glemte at han var 

svaksynt. I det daglige var det ingen stor sak at han var svaksynt, noe han satte pris på. Han 

ble glad hvis noen glemte det. 

4.9 Diskusjon av normalisering og sosiale 
forhold 

Som svar på flere spørsmål der intensjonen var å få tak i det karakteristiske ved hver enkelt, 

ga noen av informantene svar som «jeg kan gjøre som alle andre gjør». Dette kan tolkes som 

uttrykk for et stort behov for å framstå som «normal» og ikke annerledes enn andre 

ungdommer. Mange av de foregående beskrivelsene kan knyttes til informantenes behov for 

normalisering i betydningen fornekting (Morken, 2006). De ønsket hele tiden å minimere 

synligheten av sin funksjonshemning; de ville helst ikke informere medelever om sin 
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synshemning, og ville ikke benytte seg av enkelte tilretteleggingstilbud. Flere informanter 

begrunnet sine uttalelser med «det er sånn de fleste andre synes» og «jeg gjør det de fleste 

andre gjør». Dette kan tolkes som uttalelser informanten bruker for å fremme sin identitet som 

ungdom som går på videregående, og fjerne seg fra identiteten synshemmet. Å fortelle om at 

de så dårlig til medelevene, opplevde flere av informantene som en distansering fra de andre. 

De uttrykte engstelse for skepsis og «mystifisering». Én uttrykte at det gikk bra sosialt på 

ungdomsskolen, da det ikke ble informert om synshemningen. Samme informant følte en 

form som mystifisering og kanskje distansering fra medelevene etter å ha fortalt om 

synshemningen ved skolestart. Eriks beskrivelse av egen funksjonshemning var understreket 

med «ingen er feilfri», dermed at hans «feil» var å være svaksynt, men andre hadde andre feil. 

Det kan stilles spørsmål ved informantenes erkjennelse av identiteten som synshemmet, da de 

flere ganger ga inntrykk av et stort behov for å ikke vise det eller fortelle om det. 

Trine ønsket ikke å benytte seg av verken hjelpemidler eller andre tilbud, som taxi-ordning til 

og fra skolen. Hun forklarte at det var for å være sammen med andre og skape seg et miljø, på 

tross av at behovet for å gjøre som alle andre medførte enkelte problemer. Av denne 

beskrivelsen kan man stille spørsmål om normaliseringsbehovet er så stort at det går på 

bekostning av andre faktorer (Mossige, 2009). Det kan for eksempel være at Trine brukte mye 

mer energi i hverdagen enn nødvendig, fordi hun ønsket å klare seg uten energibesparende 

tilrettelegging. Dette resultatet kan også sees i sammenheng med hennes beskrivelse av egen 

synsfunksjon, som kan sees på som fornektende. Kanskje kan manglende erkjennelse av egen 

synshemning ha innvirkning på de valgene som Trine gjorde i hverdagen. 

Om det sosiale aspektet beskrev informantene situasjoner med overganger som utfordrende, 

fordi det var vanskelig å finne igjen folk hvis de først «mistet» dem. Hva de brukte pausene 

sine på, var ofte en indikasjon på de sosiale relasjonene til andre på skolen. To av 

informantene brukte mye pausetid på skolen til trening. Disse to beskrev også at det var en 

utfordring å finne klassekamerater på den store skolen. I overgangssituasjoner, som det finnes 

mange av på videregående, mister elevene fortere oversikten over hvor klassekameratene går. 

Hvis eleven som er svaksynt mister oversikten over hvor klassekameratene befinner seg, kan 

han eller hun enten begynne å lete eller å finne på noe for seg selv. I store fellesarealer og 

kantine, kan det være utfordrende å lete etter dem man ønsker å være sammen med. Det kan i 

realiteten bety at eleven ikke er trygg nok i det fysiske miljøet til å bevege seg der han eller 

hun skulle ønske. Det kan være at noen av disse elevene ikke selvstendig kan ta seg fra et 

klasserom til det bordet de ønsker å sitte ved i kantina. Å ta følge med noen, krever at noen av 
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klassekameratene venter på en. Hvis de ikke gjør det, må eleven være selvstendig nok til å 

finne fram for å kunne delta i fellesskapet. Konsekvensene av dette kan derfor bli at eleven 

som er svaksynt velger å gjøre noe annet, som å holde seg for seg selv. Dette kan medføre 

begrenset sosial omgang med medelever, som igjen kan påvirke elevens læringsmiljø. Å være 

sosial med medelever i pausene, kan gjøre elevene tryggere i læringsmiljøet. Et trygt 

læringsmiljø fremmer læring (Skaalvik og Skaalvik, 2005) og et trygt læringsmiljø innebærer 

også gode sosiale forhold for elevene.  

Sosial inkludering og miljø har vist seg å være en utfordring for noen elever med synsvansker 

(Larssen og Wilhelmsen, 2008; Almbakk, 2009; Tandstad, 2010). Følelsen av å miste oversikt 

og ikke finne andre, i tillegg til at informantene ikke ønsker å være til bry, kan resultere i en 

viss grad av isolasjon. Samtidig uttrykte ikke informantene selv noen bekymring eller andre 

negative følelser rundt det sosiale miljøet. De støttet seg på det sosiale miljøet de hadde 

utenom skolen. Selv om det var en utfordring å finne andre på den store skolen, mente de to 

som trente mye, at det var fint å kunne bruke pausene sine til trening. Ola uttrykte også at det 

var andre grunner til at han ikke hadde kommet så godt inn i det sosiale miljøet på skolen, 

blant annet at de andre i klassen hadde andre interesser enn han. Det kan være et uttrykk for at 

han ikke bruker synshemningen som grunn for at han ikke kom inn i et godt sosialt miljø. 
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5 Metodiske begrensninger 

5.1 Utvalg 
I dette kapittelet vil jeg drøfte noen momenter som kan ha hatt innvirkning på resultatet av 

denne undersøkelsen. Flere av informantene er aktive og sterke elever på sitt interessefelt som 

ikke nødvendigvis kan representere gjennomsnittet i sin gruppe. Flere av elevene var særlig 

gode i en eller flere aktiviteter og hevdet seg over jevnaldrende enten faglig eller i annen 

aktivitet. Det har vært særlig positivt å se ressursene som bor i disse ungdommene, men man 

må også ta med i betraktningene at de ikke nødvendigvis er representative for gruppen 

svaksynte elever i videregående skole. Det var dessuten to som takket nei til å delta i 

undersøkelsen. En av grunnene til at utvalget ble slik det ble, kan være at elever med stor 

kapasitet fra før, også ønsket å takke ja til å delta i undersøkelsen. Dermed kan det være at om 

flere eller noen andre informanter hadde vært villig til å delta, kunne resultatene sett 

annerledes ut.  

Temaet ble dessuten belyst fra én side – elevens. For å styrke resultatet, kunne undersøkelsen 

hatt supplerende intervjuer av kontaktlærer og andre lærere på skolen. Slik ville skolene hatt 

mulighet til å kommentere sine synspunkter på tilretteleggingen for den svaksynte eleven. 

Undersøkelsen kunne også vært supplert med et intervju av synspedagogen. Det ville gitt en 

mer utfyllende informasjon om hva som var gjort av oppfølging av den enkelte elev. Samtidig 

kunne synspedagogen gitt sine synspunkter på hva som var utfordringer for den enkelte 

informanten og skolen. Dette ble ikke gjort på grunn av begrensninger i tid og ressurser. 

Likevel har utvalget på fire elever gitt mange ulike, men også samstemte svar. Svarene kan 

tegne et bilde på hvordan svaksynte elever i videregående kan oppleve tilretteleggingen i 

skolehverdagen. Elevene gikk også på ulike utdanningsprogram, noe som ga et innblikk i fire 

ulike skolehverdager.  

5.2 Bakgrunn og førforståelse 
Min bakgrunn som ansatt på Huseby kompetansesenter kan ha hatt innvirkning på resultatene. 

Særlig kan dette ha påvirket spørsmålene som berørte synspedagogens arbeid. Resultatene 

viste at informantene var positive til bistanden de hadde fått. Det kan være flere grunner til at 

informantene uttrykte seg nærmest udelt positivt om synspedagogens rapport. Én grunn kan 
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være min rolle som student samtidig som jeg er ansatt på Huseby. Selv om jeg forsøkte å 

framstå som en nøytral student og lage et klart skille mellom meg og Huseby, kan det ha hatt 

innvirkning på informantenes svar. Kanskje turte ikke elevene å si seg uenige i rapporten, 

eller uttale seg negativt om synspedagogens arbeid. Min bakgrunn og førforståelse kan også 

ha vært fordel, fordi jeg hadde innsikt i feltet fra før. Det kan kanskje være at elevene fant det 

lettere å åpne seg overfor meg, ettersom de visste at jeg hadde innsikt i eventuelle utfordringer 

fra før. Min førforståelse av fagfeltet kan også ha hatt innvirkning på resultatet. Selv om jeg 

valgte et felt jeg ikke hadde jobbet med før, hadde jeg noen forventninger til hva jeg kunne 

finne. Disse viste seg å bare delvis stemme. Mer om dette i kapittel 6.  

5.3 Intervjuguide og gjennomføring av 
intervjuene 

Intervjuguiden ble utarbeidet med utgangspunkt i problemstilling og forskningsspørsmål. Den 

ble testet og drøftet med en medstudent som også var kollega. I praksis fungerte 

intervjuguiden godt i intervjusituasjonen, men intervjuene ble varierende i omfang etter som 

informantene snakket mye eller lite. Denne variasjonen var relativt stor, og kunne kanskje 

vært minimert ved flere støttespørsmål.  

Intervjuene ble gjennomført på ulike steder, etter informantenes valg. To av intervjuene ble 

gjort på ledige grupperom på informantenes skoler. Ett av intervjuene ble utført på et 

møterom på informantens praksisplass. Det siste intervjuet ble gjennomført hjemme hos 

informanten, etter informantens eget ønske. For å sikre validiteten til prosjektet var det 

planlagt å gjennomføre intervjuene mest mulig likt (Kvale og Brinkmann, 2009). Jeg valgte å 

følge informantenes ønske om å ta intervjuene på de stedene som passet dem best. 

Informantenes deltakelse ble prioritert i første rekke, da det var ønskelig at deltakelsen skulle 

ha minst mulig konsekvenser for deltakerne. Ut over dette, ble intervjuene gjennomført likt.  

Med nevnte momenter tatt i betraktning, kan resultatene likevel lære oss noe om hvordan det 

kan oppleves å være svaksynt i videregående skole. Resultatene kan kanskje gi en pekepinn 

på hvilke utfordringer som er knyttet til tilrettelegging i videregående skole og hvordan dette 

kan oppleves for en svaksynt elev.  
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6 Oppsummering og konklusjon 
I det følgende vil jeg oppsummere funnene i denne undersøkelsen. For ordens skyld vil jeg på 

nytt presentere den opprinnelige problemstillingen i undersøkelsen:  

Hvordan opplever svaksynte elever i videregående skole synspedagogens 

behovsbeskrivelse og anbefaling om tilrettelegging, og hvordan opplever de at 

egenopplevde behov er ivaretatt i skolehverdagen? 

Som nevnt tidligere, ble resultatet og diskusjonen presentert etter omvendt vekting i 

problemstillingen. I min tilnærming til problemstillingen var jeg opptatt av flere temaer som 

jeg ønsket å få belyst. Et av temaene var å finne ut om det synspedagogiske arbeidet og 

rapporten ble etterfulgt i praksis ute i skolene. Et annet tema handlet om elevenes opplevelse 

av synspedagogens beskrivelse av egne behov, og hvordan de opplevde at anbefalingen 

stemte med virkeligheten. Underliggende for disse temaene lå en forutsetning om 

kommunikasjon mellom dem selv og kontaktpersoner på skolen, og med synspedagogen. 

Først vil jeg på bakgrunn av resultatene forsøke å besvare forskningsspørsmålene jeg 

utarbeidet i begynnelsen av prosjektet:  

Hvordan opplever elevene sin skolehverdag?  

Informantene gav blandete svar på dette. Stort sett uttrykte de at de trivdes på skolen og at de 

hadde fått det bedre enn de hadde trodd på forhånd. Alle uttrykte at de opplevde at skolen 

ønsket å tilrettelegge best mulig for dem, selv om skolen ikke lyktes på alle punkter. Noen 

uttrykte utfordringer knyttet til det sosiale på skolen, men fortalte samtidig at de hadde det 

fint, fordi de hadde et sosialt nettverk utenfor skolen.  

Hvordan beskriver elevene sine behov for tilrettelegging? 

Samlet sett beskrev informantene sine behov for tilrettelegging relativt likt det som var 

beskrevet i den synspedagogiske rapporten. Flere sa at de for eksempel ikke lenger trengte å 

bruke hjelpemidler i undervisning, fordi de opplevde å greie seg uten. Behovene som ble 

beskrevet, var i samsvar med informantens visus. Jo dårligere visus informanten hadde, jo 

mer omfattende var behovet. Informantene beskrev mest de behovene for tilrettelegging som 

ikke var dekket tilfredsstillende på skolen. Felles for alle var at tilretteleggingen helst skulle 

skje diskret, uten for mye styr.  
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På hvilken måte opplever elevene å bli hørt av lærere og andre på skolen?  

Informantene fortalte at de følte seg hørt og opplevde at lærerne eller andre kontaktpersoner 

ønsket å hjelpe dem. Noen opplevde imidlertid at de måtte be om noe flere ganger, noe som 

de opplevde som masete. De ønsket ikke å be om det samme flere ganger, hvis det ikke ble 

bedre etter første gang. De beskrev det likevel som uproblematisk å be om hjelp eller 

tilrettelegging. Noen hadde jevnlige møter med en kontaktperson på skolen, der de blant annet 

kunne evaluere tilretteleggingstiltak.  

Hvordan opplever elevene at anbefalingene i den synspedagogiske rapporten stemmer 

overens med sine behov?  

Ingen av informantene hadde store innvendinger mot innholdet i den synspedagogiske 

rapporten. De opplevde behovsbeskrivelsen som riktig, og at den stemte overens med det de 

selv beskrev. Den eneste bemerkningen enkelte hadde, var at rapporten var litt gammel, derfor 

sa de at de ikke hadde de samme behovene som tidligere. Noen av informantene rangerte også 

anbefalingene som veldig viktig og mindre viktig.  

På hvilken måte har elevenes tilrettelegging sammenheng med mestringsfølelse og 

motivasjon? 

Det var en gjennomgående holdning til mestring og prestasjoner hos informantene, som gikk 

på egeninnsats. Alle beskrev egeninnsats som viktigste kilde til mestring, og at de generelt 

ikke kunne skylde på annet enn seg selv hvis de ikke var fornøyde med sine prestasjoner. Det 

ble imidlertid beskrevet noen situasjoner der en informant opplevde at enkelte 

undervisningstimer ikke var godt nok tilrettelagt, og mente prestasjonene og mestring ble 

dårligere av den grunn. En informant mente at det ville vært mulig å oppnå bedre resultater 

med mer og bedre tilrettelegging. Samme informant fortalte at han ønsket å velge bort faget 

og gav uttrykk han hadde mistet motivasjonen. En annen informant fortalte at hjelpemidler og 

tilrettelegging var helt avgjørende for å prestere på skolen og dermed ha skolelyst og 

motivasjon.  

I tillegg til svar på problemstillingen og forskningsspørsmålene, kom det fram flere 

interessante temaer som informantene trakk fram. Dette gjaldt særlig viktigheten av hvordan 

de ønsket å bli oppfattet av andre. Det kom stadig utsagn i retning av at de ønsket å bli 

oppfattet som minst mulig synshemmede og mest mulig normale. Det virket så viktig for 
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enkelte, at det kanskje gikk på bekostning av andre faktorer, for eksempel utbytte av 

undervisning. Uttalelsene kunne også sees i sammenheng med informantenes erkjennelse av 

egen synshemning, da flere uttalelser kunne tolkes i retning av fornekting eller sterkt ønske 

om normalisering. Flere informanter trakk også fram problematikken rundt å fortelle, eller 

ikke fortelle, om synshemningen til klassen. Noen var også opptatt av hvordan andre taklet 

deres annerledeshet, men uttrykte liten bekymring for seg selv og sin situasjon. De nye 

temaene som informantene brakte fram, kunne sees i sammenheng med resultatene om 

tilrettelegging og var med på å skape et mer helhetlig bilde av elevene.  

6.1 Forventninger til resultatet 
I det følgende vil jeg ta opp mine forventninger til resultatet, som var nevnt i avsnitt 1.3. En 

av mine forventninger til funn, var at informantene ønsket mindre tilrettelegging enn anbefalt, 

fordi jeg antok at de ønsket en viss grad av normalisering og minimering av annerledesheten. 

Denne forventningen stemte delvis med resultatene. Det viste seg at informantene stort sett 

ønsket den tilretteleggingen de fikk anbefalt. De gangene de ikke ønsket tilrettelegging, som 

for eksempel forstørret skrift eller lignende, var det begrunnet i at de synsmessig klarte seg 

uten. De valgte bort tilretteleggingen som var mest synlig for omgivelsene. I bruk av 

hjelpemidler på skolen stemte forventningen, ved at noen av informantene valgte bort 

hjelpemidler som tavlekamera og nærkamera. Dette ble begrunnet i at de følte det tiltrakk 

uønsket oppmerksomhet.  

Den andre av forventningene til resultatene gjaldt at elevene ikke fikk den anbefalte 

tilretteleggingen på grunn av organiseringen i skolehverdagen, for eksempel ved mye bytting 

av rom. Resultatene viste at skolene hadde lagt til rette for at eleven med synshemning kunne 

oppholde seg mest mulig i ett klasserom. Dette hindret mange forflytninger og noen av 

informantene hadde hjelpemidler stående i dette klasserommet. Forflytning fra 

hovedklasserommet så ut til å være den største trusselen mot god tilrettelegging, derfor var 

dette et viktig punkt for skolene å lykkes med. Det viste seg å være forskjeller mellom lærere 

hva gjaldt tilrettelegging, men informantene hadde en kontaktperson å forholde seg til, slik at 

de ikke opplevde det som problematisk å bytte faglærere. Denne forventningen stemte delvis, 

fordi resultater fra enkelte elever viste at det ikke var tilstrekkelig tilrettelegging på enkelte 

punkter. Særlig gjaldt dette tilpasning av belysning, både i hovedklasserom og ellers på 

skolen. Enkelte fag var ikke lagt til rette for elevens behov.  Ikke tilstrekkelig tilrettelegging 
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gjaldt stort sett i praktiske og visuelle fag, kanskje særlig i musikkfag og delvis i kroppsøving. 

Musikkfagene utpekte seg som fag som krevde mye tilrettelegging, men som ikke var lagt til 

rette for eleven med synshemning.  

6.2 Konklusjon 
Informantene uttrykte tidlig i intervjuene at de hadde det generelt bra på skolen. De opplevde 

at skolene og lærerne lyktes med mye av tilretteleggingen. Informantene var stort sett enige i 

uttalelsene til synspedagogen, og framstilte samarbeidet med synspedagogen som positivt. De 

punktene som de ikke var enige i, var gjerne punkter som stemte før, men som de ikke 

opplevde et behov for lenger. Informantene snakket om samarbeidet som om de var «på lag» 

med synspedagogen, som jobbet med dem og for deres rettigheter. Utover i intervjuene kom 

det likevel fram at de hadde utfordringer i skolehverdagen. Særlige utfordringer som ble 

framhevet, var tilpasning av belysning og tilrettelegging i praktiske og visuelle fag. I tillegg til 

dette, var det forflytning og undervisning utenfor hovedklasserommet som fremsto som den 

største trusselen mot tilstrekkelig tilrettelegging og hjelpemiddelbruk. Forflytningen i seg selv 

var neppe en trussel, men noen av elevene ga uttrykk for at de ikke følte seg komfortable med 

oppmerksomheten de da tiltrakk seg.  

Andre temaer som ikke var tatt opp i intervjuguiden ble derimot tatt opp hos samtlige 

deltakere. Dette hadde bakgrunn i at intervjuet var semistrukturert, og ga informantene 

mulighet til å snakke om det som var viktig for dem. Dette ga nye vinklinger og endret 

fokusområder i undersøkelsen. Nye vinklinger handlet blant annet om normalisering og 

sosiale aspekter i skolehverdagen. Elevene brakte fram hvor mye sosialt miljø og læringsmiljø 

hadde å si for trivsel og også hvordan dette påvirket deres syn på tilrettelegging. 

Begrunnelsene for å ikke benytte seg av hjelpemidler eller tilrettelegging, handlet ofte om å 

ikke skille seg ut, eller om hva informantene antok at andre tenkte om dem. Tilretteleggingen 

skulle helst ikke være synlig for andre og være diskret. Informantene var opptatt av ikke å 

trekke oppmerksomhet mot synshemningen, men mot de mange andre kvaliteter de hadde. 

Kanskje var det slik at behovet for å minimere synligheten av synshemningen, overskygget 

behovet for hjelpemidler og tilrettelegging. Dette var en av mine opprinnelige forventninger 

til resultatet, som viste seg å stemme ganske godt. Flere av elevene valgte å anstrenge seg 

ekstra i undervisning, framfor å bruke synlige hjelpemidler. Kanskje kan dette knyttes til en 

manglende erkjennelse av egen identitet som synshemmet. En grunn til dette kan være at å 
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være svaksynt er en synshemning som varierer og som kan skjules i enkelte situasjoner. 

Resultatene fra denne undersøkelsen kan tolkes slik at flere av de svaksynte elevene ønsket å 

skjule synshemningen, når de hadde muligheten til det. 

Det så ut til at skolene lyktes i å følge mange av anbefalingene fra synspedagogen. 

Informantene så også ut til å ha anledning til å uttrykke sine behov, og de opplevde å bli møtt 

med forståelse og velvilje. De opplevde det imidlertid som problematisk og masete å be om 

det samme flere ganger, og kunne i stedet velge å la være å spørre. Tilretteleggingen som i 

følge informantene ikke fungerte godt nok, så blant annet ut til å kreve større, fysiske grep. 

Særlig så dette ut til å gjelde belysning. Forklaringen på hvorfor det er utfordrende for skolene 

å lykkes med riktig tilrettelegging av belysning, kan være at det er mer ressurskrevende å 

tilrettelegge dette. For normaltseende kan det være vanskelig å forstå hvordan det er å være 

svært lysømfintlig og hvor ubehagelig vanlig allmennbelysning kan være. Bedre og mer 

informasjon fra synspedagog, kursing eller lokal synspedagogisk kompetanse kan kanskje 

være med på å bedre dette.  

Hos informantene som ikke var fornøyde, så det ut til at det var skolene som ikke lyktes i å 

oppfylle den enkeltes behov. Skolene sviktet i å gjennomføre de tiltakene som var anbefalt fra 

synspedagogen. Mulige løsninger på disse utfordringene kan være mer og kanskje tydeligere 

veiledning fra synspedagog. Et dilemma i dette kan være at synspedagogen skal handle på 

oppdrag av kommunen eller fylkeskommunen, derfor er det ofte skolen selv som må be om 

bistand. Et mål for synspedagogisk arbeid i framtiden bør uansett være flere mest mulig 

fornøyde brukere, som opplever at synspedagogen jobber for en best mulig skolehverdag. 
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Vedlegg 1: Godkjenning fra NSD 
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Vedlegg 2: Søknad til Huseby kompetansesenter om å finne informanter 

 

 

Huseby kompetansesenter 

Gamle Hovsetervei 3 

0768 Oslo 

          

 

19.01.12 

Informanter til masteroppgave 

Jeg skriver denne våren en masteroppgave om svaksynte elever i videregående skole og deres 
erfaringer med synspedagogiske rapporter og tilrettelegging for sin synshemning. Masteroppgaven 
skal baseres på kvalitativt intervju med informantene. Jeg trenger i den anledning fire elever i 
videregående skole som vil delta i undersøkelsen min. Utvelgelsen kan ikke skje direkte gjennom 
meg, derfor trenger jeg et kontaktledd mellom meg og de aktuelle informantene. I den anledning 
hadde det vært til hjelp om noen ved Huseby kompetansesenter som er kjent med målgruppen kan 
kontakte informanter for meg. Aktuelle informanter velges ut fra disse kriteriene: 

Informantene skal: 

• være elev i videregående skole, uansett trinn 
• være klassifisert til moderat eller sterkt synssvekkelse etter ICD-10 (kategori  1 og 2) 
• ha norsk som første morsmål 
• helst være bosatt i Oslo, Akershus eller i nærhet til Oslo grunnet begrensninger i tid og 

økonomi 
Jeg ønsker tilbakemelding på om Huseby kan kontakte aktuelle deltakere så raskt som mulig. 

På forhånd takk for hjelpen. 

Med vennlig hilsen 

Ida Stene 
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Vedlegg 3: Informasjonsbrev og samtykkeskjema til informanter 

I hvilken grad får svaksynte elever i videregående den 

tilretteleggingen de har behov for? 

Du inviteres til å delta i en undersøkelse om behov for tilrettelegging i 
skolehverdagen. 

Jeg heter Ida Stene og jeg skriver for tiden en masteroppgave i 
spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Samtidig jobber jeg som 
synspedagog ved Huseby kompetansesenter. Temaet for min masteroppgave 
er: Elever med synshemning i videregående skole og deres opplevelse av 
tilrettelegging i skolehverdagen. 

Som elev som er svaksynt i videregående skole kan man oppleve å bli både 
overvurdert og undervurdert for synshemningen sin. Du har kanskje vært 
gjennom en synspedagogisk utredning der synspedagogen undersøker hvordan 
du bruker synet ditt, og kanskje har du fått anbefalt noen hjelpemidler. 
Samtidig kan en synspedagog gi veiledning til skolen din, slik at du får den 
tilretteleggingen du har behov for. Den er skolens ansvar at du får opplæring 
etter dine behov.  I min undersøkelse vil jeg ta utgangspunkt i siste 
behovsbeskrivelse fra synspedagogen, og spørre deg om hvordan du får dekket 
dine behov for tilrettelegging på skolen. 

Jeg har kommet i kontakt med deg gjennom Huseby kompetansesenter. Hvis 
du ikke ønsker å delta i denne undersøkelsen, eller trekker deg etter at du har 
sagt ja, påvirker dette selvfølgelig ikke ditt tjenestetilbud fra Huseby.  

Undersøkelsen vil foregå i form av intervju. Dersom du ønsker å delta, kan jeg 
møte deg på din skole. Du bestemmer selv tid for når det passer best, i 
skoletiden eller på ettermiddagen. Under intervjuet vil jeg benytte lydopptak. 
Intervjuet vil ta ca. en time.  

Lydopptak fra intervjuet vil bli behandlet konfidensielt og det vil bli slettet 
når prosjektrapporten er ferdig i juni 2012. Ingen deltakere vil kunne kjenne 
seg igjen i den ferdige rapporten. Alle opplysninger vil bli anonymisert og 
ingen personopplysninger om deg vil bli lagret. 
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Dersom du vil delta, kan du skrive under på svarslippen. Da gir du samtidig 
tillatelse til at jeg leser den siste synspedagogiske behovsbeskrivelse fra Huseby 
om din tilrettelegging. Dersom du er under 18 år må en foresatt skrive under. 
Det er frivillig om du ønsker å delta eller ikke, og du kan trekke deg ubegrunnet 
når som helst. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål: Epost: 
i_stene@hotmail.com Telefon: 958 71 370. 

Min veileder Hanne Høybråten Sigstad: h.m.h.sigstad@isp.uio.no 

Jeg håper at denne undersøkelsen kan bedre læringssituasjonen til svaksynte 
elever i videregående skole og sette søkelyset på behovet for tilrettelegging for 
de som har en synsnedsettelse. 

Med vennlig hilsen  

Ida Stene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:i_stene@hotmail.com
mailto:h.m.h.sigstad@isp.uio.no
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_________________________________________________________________ 

Vennligst returner svarslippen i den vedlagte konvolutten innen 15.februar 

Jeg/ vi har mottatt skriftlig informasjon og jeg (vår datter/sønn) er villig til å 
delta i undersøkelsen. Jeg/vi er klar over at jeg/vi kan trekke meg/oss fra 
undersøkelsen når som helst uten å oppgi grunn. 

Navn _______________________________________________  

Signatur (av foresatt hvis eleven er under 18): 
_____________________________________ 

Dato ___________ Telefon _______________    
Epost____________________________ 
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Vedlegg 4: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Hei og tusen takk for at du vil delta i undersøkelsen min. Før vi starter vil jeg minne deg om 
at det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg, uten grunn. Når jeg skal skrive 
masteroppgaven, vil jeg anonymisere svarene og ikke vil få vite at du har deltatt i 
undersøkelsen. Jeg kommer også til å slette lydopptaket når prosjektet er ferdig.  Jeg 
kommer til å notere samtidig som samtalen blir tatt opp på lyd.  

Jeg ønsker å høre litt om hvordan du har det på skolen og hvordan skolen tilrettelegger for 
deg og din synshemning. Med tilrettelegging mener jeg for eksempel muligheten til å bruke 
pc, forstørrelsesprogram, avstandskamera, lydbøker, oppmerking, lysskjerming og lignende. I 
tillegg at du får alle utleverte dokumenter digitalt eller forstørret. Hvis du er usikker på hva 
jeg spør om, må du bare spørre hva jeg mener. Jeg vil gjerne at du forteller mye selv, jeg 
kommer ikke til å avbryte deg om du fortelle om ting utenfor spørsmålene mine. Først noen 
generelle spørsmål: 

1. Hvilket utdanningsprogram går du på? Normert tid? 
 

2. Hvor lenge har du vært svaksynt? 
 

3. Vet du din siste målte visus? 
  

4. Hvilke (syns)hjelpemidler har du? Hvilke hjelpemidler bruker du ukentlig? 
 

5. Ser du hva som står på tavla fra der du sitter i klasserommet? 
 

6. Kan du lese vanlig svart skrift på papir uten hjelpemidler? 
 

7. Hva liker du å bruke fritiden din på? 
 

8. Hvordan har du det på skolen? 
 

9. Kan du fortelle litt om hvordan skoledagen er organisert? (Undervisning, ulike fag og 
klasserom) 
 

10. Har du fritimer eller mellomtimer? Kan du fortelle litt om de? (hva gjør du, hva gjør 
andre, hvor oppholder du deg) 

11. Hva opplever du er den største utfordringen på skolen med tanke på din 
synsnedsettelse? 
 

12. Hvordan vil du beskrive overgangen fra ungdomsskole til videregående skole? (De 
største forskjellene) 
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13. Kan du beskrive en situasjon på skolen der du har følt at noen har overvurdert deg 
mtp synshemningen? (Forklaring: At noen har antatt at du greier noe du egentlig ikke 
greier uten hjelp) Hvordan har du opplevd dette? 
 

14. Kan du beskrive en situasjon på skolen der du har følt at noen har undervurdert deg 
mtp synshemningen? (Forklaring: At noen antar at du ikke greier å gjøre noe) 
Hvordan har du opplevd dette? 
 
 

15. Hvilke aktiviteter synes du at du mestrer godt? Hva tror du er grunnen til det? (Kan 
også være aktiviteter utenfor skolen) 
 

16.  Hvilke fag synes du er vanskeligst å mestre? (Forklaring: Når det er vanskeligst for 
deg å følge med i de andres tempo eller gjennomføre de samme aktivitetene som de 
andre.) Hva skyldes det, tror du? 

 
17. Hva ønsker du å gjøre etter videregående? 

 
 

18. Kunne du tenke deg noe som kunne gjøres for å gjøre skoledagen din lettere? 
 

19. Hvordan påvirker tilretteleggingen dine prestasjoner på skolen? (Får du gjort det du 
skal på den tiden du ønsker) 
 

20. Opplever du å nå de målene du setter deg på skolen? 
21. Er det noen ganger du velger å ikke bruke et hjelpemiddel eller benytte 

tilrettelegging du kunne hatt bruk for? I så fall, hva har vært grunnen til det? 
 

22. Hva ønsker du selv av tilrettelegging?  
 

23. Hvordan vet læreren din hvilke behov du har? 
 

24. Hvordan synes du det er å uttrykke egne behov og be om mer/mindre 
tilrettelegging? 
 

25.  Er det noen på skolen som tar ansvar for at du får den tilrettelegging du skal ha? 
 
 

26. Vet du om skolen mottar veiledning fra synspedagog? 
 

27. Hvordan opplever du at de ulike lærerne møter/ oppfyller dine behov for 
tilrettelegging? (Er det forskjeller mellom dem, hvilke?) 
 
 

28. (Sitat fra rapporten) Hvordan opplever du det som er beskrevet om dine behov for 
tilrettelegging i den synspedagogiske rapporten? (Forklaring: Er du enig i at dette 
stemmer?) 
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29. Har disse tiltakene blitt gjennomført? 

 
30. Kan du beskrive god tilrettelegging, slik du kunne ønske deg? Tenk deg at du skulle gi 

råd til en skole der en med samme synshemning som deg skulle starte. 
 

31. Er det noe du gjerne ville ha sagt til slutt, som du ikke har fått med? 
 

Tusen takk for at du var villig til å delta i undersøkelsen.  
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Vedlegg 5: Nodeliste fra NVivo 

Node Structure 
masteroppgave 

19.06.2012 13:28:20 
                Name  Nickname  Aggregate  User-Assigned 

Color 

Node  (39)  

Nodes 
Normalisering      No  Purple 

                Erfaringer bytte av skole      No  None 

                 Positive      No  None 

                 Negative      No  None 

                Hjelpemidler      No  Green 

                 Velger å bruke      No  Green 

                 Velger å ikke bruke      No  Green 

                 Utfordringer      No  Green 

                Tilrettelegging      No  None 

                 Å be om tilrettelegging      No  None 

                  Positivt      No  None 

                  Negativt      No  None 

                  Nøytral      No  None 

                 Tilrettelegging fungerer      No  None 

                 Utfordringer      No  None 

                 Tilrettelegging fungerer ikke      No  None 

                 For mye      No  None 

                 Fysisk miljø      No  None 

                 Metodisk      No  None 

                 Råd fra informanter      No  None 

                Synsfunksjon      No  Yellow 

                Skoledagen      No  None 

                Trivsel      No  None 
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                Mestring      No  None 

                 Mestrer      No  None 

                 Utfordringer      No  None 

                Sosialt      No  None 

                Node Structure           Page 2 of 2 

Name  Nickname  Aggregate  User-Assigned 
Color 

 Utfordringer      No  None 

                 Positive erfaringer      No  None 

                 Nøytralt      No  None 

                Framtiden      No  None 

                Synspedagogisk rapport      No  None 

                 Enig      No  None 

                 Uenig      No  None 

                 Nøytral      No  None 

                Lærere      No  None 

                 Positivt      No  None 

                 Negativt      No  None 

                 Nøytralt      No  None 

                                

Node Structure Report             
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