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Sammendrag 

Dette er en oppgave som er blitt skrevet ut i fra et ønske om å undersøke hvordan det 

oppleves å få veiledning i yrket sitt. Mottakerne for veiledningen er assistenter som følger opp 

barn som har autisme og går i barnehagen. De får veiledning både individuelt fra 

spesialpedagog og i gruppe. Gruppeveiledningen er basert på Marte Meo-metoden.  

Jeg fattet interesse for assistentene og den veiledningen de får, da jeg var i praksis gjennom 

studiet. Jeg så assistenter som ble engasjerte, som lærte mye og som viste et ønske om å 

utvikle seg i forhold til jobben sin. At de får såpass god oppfølging styrker i stor grad det 

pedagogiske tilbudet rundt barnet  

Dette studiet har forsket etter problemstillingen «På hvilken måte opplever assistentene at 

veiledningen bidrar til læring i arbeidet med enkeltbarn i barnehagen?». 

Det er brukt kvalitativ metode i studiet fordi den metoden fordrer til nærhet til informantene. 

Gjennom en tett relasjon mellom forsker og informant var ønsket å få tilgang til 

informantenes personlige tanker og refleksjoner rundt temaet. Jeg intervjuet fire assistenter 

om deres opplevelse av å få veiledning. Intervjuet var semistrukturert, som vil si at det er 

forberedt temaer og spørsmål på forhånd. Det var også mulig å stille oppfølgingsspørsmål 

eller vike fra intervjuguiden underveis, der det viste seg å bli behov for det.  

Etter å ha intervjuet informantene ble lydfilene transkribert. Transkripsjonene ble videre brukt 

i analysen, der funn ble tolket og samlet i passende kategorier.  

Resultatene i dette prosjektet har vist at veiledningen i seg selv er spesielt nyttig for 

assistentene som ofte ikke har et teoretisk grunnlag i forhold til arbeidet de gjør med barna. 

Da de var nye i jobben var det å bli vist hvordan de kunne gjennomføre ulike oppgaver med 

barna, det som var mest nyttig. Etter hvert som de fikk den praktiske erfaringen, økte behovet 

for å reflektere og samtale om jobben og arbeidsoppgavene sammen med veilederen.  

Informantene satte ord på hvor viktig veiledningen er for dem, og det er i den sammenhengen 

at uttrykket Alfa og Omega dukket opp. To av informantene brukte dette uttrykket for å 

understreke hvor viktig de mener veiledningen er. Det er også bakgrunnen for tittelen på 

denne oppgaven.  
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1 Innledning 

Denne oppgaven er skrevet i et ønske om å fordype meg innenfor temaet veiledning. 

Interessen for området utviklet jeg da jeg var i praksis tilknyttet en spesialpedagog, og dermed 

fikk se veiledning fra henne og Marte Meo-veiledning i praksis. Veiledningen blir gitt til 

assistenter som følger opp ett enkeltbarn i barnehage og som har lite eller ingen pedagogisk 

utdannelse. 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Temaet for denne oppgaven vil være veiledning av assistenter som jobber med barn med 

autisme. Assistentene kommer tidlig inn i barnets liv, og følger dem opp i hverdagen. I egen 

praksisperiode som student så jeg assistenter som både fikk veiledning i gruppe via Marte 

Meo-metoden og individuelt fra spesialpedagog. Jeg opplevde at de fikk utvidet sin forståelse 

og engasjement i jobben med barnet, tilsynelatende fordi de fikk jevnlig oppfølging og faglig 

påfyll. Sett utenfra var dette et positivt syn og det så ut til å være til god hjelp for assistenten 

og dermed også barnet det gjaldt. 

Å bruke masteroppgaven til et teoretisk dypdykk i et felt som veiledning kan være med på å 

øke min faglige kunnskap på området. Jeg tenker det vil være en fordel å ha snakket med og 

fått et innblikk i veisøkeres opplevelse av å ta imot veiledning fra en fagperson, samtidig som 

de kan utdype elementer de mener bidrar til størst mulig utbytte av veiledningen. Dette vil 

forhåpentligvis gi meg en verdifull forståelse av hvordan det er å sitte på «den andre siden av 

bordet». På den måten kan studiet gjøre meg til en bedre veileder om jeg på et senere 

tidspunkt skal ut i en veiledningsjobb. Veiledning er et tema som interesserer meg, og jeg 

liker tanken på å senere kunne bruke blant annet kunnskap fra dette studiet for å hjelpe og 

styrke andre personer med de utfordringene de måtte ha.  

For andre enn studenten selv kan studiet bidra med det samme, nemlig at man får et innblikk i 

mottakers opplevelse og erfaringer med å få veiledning. Til tross for at dette er en liten 

oppgave med få informanter, vil det bli spennende å se hva slags utbytte assistentene mener 

de får av veiledningen og hva som bidrar til læring og økt kunnskap for den enkelte.  
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1.2 Problemstilling 

For å kunne studere temaet slik jeg har beskrevet over, har jeg utformet en problemstilling 

som jeg ønsker å jobbe etter: 

På hvilken måte opplever assistentene at veiledningen bidrar til læring i arbeidet med 

enkeltbarn i barnehagen?  

1.3 Begrepsavklaring 

Informantene i denne oppgaven er assistenter som jobber i barnehage og har som oppgave å 

følge opp ett enkeltbarn. Det er litt varierende hvilken bakgrunn informantene har og en av 

dem har en bachelorgrad i pedagogikk. For enkelhetsskyld vil jeg likevel kalle alle for 

assistenter, da de i hovedsak har samme arbeidsoppgaver. Oppgavene innebærer oppfølging 

av barnet i hverdagen, gjennomføre et pedagogisk opplegg utviklet av eller med en 

spesialpedagog og delta i veiledning med spesialpedagogen. I tillegg til å bli fulgt opp av 

spesialpedagog har mine informanter fått et tilbud om å delta i gruppeveiledning for 

assistenter som følger opp barn som har autisme. Hovedfokuset for gruppen er å jobbe med å 

utvikle barnas evne til samspill, og de blir veiledet av en dyktig Marte Meo-veileder som er 

ansatt i PPT i kommunen.  

For å skille veiledningsmetoder og veiledere fra hverandre, blir det nevnt hvilken veiledning 

eller veileder det er snakk om. Om det ikke blir spesifikt nevnt vil det enten være klart av 

innholdet i resten av avsnittet, eller at det gjelder veiledning som en felles enhet. Dette 

kommer frem underveis i teksten. Når det blir skrevet om assistentene i oppgaven vil de både 

bli benevnt som det og som informanter. Det kommer an på hva som faller mest naturlig i 

forhold til hvilken av rollene deres det er snakk om, blir de skrevet om som mine informanter 

eller som assistentene som går i veiledning, blir dette tilpasset. 

For å opprettholde en viss flyt i teksten blir både veiledere og veisøkere kalt for hun. Om det 

er snakk om den ene eller andre skal være komme klart frem av innholdet i teksten. Når det 

gjelder barna assistentene følger opp vil de bli kalt for han. Dette er fordi barnas kjønn ikke er 

vesentlig for oppgaven de få stedene de er blitt nevnt, og at det vil svekke mulighetene for å 

koble barn og inormanter sammen og på den måten styrke overholdelse av taushetsplikten.  
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1.4 Oppgavens oppbygning 

Det som kommer først i denne oppgaven er en redegjøresle av det teoretiske bakteppet som 

omhandler de veiledningsmetodene assistentene blir fulgt opp med. Det gjelder veiledning 

individuelt og gruppeveiledning ved bruk av Marte Meo-metoden. Videre blir 

veiledningsmetodene mesterlære og reflekterende veiledning gjort rede for. Disse vil senere 

bli sett sammen med veiledningen assistentene får. Til slutt i teorikapittelet blir etiske 

betraktninger innenfor veiledning beskrevet. 

Videre vil metoden for oppgaven bli presentert. Oppgaven er bygget på kvalitativ metode og 

kvalitativt intervju. Forskningsprosessen vil bli beskrevet på samme måte som den ble 

gjennomført. Metoden og forskningsprosessen er beskrevet i kapittel tre. I kapittel fire vil de 

innsamlede data bli presentert i lys av det teoretiske bakteppet og referanserammen. Utdrag 

fra informantenes beskrivelser i intervjuene vil bli tolket og analysert. I kapittel fem vil jeg 

trekke trådene i oppgaven sammen, og diskutere de viktigste trekkene assistentene har 

beskrevet rundt veiledningen. Avslutningsvis i kapittel seks kommer oppsummering, tanker 

om videre forskning og forskerens rolle blir diskutert.  
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2 Veiledning 

I denne oppgaven fokuserer jeg på ulike metoder innenfor veiledning. Først vil jeg presentere 

veiledning som tema generelt, deretter blir gruppeveiledning i lys av Marte meo-metoden 

introdusert, før de to metodene mesterlære og reflektert veiledning blir beskrevet.  

Veiledning er en sirkulær prosess der veisøker skal få hjelp til økt bevissthet om egen praksis, 

både i intensjon og handling (Lassen, 2002). Fra veileders side handler det om å spre 

kunnskap og informasjon, slik at det bidrar til utvikling hos de som mottar veiledningen. 

Dette kan foregå enten individuelt eller i gruppe. De som mottar veiledning har ikke den 

samme profesjonen som veileder. Gjennom prosessen vil målet være at veisøkerne utvikler 

egen kunnskap og forståelse, ved at de stimuleres til selvutvikling.  

Veiledning innenfor ulike yrkesgrupper har kompetanseutvikling som overordnet mål (Boge, 

Markhus, Moe & Ødegaard, 2009). Den «skal bidra til å sikre og kontrollere at nybegynneren 

utvikler praktisk kompetanse og et ferdighetsnivå i tråd med profesjonens kvalitetsstandard 

for yrkesutøvelse» (Pettersen og Løkke, 2004, s. 39). I forhold til arbeid skal veiledningen 

støtte den veisøkende til bedre å mestre og handle i forhold til yrkets oppgaver, utfordringer 

og problemer. Den skal bidra til at den veisøkende ser og finner frem til handlingsalternativer 

og/eller at hun evner eller får mot til å handle på en ny måte. Videre kan det bidra til å 

forebygge utbrenthet og håndtere stressreaksjoner ved at man har fortrolige medarbeidere man 

kan dele tanker og bekymringer med (Pettersen & Løkke, 2004).  

2.1.1 Forståelsesramme 

Gruppen jeg har intervjuet, får veiledning både fra spesialpedagog og fra Marte Meo-veileder. 

Dette er assistenter som jobber med barn med samspillsvansker, hovedsakelig forårsaket av 

diagnosen autisme.  

Spesialpedagogene kommer stort sett innom barnehagene assistentene jobber i to til fire 

ganger i uken. Assistentene ser dem dermed ofte, og samtaler om jobben med barnet foregår 

hyppig. Her er det rom for å ta opp det assistenten måtte ønske, og de blir sammen enige om 

temaer de har behov for å snakke om. Noen av dagene jobber de sammen med barnet, og 

selve veiledningsøktene blir det satt av tid til en dag i uken.  
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Marte Meo-veiledningen foregår ved at assistenter fra ulike barnehager møtes på PPT’s 

kontor i kommunen. Disse møtene holdes ca hver 4-6 uke, der alle assistentene får veiledning 

etter tur hver gang. Alle assistentene jobber med barn som har autismediagnose, og fokuset 

for gruppen er spesifikt å jobbe med å styrke barnas samspill med andre. 

2.1.2 Hvem har rett til å få veiledning? 

Opplæringsloven §5-7 (2005) om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder lyder 

slik:  

Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har 

rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knyttast til 

barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige 

tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan 

sakkunnig instans. 

Det er i den sakkyndige vurderingen fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste, at barnets særlige 

behov skal være beskrevet. Der skal det også være beskrevet hvilket tilbud barnet skal få. Det 

skal stå helt konkret hva barnet skal få av antall timer oppfølging, både av pedagogisk 

personale og om det er nødvendig med assistent. Veiledende skriv om spesialundervisning 

beskriver hva den spesialpedagogiske hjelpen kan innebære. Det gjelder blant annet 

lekotekvirksomhet, trenings- og stimuleringstiltak og veiledning til personalet 

(Utdanningsdirektoratet, 2009). Om det blir fattet et vedtak for barnet der det står skrevet at 

det vil være nødvendig med veiledning til personalet i barnehagen, må dette, som de andre 

kravene oppfylles. Det er kommunen som fatter vedtakene på grunnlag av sakkyndig 

vurdering, og som har ansvar for at barna får den oppfølgingen de har krav på.  

2.1.3 Å være veiledbar 

For at veiledning skal bli nyttig for den som får det, er det en fordel at hun er mottakelig. Å 

være veiledbar vil si at man er i stand til ta imot veiledning og å være i fokus (Tveiten, 2013). 

Dette kan man oppnå ved å føle seg trygg i veiledningssituasjonen og at man ønsker å lære. 

Det er viktig at den som veiledes opplever situasjonen som oversiktlig ved at hun er gjort 

bevisst hva veiledning er, hvordan den foregår og veileders og eventuelt andre deltakeres 

roller. Det vil være lettere å jobbe med disse aspektene om veileder på forhånd lager en god 
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ramme for den som veiledes og for de som hører på. Denne rammen kalles en metakontrakt 

(Dalen, 2011). Det vil være lettere å skulle åpne seg og svare på spørsmål om seg selv og 

jobben sin, om man er komfortabel med situasjonen og de andre personene som også er 

tilstede. Det er ønskelig at veiledningen skal fremme en aktiv prosess der det er fokus på 

tanker, verdier, handlinger, følelser og kroppslige reaksjoner som har oppstått på bakgrunn av 

egne opplevelser og erfaringer.  

Det å oppleve prosesser som fordrer forandring, kan oppleves som skremmende for noen. Det 

kan bidra til at det settes i gang motstandsmekanismer hos den som veiledes, noe som kan 

skje selv om det å ta i mot veiledning var frivillig i utgangspunktet. Igjen blir trygghet en 

nødvendighet, ved at man føler seg trygg kan prosessen mot forandring bli lettere å velge og 

stå i (Tveiten, 2013). 

2.1.4 Læring gjennom sosiale og kulturelle fellesskap 

Veiledning handler i denne oppgaven om å utvikle kunnskap og forståelse gjennom å lære 

mer om det man jobber med. Det finnes mange læringsteorier, og i denne oppgaven er Lev 

Vygotsky og hans sosiokulturelle teori satt i fokus. Vygotsky var en psykolog som spesielt 

interesserte seg for utvikling og læring (Wertsch, 1985). Teorien forklarer hvordan sosiale 

prosesser former læring og tenkning hos mennesker (Woolfolk, 2004). Han beskriver en 

prosess der menesker internaliserer kunnskap gjennom sosiale handlinger.  

Teorien har fokus på kognitiv utvikling via sosiale interaksjoner hovedsakelig gjennom 

samhandling med andre (Woolfolk, 2004). I samhandling med andre mer kunnskapsrike 

personer, vil man tilegne seg kulturens tenkemåter og kunnskap (Vygotsky, 1978).  

Teorien beskriver hvordan sosiale prosesser og kulturelle verktøy fremmer læring og 

tenkning. De sosiale prosessene påvirker individuell tenkning ved at man først lærer noe i en 

felles aktivitet med andre, før kunnskapen blir internalisert og blir en del av personens 

utvikling. At kunnskapen blir internalisert vil si at en person utvider sin forståelse av noe ved 

å integrere sosiale verdier, symboler og begreper i sin bevissthet (Vygotsky, 1978). For 

eksempel kan et barn ha en slik utvikling som går fra å kunne bruke språket for å regulere 

andre, ved å si «jeg vil ha mat», til at de etter hvert regulerer seg selv ved å tenke i stedet for å 

si det høyt (Woolfolk, 2004). Den kognitive prosessen begynner som et redskap for å ha 

innflytelse på andre, og fortsetter som kunnskap for å utvikle problemløsning for en selv. 
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Problemløsning er også en kunnskap som kan læres i samhandling med andre, gjerne gjennom 

en såkalt samkonstruert prosess (Woolfolk, 2004). Denne prosessen oppstår mellom to 

personer, der den uerfarne skal lære noe av den erfarne. Dette kan skje for eksempel om en 

voksen og et barn skal lage mat ved hjelp av en oppskrift. Den voksne har gjort det før, og 

kan dermed vise barnet hvordan man gjør det. I løpet av prosessen kan barnet internalisere 

kunnskapen om hvordan man lager mat ved å følge en oppskrift, slik at han på et senere 

tidspunkt kan mestre dette på egenhånd. 

Kulturelle verktøy fremmer læring og utvikling, spesielt ved hjelp av språket (Woolfolk, 

2004). Kulturelle verktøy blir beskrevet både som noe konkret og symbolsk, som bidrar til at 

mennesker kan kommunisere, utvikle kunnskap, tenke og løse problemer. De konkrete 

verktøyene er for eksempel datamaskiner, måleinstrumenter og internett. De symbolske 

verktøyene kan være tall, bokstaver, blindeskrift, tegnspråk og ulike koder. Ved at uerfarne 

medlemmer i et samfunn lærer seg slike verktøy, vil de internalisere kunnskap som bidrar til 

at de lærer måter å tenke og handle på som de dyktigere medlemmene i kulturen allerede 

behersker.  

Innenfor den sosiokulturelle læringsteorien, er den nærmeste utviklingssonen et kjent begrep. 

Den handler om hva det er hensiktsmessig å lære når (Woolfolk, 2004). Det kan forklares ved 

at det i en læringsprosess er en del ting man forstår på egenhånd, og mye som blir for 

avansert. Noe av den mer avanserte kunnskapen kan man lære hvis man får veiledning fra en 

dyktigere annen. Om veiledningen bidrar til læring hos den veisøkende kan man si at 

kunnskapen blir internalisert og en del av personens selvstendige utvikling (Vygotsky, 1978).   

Støtten for læring kan gis ved at veilederen stiller spørsmål, kommer med ledetråder, 

oppmuntring og struktur i prosessen. Ved å få slik hjelp vil den som skal lære noe 

forhåpentligvis mestre oppgaven, og internalisere kunnskapen hun har lært til neste gang hun 

har bruk for ferdigheten. I tillegg til å jobbe med en dyktigere annen, kan man også jobbe med 

noen som er innenfor det samme utviklingsnivå som en selv (Vygoktsy, 1978). Man kan da 

dra nytte av at den ene kan ha forstått noe den andre ikke har, ved at den som har forstått det 

forklarer på en enkel måte til den som ikke har forstått det. Noen ganger kan dette være 

nyttig, da en som er veldig erfaren kan ha vanskelig for å forklare noe på en enkel og 

forståelig måte. Dermed kan man også dra nytte av at to personer er på omtrent samme nivå. 
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2.2 Gruppeveiledning 

Veiledning handler om å ansvarliggjøre andre og å legge til rette for at personer skal kunne 

gjøre oppdagelser som gir svar på det de søker etter (Dovland, 2013). Målet med 

gruppeveiledning er at veisøkeren skal utvikle seg og jobbe mot en utvidet horisont i arbeidet 

sitt. Dette skal det jobbes mot ved at veileder leder gruppen gjennom økter som legger til rette 

for refleksjoner og samtaler rundt et valgt tema.  

2.2.1 Marte Meo 

Marte Meo-metoden har sin opprinnelse i Holland på 1980-tallet, og er utviklet av terapeuten 

Maria Aarts (Roug, 2002). Metoden er bygget på en humanistisk tankegang om at mennesker 

selv ønsker å oppnå et meningsfullt samspill med andre. Synet på mennesker kommer tydelig 

frem gjennom tanken om at personer med atferdsvansker utvikler disse som en reaksjon på et 

uhensiktsmessig samspill. Aarts jobbet med barn med omfattende utfordringer, og oppdaget at 

det ofte var vanskelig for foreldrene å forklare problemene, og deretter å forstå hva terapeuten 

mente om situasjonen og hva de burde gjøre videre (Sørensen, 1998). Det hendte også ofte at 

barna hun jobbet med gjorde framskritt der og da, men at de hadde tilbakefall etter at 

behandlingen hennes var over. Dette til tross for at foreldrene hadde deltatt underveis. Disse 

utfordringene som hun støtte på, dyrket et ønske i henne om å utvikle en konkret og enkel 

metode, som skulle kunne brukes i korttidsintervensjoner (Sørensen, 1998). Det var slik hun 

kom frem til metoden der hun filmet personene det gjaldt i dagligdagse situasjoner, for 

deretter å jobbe sammen med og veilede dem med filmen som utgangspunkt.  

Metoden er todelt med først en analysedel og så en intervensjonsdel (Roug, 2002). Barnet og 

samspillspartneren blir filmet i en dagligdags situasjon, for eksempel spising, lek eller når de 

jobber med noe sammen. I analysedelen finner terapeuten frem til gode samspillsøyeblikk i 

filmsnutten. Dette vises til den eller de som veiledes og de reflekterer rundt det de ser. I 

intervensjonsdelen snakker de sammen om initiativene de ser; hvem tar initiativ og hvordan 

det blir respondert. Etter å ha observert dette kan de snakke om hvordan de kan jobbe videre 

for å styrke det gode samspillet de har sett i filmen (Sørensen, 1998). 

Metodisk sett er Marte Meo en ressursfokusert metode, som jobber mot at personer skal bli 

oppmuntret til å fremme utviklingsprosesser hos andre (Marte Meo, 2001-2009). 

Ressursfokuset skal komme tydelig frem under intervensjonsdelen, der klippene som vises 
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inneholder øyeblikk med gode samspill (Roug, 2002).  Å se seg selv idet man mestrer noe, vil 

mest sannsynlig oppmuntre personen til å fortsette å gjøre det som er bra. På den måten kan 

man oppnå en positiv spiral i den veilsøkendes utvikling og holdning til arbeidsoppgavene 

sine. Det er veileders oppgave å finne disse øyeblikkene og vise dem til gruppen.  

Videre er det fokus på barnets utvikling. Hva det mestrer nå og hva man ønsker at det skal 

lære ved hjelp fra sine samspillspartnere. Å se de gode samspillene skal bidra til at de 

veisøkende opplever mestring og at de i en utfordrende situasjon har noe å bygge videre på. 

Veilederen kan fra gang til gang komme med forslag til aktiviteter de kan jobbe med til neste 

gang. På den måten fordrer hun til utvikling av samspillet med barna, som forhåpentligvis vil 

bedre situasjonen for dem begge (Roug, 2002).  

Når man bruker video i veiledningssammenheng, er det en fordel om man er seg bevisst 

følelsene deltakerne kan oppleve. Det varierer i hvilken grad folk er vant med å se seg selv på 

film, noen kan være godt vant med det, mens andre kan oppleve det som ganske ubehagelig 

(Boge, Markhus, Moe & Ødegard, 2009). Ofte vet man ikke på forhånd hvordan man reagerer 

heller, og det kan derfor oppleves som en sårbar situasjon. Det vil være en fordel om formålet 

og hva som skal diskuteres ut ifra videoen er klargjort for gruppen i forkant, slik at dette kan 

bidra til en viss trygghet for de som opplever videobruken som skremmende. 

2.3 Veileders kompetanse 

I veiledning skiller man mellom formell og reell kompetanse (Tveiten, 2013). Formell 

veilederkompetanse vil være kunnskap oppnådd gjennom studier på universitets- eller 

høyskolenivå. Reell veilederkompetanse vil man utvikle gjennom arbeid, selvstudier og 

refleksjoner over egen veiledningspraksis. Veileders kompetanse vil naturlig nok variere fra 

veileder til veileder.  

Når det gjelder kompetansen til veilederne i dette studiet, må vi se spesialpedagogene og 

Marte Meo-veileder hver for seg. Spesialpedagogene er tilknyttet et ressurssenter. På deres 

nettside står det kort beskrevet hva slags bakgrunn spesialpedagogene har. De har erfaring fra 

vanlig barnehage, før de har tatt utdanning eller fordypning i spesialpedagogikk. Veiledning 

som formell kompetanse er ikke nevnt, og man kan anta at det er fordi det er mange 

spesialpedagoger ansatt og at det varierer hvilken formell kompetanse de har, også når det 
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gjelder veiledning. Det blir gitt spesialpedagogisk hjelp til ca 170 barn, og man kan anta at det 

er mange av spesialpedagogene som har både formell og reell kompetanse innen veiledning. 

Marte Meo-veilederen på den andre siden har formell kompetanse som veileder. Å jobbe med 

Marte Meo som metode forutsetter at man har tatt utdannelse som Marte Meo-veileder etter 

endt høyskole- eller universitetsutdannelse, og man må jobbe med mennesker som målgruppe. 

I følge Marte Meo sin hjemmeside (www.martemeo.no) kreves det 2-3 års veiledningsarbeide 

oppfulgt av veiledning fra en godkjent supervisor, på rundt 100 veiledningstimer for å bli 

godkjent terapeut eller veileder. Det krever med andre ord relevant grunnutdannelse og 

deretter hardt arbeid med øvelse i metoden gjennom ens daglige arbeid med mennesker som 

mottar veiledning.  

Veileder har det største ansvaret for at veiledningen som foregår blir god. Likevel er det ikke 

slik at det er hennes ansvar ene og alene at det blir slik. Den som veiledes og eventuelle 

gruppedeltakere har også et ansvar for at hensikten med veiledningen kan oppnås. Det er 

spesielt i oppstartsfasen at det vil være nødvendig å legge rammene for veiledningen, hvem 

som har hvilke roller og oppgaver og ønsker og mål med veiledningen. På denne måten kan 

veiledningen kan bli best mulig for dem som deltar (Tveiten, 2013).   

I veiledningen bør veileder være bevisst sin framtreden ved at hun framstår som en 

rollemodell i møte med en eller flere veisøkere (Tveiten, 2013). Måten hun er på, vil bli 

observert av veisøkerne, og kan være en framtreden de tar etter, bevisst eller ubevisst. Dermed 

er det naturlig at veileder går foran som et godt eksempel for de personene hun møter i 

veiledningen. 

2.3.1 Kommunikasjonsferdigheter 

Dialog er hovedformen for kommunikasjon i veiledning (Tveiten, 2007). Dialog kan blant 

annet være en samtale mellom to eller flere mennesker, ansikt til ansikt. Den kan bidra til økt 

forståelse av det veiledningen handler om og fokuserer på. Formålet med å bruke dialog er å 

hjelpe veisøkeren mot å bli bevisst eller sette ord på svar hun kanskje allerede har. For at dette 

skal kunne skje, er det veileders ansvar at dialogen oppstår og at den dreier seg om det 

veisøkeren har behov for. Virkemidlene som kan brukes for å få frem dette kan være å lytte, 

stille spørsmål og å la veisøkeren fortelle om situasjonen sin. Veilederen kan også fortelle om 



11 

 

sin forståelse for veisøkers situasjon slik at de snakker sammen om tema og bygger en felles 

forståelse (Tveiten, 2013). 

Lytting 

Veileders kommunikasjonsferdigheter er viktig i veiledningsteori, og lytting er et 

fremtredende tema. Aktiv lytting innebærer mye bruk av kroppsspråk og færre ord, for å 

oppfordre og motivere veisøker til å få frem budskapet sitt (Pettersen & Løkke, 2004). Det er 

fint å nikke, holde øyekontakt og bruke småord som uttrykker at veileder følger med og er 

interessert. Tempo påvirker også. Bekrefter man for fort og ofte, kan det uttrykke at man har 

dårlig tid og ønsker å øke tempo i samtalen. Det kan bidra til at veisøkeren velger å la være å 

dele vesentlig informasjon, noe som vil være svært uhensiktsmessig for progresjonen i 

veiledningen. På motsatt side kan alt for treg respons uttrykke manglende interesse eller at 

veileder har «mistet tråden». Veileder må derfor være bevisst på dette, og bruke 

kommunikasjonsferdighetene hun har fra før. Veisøkers tonefall, tempo og formen på språket, 

i tillegg til å legge merke til eventuelle temaer som går igjen i samtalen, bør gi veileder en 

indikasjon på hvordan samtalen går. Å ha lyttet ordentlig er også en forutsetning for å kunne 

komme med nyttige spørsmål og tilbakemeldinger til veisøker (Lassen, 2002). 

Spørsmål og undring 

For å hjelpe veisøker med å reflektere rundt situasjonen, er det nødvendig å stille gode 

spørsmål. Dette kan være typiske spørsmål som fordrer til undring og bevisstgjøring, ved 

hjelp av ordene hva, hvordan, hvis og når (Tveiten, 2013). Når det gjelder spørreordet 

hvorfor, bør man være litt forsiktig fordi det kan oppleves som at man må forklare seg om noe 

man har gjort. Videre anbefales det i veiledningssituasjoner å bruke flest åpne spørsmål, fordi 

den som skal svare da kan reflektere på en fri måte. Det kan også bidra til at om veileder ikke 

treffer helt riktig med spørsmålet sitt, kan veisøker lettere styre temaet over i det hun faktisk 

ønsker eller har behov for å snakke om. Hvis det derimot bidrar til at veiledningen blir styrt i 

gal retning tematisk sett, kan veileder rette opp fokus med mer lukkede eller ledende 

spørsmål. Ledende spørsmål kan også brukes i veiledningen for å rettlede veisøker mot å 

oppdage svar hun leter etter, og at hun da kan oppleve å ha reflektert seg frem til svaret på 

egenhånd. Slike oppdagelser husker man gjerne i etterkant, da det vekker reaksjoner i oss når 

vi finner svar på spørsmål vi har undret oss over (Tveiten, 2013). Veileder kan også stille 
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undrende spørsmål for å hjelpe veisøker til å se de positive sidene ved situasjonen hun 

veiledes i. Disse sidene vil hjelpe veisøker til å se hva hun har gjort som har bidratt til at hun 

har mestret vanskelige situasjoner (Berg & Kelly, 2000, referert i Lassen, 2002). Dette er 

informasjon som er viktig for veisøkerne å oppdage, slik at de kan utnytte den kunnskapen i 

liknende situasjoner senere. 

2.4 Veiledningsmetoder 

Det finnes mange metoder som brukes i veiledning. I denne oppgaven er det lagt vekt på 

mesterlære og reflektert veiledning. Disse er valgt ut fordi det er relevante metoder for å sees i 

sammenheng med veiledningen informantene i denne studien får. 

2.4.1 Mesterlære 

Mesterlære er en veiledningstradisjon som fokuserer på å erstatte skolelæring med læring 

gjennom deltakelse i arbeid eller praksisfellesskap (Skagen, 2004). Dette er en praktisk rettet 

metode sammenliknet med flere andre veiledningsmetoder. Noen viktige trekk innenfor 

mesterlære er åpenhet for modellæring, bruk av imitasjon og læring gjennom å vise eller å bli 

vist. Videre jobbes det med praktisk utførelse av arbeidet knyttet til illustrasjoner og 

demonstrasjoner som blir kombinert med refleksjoner underveis.  

Slik navnet mester uttrykker, har veilederen en kunnskap om faget eller profesjonen det 

veiledes i. I tillegg skal hun ha kunnskaper om det å veilede (Skagen, 2004). Selve 

veiledningen foregår ved at mesteren presenterer hva det skal fokuseres på, og hvilke rammer 

som bør følges i dette arbeidet. Mesteren kan også påpeke og korrigere feil veisøkeren gjør 

(Boge, Markhus, Moe & Ødegaard, 2009). I tillegg til at veisøker skal lære av mesteren er det 

også vanlig at veiledningen foregår i et praksisfellesskap, og at en del av læringen kommer fra 

det sosiale miljøet (Skagen, 2004). Det kan også være flere faglige kompetente mestere som 

veisøkeren lærer av (Boge, Markhus, Moe & Ødegaard, 2009). Målet er at kunnskapen til 

veisøkeren utvikler seg med tiden og som novisen utfører mer avanserte oppgaver etter hvert. 

Utviklingen blir målt ved å evaluere og vurdere resultatene veisøkeren kan vise til (Skagen, 

2004).  

Veisøkeren kan blant annet være en yrkesutøver som skal forbedre sin utøvelse av arbeidet, 

og blir som regel kalt en novise i faget han eller hun prøver å lære. Ved hjelp av veiledning 
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over tid, vil forståelsen av arbeidet utvikle seg. Det vil kunne bidra til at hun lærer å gjøre ting 

på forskjellige måter, og dermed utvikler ulike læringsbaner som utvider kompetansen for 

yrket. Målet er på sikt at veisøkeren skal øve seg for å bli like dyktig som mesteren, både i 

tanker og handling. Det å kunne identifisere seg med mesteren og andre kompetente 

yrkesutøvere er et godt mål å jobbe mot. For å komme dit må hun oppsøke og opprettholde 

aktivitet innenfor yrket, for man må øve seg for å bli mester (Boge, Markhus, Moe & 

Ødegaard, 2009).  

En svakhet ved denne modellen er at den i liten grad vektlegger refleksjon rundt situasjoner 

yrkesutøveren har vært i (Boge, Markhus, Moe & Ødegaard, 2009). Det å kunne lære ved å 

tenke tilbake til et øyeblikk der man har handlet på en bestemt måte, og å undre seg sammen 

med noen om det som ble sagt eller gjort, vil kunne gi god læring. Derfor vil det styrke 

mesterlæremetoden om man kan se den sammen med en annen metode. Jeg vil dermed trekke 

frem reflekterende veiledning som en metode å supplere mesterlæren med. I følge Skagen 

(2011) ble reflekterende veiledning utviklet som en reaksjon på metoden til mesterlæren, for å 

styrke det manglende fokuset på refleksjon rundt arbeidet. Videre mener han også at det kan 

være fruktbart å kombinere disse to metodene, selv om de presenterer veiledning i ulike 

situasjoner. 

2.4.2 Reflekterende veiledning 

Reflekterende veiledning kan sees som en indirekte type veiledning. Dette er fordi 

veiledningen blir gitt utenfor den praktiske rammen det blir veiledet i (Pettersen & Løkke, 

2004). Reflekterende veiledning handler om å reflektere og drøfte rundt ulike 

problemstillinger fra ulike situasjoner en yrkesutøver har vært gjennom. Veileder kan sammen 

med veisøker dele erfaringer og meninger rundt hvordan ulike utfordringer kan eller bør 

håndteres. Dette bør bli sett i lys av yrkets kunnskapsbase, både teoretisk og av praktisk 

erfaring. Veiledningen er ryddig organisert med kontrakt og er offentlig kjent. Videre blir den 

lagt opp med planlagte samtaler med fokus på hendelser i hverdagen, både situasjoner som 

har hendt, og det man vil forberede seg på at skal komme. Veilederen må ikke ha førstehånds 

kjennskap til veisøkers arbeid, da det likevel er hennes refleksjoner og tanker det veiledes 

rundt. Reflekterende veiledning kan også være en hjelp for de som er nye i en jobb. Når de får 

veiledning i forhold til jobben de gjør, kan dette bidra til å dempe et mulig praksissjokk 

(Pettersen & Løkke, 2004). 
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En ulempe ved denne typen veiledning kan være at veilederen ikke selv har sett veisøker i 

praksis, og at veisøker kun får veiledning ut i fra egne beskrivelser om seg selv. Som 

yrkesutøver ser man ikke selv det man gjør fra et utenforstående perspektiv, og det man 

opplever å gjøre stemmer kanskje ikke alltid med det man faktisk gjør. Dermed kan det som 

blir sagt i veiledningen havne litt på siden av det den veisøkende faktisk trenger å høre 

(Pettersen & Løkke, 2004).  

Hvis man ser mesterlæren og reflekterende veiledning sammen, har de naturlig nok en del 

ulikheter i gjennomføringen. I mesterlæren vil veileder og veisøker gå den praktiske veien 

sammen og veiledningen kommer naturlig til i de ulike situasjonene og oppgavene som 

dukker opp. Forklaringer og samtaler rundt arbeidet blir gjennomført underveis, men det vil 

være en mangel på rom for de dype og mer analyserende samtalene. Reflekterende veiledning 

på den andre siden vil ha refleksjoner og samtaler i for- og etterkant av de ulike 

arbeidsoppgavene og –situasjonene. Det er da et større rom for refleksjon og analyse, men det 

kan være en større utfordring for veisøkeren å skulle ha oversikt over planer i forkant eller 

kunne gjenfortelle situasjoner i etterkant, slik at veiledningen kan bidra til økt kunnskap om 

arbeidet (Pettersen & Løkke, 2004). Disse to metodene sammen, vil kunne kombinere 

veiledning underveis fra en veileder som selv ser hva veisøker gjør og sier, og veiledning i 

for- og etterkant der det er tid for dypere refleksjoner. Totalt sett vil disse to metodene dekke 

et bredt spekter av hva en veisøker kan ha behov for, for å utvikle seg og gjøre en bedre jobb 

for de hun jobber med. 

Marte Meo-veiledning i lys av mesterlære og reflektert veiledning 

Marte Meo-veiledningen kan se ut til å ha et før-etter-fokus, slik reflektert veiledning har. 

Dette er fordi gruppen møtes utenfor barnehagen og det kun er en gang i måneden de møtes 

og snakker om situasjoner som har vært eller skal komme. I tillegg får de veiledning på 

situasjoner der og da ved at de bruker film som hjelpemiddel. Alle ser den samme filmsnutten 

der de blir forklart, vist og får satt fokus på når de gjør noe bra. Gjennom filmveiledningen 

kommer også mesterlæren inn i denne veiledningsmetoden. Mesteren, som i denne 

situasjonen er Marte Meo-veilederen, har i hovedsak fokus på når assistentene gjør noe som 

er bra, og som igjen hjelper barnet de jobber med mot stadig utvikling. Likevel er det rom for 

å påpeke hva som kan eller bør endres. Marte Meo-veilederen veileder assistenten i arbeidet 

hun gjør, slik at det blir lettere å forstå hva man kan gjøre annerledes. Hun kan vise med seg 
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selv mens hun forklarer, og slik kan det bli interessant og lærerikt for resten av medlemmene i 

gruppen som også jobber med å utvikle samspillet med barnet de følger opp. I mesterlæren er 

det også fokus på at læringen foregår i et nettverk der man lærer fra fler enn kun mesteren. 

Marte Meo-gruppen er satt sammen av flere assistenter, spesialpedagoger og veilederen som 

leder gruppen. På den måten er det flere fagpersoner i gruppen, og alle, også de andre 

assistentene kan delta med refleksjoner og spørsmål til det som blir sagt og vist.  

Den spesialpedagogiske veiledningen i lys av mesterlære og reflekterende 

veiledning 

Veiledningen fra spesialpedagogen viser seg også å bruke begge metodene. Ofte jobber 

assistent og spesialpedagog slik at spesialpedagogen først viser hvordan hun ville gjort en 

oppgave med barnet, for så at assistenten får prøve selv mens veileder ser på og om 

nødvendig kommer med innspill. Denne praktiske delen av veiledningen er den som 

samsvarer med teorien om mesterlære. Videre er det satt av tid til at de skal kunne reflektere 

over hva de har gjort og planlegge hvordan de skal jobbe videre, i en egen ukentlig 

veiledningsøkt. Det er denne delen som tilsvarer den reflekterte veiledningen. I disse øktene 

kan veisøker også ta opp hva hun enn måtte ha behov for å snakke om i forhold til jobben 

med barnet.  

2.5 Etiske betraktninger i veiledning 

Å veilede andre setter en person i en såkalt maktposisjon (Boge, Markhus, Moe & Ødegaard, 

2009, Lassen, 2002). Relasjonen er asymmetrisk fordi den ene har en kompetanse den andre 

søker, den ene er trygg og den andre er søkende (Lassen, 2002). Disse momentene påvirker 

relasjonen mellom veileder og veisøker. Veisøker kan raskt komme i en sårbar situajon om 

veileder ikke er bevisst sin rolle. Derfor er etikk et viktig tema innen veiledning. 

Ofte kan det å handle etisk i forhold til andre, bli sett i tråd med det å anvende sosial 

kompetanse (Boge, Markhus, Moe & Ødegaard, 2009). Sosial kompetanse er kulturelt 

betinget, men omhandler en persons evne til å forholde seg til andre med en god intensjon. 

Det innebærer å handle omsorgsfult, vise empati og ta andres perspektiv. Dette er sider en 

veileder bør være bevisst, og som kan bidra til at veiledningen blir etisk god. Man vil også 

ønske en viss sosial kompetanse hos veisøker, men i og med at det er hun som søker hjelp, 
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kan man ikke forvente at det er slik. Det er veileder som må være den profesjonelle i 

situasjonen og som får hovedansvaret for at veiledningen går godt for seg.  

Når det gjelder gruppeveiledning kan rammene bidra til at gruppemedlemmene forholder seg 

til de andre på en god måte (Lassen, 2002). Dette kan man legge opp til ved at man setter 

retningslinjer for hvordan samtaler skal foregå, om det er temaer man ikke skal diskutere og 

hva slags respons det er ønskelig å fokusere på mellom deltakerne. God etisk veiledning vil 

være viktig både for å beskytte veileder og veisøker, og trygge deres deltakelse i veiledningen 

(Lassen, 2002).  

Det er mange måter å sette etiske handlinger i system. En hjelp kan være å fokusere på å 

unngå inkompetent atferd og uetisk atferd hos veileder (Lassen, 2002). Inkompetent atferd 

handler om at man veileder noen i et tema man ikke har god nok kompetanse på. Veileder bør 

ofte reflektere rundt sin kompetanse, spesielt fordi det fort kan hende at man kommer inn på 

et ukjent tema uten at det er en bevisst handling. En måte å unngå det på, er ved å jobbe i 

team, at man har lav terskel for å henvise videre eller at veileder selv oppsøker den 

informasjonen hun behøver.  

Når det gjelder uetisk atferd handler det om å forholde seg til de etiske reglene ved 

veiledningen (Lassen, 2002). Her er det viktig å huske på å holde taushetsplikten, unngå å 

trekke inn personlige forhold og at målet ved veiledningen ikke skal utrette personlig vinning 

for veileder. Å være tydelig bevisst egne behov, ønsker, holdninger og begrensninger vil 

kunne bidra til å ha en god etisk atferd i veiledningsforholdet. Videre kan det å være kjent 

med mål for veiledningen, retningslinjer og lovverk, bidra til å styrke den etiske rammen i 

veiledningen.  
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3 Metode 

Dette er en empirisk oppgave der jeg har arbeidet med primærdata samlet inn ved hjelp av 

intervju. Empirisk forskningsmetode fokuserer på å oppdage, beskrive, analysere og å 

dokumentere eventuelle funn (Befring, 2002). 

I dette prosjektet har jeg ønsket å undersøke fire assistenters opplevelser rundt det å få 

veiledning i jobben de gjør med enkeltbarn i barnehagen. For å fremme deres refleksjoner 

rundt veiledningen var det viktig å bruke en metode som fikk dem til å dele sine tanker og 

erfaringer med meg. Kvalitativ metode har som mål å oppnå innsikt i en persons forståelse av 

fenomener som er knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet (Dalen, 2011). 

Metoden søker altså etter innsikt og forståelse for informantenes opplevelse av situasjoner de 

har erfaringer fra. Derfor ble kvalitativ metode det beste valget for å undersøke dette 

prosjektets problemstilling. 

3.1 Kvalitativ metode 

Kvalitativ metode har i økende grad blitt brukt i forskning de siste tiårene, sammenliknet med 

tidligere (Befring, 2002). En av årsakene til dette kan være ønsket om mer dyptgående 

informasjon om et forskningsområde, i motsetning til den overordnede informasjonen man 

som regel får i kvantitativ forskning. Metoden kan bidra til en mer inngående kunnskap og 

innsikt i holdninger og intensjoner hos informanten. Denne informasjonen vil inneholde en 

språklig framstilling av opplevelser, observasjoner eller samtaler, som senere kan brukes i 

analyse og drøfting av temaet det forskes på (Befring, 2002). Metoden er åpen for 

improvisasjon underveis i prosessen, for eksempel i intervjuet. På den måten kan forskeren 

velge å tilføye eller endre spørsmål der og da, slik at det kan bidra til mest mulig innsikt i den 

enkelte situasjonen (Befring, 2002).  

3.1.1 Hermeneutikk  

Hermeneutikk handler om læren om fortolkning av en tekst (Gall, Gall & Borg, 2007, Kvale 

& Brinkmann, 2009), der formålet er «å oppnå gyldig og allmenn forståelse av hva en tekst 

betyr» (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 69). Fra gammelt av var dette tekster av religiøs, 

politisk eller litterær karakter, men tradisjonen har blitt utvidet, og i dag kan en tekst være alt 
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fra dette til det meste som har et innhold som kan bli lest, for eksempel sosiale handlinger 

eller kulturelle myter (Gall, Gall & Borg, 2007). Følgere av den hermeneutiske læren har 

fordypet seg mye i menneskets egenskap til å tolke. De mener at det ikke finnes en objektiv 

verden, og at vi derfor ikke kan bestemme hva som er rett kunnskap om verden rundt oss. I 

stedet for å ha en korrekt kunnskap om virkeligheten, har de derfor heller valgt å fortolke den 

(Gall, Gall & Borg, 2007).  

3.1.2 Intervju  

For å innhente informasjon til studiet, falt valget på å gjennomføre intervjuer. I følge Dalen 

(2011) er det kvalitative intervjuet «godt egnet for å få innsikt i informantenes egne 

erfaringer, tanker og meninger» (s.13). Intervju er en fleksibel datainnsamlingsmetode som 

kan gi kjennskap til informasjon på et dypere plan, som ellers ville vært vanskelig å få tak i.  

Metoden fordrer nærhet til informanten (Kleven, 2002). Ved å vise seg som en trygg og 

pålitelig forsker, kan man forhåpentligvis få informantene til å fortelle åpent og fritt om sine 

tanker rundt det å få veiledning.  

Intervjuet kan legges opp strukturert eller ustrukturert med mange grader innenfor dette 

(Kleven, 2002). Jeg valgte å ha et intervju der jeg forberedte ulike tema med påfølgende 

spørsmål jeg ønsket svar på. Det var også rom for å ta tak i interessant informasjon om det 

skulle dukke opp underveis. Denne typen intervju vil være en mellomting mellom strukturert 

og ustrukturert, kalt et semistrukturert intervju. Ved å bruke et semistrukturert intervju ønsket 

jeg å få genuin informasjon fra den enkelte informanten, i tillegg til en del informasjon rundt 

de samme temaene fra alle informantene. Gjennom denne intervjuformen vil en kunne få 

førstehåndsinformasjon fra flere personer som har fått samme type veiledning. Målet var at 

fordeler og ulemper ved veiledningen, i tillegg til hva informantene foretrekker i større og 

mindre grad, skulle komme til uttrykk gjennom intervjuene. 

3.2 Forberedelser til datainnsamling 

For å kunne starte et forskningsprosjekt må det foreligge en godkjenning fra 

Personvernombudet, NSD. Jeg sendte av gårde en søknad i januar, og fikk svar etter noen 

uker. En forutsetning for at studiet mitt skulle godkjennes var at foreldrene til barna som 

assistenene var knyttet til, måtte gi informert samtykke til intervjuene. Når en assistent får 
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veiledning for kun ett barn, blir forholdene små, og sjansen for gjenkjennelser når data blir 

brukt i oppgaven blir dermed noe større. På denne måten ble hensynet til tredjeperson 

ivaretatt (NESH, punkt 11). Videre utdypning om det etiske hensynet, kommer jeg tilbake til 

senere i kapittelet.  

Intervjuguide og prøveintervju 

Mens jeg ventet på endelig godkjenning fra NSD, ble arbeidet med intervjuguiden satt i gang. 

Intervjuguiden ble bygget opp etter traktprinsippet (Dalen, 2011). Dette prinsippet innebærer 

at intervjuet innledes med generelle spørsmål som kan varme opp situasjonen, og som er 

enkelt for informanten å snakke om. I dette tilfellet ble det fokusert på informanten selv, og 

korte enkle fakta. Videre kom spørsmålene og temaene som fokuserte mer direkte på 

informantens opplevelse av veiledningen. Disse spørsmålene krever mer refleksjon og 

utdyping, og informanten kan gjerne utfylle med eksempler. Dette er den lengste og mest 

krevende delen å snakke om. Om det skulle dukke opp interessant informasjon litt utenom 

spørsmålene, var det også rom for å undersøke dette ytterligere, der og da, eller til slutt. 

Avslutningsvis rundes det av med spørsmål av litt mer oppsummerende art og til slutt får 

informanten rom til å fortelle eller utdype helt fritt, om det skulle være noe hun opplevde å 

ikke ha fått snakket om eller beskrevet godt nok.  

Forskerens egenskaper er særdeles viktige i et semistrukturert intervju. Når det gjelder 

intervjuerens kommunikasjonsferdigheter, er det forskjell på å ha den teoretiske kunnskapen 

og det å faktisk kunne gjennomføre intervjuet på en god måte. Det er viktig å ikke tro at fordi 

man kjenner til gode kommunikasjonsprinsipper, vil det automatisk lede til de forventede 

resultatene (Johannessen, Kokkersvold & Vedeler, 2010). Derfor bør man øve på prinsippene 

i praksis ved hjelp av ulike øvelser. Dette for at metoden skal bli godt nok tilpasset den 

faktiske intervjusituasjonen en skal ut i på et senere tidspunkt. Med tanke på dette valgte jeg å 

ha et prøveintervju. Det anbefales å alltid ha et prøveintervju før den virkelige 

datainnsamlingen begynner (Dalen, 2011). Dette er for å få prøvd ut intervjuguiden på en 

mest mulig realistisk måte, før man intervjuer de reelle informantene. Jeg var heldig og fikk 

en medstudent til å delta i prøveintervjuet. Hun var i samme praksis som meg året før, og 

hadde dermed også god kjennskap til hvordan assistentene jobbet og veiledningen de fikk. 

Hun kunne dermed gi meg god respons på spørsmålene som var utarbeidet, og vi fikk 
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sammen drøftet hva jeg som intervjuer kunne endre på for å gjøre situasjonen enda mer 

komfortabel for informantene. 

Det er også en fordel om man som intervjuer har erfart at man håndterer det tekniske utstyret. 

Om forskeren selv har et avslappet forhold til dette, gir det et uttrykk av at prosjektet er 

profesjonelt og godt forberedt (Dalen, 2011). Det vil også kunne bidra til en bedre tilrettelagt 

intervjusituasjon om intervjueren er komfortabel og håndterer utstyret diskret. Det vil da ikke 

virke like fremmed og voldsomt på en informant som kanskje er spent på situasjonen. 

3.2.1 Besøk i Marte Meo-gruppen 

Før selve prosjektet begynte, ble jeg invitert til å delta i Marte Meo-veiledningen. Dette ble 

foreslått av veilederen selv, da hun mente det ville være fint for meg å kunne se hvordan det 

ble praktisert da en ny gruppe ble startet opp. Jeg var der på de tre første møtene. Gruppen 

hadde oppstart i oktober 2013. Jeg presenterte meg i den felles presentasjonsrunden, og sa 

allerede da at jeg hadde et ønske om å skrive masteroppgave om veiledning. Det var viktig for 

meg å være åpen om hvorfor jeg var der, slik at alle visste hvem de forholdt seg til. 

Veilederen sa også at om noen syntes det var ubehagelig eller ikke ønsket min tilstedeværelse, 

kunne jeg i så fall gå ut. Dette gjaldt spesielt da de skulle veiledes med film for første gang på 

møte nummer to. Fordi det var en nyoppstartet gruppe, der hele situasjonen var ny for alle 

deltakerne, ville hun la hver og en selv få velge om enda en person skulle se på. Gruppen var 

positiv til at jeg var der, og jeg trengte ikke å gå ut.  

Jeg så på disse besøkene som en fin mulighet til å vise meg fram. Da fikk flere av de som 

kanskje ville vurdere å delta som informant i studiet mitt, på forhånd vite hvem det var som 

spurte om en slik tjeneste.  

Det pågår to Marte Meo-grupper parallelt, og jeg besøkte den gruppen som har pågått lengst 

et par ganger i min praksis våren 2013. Dermed hadde også noen av deltakerne i den gruppen 

møtt meg før. Selv om deltakerne i denne gruppen kanskje ikke lenger husket meg, og at det 

sannsynligvis hadde vært en viss utskifting av deltakerne, var det en tanke at de kanskje ville 

kjenne meg igjen om vi møttes til intervju. Det kunne forhåpentligvis ha en positiv 

innvirkning på intervjusituasjonen.  
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Jeg skrev notater fra besøkene i Marte Meo-gruppen, disse skrev jeg inn på data og la inn i 

NVivo. Notatene fokuserte i hovedsak på veileder, hvordan hun møtte gruppen som helhet, og 

fokuset hun hadde i veiledningen med hver og en av dem. 

3.2.2 Kriterier og rekruttering av informanter 

Etter å ha vært på besøk i Marte Meo-gruppen fikk jeg et inntrykk av hvem informantene 

kunne være. Det viktigste fellestrekket for dem var at de både gikk i Marte Meo-veiledning, 

og fikk ukentlig veiledning fra spesialpedagog. Alle som går i Marte Meo-gruppen får også 

oppfølging av spesialpedagog. Derfor kunne jeg sende ut informasjonsskrivet til alle i 

gruppen og være sikker på at de fikk både denne veiledningen i tillegg til veiledning fra 

spesialpedagog, slik jeg ønsket.  

På forhånd hadde jeg sett for meg at kriteriene skulle være at de hadde gått i veiledning 

omtrent like lenge, gjerne ha lik erfaring, og at de skulle ha jobbet omtrent like lenge med 

barnet de fulgte opp. Dette viste seg å være ønsketenkning og vanskelig å gjennomføre. Det 

var en liten gruppe med rundt åtte deltakere, og dermed var det ikke mulig å ha så konkrete 

kriterier. Det ble derfor satt som hovedkriterium at informantene jobbet som assistent eller 

pedagog hovedsakelig for ett barn over flere timer per uke.  

Det var Marte Meo-veilederen som ble min kontakt til informantgruppen. Hun sendte ut 

informasjonsskrivet jeg hadde skrevet, slik at de som ønsket det selv kunne ta kontakt med 

meg for å melde sin interesse. Jeg håpet å få mellom fire og åtte informanter, og etter litt tid, 

var det til slutt fire assistenter som tok kontakt og ønsket å delta i studiet.  

3.2.3 Presentasjon av informantene 

Det var fire assistenter som ble informanter for min oppgave. Disse jobber i fire ulike 

barnehager og går i Marte Meo-veiledning i to ulike grupper. For å holde taushetsplikten og 

ikke bruke navnene til assistentene, har jeg valgt å gi dem et tilfeldig nummer i stedet for 

navn. På den måten har jeg skilt dem fra hverandre gjennom hele prosessen. 

Både informantene og veilederne er kvinner. Barna de jobber med er både gutter og jenter, 

men for å ikke avsløre mer identitet enn nødvendig, har jeg på de få stedene barna er nevnt 
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valgt å kalle dem for han. På den måten vil det bli enda mindre sannsynlig at informantene og 

barnas identitet skal kjennes igjen av lesere av denne oppgaven. 

Informant 1 – Har jobbet tre år i barnehage. Har fulgt opp barnet i et halvt år. Hun har fått 

veiledning fra spesialpedagog like lenge som hun har jobbet med barnet og Marte Meo-

veiledning begynte hun med i oktober. Ser spesialpedagogen nesten daglig.  

Informant 2 – Har jobbet fire år i barnehage, to år i den hun er i nå. Har fulgt opp barnet hun 

jobber med nå i litt over ett år. Fått begge veiledningstypene like lenge. Ser spesialpedagogen 

fem timer - en dag i uken. 

Informant 3 – Begynte å jobbe i barnehage for ti år siden, har vært i barnehagen hun er i nå, i 

3,5 år. Hun har fulgt opp barnet hun jobber med nå i 1,5 år, og fått veiledning fra 

spesialpedagog like lenge. Begynte i Marte Meo-gruppen i oktober. Ser spesialpedagogen tre 

dager i uken. 

Informant 4 – Har jobbet fire år tidligere som assistent. Deretter har hun studert pedagogikk i 

tre år. Hun har derfor stilling som pedagog, men er på lik linje med de andre informantene 

tilknyttet ett barn. Hun har jobbet jobbet med barnet og fått veiledning fra spesialpedagogen i 

to år. Begynte i Marte Meo-gruppen for ca. et år siden. Ser spesialpedagogen tre ganger i uka.  

3.2.4 Førforståelse 

Alle mennesker har ulike verdier og tanker om verden rundt seg, og disse er med på å prege 

vår førforståelse (Wormnæs, 2005). Vår forståelse er påvirket av det vi vet og har erfart 

tidligere (Dalen, 2011, Wormnæs, 2005). I forberedelser til intervju, i møte med 

informantene, og ved etterarbeidet med dataene, vil forskeren bruke sin førforståelse mer eller 

mindre bevisst. Det viktige vil da være at førforståelsen blir utnyttet på en slik måte at den 

kan bidra til en best mulig forståelse av uttalelsene og informasjonen informanten deler 

(Dalen, 2011).  

Som student bør man være bevisst at vår førforståelse ofte innebærer mye teoretisk kunnskap 

etter flere år med fordypning i nyeste tilgjengelige teori. At vi er relativt teorifokuserte må 

man ta med seg i prosessen, i møte med informantene og i tolkning av deres uttalelser i 

datainnsamlingen. 
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For min del har jeg kunnet bruke førforståelsen min i planlegging av dette studiet, ved valg av 

teori og i utvikling av intervjuguiden. Jeg har tidligere sett begge veiledningsmetodene i 

praksis, både da jeg hadde studiepraksis med en spesialpedagog, og da jeg besøkte Marte 

Meo-gruppen tidligere i år. Dette har bidratt til å danne min førforståelse av hva som foregår i 

veiledningen. Denne kunnskapen bidro til at jeg kunne utvikle temaene og spørsmålene i 

intervjuguiden slik at de var relevante for informantene å svare på, og at jeg kunne bruke den 

informasjonen som hjelp til å velge ut relevant teori for denne oppgaven.  

Videre i prosessen, og spesielt i intervjuene, prøvde jeg så godt jeg kunne å være bevisst min 

fremtoning for informantene. Jeg var bevisst på at jeg ikke måtte sette ord på noe for dem ved 

å fullføre deres setninger, eller å legge mening i noe for dem. Var det noe jeg trodde de ville 

si, men som de faktisk ikke sa, prøvde jeg så godt jeg kunne å oppfordre dem til å utdype det 

med egne ord. Dette var ikke bare enkelt, men jeg tror jeg endte opp med informasjon som i 

stor grad beskrev deres tanker og refleksjoner, uten for mye innblanding fra meg.  

Når en informant forteller om sine opplevelser fra veiledningen, ønsker man som intervjuer å 

forstå dette ordrett fra informanten, og ikke tolke og trekke inn egen førforståelse i 

informantens ord og beskrivelser (Wormnæs, 2005). Det er også nødvendig å være bevisst vår 

forskjellige bakgrunn, og at vi kan oppfatte utsagn forskjellig. Dermed kan vi ha ulik måte å 

oppfatte de samme tingene på. Som forsker bør man unngå å tolke og legge annen mening til 

noe som kanskje ikke er så viktig for informanten, selv om det er blitt sagt eller bare nevnt. På 

den annen side bør man være så åpen som mulig for å fange opp utsagn informanten kanskje 

er forsiktig med å dele, men som likevel kan være viktig å få utdypet. 

Påvirkning fra meg kunne de oppleve både fra typen spørsmål, hvordan de ble stilt og måten 

jeg kommuniserte med dem på. Om eller i hvilken grad dette påvirket dem kan jeg ikke svare 

på, da det er deres mening ved dette spørsmålet som er relevant. Spørsmålet blir derfor 

stående åpent, da jeg ikke har valgt å kontakte informantene i etterkant for å spørre om dette.  

3.3 Gjennomføring av intervjuet 

Dalen (2011) har beskrevet viktigheten av å gi informanten den informasjonen hun trenger. 

Hun kaller dette for å danne en metakontrakt som innebærer å informere om rammene rundt 

interjvuet. Oversikt over rammene innebærer informasjon om hensikten med intervjuet, 

hvordan det skal gjennomføres, hva det skal snakkes om og omtrent hvor lenge det vil vare. 
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På den måten kan klima for intervjusituasjonen oppleves som forutsigbart og støttende for 

informanten som da kan holde fokus på egne tanker og refleksjoner rundt erfaringer fra 

jobben sin. 

Tidlig i prosessen var jeg usikker på hvor jeg skulle foreslå å møte informantene. Jeg ønsket 

ikke at de skulle måtte reise langt for å bli intervjuet, men vi måtte ha et sted vi kunne være 

relativt uforstyrret. Det viste seg at det passet fint for dem at jeg kom til barnehagene, noe jeg 

selv hadde vært forsiktig med å foreslå fordi jeg ikke var sikker på om arbeidsgiver ville si at 

det var greit. Når det likevel var greit, fikk vi til og med ta et par av intervjuene i arbeidstiden. 

Med to av informantene gjennomførte vi intervjuet idet de var ferdige for dagen. Et av 

intervjuene ble gjennomført hjemme hos informanten, rett og slett fordi det ikke var ledig rom 

i barnehagen. Informanten foreslo dette selv, og jeg satte pris på at hun fant en løsning på 

rommangelen. Alle intervjuene foregikk altså i et miljø der informantene var kjent. Dette så 

jeg som en fordel, fordi det da var noe i intervjusituasjonen som var kjent for dem og ukjent 

for meg, og motsatt. De kjente stedet vi var på, og jeg kjente best til hva vi skulle snakke om 

og hvordan samtalen skulle foregå.  

En informant viste seg å bli noe usikker da båndopptakeren ble tatt frem. Jeg informerte da 

raskt om at det kun var jeg som skulle høre på opptakene for å skrive samtalen ned på papir, 

og da var det greit. De andre visste om det på forhånd, da de selv hadde lest 

informasjonsskrivet som var blitt sendt ut. Deres holdninger til båndopptakeren var heller at 

teknisk utstyr var noe de var vant med, etter å ha blitt filmet flere ganger i Marte Meo-

veiledningen. Det så ut til at alle informantene fort glemte at båndopptakeren var der, og at de 

ikke lot seg distrahere særlig av den. 

3.3.1 Notater underveis 

I tillegg til at jeg brukte bånopptaker under intervjuet, skrev jeg ned nedfaktaopplysninger om 

ytre forhold, tanker og refleksjoner etter at det var gjennomført. Disse notatene kan bidra til å 

berike de verbale utsagnene informantene delte (Dalen, 2011). Faktaopplysningene innebar 

for eksempel informasjon om informanten, observasjoner og refleksjoner omkring 

intervjuene. Det var nødvendig å skrive disse opplysningene ned så raskt som mulig etter 

intervjuet, slik at de ikke ble glemt eller uklare etter litt tid. Tid og sted for tanker og 

hendelser ble skrevet ned, slik at det kunne sees tilbake på og gi den informasjonen jeg 
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trengte. Noen ganger kan det være sånn at man ikke anser informasjonen for spesielt viktig 

der og da, men at man likevel kan finne den nyttig senere i forskningsprosessen. 

3.4 Analyseprosessen 

3.4.1 Transkripsjon 

Hovedstyngden av materialet som blir brukt til analyse i denne oppgaven er transkripsjoner 

gjort i etterkant av intervjuene. Videre består materialet av notater fra mine Marte Meo-besøk, 

og notater med mine refleksjoner fra etter at intervjuene var gjennomført. 

Å transkribere vil si prosessen der man omformer data fra muntlig tale, tatt opp på bånd, til 

nedskrevet tekst (Kvale & Brinkmann, 2009). Det er en fordel å transkribere intervjuene så 

raskt som mulig etter at de er gjennomført, og at man transkriberer alle selv, så sant det lar seg 

gjøre (Dalen, 2011). Transkripsjonsprosessen gir en god kjennskap til teksten og nærhet til 

innholdet i den, noe som igjen kan styrke analysen på et senere tidspunkt. I arbeidet med 

lydfilene vil det være nyttig å vurdere hva det faktisk er behov for å skrive ned. Man kan lage 

en fast struktur for hva man vil ha med og ikke i teksten (Kvale & Brinkmann, 2009). Det er 

stor forskjell i oppbygningen av muntlige og skriftlige uttalelser, slik at det som høres naturlig 

ut å si, kan virke rart og rotete når man skriver og leser det. Det er derfor greit å tilpasse 

transkripsjonene slik at de blir mer anvendelige i analysearbeidet. Det viktige vil da være å 

beskrive for leseren hvilke avgjørelser som er tatt. Det som bør påvirke valgene er hva 

transkripsjonene skal brukes til.  

Transkripsjonene i dette studiet skal brukes som en skriftlig versjon av informantenes 

historier, og derfor er det essensen i informantenes uttalelser som er viktige. Det er ikke like 

viktig at teksten er skrevet helt ordrett fra intervjuet, da dette verken skal være en språklig 

analyse eller en konversasjonsanalyse (Kvale & Brinkmann, 2009). Med dette som grunnlag 

for transkripsjonsarbeidet, ble valget tatt på å fjerne en god del av intervjuers bekreftelser 

underveis i intervjuet. Disse ordene, blant annet «ja» og «mhm» gjorde at utskriftene ble 

veldig oppstykket, og ble dermed fjernet så lenge de ikke var essensielle for samtalen eller 

meningen i det som ble sagt. For leselighetsskyld ble også mange av setningene satt sammen i 

avsnitt, i stedet for at hver setning fikk sin egen linje. Dette ble gjort for å unngå for mange 

avbrytelser og for å øke sammenhengen i det skriftlige dokumentet.   
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Transkriberingsprosessen bidro også til at analyseprosessen kom igang ved at jeg ble godt 

kjent med tekstene, og at det automatisk startet en refleksjon over de ulike aspektene som ble 

framstilt i intervjuene (Dalen, 2011). Dermed var tiden jeg brukte på lydfilene med på å starte 

prosessen med meningsanalysen.   

3.4.2 Tolkning og analyse 

Når en skal i gang med tolknings- og analyseprosessen er det en fordel å velge hvilket 

perspektiv en skal ha som tilnærmingsmåte (Wormnæs, 2005). For denne oppgavens del var 

et avsenderperspektiv det mest passende perspektivet. Dette innebærer at tolkeren er på søken 

etter hva avsenderen har forsøkt å formidle. Et slikt perspektiv er i tråd med problemstillingen 

og formålet med undersøkelsen, som søker etter assistentenes opplevelse av om veiledningen 

bidrar til læring. 

I en fortolkningsprosess vil det være ulike måter å oppfatte informantenes utsagn på. 

Informantenes egne utsagn eller beskrivelser av noe, kalles experience near (Dalen, 2011). 

Disse utsagnene kan også innebære hennes egen fortolkning og forståelse av det hun forteller 

om. Videre kan utsagnene sees i en større sammenheng, der forskerens forståelse og 

tolkninger også blir inkludert. Utsagnet blir da hevet fra et beskrivende til et mer fortolkende 

nivå. Dette kalles experience distant (Dalen, 2011). I disse utsagnene kan forskeren trekke inn 

teori eller annen nyttig informasjon og på den måten se utsagnet i en større helhet.  

Innenfor hermeneutikken er det sentralt å fortolke et utsagn ved å fokusere på et dypere 

meningsinnhold enn det som umiddelbart blir oppfattet (Dalen, 2011). Den hermeneutiske 

spiral beskriver tolkningsprosessen som en vekselvirkning mellom helheten og delene av 

dataene, i tillegg til tolkerens førforståelse som også inngår i en tolkningsprosess.  

Dette kan illustreres ved et eksempel. Et av spørsmålene som ble stilt til informantene var om 

når de virkelig følte at de lærte noe i veiledningen. Informant 1 svarte på dette ved å komme 

med et eksempel om situasjoner der hun husket at hun hadde lært eller forstått noe essensielt. 

Svaret var «veldig godt når man får tilbakemeldinger, spesielt positive tilbakemeldinger da. 

Det merket jeg veldig sånn i starten, når alt var nytt og jeg hadde aldri gjort dette før». Hvis 

man løfter svaret på et høyere nivå og ser på helheten om veiledning, kan man trekke inn 

viktigheten av positive tilbakemeldinger, da det kan bidra til å støtte assistentene i troen på at 
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de kan mestre oppgavene i jobben sin. Man kan også koble dette til teorien om at veileder kan 

ha fokus på ressurser i veiledningen for å styrke veisøkerne.  

I tillegg til å være bevisst hvordan man tolker informantenes utsagn, skal man også ha i 

bakhodet at det ikke er gitt at all informasjon er konsistent. Wormnæs (2005) sier at man i 

utgangspunktet skal forutsette at informasjonen informanten deler er konsistent. Det vil si at 

informanten har samme standpunkt i uttalelsene sine gjennom hele intervjuet. Likevel 

beskriver han at man ikke alltid kan ta det for gitt at det er slik. Det vil si at den som tolker 

informasjonen kan oppleve at informanten kommer med beskrivelser som kan virke 

selvmotsigende.  

Hos en av informantene kan det se ut til at hun varierer i uttalelsene om hva hun synes om å ta 

tiden fra å være med barnet, til å bli brukt til veiledning. Hun sa at det er lærerikt og nyttig å 

få veiledning, men også at det tar for mye tid. Sånn sett kan det se ut til at det er nødvendig å 

godta at hun har litt blandede følelser om å få veiledning. Denne typen refleksjoner viser også 

at hun er veldig engasjert i oppfølgingen av barnet hun jobber med, og at hun heller ønsker å 

være hos han enn å bruke tid borte fra barnehagen. 

Ved slike utsagn må konteksten være med på å påvirke tolkningen. Stort sett forutsettes det at 

informasjonen informanten kommer med er konsistent, slik at hun holder samme standpunkt 

til sine uttalelser gjennom intervjuet (Wormnæs, 2005). Likevel er ikke det alltid tilfellet, og 

vi får en utfordring i analysen med å forstå informanten på best mulig vis. 

For å gjøre analysearbeidet noe mer oversiktlig og praktisk gjennomførbart, har jeg brukt 

analyseprogrammet NVivo. Dette programmet kan samle alle ønskelige dokumenter, søke 

opp ord og frekvensen av bruken av disse. Det kan også samle temaer eller svar på samme 

spørsmål fra alle informantene på et sted, i såkalte noder. Dette har bidratt til en bedre 

oversikt over det skriftlige materialet, og en forhåpentligvis sterkere analyse av de insamlede 

data.  

3.4.3 Koding  

Alt materialet som er samlet fra forskningsprosessen; transkripsjoner fra intervjuene, notater 

fra intervjusituasjonen og notater fra besøkene i Marte Meo-gruppen, er materiale som kan 

brukes i analysen. Dette materialet vil i større eller mindre grad bidra til økt forståelse av de 
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innsamlede dataene. Det viktige i denne prosessen er at man ser materialet man sitter med 

som unik informasjon og at man gjør så godt man kan for å utnytte og filtrere ut mest mulig 

av det informanten har forsøkt å formidle (Dalen, 2011).  

Å analysere data er en prosess som foregår gjennom flere faser i et studie. Ofte vil man som 

forsker begynne å reflektere rundt det som blir sagt allerede underveis i intervjuet. Deretter vil 

dette fortsette samtidig som man har flere intervjuer og man sammenlikner og tenker over 

både likheter og ulikheter ved det informantene forteller om.  

Koding vil si å gjennomgå datamaterialet for å klargjøre hva det som ble sagt faktisk handler 

om (Dalen, 2011). For å kode og danne kategorier i analysen, samlet jeg de ulike spørsmålene 

fra intervjuguiden i grupper i forhold til hva de overordnet handlet om. Årsaken til at man 

ønsker å gjøre dette er for å forstå innholdet i beskrivelsene på et mer teoretisk nivå. Fokus 

var på å løfte innholdet i spørsmålene til stikkordsform, slik at temaet det ble spurt om kom 

tydeligere frem. Først ble det ganske mange kategorier, men etter å ha gjort dette flere ganger 

endte jeg opp med fire hovedkategorier. Disse var trygghet og tilhørighet, læring og utbytte, 

om veilederne og tilbakeblikk. 

Etter å ha dannet kategoriene brukte jeg analyseprogrammet NVivo der jeg samlet svarene fra 

informantene innenfor riktig tema, i såkalte noder. Noder er koblinger der man kan kopiere og 

samle sammen tekst fra ønskede dokumenter, for eksempel intervjuene. På den måten får man 

samlet svarene fra de samme spørsmålene fra alle informantene på ett sted. Dette gir en god 

oversikt, og er spesielt nyttig i analyseprosessen der det er ønskelig å få frem informantenes 

stemmer og samle sammen svarene på hvert spørsmål.  

Hvorfor kategoriene ble som de ble 

Jeg anså det som hensiktsmessig å begynne analysen med kategorien trygghet og tilhørighet. 

Disse faktorene kan se ut til å bli en forutsetning for at assistentene skulle være mottakelige 

for å få veiledning. Videre falt fokuset på læring og utbytte for å finne ut hva de ønsket å få ut 

av veiledningen og hvordan det blir sånn. Dette er den største delen i analysen, fordi den 

fokuserer direkte på læringen som oppstår gjennom veiledningen. Veiledernes egenskaper kan 

sees som viktige for utfallet av veiledningen, og derfor har temaet om veilederne fått sitt eget 

avsnitt. Det var flere spørsmål i intervjuguiden som fokuserte på hva veilederne gjør og 

hvordan de gjør det som øker mulighetene for læring. Til slutt ønsket jeg å fremme 
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informantenes tanker om hvordan de har utviklet seg i jobben som assistenter og om deres 

tanker rundt utviklingen de har hatt om de tenker seg tilbake til begynnelsen.  

3.4.4 Validitet 

Validitet handler om å finne ut om forskeren faktisk har undersøkt det hun har hatt som 

intensjon å undersøke (Kvale & Brinkmann, 2009) og om hvor gyldige måleresultatene er 

(Befring, 2002). Validitet er et viktig moment gjennom hele forskningsprosessen fra start til 

slutt, og kan kalles en kontinuerlig prosessvalidering (Kvale & Brinkmann, 2009). Dalen 

(2011) beskriver validitet på seks ulike områder når det gjelder intervjustudier. Disse er 

validitet i forskerrollen, forskningsopplegget, utvalget, i den metodiske tilnærmingen, 

datamaterialet og i tolkninger og analytiske tilnærminger. Gjennom disse ulike områdene får 

en vurdert gyldigheten til studiet fra flere perspektiver.  

Validitet i forskerrollen fokuserer på forskerens betydning for validiteten i studiet. Det 

handler om at forskeren klart og tydelig må gjøre rede for sine synspunkter og interesse for 

tema det forskes på. Dette er nødvendig for at leseren skal kunne få en forståelse for hvem 

forskeren er, og at de selv skal kunne vurdere kritisk i hvilken grad disse synspunktene kan ha 

påvirket tolkninger og resultatene til prosjektet (Dalen, 2011).  

Når det gjelder validitet i forskningsopplegget fokuseres det på validitet både i forhold til 

utvalget og til den metodiske tilnærmingen (Dalen, 2011). I forskning er det ofte et mål at 

resultatene skal kunne generaliseres til andre grupper enn det lille utvalget som har vært 

informanter. Den enkelte informanten presenterer variasjoner som kan være relevante for 

studiet de deltar i. For at informasjonen skal kunne være nyttig i andre liknende situasjoner, 

vil det være nødvendig at forskeren vurderer nøye hva som kan være anvendelig videre, og at 

hun deretter beskriver det med rikelig informasjon. Når det gjelder dette studiet vil man ikke 

kunne generalisere til andre i noen stor grad. Det er fordi utvalget er såpass lite. Likevel kan 

man finne tendenser og fellestrekk som muligens kan passe til andre personer i liknende roller 

som informantene i dette studiet har. 

For at den metodiske validiteten skal være god, bør det vises en tydelig sammenheng mellom 

formål, problemstilling og teorien som fremlegges (Dalen, 2011). Videre bør disse delene 

kunne gjenkjennes i intervjuguiden slik at oppgaven som helhet samsvarer. Beskrivelse av 

fremgangsmåten fra intervjuet gjennomføres, til dataene er omgjort til skriftlige dokumenter, 
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vil også påvirke den metodiske validiteten. Hovedhensikten med denne oppgaven har vært 

den samme siden prosjektet startet. Likevel er det blitt foretatt endringer etterhvert som veien 

har gått seg til. Til tross for dette skal delene passe relativt godt sammen, da jeg har opplevd 

prosessen som ryddig og såpass godt planlagt at dette burde gjenspeiles i oppgaven som 

helhet. 

Datamaterialet i et lite kvalitativt studie er i hovedsak beskrivelser og fortellinger direkte fra 

informantene. Jo dyktigere forskeren er på å få informantene til å sette ord på og utfylle det de 

forteller, desto bedre vil validiteten i datamaterialet være (Dalen, 2011). Måten dette kan 

bedres på er blant annet at det foretas et prøveintervju, at det jobbes godt med intervjuguiden 

ved at den har gode åpne spørsmål og at det tekniske utstyret er i orden før intervjuet starter. 

Alle disse forutsetningene er blitt fulgt og forhåpentligvis har det styrket datamaterialet. 

For at tolkningsvaliditeten skal være god, er det nødvendig at det foreligger valide og godt 

beskrivende tekster fra de ulike intervjuene (Dalen, 2011). Det er først da at forskeren kan 

tolke og utvikle en dypere forståelse av temaene informantene har fortalt om. Målet er å finne 

indre sammenhenger i beskrivelsene som gir en dypere forståelse for temaet.  

Den teoretiske validiteten handler om hvordan teorien man har redegjort for tidlig i oppgaven 

til slutt kan kobles sammen med informasjonen som kommer frem av datamaterialet (Dalen, 

2011). I denne oppgaven er en god del av informasjonen fra teorikapittelet hentet opp og blitt 

brukt i analyse- og diskusjonskapittelet også. På den måten utfyller teorien og dataene 

analysen og diskusjonen senere i oppgaven. 

Både tolkningsvaliditeten og den teoretiske validiteten har vært jobbet med underveis i 

prosessen. Informantene fikk bruke den tiden de trengte på å beskrive sine opplevelse av 

veiledningene, i tillegg til at de fikk hjelp til å reflektere rundt flere sider av veiledning ved 

hjelp av spørsmålene fra intervjuguiden. Dette bidro til fyldige og nyttige uttalelser som 

senere kom godt til nytte i analysen, og forhåpentligvis styrket tolkningsvaliditeten. Når det 

gjelder den teoretiske validiteten, har den tidlige beskrivelsen av hva som skal komme blitt 

oppdatert om oppgavens innhold er blitt endret, slik at det skal passe best mulig sammen. På 

den måten kan leseren forvente å lese om det han eller hun blir fortalt at skal komme utover i 

oppgaven. 
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3.4.5 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om i hvilken grad det er mulig for forsker å reprodusere resultater av en 

forskningsprosess i etterkant (Kvale & Brinkmann, 2009). For å opprettholde en god 

reliabilitet er det nødvendig at forskeren dokumenterer godt hvordan prosessen har foregått. 

Dette gjelder i intervjuet, transkripsjoner og analyseprosessen. Om det skal være mulig å 

gjøre den samme prosessen om igjen må den beskrives nøyaktig. Likevel skal en være bevisst 

at om en overfokuserer på god reliabilitet, kan dette hemme forskerens kreativitet og 

spontanitet, som en gjerne bør utnytte i for eksempel intervjusituasjonen (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Forskerens rolle er en viktig faktor i studier der det skal opprettes en kontakt mellom forsker 

og informant. Kontakten som utvikler seg mellom henne og informanten vil være vanskelig 

for en annen forsker å oppnå (Dalen, 2011). Mennesker er i stadig endring, og en person vil 

kunne svare ulikt på et spørsmål om hun får det flere ganger, spesielt om det blir stilt i en 

annen situasjon med en annen forsker. Et lite kvalitativt studie er derfor vanskelig å etterprøve 

om man ønsker å oppnå like resultater. Etter intervjuene med mine informanter ble det 

kommentert at det var spennende å la seg intervjue, spesielt fordi det bidro til at de fikk nye 

tanker om det å få veiledning. Med andre ord ville de mest sannsynlig kommet med uttalelser 

som varierte fra det første intervjuet, om de skulle ha blitt intervjuet på nytt, fordi de har 

reflektert mer over temaet. Til tross for dette skal forskeren beskrive prosessen og valg som er 

tatt underveis etter beste evne, slik at en leser i etterkant kan forstå best mulig hvordan 

prosessen har foregått. 

3.4.6 Etikk 

I et forskningsprosjekt er det viktig gjennom hele prosessen rundt planlegging, gjennomføring 

og etterarbeid, at man som forsker er bevisst de etiske anliggende som kan påvirke 

informantene eller andre personer koblet til studiet (Gall, Gall & Borg, 2007). Prosessen har 

derfor vært påvirket av de etiske retningslinjene som er utformet av NESH – Den nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora.  

Før jeg kunne kontakte gruppen der jeg kunne få tilgang til informantene, måtte prosjektet 

meldes til Personvernombudet, slik at meldeplikten ble fulgt (NESH, punkt 10). Der fikk jeg 

tilbakemelding om at fordi hver assistent jobber med enkeltbarn, blir disse barna sett på som 
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tredjepart og jeg måtte derfor sende ut forespørsel om samtykke fra foreldrene. Spørsmålet 

var da om de kunne frita assistentene fra sin taushetsplikt slik at de kunne delta i intervju med 

meg. Dermed ble hensynet til tredjepart og barn under 15 år sitt krav på beskyttelse overholdt 

(NESH, punkt 11 og 12).  

Da jeg skulle rekruttere informanter til studiet, startet prosessen med å sende ut et 

informasjonsskriv via gruppeveilederen, som månedlig er i kontakt med alle de potensielle 

informantene. Informasjon for å kunne danne seg en forståelse av forskningsfeltet og 

henskten med det, er en forutsetning for å bruke andre mennesker i forskning (NESH, punkt 

8). I skrivet ble det informert om undersøkelsen, hva som skulle foregå, hva jeg ønsket at de 

skulle bidra med og formålet med det hele. Brevet ble avsluttet med kontaktinformasjon til 

meg, slik at de som ønsket å delta, selv kunne ta kontakt med meg, og på denne måten gi sitt 

frie informerte samtykke (NESH, punkt 9).  

Kravet om god henvisningsskikk er ivaretatt, ved at de kilder som er blitt brukt i teksten også 

er referert til både underveis i teksten og i litteraturlista i slutten av oppgaven (NESH, punkt 

29).  

Kravet om konfidensialitet er også ivaretatt i prosjektet. Dette punktet handler om at de som 

deltar i forskning har krav på at all personlig informasjon de deler må behandles 

konfidensielt, ved å anonymiseres (NESH, punkt 14). Dette gjelder navn på informanter, 

veiledere og barna, arbeidsplass, kommune og annen vesentlig informasjon som kan knyttes 

til informantene. I tillegg er barna som assistentene er tilknyttet nevnt som gutter, slik at 

mulighetene for å koble assistentene og barna sammen blir minimal. Det ble utviklet en 

koblingsnøkkel med navn, arbeidssted og telefonnummer til informantene. Denne ble 

oppbevart i NVivo, som igjen er beskyttet med passord, og vil bli slettet ved prosjektets slutt. 

For å beskytte deres identitet når jeg har jobbet med dataene, og når jeg har presentert funn i 

denne oppgaven, har de fått hvert sitt nummer fra en til fire som hele veien er blitt brukt for å 

skille dem fra hverandre. 
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4 Analyse og presentasjon av funn 

I dette kapittelet har jeg presentert det jeg anser som interessante funn fra datamaterialet, med 

tanke på hva oppgaven spør etter i problemstillingen: 

På hvilken måte opplever assistentene at veiledningen bidrar til læring i arbeidet med 

enkeltbarn i barnehagen? 

Analysekapitlet har fire hoveddeler. Presentasjonen begynner med det som utover i prosessen 

har utpekt seg som en forutsetning for veiledningen, nemlig trygghet og tilhørighet. Der er det 

fokus på om assistentene opplever det å få veiledning som noe positivt. Videre har jeg trukket 

frem funn rundt læring og utbytte av veiledningen. Her har fokus vært på ambisjoner, når de 

lærer og hva som bidrar til læring. Deretter blir elementer i veiledningen som bidrar til læring 

fremmet. Her har jeg fokus på veiledernes egenskaper og handlinger i forhold til assistentene, 

og hvordan dette bidrar til læring Til slutt kommer avsnittet om tilbakeblikk der assistentene 

har satt ord på sin egen utvikling etter å ha fått veiledning over tid. 

4.1 Trygghet og tilhørighet 

Tidlig i forskningsprosessen ble det tydelig at trygghet og tilhørighet i veiledningssituasjonen 

er viktig for de som veiledes. Grunnen til dette er at de som mottar veiledning må føle seg 

ivaretatt slik at de ønsker å ta imot veiledning. Ved at man føler seg trygg og ivaretatt, kan 

prosessen mot forandring bli lettere å være i (Tveiten, 2013). I motsatt fall, om man får 

veiledning og ender opp med å føle seg tråkket på eller kritisert for jobben man gjør, er det 

lite trolig at man ønsker å fortsette.  

Da jeg intervjuet informant 3 var det spesielt et interessant utsagn som handlet om dette og 

som belyser temaet. Vi snakket om veiledernes faglige og personlige egenskaper i forhold til 

å veilede, og da ble dette sagt om Marte Meo-veilederen:  

Hun er aldri oppfarende, og hun fremstår som så trygg og kunnskapsrik og hun deler 

på alt hun kan. Det gjør at man føler seg veldig trygg i hennes hender.  

Videre fulgte hun opp med å si: 

Hvis ikke hadde jeg meldt meg av, hvis jeg følte at hun var ute etter å ta meg! 
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Dette utsagnet understreker viktigheten av å føle seg trygg og ivaretatt i veiledningen. Om 

hun ikke hadde opplevd å være trygg i veiledningen, ville hun ikke vært interressert i å ta imot 

veiledning i det hele tatt. Det bekrefter hvor sårbart det kan oppleves å «være i ilden» ved å få 

veiledning på jobben man gjør. 

En forskjell mellom Marte Meo-veiledningen og veiledning fra spesialpedagog er i hvilken 

grad assistentene kan velge å få veiledning. Marte Meo-veiledningen er et tilbud assistentene 

får fordi de jobber med barn som har samspillsvansker. Dette er et ekstra tilbud for å styrke 

assistentenes kompetanse i jobben de gjør. Veiledning fra spesialpedagog er noe alle 

assistenter får, dersom barna de jobber med, har fått vedtak om det i sakkyndig vurdering 

(Opplæringsloven §5-7, 2005). Det er dermed ikke noe som kan velges bort. Det vil si at om 

assistentene hadde følt et ubehag ved å få veiledning, kunne de ha trukket seg helt ut av 

gruppeveiledningen slik informant 3 beskrev. Når det gjelder veiledningen fra 

spesialpedagogen kan de ikke velge det bort ved å slutte å ta imot veiledning. Likevel kunne 

veiledningssituasjonen blitt vanskelig om assistenten gjorde seg utilgjengelig for veiledning. 

Pettersen og Løkke (2004) beskriver dette slik: «Motivasjon og lærelyst representerer som 

regel grunnleggende forutsetninger for ønsket om å engasjere seg i personlige og faglige 

utviklingsprosesser» (s. 39). Det ligger altså en grunnleggende forutsetning for å være 

veiledbar i det at en både er motivert og ønsker å lære fra veilederen.  

I dette studiet har det vist seg at assistentene føler seg trygge og at de gladelig tar imot de 

veiledningen de kan få.  

Det er alfa og omega. (…) Jeg føler jeg lærer noe nytt nesten hver dag, så da blir det 

jo veldig gøy! (Informant 1) 

4.1.1 Trygghet gjennom fellesskap 

I intervjuet fikk informantene spørsmål om de kjenner de andre deltakerne i gruppen. Dette 

var et spørsmål som ble utviklet med tanke på at bekjentskap i gruppen kunne fremme 

tilhørighet og dermed også trygghet i forhold til de andre gruppemedlemmene. Svarene som 

kom var at det var få som kjente hverandre, men noen kjente hverandre fra andre arenaer eller 

hadde fått litt kontakt på møtene. Til tross for dette sier alle at de kan spørre om det de vil og 

at de er komfortable i gruppen. Informant 2 beskrev det på denne måten: 
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Ja, men det er jo det som er, du er jo bekvem. For at det er jo en gruppe som har 

samme interesser, ikke sant, så du er jo litt avslappet der, du føler deg trygg i den 

derre der, for da du vet at du får den veiledningen du vil ha. 

Hennes beskrivelser uttrykker en tilhørighet til gruppen, men som ikke er dannet på grunnlag 

av bekjentskap. Tilhørigheten ligger i fellesskapet de har ved at de har samme type arbeid, og 

mange liknende utfordringer i løpet av en arbeidsdag. Gruppemedlemmene kan på den måten 

relatere seg til hverandre, og det er dette som bidrar til trygghet og tilhørighet. Engasjementet 

for barnet de jobber med, og ønsket om å lære og å gjøre en best mulig jobb er med på å drive 

engasjementet deres. Informant 2 beskrev det slik:  

Jeg vil jo kunne bli så flink jeg kan. Jeg kan jo ikke si annet enn at det bunner og 

grunner i at jeg gjør det for barnet sin skyld. Så det er derfor jeg gjør dette. Det er 

derfor spesialpedagogen har veiledning med meg, og det er derfor jeg ønsker å vite 

mer, og å lære å kjenne han mer. 

Det engasjementet informanten viser, er gjeldende for alle de fire informantene. De gir 

uttrykk for å være spesielt engasjerte og de ønsker i stor grad barnet de jobber med vel. De 

viser tilfredshet ved å tilegne seg kunnskap gjennom veiledning. 

4.1.2 Trygghet i gruppeveiledningen 

Som nevnt i avsnittet om Marte Meo-metoden, kan det oppleves spesielt sårbart å bli filmet 

og vist på film i veiledningssituasjonen. Dette blir understreket av Boge, Markhus, Moe og 

Ødegard (2009) der de beskriver hva som kan gjøre en slik situasjon ubehagelig. Det handler 

både om hvor mye eller lite vant hver og en er med å se og høre seg selv på film. Noen har 

mye erfaring med det og vil trolig være mindre bekymret enn de som er lite vant med å se seg 

selv utenfra. For andre kan det oppstå mye usikkerhet ved at de ikke vet hvordan de vil 

reagere på å se seg selv. Det kan da oppleves spesielt ubehagelig når de vet at det vil sitte 

flere andre å se både på filmen, og at de kan observere eventuelle reaksjoner en får. På den 

måten kan følelsen av å være sårbar og avkledd bli reell for de fleste.  

Jeg valgte å spørre informantene direkte om hvordan de syns det var å bli vist på film. 

Informant 4 beskrev det slik: 
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Det er alltid litt sånn ubehagelig, (…), det er ubehagelig å både å høre seg selv og se 

seg selv. Jeg kommer aldri til å si «jippi». Men jeg gruer meg ikke. Ikke nå lenger. 

Det at hun sier at hun ikke gruer seg nå lenger, var noe som også gjaldt for de andre 

informantene. De var spente og nervøse første gangen, men de verste følelsene rundt å se seg 

selv på film gikk fort over slik informant 1 uttrykker det her: 

Jeg var jo litt nervøs første gangen hun var her og filmet og enda mer første gangen 

jeg skulle se på det. Men det var jo en veldig positiv opplevelse, det var det. Så det var 

mest nerver sånn på forhånd, som man kanskje egentlig ikke trengte å ha. 

Opplevelsen ble altså snudd fra at hun syntes det var ubehagelig første gangen, til at det ble 

noe positivt. Informant 1 snakket en del rundt det, der hun forklarte at det var godt å få 

veiledning og det var nyttig fordi hun fikk se hvordan hun jobbet på en helt annen måte, ved 

at hun fikk se seg selv utenfra. Hun nevnte hvordan hun snakket med barnet, kroppspråket sitt 

og plassering av seg selv og barnet. Hun beskriver både dette og det å se de andres filmer som 

nyttig og lærerikt. Da hun fortalte dette bekreftet det at nytteverdien av veiledningen var verdt 

det ubehaget hun opplevde i begynnelsen.  

Selv om alle har sagt at de føler seg trygge i gruppa, og at de tør å spørre om det de vil, så 

kommer det frem i spørsmålet om gruppe- og individuell veiledning at det kanskje ikke alltid 

er like enkelt likevel:  

Jeg foretrekker alene. Egentlig. Da blir det lettere å, mere sånn avslappende på hva 

du tør å spørre om og det er noe med det å gjøre. I en gruppe vil man ikke virke dum. 

Nei, men altså, uansett hva man spør om så vil man ikke det. (Informant 2) 

Det kan dermed se ut som at selv om man sier at man er trygg i en situasjon, som informant 2 

har sagt tidligere om gruppeveiledningen, så vil man likevel tenke litt over hva de andre 

tenker om en. Uansett går ønsket om å lære og å være i fellesskapet over disse tankene, og 

hun velger dermed å fortsette i gruppen. 

4.1.3 Trygghet i forhold til spesialpedagogen 

Når det gjelder trygghet og tilhørighet i veiledningen, er det mye fokus på gruppe, film og 

faktorer som mange kan oppleve som ubehagelige. Det er også viktig at assistentene opplever 
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trygghet i samhandling med spesialpedagogen, som de jobber enda tettere med. Informantene 

ble spurt om hvordan deres første møte med spesialpedagogen var. Dette spørsmålet var 

interessant å stille, fordi alle har gitt uttrykk for at de trives godt med den spesialpedagogen 

de jobber med. Men hvordan var det egentlig å bli kjent med denne personen? 

To av informantene beskriver deres første møte med spesialpedagogen som skremmende. 

Begge to beskriver spesialpedagogen som tydelig, målrettet og at de var veldig rett på sak 

allerede første gangen. Dette virket noe skremmende på assistentene i den første 

veiledningsøkten. Informant 3 beskriver sine tanker i det første møtet slik: 

Vi satt på et sånt samarbeidsmøte og så begynte hun å snakke og prate og jeg tenkte 

bare «oi, men dette her kan jo ikke jeg». Men det tok en halvime det, og så hadde vi 

veldig god kontakt. 

For en annen informant sin del, tok det noen møter der situasjonen var litt skremmende, men 

når hun etter hvert ble kjent med spesialpedagogen «så var det jo ikke sånn i det hele tatt». 

Det skremmende førsteinntrykket mente hun kom av hennes usikkerhet i forhold til 

oppgavene hun skulle gjennomføre. Hun gikk dermed inn i en rolle der hun nikket og sa ja til 

det hun ble bedt om, selv om hun beskrev seg selv som usikker. Etter hvert som de ble kjent, 

falmet dette inntrykket og deretter opparbeidet de seg et godt samarbeid. For de to andre 

informantene fungerte samarbeidet fint fra første stund. En av disse hadde sett 

spesialpedagogen i barnehagen flere ganger før, og syntes det var godt at hun ikke var helt 

fremmed da de begynte med sitt samarbeid. 

Da jeg spurte dem videre om relasjonen til spesialpedagogen sa alle at de nå kan ta opp alt de 

ønsker med henne. De kan si ifra om de er uenige i noe som blir foreslått og det er hyggelig 

når spesialpedagogen kommer til barnehagen. Beskrivelsene fra informant 4 uttrykker et godt 

samarbeid, der begge parter bidrar: 

Altså jeg jobber 100% med dette barnet, og hun ser han mindre enn det jeg gjør. Så 

hun også stoler på at mine observasjoner også er riktige. Så vi snakker ikke om at du 

skal gjøre sånn eller du skal gjøre sånn, men vi samarbeider på hvordan vi skal gjøre 

dette sammen. Vi samarbeider.  

Denne beskrivelsen anser jeg for gjeldene for samarbeidet alle assistentene har med 

spesialpedagogen de samarbeider med. Liknende beskrivelser kom fra alle de fire 
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informantene. Et slikt samarbeid bidrar til at hver part får bidra med sin kunnskap og sine 

refleksjoner, noe som styrker arbeidet med barnet. 

4.2 Læring og utbytte 

Som beskrevet i teorikapittelet har veiledning i yrkessammenheng kompetanseutvikling som 

overordnet mål (Boge, Markhus, Moe & Ødegaard, 2009). Dette er for å sikre at den uerfarne 

utvikler et ferdighetsnivå som er ønskelig for den jobben hun skal gjøre (Pettersen & Løkke, 

2004). I denne delen blir funn rundt informantenes ambisjoner og opplevelser av læring 

trukket frem.  

4.2.1 Assistentenes ambisjoner for jobben 

For å kunne ta i mot veiledning og at den skal kunne bidra til læring, vil det være nødvendig 

at den som veiledes selv ønsker å utvikle seg. Å være veiledbar betyr at man er i stand til å ta 

imot veiledning og å være i fokus (Tveiten 2013). Et ønske om å lære og utvikle seg vil kunne 

styrke hvor mottakelige assistentene er, og jeg spurte derfor om hvor flinke de ønsket å bli i 

jobben sin. Fra informant 3 kom svaret raskt og tydelig: 

Åå, jeg ønsker å gjøre jobben min så godt at det kommer han til gode. Jeg har ikke 

noen drøm om å bli noe perfekt superpedagog, men jeg vil jo at han skal dra nytte av 

det, eller så er det ikke noe poeng.  

Svarene uttrykte en blanding av at de ønsker barna de følger opp den beste oppfølgingen de 

kan gi, og at de ønsker å utvikle sine egne kunnskaper. Videre beskriver informant 3 hva hun 

ønsker å få ut av veiledningen, som igjen kan hjelpe henne i jobben: 

Jeg ønsker å få tips til hva jeg kan gjøre der hvor jeg ikke syns det fungerer. Jeg 

ønsker å få hjelp til å se de solskinnsglimtene som er, de er ikke alltid så lett å se selv. 

Jeg ønsker å få med meg mere, holdt på å si ikke erfaring, men altså nok tips til at den 

jobben jeg gjør med barnet blir god. Sånn at han får mest mulig utbytte av det. 

Ønsket om å gjøre jobben sin så godt som mulig, for at de skal være til best mulig hjelp for 

barna, blir uttrykt av alle informantene. De viser et stort engasjement for barnet de har ansvar 

for i hverdagen og ønsker at de skal utvikle seg best mulig etter sine forutsetninger. 



39 

 

4.2.2 «Når følte du at du virkelig lærte noe?» 

I intervjuet var et av spørsmålene til assistentene om når i veiledningen de virkelig følte at de 

lærte noe. Dette spørsmålet er interessant, fordi det søker etter de helt spesielle og mest 

verdifulle øyeblikkene de har hatt i veiledningen. Det viste seg at det var ulikt hva som 

fremmet best læring for hver og en av dem. Det virket også noe tilfeldig når de beste 

øyeblikkene for læring oppsto.  

Det viste seg at assistentene opplevde at god læring gjerne oppsto gjennom samtaler med 

veileder. Gjennom disse samtalene kunne de oppleve å få en aha-opplevelse som symbol på 

god læring. Informant 2 uttrykte sine beste læringsøyeblikk sammen med veileder, ved at hun 

brøt ut: 

Oii, men hvorfor gjør jeg ikke det? Dette skulle jeg ha tenkt på før! 

Hun uttrykker altså en engasjement ved å lære noe som virkelig kan komme henne til nytte i 

arbeidet med barnet. Sitatet uttrykker en glede over å ha kommet frem til noe som kan være til 

god hjelp for henne.  

En annen informant forteller at de beste læringssituasjonene er når hun selv har opplevd at en 

økt med barnet ikke har gått så bra. Marte Meo-veilederen snur så opplevelsen ved å vise et 

øyeblikk på filmen, og så forklare hva som skjer og hvorfor det likevel fungerte. Hun 

beskriver de små øyeblikkene assistenten ikke har sett, fordi hun sitter i situasjonen selv. 

Informanten beskriver at det hun ikke trodde fungerte, som hun dermed ikke ville fortsette 

med, kan være akkurat det hun burde fortsette å gjøre. I og med at dette ble situasjoner som 

ble spesielt oppklarende, bidro det også til utvidet forståelse og læring. 

For informant 4 gir det best læring i situasjoner der hun og spesialpedagogen jobber sammen 

med barnet, helst når spesialpedagogen først viser helt konkret hvordan hun gjør noe. Deretter 

kan assistenten ta over og bli veiledet gjennom seansen sammen med barnet. Hun forteller at 

slik oppfølging bidrar til at hun blir spesielt bevisst sin egen fremtoning sammen med barnet, i 

forhold til bruk av kroppen og stemmen sin. Dette kobler hun videre til Marte Meo-

veiledningen der hun ikke bare blir bevisst seg selv, men faktisk ser seg selv utenfra: 

Det hjelper å se seg selv, og ikke minst høre seg selv, stemmen og stemmebruk er noe 

vi jobber veldig mye med i gruppa.  
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Alle informantene beskriver nytten av å se det de gjør utenfra, som et viktig 

læringsfremmende moment. 

Etter å ha snakket med informantene om gode læringssituasjoner i veiledningen, var det visse 

beskrivelser som gikk igjen. Dette var beskrivelser de mente bidro til at de utviklet mer 

kompetanse og bedre forståelse for jobben de gjør. De fortalte om god konkret oppfølging i 

forhold til hvordan de skulle gjennomføre ulike aktiviteter med barna. Det å bli vist hvordan 

en aktivitet kunne gjennomføres for å få til mest mulig sammen med barnet, var et viktig 

moment. Det at flere av informantene var uerfarne på området da de begynte å jobbe med 

barnet, gjorde at det ble desto viktigere å se en med erfaring i samspill med barnet før de 

prøvde selv. Videre var den delen av veiledningen som var rettet mot dem selv og deres 

framtoning rundt barna spesielt nyttig. Informant 2 uttrykte en åpenhet rundt det å være 

uerfaren i jobben, som dermed styrket hennes ønske om å ta imot veiledning: 

For at jeg er jo som jeg sa til spesialpedagogen, at jeg er jo en åpen bok, som du bare 

kan skrive hva jeg skal gjøre, du kan lære meg opp helt fra bunnen av. Jeg er veldig 

åpen om det. 

4.2.3 Å få tilbakemelding på noe som bør endres på 

I mesterlæren blir det sagt at mesteren kan korrigere novisen om hun gjør noe feil (Boge, 

Markhus, Moe & Ødegaard, 2009). Jeg spurte derfor assistentene om hvordan veilederen 

forteller dem at de bør endre på noe de gjør. Marte Meo er en ressursfokusert metode, der det 

er fokus på det som er bra. Likevel ville det være interessant å vite hvordan assistentene 

opplever det når de får tilbakemeldinger på det de gjør som ikke er fult så bra, eller som bør 

endres. Informant 3: 

Hun legger det alltid frem på en sånn god måte, jeg tar aldri noe som kritikk av den 

måten jeg har gjort det på. 

Videre er det i Marte Meo-metoden fokus på at veileder kan komme med forslag til aktiviteter 

til den veisøkende fra gang til gang (Roug, 2002). På den måten kan behovet for endringer 

fremmes på en naturlig måte, ved at assistentene får nye utfordringer de skal prøve ut, frem til 

neste gang de møtes. Informant 3: 
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Og så får vi jo oppgaver, en ny utfordring hver gang, og det er jo en måte å si at man 

skal utvikle seg. Man er jo i endring hele tiden når man jobber med disse barna. 

Når det gjelder tilbakemeldinger fra spesialpedagogen, er det for informant 4 lettere å endre 

på det hun gjør dersom hun i tillegg kan forklare hvorfor hun bør endre på noe: 

Så lenge det er en god logisk forklaring på hvorfor tingene skal gjøres på den måten, 

så aksepterer jeg det veldig lett. Og som sagt er jeg under veiledning, så jeg stoler på 

at hennes anbefaling eller kunnskap er på en måte bedre enn min.  

Informant 2 uttrykte at hun opplevde forslag om endringer fra veileder som en interessant 

utfordring. Hun fortalte at om en av veilederne foreslo noe for henne, gjorde de ofte det ved å 

legge det frem som et tips eller en oppfordring. Dette gjorde henne nysgjerrig slik at hun 

valgte å prøve det som ble foreslått. Hun beskrev sine refleksjoner rundt utfordringene slik: 

«Nei, altså, nå skal jeg vise henne, nå skal jeg gjøre det bedre!». 

4.2.4 Struktur på veiledningen 

Denne oppgaven har ikke som intensjon å sette Marte Meo-veiledningen og veiledning fra 

spesialpedagog opp mot hverandre. Likevel var det interessant å undersøke momenter som 

skiller de to veiledningsmetodene fra hverandre. Den største forskjellen mellom de to, er at 

den ene foregår i gruppe, og den andre er individuell. Det ble derfor helt naturlig å undersøke 

informantenes refleksjoner rundt disse to metodene, når de nå kjenner godt til begge. Ønsket 

var å få informasjon om informantenes refleksjoner rundt å få veiledning alene og i gruppe. 

Informant 1 trekker fint inn hvordan veiledningene er lagt opp og at det er et noe ulikt hva det 

fokuseres på:  

Begge er jo innmari nyttige og nødvendige, noe jeg trenger, men på en litt forskjellig 

måte og. Gruppen er jo så sjelden i forhold til med spesialpedagogen, som jeg ser hele 

tiden. Også det der i gruppe føler jeg er mye mer spesifikt, på en måte, det går jo stort 

sett bare på sosiale samspill, mens med spesialpedagogen kan man på en måte, det er 

litt mer åpent til å snakke om det du trenger hjelp til da. 

Hun får her frem årsaken til at Marte Meo-gruppen er opprettet. Den er til for at assistenter 

som jobber med barn som har autisme og samspillsvansker skal få veiledning i hvordan de 
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kan styrke barnets samspill med andre. Veiledningen fra spesialpedagogen har som hun sier et 

mye videre fokus, og det er litt opp til de to sammen å bli enige om hva det behøves å snakke 

om.   

Informant 3 forklarte at selv om det er to ulike typer veiledning, med ulike fokus, så opplever 

hun at hun får hun personlig og høyst relevant veiledning begge steder: 

Det er ikke alltid det er så stor forskjell egentlig, for jeg føler jo at jeg spør om det jeg 

lurer på uansett. Og den gruppeveiledningen vi har med Marte Meo-veilederen, den er 

jo, selv om den er gruppe, så er det jo individuell veiledning. Jeg får veiledning på 

mitt arbeid basert på det jeg har gjort, og det gjør jeg når jeg får veiledning alene med 

spesialpedagogen også. 

I flere av intervjuene om gruppeveiledningen er det blitt nevnt at man kan dra nytte av de 

andre gruppemedlemmene. Dette gjelder både spesialpedagogene og de andre assistentene. 

Både informant 2 og 4 reflekterer rundt det å ta lærdom av veiledningen de andre får:  

Men så er det ting jeg lærer der, som jeg ikke tenker over da, at det liksom er ting de 

andre gjør som kanskje jeg vil prøve med han (Informant 2). 

Informant 4 beskriver det slik: 

Når du har en gruppe så er du fokusert på andre steder også, forskjellige situasjoner 

som du kanskje ikke har vært i, men som du kan komme i, så du får veldig mye 

kunnskap når det er gruppe. 

4.2.5 Å forklare det man selv gjør 

Et annet aspekt ved veiledningene, som også ble beskrevet i teorien om mesterlære og 

reflektert veiledning, er forskjellen på å forklare selv hva man har gjort eller skal gjøre, 

sammenliknet med å bli sett i arbeid av den som veileder. I mesterlæren er veilederen sammen 

med de som veiledes gjennom arbeidet, noe som samsvarer best med den spesialpedagogiske 

veiledningen. I reflektert veiledning er det motsatt. Der er det den veisøkende selv som må 

beskrive hva som skal gjøres eller er blitt gjort, og egne reaksjoner på dette. Selv om det blir 

brukt film i Marte Meo-veiledningen er det kun en liten snutt på noen få minutter, og det som 

skjer utenom denne må assistentene selv forklare. Videosnutten vil absolutt være et verktøy 
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for å gi veileder og de andre i gruppen en forståelse av de ulike situasjonene, men kun i liten 

grad. Jeg spurte derfor informantene hvordan de opplever å selv sette ord på mye av det som 

foregår mellom dem selv og barnet i hverdagen.  

Informant 2 som under intervjuet flere ganger reflekterte rundt at hun syns det kan være 

vanskelig å sette ord på ting, uttrykker sine tanker rundt dette slik: 

Nei, jeg syns det er vanskelig jeg. Nå har jo jeg litt problemer med å liksom forklare 

meg, altså sånn, type sånn, jeg kan skli veldig ut. Eh, og da er det greit å ha 

spesialpedagogen ved siden av meg, for da dytter hun, når jeg sklir litt for mye, for det 

er så mye du har lyst til å fortelle om han, og så er det så lite tid. 

I denne sammenhengen kan det være til god hjelp for assistentene at også spesialpedagogene 

er med i Marte Meo-veiledningen. De er da to som kan forklare og sette ord på ulike 

situasjoner de opplever i hverdagen sammen med barnet. Det ble også beskrevet som nyttig at 

spesialpedagogen også hører hva Marte Meo-veilederen sier, slik at de kan diskutere det som 

ble sagt sammen i etterkant. 

Informant 3 har også noen interessante refleksjoner rundt tidsperspektivet i 

gruppeveiledningen. Hun nevner litt andre utfordringer enn å forklare hva hun gjør, men at 

det heller handler om beskrivelser rundt selve samspillet med barnet: 

Jeg tenker at av og til skulle jeg gjerne hatt et kvarter-tjue minutter på å fortelle 

hvordan uken har vært i forkant av den ene jobbseksjonen man har på film. For det 

kan ha vært åtte dager hvor han ikke har villet snakke med meg, eller han har kastet 

sko på meg, før vi faktisk har klart å få fem minutter hvor det var helt fantastisk. Eller 

hvor vi har hatt en kjempefin uke hvor alt har gått bra, og så den lille snutten på 

videoen går til helvete. 

Hun forteller videre at såpass mye tid kan man naturlig nok ikke bruke på å forklare, og at det 

viktigste er å få lagt inn et par ord, for å gi de andre et mer helhetlig bilde av det som skjer. 

De uttrykker et ønske og behov for å fortelle og beskrive hvordan situasjonen deres faktisk er, 

spesielt om de ikke opplever at det fremstår sånn på de få minuttene de andre ser. 
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4.2.6  «Hva liker du minst med å få veiledning?» 

Informantene uttrykker jevnt over en positiv holdning til veiledningen. Likevel var det viktig 

å slippe til eventuelt negative sider ved det å få veiledning. Jeg spurte derfor i intervjuet om 

hva de likte minst med å få veiledning. Ansiktsuttrykkene til tre av informantene avslørte 

overraselse over spørsmålet. Det kunne se ut til at de i hovedsak var fokuserte på å fremme 

veiledningen og de positive sidene, og at et slikt spørsmål kom overraskende på dem. Svarene 

jeg fikk var som følger: 

Det vet jeg ikke helt, hm om det er noe egentlig (Informant 1). 

Jeg liker å få veiledning jeg! Nei altså, jeg kan ikke komme på noe jeg ikke liker med å 

få veiledning (Informant 3). 

Minst… nei… kunne ha ønsket å ha mer veiledning (Informant 4). 

Da jeg stilte spørsmålet, var det morsomt å se reaksjonene deres. Det ble nok en gang tydelig 

at de er veldig fornøyde med å få veiledning, og dermed hadde lite å svare på det spørsmålet. 

Som det kommer frem av sitatene deres, så oppleves det stort sett bare som positivt å få 

veiledning, og at de heller har et ønske om mer veiledning enn mindre. Videre etter det første 

de svarte som er sitert over, fortsatte de med å fremme veiledningen, og det ble tydelig at de 

hadde lite negativt å si om veiledningen. 

Tiden fra barnet 

Det er kun informant 2 som reflekterte rundt hva som kan være utfordrende med å bruke tid 

på veiledning: 

Det tar så mye tid. Det er fint å få veiledning, men det er så mye tid som blir borte fra 

han, tenker jeg.  

Denne refleksjonen er høyst reell, da hennes (og de andres) jobb er å være tilgjengelig for 

barna de følger opp. Dette er en bekymring hun nevner flere ganger gjennom intervjuet. Hun 

jobber med et barn som kan oppleves som vanskelig å forstå om man ikke kjenner han godt. I 

barnehagen er det hun som kjenner han best, og hun vet at det byr på utfordringer både for 

barnet og de andre ansatte når hun ikke er der. Det er ikke alltid de forstår ham, eller klarer å 

håndtere utfordrende situasjoner som oppstår, og det bekymrer henne.  
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Man prøver å formidle til de andre som jobber i den avdelingen ikke sant. (..) Jeg 

merker at han blir veldig lost uten meg. For de andre skjønner han ikke. Og da blir det 

litt slemt å la han bare være sammen med meg, fordi jeg skjønner han, men at jeg 

slipper litt til de andre voksne også. 

Det er tydelig at hun reflekterer rundt utfordringen ved at dette barnet strever med 

kommunikajson og andre utfordringer barn med autisme kan ha. Likevel uttrykker hun et 

ønske om at flere av de ansatte skal kunne forholde seg til barnet på en ok måte. Informant 4 

hadde også noen tanker rundt det med utfordringene resten av personalgruppen møter på når 

de ikke kjenner det enkelte barnet godt nok: 

Det eneste jeg savner, er at de andre voksne hadde fått mere veiledning. (..) Fordi man 

sitter med veldig mye kunnskap, hvertfall vi som jobber direkte med dette barnet, men 

det barnet går også i en gruppe, med andre barn og voksne, og når det bare er den 

ene som kan veldig mye om en ting, så blir det litt dumt tenker jeg. 

Hun reflekterer rundt utfordringen ved at det er en såpass stor forskjell på hvor godt hun og de 

andre kjenner barnet, selv om dette barnet også tilhører gruppen på samme måte som de andre 

barna, kan det bli vanskelig for dem alle når den ene personen ikke er tilstede.  

4.3 Veiledernes egenskaper 

I en jobb som veileder er det viktig og kunne møte de man skal veilede der de er. Det er 

nødvendig at de opplever å møte en engasjert veileder som bidrar til læring og utvikling i 

arbeidssituasjonen for den enkelte assistenten. Informantene fikk dermed spørsmål om hvilke 

egenskaper de setter mest pris på hos veilederne og hva de gjør for å lære dem noe. 

4.3.1 Egenskaper hos en veileder 

Ønsket var at informantene skulle beskrive hvilke egenskaper de mente var viktig hos en 

veileder. Fellestrekkene er veiledere som utstråler ro og tydelighet i veiledningen. Det blir 

nevnt at de gir uttrykk for at de liker og ønsker å dele kunnskapene sine, og viktigheten av 

hvordan de gir tilbakemeldinger på. Her blir beskrivelser for de to veilederrollene beskrevet 

hver for seg, først Marte Meo-veilederen og så spesialpedagogen. Informant 1 beskriver 
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hvilke egenskaper hos Marte Meo-veileder som gjorde at hun ble positivt overrasket over 

gruppeveiledningen, som hun i utgangspunktet var litt spent på:  

Det var jo en av grunnene til at jeg hadde en veldig god opplevelse første gangen, da 

jeg var litt nervøs. At hun er veldig flink i måten hun tar opp ting, og hvordan hun 

ordlegger seg. Det blir ikke noe sånn, det var feil eller.. hun er veldig flink til å holde 

fokus på det som du har gjort som er bra, eller på en måte prøver å løfte det til å bli 

enda bedre da. 

Informant 2 forteller at Marte Meo-veilederen er behagelig å være rundt, at hun opplever dette 

selv, og hun ser det på barna når veileder kommer for å filme: 

Ro, ro, ro rundt henne. Hun er veldig rolig og så er hun veldig, veldig flink til å gi ros. 

Altså hun er så rolig og du blir veldig fokusert på det du gjør selv for du enser ikke 

henne. Og det ser jeg på barna også.  

Hun beskriver også en effekt av at veilederen er såpass behagelig å være rundt at hun får til å 

fokusere på seg selv og sin prosess sammen med barnet. Hun beskriver at hun ikke er det spor 

utrygg i situasjonen. Videre blir det sagt om Marte Meo-veileder av informant 3: 

Hun er veldig, veldig god. Og så, hun sier jo aldri noe negativt! Hun sier masse 

positivt og trekker frem hva vi kan gjøre annerledes eller «har du tenkt på?» men det 

er aldri noe negativt, opplever jeg hvertfall da. 

Når det gjelder egenskapene til spesialpedagogene forteller informantene her også om 

kunnskapsrike veiledere som ønsker å bidra til å styrke utviklingen både til assistentene og det 

enkelte barnet de jobber med. Informant 1 sier dette om spesialpedagogen hun får veiledning 

fra:  

Jeg syns for det første så, hun kan inmari mye, som hun sier selv, hun kan liksom bare 

litt om veldig mange ting, men jeg syns hun kan veldig, veldig mye om alt. (…) Og så 

tror jeg hun har på en måte den menneskelige biten, eller det du ikke kan lese deg til. 

Hva slags syn hun har på barn, og spesielt de som strever litt. 

Informant 4 trekker inn flere faktorer, men tar utgangspunkt i at veilederen må ha et ønske om 

å veilede. Dette sier hun om spesialpedagogen hun får veiledning fra: 
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At hun er glad i å veilede. Det vil si hun er glad i å dele den kunnskapen og i det at 

hun har så mye erfaring, så kommer hun med masse gode tips. Hun er glad i å fortelle 

hvordan vi kan gjøre det bedre og er veldig åpen på mine kommentarer også.  

Det er med andre ord flere gode egenskaper som kan fremmes hos veilederne til 

informantene. De faktorene som går igjen er gleden over å veilede andre og at de ustråler både 

ro og trygghet i jobben sin. 

4.3.2 Hva er det beste spesialpedagogen gjør for å lære deg noe? 

Informantene kom stadig tilbake til hva de mener gir best læring i veiledningen. Det ble nevnt 

flere ganger at det var nyttig å bli vist hvordan de skal gjennomføre ulike oppgaver. Samtlige 

informanter forteller om hvordan de har lært mye fra spesialpedagogen ved at hun først viser 

en aktivitet, før de prøver selv. Dette er noe de har funnet god støtte i, spesielt i begynnelsen 

da de var nye i jobben sin. Informant 4 om veiledningen fra spesialpedagogen: 

Faktisk så er det å vise meg hvordan hun gjør det selv. Vi gjør det veldig ofte. Sitter og 

viser meg akkurat hvordan vi skal gjøre noe med dette barnet, og da imiterer jeg 

henne stort sett. Det var hvertfall sånn i begynnelsen, veldig mye imitasjon. (…) Og 

det fungerte kjempebra. Det er den beste måten å jobbe på, i hvert fall når det gjelder 

trening med disse barna, tenker jeg. 

En av informantene forteller at etter at hun er blitt vist aktiviteten, så prøver hun gjerne selv. 

Da følger gjerne spesialpedagogen med fra sidelinjen, og kommer med innspill eller tips der 

det skulle passe. På den måten får hun konkrete tips som å vise noe ved å holde det i øye-

høyde eller at hun kanskje burde bytte konkreter. På den måten får hun veiledning på det hun 

gjør, der og da, slik veiledning er beskrevet i mesterlæren.  

Informant 4 forteller dette om sin utvikling etter å ha fått veiledning over tid: 

Jeg liker at jeg får redskaper til å jobbe best mulig. Å ha en person som viser meg, at 

det finnes muligheter til å gjøre det bedre. 

Videre reflekterer hun rundt at hun får utviklet sin forståelse for barnet og hvordan det hjelper 

henne i jobben: 
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Da er det mye lettere for oss som jobber med dem å akseptere at det er sånn. Finne 

måter å jobbe på som avleder litt vanskelige situasjoner. (…) Forståelse gjør at man 

blir mer tolerante og får verktøy å jobbe med. Da blir det mye enklere å jobbe med 

dette barnet. Hvis man har det rette verktøyet, da går det så bra som det kan gå.  

Hun er tydelig positiv til kunnskapen og verktøyene hun har utviklet gjennom veiledningen 

hun har fått. Dette er kunnskap veilederen har delt med henne, og hun setter kunnskap høyt i 

jobben sin og i muligheten for å utvikle seg selv og dermed kan hjelpe barnet i hans utvikling. 

På denne måten kan hun selv komme frem til løsninger på utfordringer hun møter på, etter 

hvert som hun utvikler mer kunnskap om jobben og barnet. 

4.3.3 Hva er det beste Marte Meo-veilederen gjør for å lære deg 

noe? 

Da informantene fikk spørsmål om hva Marte Meo-veilederen gjør for å lære dem noe, var de 

fleste svarene rettet mot nytteverdien av å se seg selv i arbeidet med barnet. En av 

informantene fortalte at det beste Marte Meo-veilederen gjorde for å lære henne noe, var å 

tvinge henne til å se på seg selv. Dette var spesielt om de ikke hadde opplevd samspillet som 

ble filmet som særlig godt. Samtidig som hun så seg selv, støttet veilederen med kommentarer 

som fokuserte på å vise assistenten hva hun faktisk hadde fått til. Sitat fra informanten om 

hvordan veilederen kunne kommentere filmen, muligens i en kortversjon, men likevel 

illustrerende: 

Se hva du gjør der. Se hva som fungerer. Se så fint det gikk. 

Videre forteller informantene at det handler om de gode tilbakemeldingene de får. Med 

tilbakemeldingene kommer det tips og oppfordringer til videre steg de kan ta for å 

opprettholde utvikling og fremgang hos barnet.  

I assistentenes uttalelser kommer det frem at veilederen møter dem der de er, og at forslag og 

tilbakemeldinger treffer godt i forhold til hva som er et naturlig steg videre for dem. 

Informant 4 er generelt veldig fornøyd med oppfølgingen i gruppeveiledningen: 

Det hun gjør med å ha selve den gruppen, det er det beste som hun gjør. Det er så 

illustrerende, det å se filmer og på forskjellige barn og kommenterer hvert opptak. (…) 

Hun påpeker først det som gjøres bra, og da får man selvtilliten på at det man gjør 
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egentlig er veldig bra. Og så har man potensiale for å lære enda mer, og fortsetter 

med det konstruktive. 

4.3.4 Veileder som forbilde 

Tanken om at en veileder skal fremtre som et forbilde i arbeidet med barna, blir presentert i 

mesterlæren. Målet for veiledningen er at veisøkeren skal øve seg for å bli like flink som 

mesteren, både i tanker og handling (Boge, Markhus, Moe & Ødegaard, 2009). Derfor spurte 

jeg informantene om det var slik for dem, at de sammenliknet seg med veilederne sine i hvor 

flinke de ønsket å bli. Informant 3 svarer slik: 

Spesialpedagogen og jeg har blitt veldig like, når jeg snakker til barnet så hører jeg 

henne, vi har fått veldig lik måte å ordlegge oss på, så sånn sett så kan jeg vel 

sammenlikne meg litt med henne.  

På spørsmål om hun sammenliknet seg med Marte Meo-veilederen svarte hun dette: 

Nei, hun er sånn guru. Hun er en vanvittig kunnskapsrik dame som jeg er kjempeglad 

for at jeg får jobbe med, men hun er ingen jeg sammenlikner meg med, med det første 

nei. 

Informant 1 sier det slik:  

Du har jo på en måte noe å strekke deg etter og jeg blir veldig inspirert da, og tenker 

på framtiden og at jeg har lyst til å studere spesialpedagogikk selv. 

Det viste seg å være en variasjon innenfor informantgruppen. Informant 2 svarte slik på 

spørsmålet om hun sammenliknet seg med veilederne:   

Det er ikke sånn at jeg har lyst til å bli spesialpedagog, jeg føler meg litt for gammel 

til det. (..) Nei assa, de har den jobben og jeg passer ikke til det. De er flinke til det, og 

jeg er kanskje flink på en annen måte.  

Tre av fire informanter forteller at de sammenlikner seg med veilederne sine. De ga uttrykk 

for at det er mye av det praktiske arbeidet de kan lære gjennom jobben og veiledningen, og 

dermed bli dyktige assistenter i arbeidet med barna. Det er også disse tre som forteller at de 

har blitt veldig inspirerte i forhold til spesialpedagogikk som fag, og at de har et ønske om å 
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studere dette senere. Informant 2 som ikke sammenliknet seg med veilederne sine gir uttrykk 

for at jobben hun har nå er en jobb hun ønsker å bli i, og at hun trives godt med sine 

oppgaver. Dermed har hun et annet perspektiv i forhold til å akseptere de ulike rollene hun og 

veilederne har. 

4.4 Tilbakeblikk 

Målet med veiledningen assistentene får, er å opprettholde det pedagogiske tilbudet som er 

beskrevet i sakkyndig vurdering. Assistentene har fått veiledning fra spesialpedagogene over 

en periode, som startet da assistenten begynte å jobbe med barnet. Det vil si et halvt år for 

informant 1, mens de andre informantene har fått veiledning i henholdsvis ett, ett og et halvt 

og to år. Jeg stilte dem spørsmål om veiledningen hadde påvirket arbeidet de gjør med barnet. 

De svarte med beskrivelser som viser at veiledningen har påvirket dem både i det arbeidet de 

gjør direkte med barnet, i forberedelser og det hjelper dem i deres instilling til å takle 

utfordringer mentalt.  

Informant 3 beskriver hva hun har lært i forhold til det praktiske: 

Nei altså, det påvirker jo, har jo påvirket måten jeg ordlegger meg på, bare hvordan 

man setter seg ned ved et bord, altså da jeg begynte å jobbe med han, så var det litt 

tilfeldig hvordan vi satt, det var tilfeldig hva vi brukte av materiale, alt det endrer seg 

jo (…) man får mye kunnskap man ikke hadde fra før da. 

Hun beskriver her en økt faglig kunnskap i arbeidet med barnet. Mye av det hun har lært og 

nå gjør, vil kunne bidra til økt læring hos barnet hun følger opp. Da hun fortalte hva hun 

hadde lært ble jeg ivrig og spurte videre om hun opplevde at denne kunnskapen gjorde at hun 

fikk til mer med barnet ved å gjøre disse tilpasningene, og jeg fikk et ærlig og godt svar 

tilbake: 

Ikke alltid. Det kommer veldig an på hans humør og dagsform, og det kommer an på 

mitt humør og dagsform, og det kan jo være at jeg tar ut feil spill en dag, som gjør at 

situasjonen blir umulig om vi sitter i aldri så lik høyde. 

Ved å beskrive dette hentet hun meg litt ned på jorda igjen. Det er ingen tvil om at mine 

informanter opplever veiledningen som nyttig, men samtidig må man huske på at de jobber 

med barn som har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, som autisme faktisk er (Duvold 
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& Sponheim, 2002). Det er dermed slik at de ganske sikkert vil dra god nytte av å få 

veiledning, ved at de får flere redskaper til jobben de gjør med barna. Likevel er det ikke å 

stikke under en stol at barna har utfordringer som fortsatt vil påvirke dagene deres i større 

eller mindre grad, slik som informanten beskriver det.  

Det neste spørsmålet handlet om hvordan veiledningen har påvirket deres tanker om barna de 

jobber med. Informant 3 svarte slik: 

Så har jeg gått fra å tenke at «å herregud, kan ikke du skjerpe deg littegranne?» Til å 

faktisk lettere kunne, jeg kan ikke sette meg inn i hans situasjon (…), men det gjør det 

enklere å forstå hvordan ting fungerer for han, og det gjør jo at lunta mi blir lenger. 

Hun har med andre ord fått utvidet sin forståelse av barnet og hvorfor han er som han er. 

Dette kan sees i forhold til begynnelsen på oppgaven der jeg har forklart at målet med 

veiledningen er at den veisøkende skal bli i bedre stand til å håndtere ulike utfordringer i 

jobben. Videre skal det bidra til at de som får veiledning skal få hjelp til å oppdage nye 

handlingsalternativer (Pettersen & Løkke, 2004). 

Informant 4 delte sine refleksjoner om jobben ved å svare slik på spørsmålet om veilednignen 

har påvirket jobben hun gjør: 

Totalt. Det gjør at jeg jobber bedre, mer effektivt, ehm, bedre samvittighet, jeg vet at 

jeg gjør det riktig, ja det, bare det riktige å gjøre, rett og slett å få veiledning.  

Videre utdyper hun dette ved å beskrive at hun nå opplever at hun jobber etter en metode og 

en retningslinje. Det er ikke tilfeldig hva hun gjør når, arbeidet har et formål, og hun får 

veiledning til å utarbeide veien mot målet sammen med erfarne spesialpedagoger. Hun 

sammenlikner det med om hun skulle ha improvisert hva hun gjorde i jobben sin. Det ville 

vært vanskelig, og energikrevende om hun selv skulle tenke ut hva hun skulle gjøre til enhver 

tid. Med andre ord styrker veiledningen det faglige i jobben hun gjør med barnet, ved at hun 

har en fagperson som både er med henne i å planlegge prosessen og aktivt deltar sammen med 

henne underveis.  

Informant 4 fortalte at hun at hun var glad hun ikke var alene i jobben med barnet, ved at hun 

blir fulgt opp og at veilederne støtter henne i ulike situasjoner hun kommer opp i. Jeg fulgte 
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opp denne beskrivelsen med å spørre om hvordan jobben hadde vært om hun ikke hadde fått 

noe veiledning og da svarte hun slik: 

Det hadde endret totalt mitt syn på jobben. Da hadde det føltes veldig uoverkommelig, 

rett og slett veldig, veldig vanskelig. (…) Det er alfa og omega å ha veiledning tenker 

jeg, såpass mye altså. 
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5 Diskusjon 

I det foregående kapittelet har jeg presentert og analysert funnene i dette studiet. Resultatene 

som fremkom, vil bli presentert i dette kapittelet. Det ser ut til at det er noen faktorer som 

spesielt bidrar til læring gjennom veiledning, men at det aller viktigste resultatet kan sies å 

være behovet for å i det hele tatt få veiledning. Om assistentene skulle jobbet uten å få 

veiledning, ble oppgavene beskrevet som spesielt utfordrende og fremskrittene de opplever 

hos barna ville vist seg i langt mindre grad.  

5.1 Læring gjennom veiledningen 

Alle assistentene fikk spørsmål der de måtte tenke seg tilbake til da de var nye i jobben. De 

reflekterte rundt det å være uerfaren i arbeidet med barn med autisme, og at de ikke kjente 

barnet og dets rutiner. I tillegg til dette hadde de lite eller ingen teori å støtte seg på, og 

oppgaven virket dermed stor og fremmed for flere av dem.  

Spesialpedagog som mester 

Målet i mesterlære er at novisen over tid skal utvikle god forståelse for det arbeidet hun gjør, 

gjennom å observere, imitere og identifisere seg med andre erfarne innenfor yrket (Boge, 

Markhus, Moe & Ødegaard, 2009). 

Veiledningen fra spesialpedagogen i oppstartsfasen, gikk ut over å kun veilede ved hjelp av 

refleksjon og samtale. Resultatene viste at veiledningen som var nødvendig i begynnelsen 

samsvarer i stor grad med metoden for mesterlære. Spesialpedagogen fungerte som en mester, 

der hun brukte modellæring først ved å vise, for så å la assistenten imitere etterpå. Dette 

arbeidet varierte de med samtaler og refleksjoner underveis og i egne veiledningsøkter, og 

dermed steg læringskurven raskt hos assistentene fra begynnelsen av. 

Informantenes refleksjoner om oppstartsfasen bekrefter at det å bli vist hvordan oppgavene 

skulle gjennomføres, var nødvendig. Det å kunne gjennomføre de planlagte pedagogiske 

oppgavene sammen med barnet ble ansett som en viktig del av oppgavene deres. I tillegg til 

dette var det viktig og på best mulig måte følge opp alle barnets praktiske gjøremål i løpet av 

dagen. Når de ikke hadde hatt slike oppgaver før, var det utfordrende for assistentene å se for 

seg hvordan det kunne utføres. Dette styrket behovet for å bli vist hvordan oppgavene kunne 
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gjøres, før de skulle prøve selv. Resultatene viste at det også bidro til å trygge assistentene i 

deres tro på at de kunne håndtere arbeidsoppgavene sine, og de ville derfor ikke vært foruten 

denne oppfølgingen. 

Marte Meo-veiledning som mesterlære 

I tillegg til at assistentene kom i gang med veiledningen fra spesialpedagogen, begynte de 

også i Marte Meo-veiledningen. Marte Meo-veiledningen gir muligheter til å lære i et 

praksisfellesskap, noe som også gjelder for mesterlæren. Mesterlæren fokuserer på å erstatte 

skolelæring med læring gjennom deltakelse i arbeid eller praksisfellesskap (Skagen, 2004). I 

gruppen oppstår læring i fellesskap ved at assistentene reflekterer rundt videoklipp av seg selv 

i arbeid med barnet. Læringsmulighetene ble utvidet ved at de kunne observere både det de 

hadde lært og gjort selv, i tillegg til at de kunne observere de andres læringsprosess. De fikk 

tilbakemeldinger på eget arbeid fra Marte Meo-veilederen, men også fra de andre deltakerne, 

og på den måten opprettholdt de et faglig fokus og muligheter for læring i fellesskap. 

Marte Meo-veiledningen har fokus på veisøkernes ressurser og fremmer muligheter fremfor 

begrensninger, når et samspill mellom to personer veiledes (Sørensen, 2002). Den veisøkende 

får da bekreftet det hun gjør som er bra og det som kan gjøres mer av, eller som bør endres. 

Denne informasjonen virket å være nyttig både for den enkelte som fikk disse 

tilbakemeldingene, men også for de andre som kunne ta lærdom av tilbakemeldingene de 

andre fikk. Fokus på det positive og det som fungerer kan ha en oppmuntrende og 

motiverende effekt, slik at assistentene ønsker å prøve nye metoder eller arbeidsmåter med 

barna. Assistentene beskrev gruppen som et nettverk der alle hadde fokus på samme mål, å 

styrke barna i samspill med andre. Felles fokus i gruppen var med på å opprettholde en 

opplevelse av tilhørighet og et godt læringsmiljø for deltakerne. 

Målene både for individuell veiledning og gruppeveiledning handler om at veisøker skal 

utvikle seg og sin kunnskap i den jobben hun gjør (Lassen, 2002, Pettersen & Løkke, 2004, 

Dovland, 2013). Både veiledning fra spesialpedagog og Marte Meo-veiledningen, har vist seg 

å gi gode resultater i form av læring. I og med at metodene har ulike arbeidsmåter vil de 

utfylle hverandre, og styrke den helhetlige oppfølgingen assistentene får. I følge informantene 

selv oppstår det mye læring i begge veiledningsprosessene, og i stedet for å se de som to 

separate prosesser, ble det sagt at de utfyller hverandre godt. Den individuelle veiledningen 

gir rom for veiledning og læring under fire øyne, der assistenten selv i stor grad kan velge hva 
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hun har behov for å fokusere på. I gruppe ser assistentene både seg selv og andre i samspill 

med barna, og der fokus i hovedsak handler om å styrke barnet i samspill med andre. 

Resultatene viser at veiledning i et sosialt fellesskap gir assistentene kunnskaper direkte til 

dem selv, i tillegg til indirekte gjennom den veiledningen de andre assistentene får. Det er 

nyttig å være tilskuer til andres refleksjoner og læring, da mye av kunnskapen og de praktiske 

oppgavene kan overføres til egen situasjon. Dermed kan gruppeveiledning se ut til å gi effekt 

både fra den veiledningen de får rettet mot seg selv, og gjennom veiledningen og 

tilbakemeldingene de andre får.  

Det kan se ut til at veiledningen stimulerer til en positiv spiral, jo mer assistentene lærte og 

fant ut, jo mer engasjerte og lærevillige ble de. Kunnskapene de fikk gjennom de praktiske 

øvelsene sammen med spesialpedagogen og det de observerte i gruppen, oppmuntret til å 

tilegne seg mer kunnskap på området. Læringsutbyttet økte etter hvert som de utførte og 

mestret stadig mer utfordrende oppgaver sammen med barnet. 

5.2 Veiledning - en kilde til kunnskap 

Reflekterende veiledning 

Reflekterende veiledning kan sees som en indirekte type veiledning. Dette er fordi 

veiledningen blir gitt utenfor den praktiske rammen det blir veiledet i, og handler om å 

reflektere og drøfte rundt ulike problemstillinger på bakgrunn av ulike situasjoner en 

yrkesutøver har vært gjennom (Pettersen & Løkke, 2004).   

Resultatene har vist at ønsket om å lære mer økte etterhvert som assistentene ble kjent med 

det praktiske arbeidet med barnet. Det ser ut til at rutiner og erfaring bidrar til en oversikt over 

oppgaver og utfordringer, som igjen utvikler et ønske hos assistentene om å reflektere rundt 

arbeidsoppgavene de har. Etter hvert som de uttrykte behov for faglige samtaler med 

spesialpedagogen, ble det også gitt rom for det. Veiledningen ble tilpasset ved at de fokuserte 

på temaer assistentene ønsket å jobbe med. På denne måten møter spesialpedagogen 

assistentene og deres behov der de er. Det vil si at hun veileder på det nivået assistentene er i 

arbeid med barna, og at de fokuserer på temaer som der og da er nødvendige for den enkelte 

assistenten og fousere på. Det viste seg også at etter hvert som behovet for refleksjon med 

veileder økte, minsket behovet for å bli vist hvordan det praktiske arbeidet skulle 



56 

 

gjennomføres. Dette så ut til å være en tendens hos alle de fire informantene, der de etter en 

stund i veiledning fokuserte mer på ønsket om å få tilgang til veilederens teoretiske 

kunnskaper, etter å ha blitt kjent med det praktiske arbeidet med barnet. 

Å bli like flink som veileder 

Å kunne identifisere seg med en mester eller andre kompetente yrkesutøvere er et godt mål å 

jobbe mot, for den som veiledes basert på teorien om mesterlære (Boge, Markhus, Moe & 

Ødegaard, 2009). Likevel er det en grunnleggende forskjell mellom veilederne og veisøkerne 

i denne gruppen, da det kun er veilederne som har en formell utdannelse innenfor 

spesialpedagogikk. I mesterlæren er målet at novisen skal bli like dyktig som mesteren. I 

veiledningen assistentene får, vil dette være vanskelig å oppnå. Det handler både om teoretisk 

faglighet og praktisk utførelse av arbeidet med barna. Veilederne har en teoretisk bakgrunn 

som assistentene ikke har. Det vil si at så lenge ikke assistentene velger å ta videre utdannelse, 

vil det forbli en ulikhet mellom veileder og veisøker. Når det gjelder det praktiske arbeidet, 

kan assistentene bli veldig flinke, men det vil være vanskelig å måle om de blir like flinke 

som veilederen. Det måtte i så fall måles ved å se på barnas utvikling, men en vil ikke kunne 

vite om barnet ville utviklet seg mer om han var mer sammen med enten veilederen eller 

assistenten. 

At de skal bli like flinke som veilederne sine er ikke er definert mål innenfor hverken Marte 

Meo-metoden eller i veiledningen fra spesialpedagogen. Ønsket og fokuset er heller rettet mot 

at assistentene øver seg opp så godt de kan. Resultatene har vist at assistentene ønsker å lære 

for å til enhver tid kunne gjøre en best mulig jobb med barna. En kan også se det slik at 

veilederne er i et faglig spesialpedagogisk miljø og at de gjennom dette får en tilnærming til 

fagkunnskap som ikke assistentene får. Likevel er det kommet frem at veilederne deler på 

kunnskapene sine og at assistentene på den måten får tilgang til en del av deres kunnskaper. 

Selv om assistentene lærer mye, er det som tidligere nevnt slik at assistentene ikke har den 

teoretiske bakgrunnen som veilederne har. De kan ha som motivasjon å bli like flinke som 

veilederne sine i det praktiske arbeidet, og mye kan de lære gjennom veiledningen og 

gjennomføringen av arbeidet hver dag. Men for å utvikle den formelle kompetansen 

veilederne har, må det en utdannelse til.  
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Det ble uttalt som et ønske hos tre av de fire informantene, å studere spesialpedagogikk på et 

senere tidspunkt. I så fall kan en si at de har et godt utgangspunkt for videre studier, da de 

allerede har mye praktisk erfaring. Det kan tenkes at de kan bli spesielt dyktige i faget med 

den praktiske erfaringen de da har med seg, og når de eventuelt får den teoretiske kunnskapen 

i tillegg, vil de ha opparbeidet seg mye kompetanse. Dette kan bidra til at de blir godt rustet til 

et videre arbeid med barn med spesielle behov. Det kan se ut til at deres jobb som assistent og 

veiledningen de har fått, har utviklet et ønske hos dem om å lære mer om de barna som 

trenger ekstra oppfølging i hverdagen.  

En av informantene hadde ikke dette ønsket. Hun har tidligere jobbet noen år innenfor et 

annet yrke, og hun uttrykte at hun nå hadde funnet sin plass og at hun var tilfreds med det. At 

ikke alle ønsker det samme er naturlig i en gruppe yrkesutøvere. Det er heller viktig at de har 

en jobb de trives med, og i denne sammenheng at de opplever å kunne bidra med noe der de 

er. 

Kunnskapssprik mellom de ansatte i barnehagen 

Det at assistentene utvikler kunnskap gjennom veiledning, gjør at de utvider sin forståelse for 

barnet og dets reaksjoner og utfordringer i hverdagen. Det kan se ut til at denne kunnskapen 

bidrar til et voksende kunnskapssprik mellom assistentene som får veiledning og de andre 

ansatte på avdelingene. Dette er en utfordring assistentene opplever og bekymrer seg for, 

spesielt med tanke på om de skulle bli borte fra jobb en dag eller i en periode. Assistentene 

forteller at det er de som forstår barnet aller best, og som vet hvordan de skal hjelpe barnet til 

å mestre de ulike utfordringene i hverdagen.  

I et forsøk på å hjelpe de andre ansatte, forsøker noen av assistentene å videreformidle noe av 

kunnskapen sin. Det blir nevnt at dette er noe som blir gjort «over kjøkkenbenken» og at det 

kun er en liten del av det de selv har lært som blir videreformidlet. Dette forklarer de ved at 

det kan være utfordrende å videreformidle alle nyansene i det de selv har lært og blitt forklart 

over tid. Videre har formidlingen av kunnskapen et hovedfokus på det aller viktigste for å 

unngå konflikter eller å forverre vanskelige situasjoner, som en form for «brannslukking». 

Det blir derfor fremmet et ønske at flere av de ansatte får veiledning. Dette begrunnes med at 

barnet tilhører en gruppe og en avdeling, og ikke bare i et en-til-en samspill med den ene 

assistenten. 



58 

 

At alle ansatte kan få veiledning er sjelden et reelt alternativ. Det krever mye ressurser, noe 

barnehagene ofte ikke har. I dette studiet ble det nevnt av en av informantene at de andre 

ansatte hadde vært på et kurs om autisme, som et tiltak for å øke kompetansen på avdelingene. 

Det kan bidra til noe økt kompetanse, men ikke den nyanserte kunnskapen de enkelte 

assistentene får. Denne utfordringen vil de måtte håndtere etter beste evne ved å 

videreformidle det de lærer og erfarer, og ellers håpe at de andre ansatte setter seg inn i 

barnets behov på egenhånd. 

5.3 Veiledning i lys av Vygotskys læringsteori 

Begge veiledningsmetodene som er belyst i denne oppgaven utvikler kunnskap på den måten 

Vygotsky beskrev læring i et sosialt og kulturelt fellesskap. De utvikler kunnskap om 

problemløsning gjennom fellesskapet, både i gruppen, og med den erfarne spesialpedagogen 

(Woolfolk, 2004).  

Det å lære i et faglig fellesskap, kan bidra til at assistentene får utviklet kulturelle verktøy til 

jobben de gjør. At verktøyene er kulturelle kan forklares ved at de passer til den yrkeskulturen 

de tilhører. Verktøyene kan enten være konkrete eller symbolske (Woolfolk, 2004). Innenfor 

spesialpedagogikken kan de konkrete verktøyene for eksempel være utstyr som datamaskiner 

eller internett og de symbolske verktøyene kan være tall, bokstaver eller tegn. Disse kan bidra 

til kommunikasjon, utvikling av kunnskap, refleksjon og problemløsning. I den 

spesialpedagogiske kulturen kan kunnskapen gi rom for å bli dyktigere i å forstå barnet og 

dets reaksjoner og handlinger. Ved bruk av disse hjelpemidlene kan assistentene styrke sin 

forståelse for barnet og videreutvikle egne ideer og løsninger på ulike utfordringer de møter i 

jobbhverdagen sin. Assistentene har selv fortalt at de opplever at de står sterkere i arbeidet sitt 

etter en tid i veiledning. Dette kommer av at de har godt materiale de bruker i arbeidet med 

barna, og at de selv står sterkere både mentalt og faglig, fordi de har utviklet sin kunnskap og 

forståelse for feltet over tid. 

Læringsprosessene foregår kontinuerlig så lenge veiledningen foregår. Den opprettholdes 

mellom den erfarne veilederen og veisøkeren, i en såkalt samkonstruert prosess (Woolfolk, 

2004). I denne prosessen kan assistentene utvikle kunnskap om problemløsning ved at hun og 

veileder sammen utfører en oppgave der kunnskapen anvendes. På denne måten kan 

assistenten tilegne seg kunnskap den erfarne veilederen deler. I tillegg kan metoden suppleres 
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ved at veileder og assistent bytter på å være i samspill med barnet, og at assistenten 

observerer eller blir veiledet underveis av spesialpedagogen. Veilederne viderefører den 

kunnskapen de har og assistentenes læringsprosess vil dermed opprettholdes over tid. Dette 

kunne assistentene bekrefte.   

Å lære i fellesskap er en viktig del av mesterlæren (Nielsen & Kvale, 1999). Det skal bidra til 

læring gjennom flere innfallsvinkler slik at de veisøkende kan utvikle en enda bredere 

forståele for sine arbeidsoppgaver. I gruppen er det mange personer med mer eller mindre 

pedagogisk bakgrunn, der det er rom for alle til å bidra både med spørsmål og innspill 

underveis. Dermed er de mange som kan sette i gang refleksjoner og på den måten være 

deltakende i å styrke det faglige miljøet i gruppen.  
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6 Oppsummering 

Denne oppgaven har fått navnet Alfa og Omega. Årsaken til det er informantenes beskrivelser 

av å få veiledning, at de har beskrevet veiledningen som såpass viktig for dem. Det kan se ut 

til at tanken jeg gikk inn i prosjektet med, at veiledningen så ut til å være spesielt nyttig og 

lærerikt for de som følger opp disse barna, stemte godt. Assistentene uttrykker jevnt over en 

opplevelse av å være godt ivaretatt av fagpersoner som støtter dem i hverdagen. De beskriver 

samarbeidspartnere som er gode og ha og som de samtidig ser opp til og kan lære mye av, og 

som de heller ikke ville vært foruten.  

Som nevnt i diskusjonskapittelet, kan det se ut til at assistentene har det aller største behovet 

for å bli vist hvordan ulike oppgaver skal gjøres i begynnelsen. Det handler da om å få se 

hvordan en mer erfaren gjennomfører oppgaver sammen med barnet, slik at de selv kan 

imitere dette i etterkant. Etter hvert blir det mindre behov for å se og dermed vokser behovet 

for å reflektere. Både i Marte Meo-gruppen og i veiledningen med spesialpedagogen er det 

mye rom for veiledning gjennom samtale og refleksjoner. For mine informanter var dette en 

struktur i veiledningen som for dem bidro til læring. Samtidig ser det ut til å være nødvendig 

veiledningen foregår i en prosess der samtale, å bli vist og imitasjon er momenter som blir 

brukt om hverandre, etter hvert som behovene endrer seg. 

Hvis man skulle fortsatt en videre prosess med fokus i samme retning av denne oppgaven ser 

det ut til at det kunne vært fint å sette fokus på hvordan man kan styrke kompetansen hos flere 

av de ansatte i barnehagene. Da med et ekstra fokus på de barna i gruppen som har noen 

ekstra utfordringer i hverdagen. Kanskje man kan undersøke behovet for en mer generell 

kursing av ansatte i barnehage, slik at flere enn en voksenperson oppnår kompetanse en bør ha 

i arbeid med barn med spesielle behov. Videre vil jeg si at den oppfølgingen assistentene jeg 

har snakket med får, er unik. Det er nok mange assistenter som får veiledning og oppfølging 

fra spesialpedagoger som er knyttet til fagsentre eller liknende, men det er nok ikke mange 

som i tillegg får videre veiledning utenom dette. Kanskje det kan vil vise seg å være behov for 

at flere kommuner prøver seg på noe liknende. Samtidig kunne det vært ønskelig at de 

assistentene som får denne veiledningen fikk et større ansvar for å videreformidle mer av det 

de lærer. For eksempel ved at videreformidling ble en del av veiledningen. Disse tankene får 

bli noen andres prosjekt å tenke ut. 
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Det å ha hatt forskerrollen i dette studiet, har vært en spennende prosess. Jeg har gjennom 

denne tiden fått prøvd ut de egenskapene vi som studenter har utviklet gjennom fem år med 

studier. Vi har planlagt oppgaver, satt oss inn i teori og vi har vært ute i feltet i 

praksisperioder. Gjennom masteroppgaven har jeg hatt nytte av alle disse erfaringene i denne 

prosessen. Hvis jeg skal trekke frem sider ved denne prosessen som jeg ville forandret om jeg 

skulle begynne et nytt studie, er det visse ting jeg ville endret. Som student er jeg uerfaren i 

forskerrollen, spesielt i møtet med informantene i intervjusituasjonen. I den situasjonen ville 

jeg ha jobbet mer med min rolle sammen med informantene. Dette gjelder spesielt i å gi 

informantene bedre tid til å svare på mine spørsmål. Jeg opplevde selv at det gikk lettere etter 

å ha hatt noen intervjuer, men der ser jeg et forbedringspotensiale. Videre kunne jeg muligens 

ha hatt flere åpne spørsmål i intervjuguiden min. Igjen tenker jeg at dette handler om 

uerfarenhet, da jeg valgte de spørsmålene jeg gjorde for å være sikker på å få den 

informasjonen jeg ønsket. I tillegg ville jeg sørge for å få svar på de samme spørsmålene fra 

alle informantene, slik at jeg kunne se etter fellestrekk og motsetninger i deres opplevelse av å 

få veiledning. 

Helt avslutningsvis vil jeg summere utfallet av dette studiet helt kort. Assistentene utvikler 

kunnskap og forståelse for arbeidet de gjør med barna ved hjelp fra veiledningen. Det er 

kunnskap de selv sier er svært viktig og som hjelper dem gjennom en til tider utfordrende 

arbeidshverdag. I stedet for å si at den ene veiledningstypen er mer nyttig enn den andre, vil 

det heller være nyttig å holde på utsagnet til assistentene selv, at det helhetlige tilbudet de får 

oppleves som veldig viktig. Til slutt vil jeg oppsummere viktigheten av å få veiledning ved 

hjelp av et sitat fra informant 3:  

Den tiden er kjempeverdifull! Den er verdifull for meg, og den er verdifull for han og 

den er verdifull for resten av huset. (…). Hvis man velger å ikke bruke tid på det, da 

blir man stående, da stagnerer det. Vi som jobber i barnehage til daglig, vi er verken 

spesialister på autisme eller andre diagnoser, man trenger veiledning, det er helt 

nødvendig! 
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http://pvo.nsd.no/prosjekt
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Kontaktperson: Juni Skjold Lexau tlf: 55 58 36 01 

Vedlegg: Prosjektvurdering 

Kopi: Lisa Digranes lisa.digranes@hotmail.com 

Personvernombudet for forskning  
  

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                           

 

Prosjektnr: 36929 

  

Ifølge prosjektmeldingen skal det innhentes skriftlig samtykke basert på skriftlig informasjon 

om prosjektet og behandling av personopplysninger. Personvernombudet finner 

informasjonsskrivet tilfredsstillende utformet i henhold til personopplysningslovens vilkår. 

Revidert informasjonsskriv mottatt på e-post 30.01.2014 finnes tilfredsstillende. Vi anbefaler 

likevel at det nevnes at assistenten ikke kan delta før han/hun først har fått samtykke fra 

foreldrene til det aktuelle barnet. 

  

Det tas høyde for at det blir registrert sensitive personopplysninger om tredjeperson (barnet 

med samspillsproblemers) helseforhold, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8 c). Foreldrene til 

barnet informeres og samtykker til assistentens deltakelse i prosjektet. Informasjonsskriv og 

samtykkeerklæring mottatt på e-post 

30.01.2014 finnes tilfredsstillende. 

  

Innsamlede opplysninger registreres på privat pc. Personvernombudet legger til grunn at 

veileder og student setter seg inn i og etterfølger Universitetet i Oslo sine interne rutiner for 

datasikkerhet, spesielt med tanke på bruk av privat pc til oppbevaring av 

personidentifiserende data. 

  

Prosjektet skal avsluttes 01.08.2014 og innsamlede opplysninger skal da anonymiseres og 

lydopptak slettes. Anonymisering innebærer at direkte personidentifiserende opplysninger 

som navn/koblingsnøkkel slettes, og at indirekte personidentifiserende opplysninger 

(sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som f.eks. yrke, alder, kjønn) fjernes eller 

grovkategoriseres slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes i materialet. 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

«Veiledning av assistenter i arbeid med barn med samspillsvansker» 

Bakgrunn og formål 

Dette er en forespørsel som blir sendt ut i et ønske om å rekruttere informanter til min 

masteroppgave. Jeg er student ved Universitetet i Oslo, og har nå begynt på mitt siste halvår i 

master i spesialpedagogikk. 

Prosjektet har som formål å undersøke assistenters opplevelse av å få veiledning til den 

jobben de gjør med barn med samspillsvansker. Problemstillingen jeg forsker etter lyder slik 

På hvilken måte opplever assistentene at veiledningen bidrar med kunnskap og engasjement 

til arbeidet de gjør med barn med samspillsvansker?  

Jeg har et ønske om å intervjue assistenter som jobber direkte med disse barna, og som får 

både Marte meo-veiledning og veiledning fra spesialpedagog.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Å være informant i dette studiet innebærer å delta i et intervju med studenten. Intervjuet vil 

vare i ca en time. Spørsmålene vil omhandle veiledningen og assistentens opplevelser av å få 

en slik oppfølging. Intervjuet vil bli tatt opp på lydbånd og brukt videre som datamateriale i 

oppgaven studenten skal skrive. 

Hva skjer med opplysningene om deg? 

Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er studenten og hennes veileder Kristin 

Vonheim som vil ha tilgang til disse. I oppgaven vil informasjon anonymiseres, slik at 

opplysninger ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner. Ved prosjektets slutt vil informasjon 

om deltakerne slettes.  

Prosjektet avsluttes 30. mai 2014. Det vil resultere i et skriftlig dokument som vil være å finne 

på Universitetets bibliotek sammen med alle andre masteroppgaver som skrives på fakultetet.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i denne studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å 

oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysningene om deg bli slettet.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 
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Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med meg.  

Jeg håper å høre fra deg!  

Vennlig hilsen  

Lisa Digranes  

 

Telefon 41421320 eller email lisa.digranes@hotmail.com 

 

Kontaktinformasjon veileder: 

Kristin Vonheim 

Telefon 99008824  

E-mail kristin.vonheim@gmail.com 

 

Faglig ansvarlig ved Universitetet i Oslo: 

Peer Møller Sørensen 

Telefon 22858144 mobil 99392110  

E-mail p.m.sorensen@isp.uio.no 

 

Samtykke: 

Jeg ønsker å delta i dette studiet 

 

(Underskrift og dato) 

 

 

 

 

 

 

mailto:lisa.digranes@hotmail.com
mailto:kristin.vonheim@gmail.com
mailto:p.m.sorensen@isp.uio.no
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Forespørsel om samtykke for assistenters deltakelse i 

forskningsprosjekt 

«Veiledning av assistenter i arbeid med barn med samspillsvansker» 

Dette er en forespørsel som blir sendt ut i et ønske om å rekruttere informanter til min 

masteroppgave. Jeg er student ved Universitetet i Oslo, og går nå siste semester på master i 

spesialpedagogikk. 

Prosjektet har som formål å undersøke assistenters opplevelse av å få veiledning til den 

jobben de gjør med enkeltbarn i barnehagene. Grunnen til at dere får dette brevet er at deres 

barn får oppfølging av en av disse assistentene. Fordi assistentene i hovedsak er tilknyttet 

enkeltbarn, ble det satt som en forutsetning fra Personvernforbundet at foresatte må 

godkjenne at assistentene deltar som informanter.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Å være informant i dette studiet innebærer for assistentene å delta i et intervju med meg. 

Spørsmålene vil omhandle veiledningen og assistentens opplevelser av å få en slik 

oppfølging. Intervjuet vil bli tatt opp på lydbånd og brukt videre som datamateriale i 

oppgaven jeg skal skrive. Det er ingen spørsmål som spør etter informasjon direkte om deres 

barn.  

Hva skjer med opplysningene fra assistenten? 

Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er studenten og hennes veileder Kristin 

Vonheim som vil ha tilgang til disse. I oppgaven vil informasjonen anonymiseres, slik at 

opplysninger ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner. Ved prosjektets slutt vil informasjon 

om deltakerne slettes. Prosjektet avsluttes 30. mai 2014.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i denne studien. Dere og assistenten kan når som helst trekke deres 

samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom dere trekker dere, vil alle opplysningene om dere 

bli slettet. Studien er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 

Hvis dere syns det er greit at assistenten som jobber med deres barn deltar i mitt studie, så kan 

dere skrive under og levere samtykkeerklæringen til assistenten som videre kan ta den med til 

meg på intervjudagen.  
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Ta gjerne kontakt med meg hvis dere har spørsmål! 

Tusen takk for oppmerksomheten, og jeg håper dere er positive til min forskning! 

 

Vennlig hilsen  

Lisa Digranes  

Telefon 41421320 

E-mail lisa.digranes@hotmail.com 

 

Du kan også kontakte veileder eller faglig ansvarlig om du lurer på noe: 

Veileder: 

Kristin Vonheim 

Telefon 99008824  

E-mail kristin.vonheim@gmail.com 

 

Faglig ansvarlig ved Universitetet i Oslo: 

Peer Møller Sørensen 

Telefon 22858144 mobil 99392110  

E-mail p.m.sorensen@isp.uio.no 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studiet, og godkjenner at assistenten som jobber med mitt/vårt 

barn kan delta i dette studiet. 

 

Navn: 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Signatur og dato: 

 

 

 _____________________________________________________________ 

mailto:lisa.digranes@hotmail.com
mailto:kristin.vonheim@gmail.com
mailto:p.m.sorensen@isp.uio.no
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Intervjuguide – informant: 

På hvilken måte opplever assistentene at veiledningen bidrar med kunnskap og engasjement 

til arbeidet de gjør med barn med samspillsvansker?  

 

Tema 1 – Om deg 

 Hvor gammel er du? 

 Hva har du gått av skole? Utdannelse/skolegang (videregående og noe etter det?) 

 Hvor lenge har du jobbet i barnehage? 

 Hvor lenge har du jobbet med barnet du jobber med nå? 

o Har du jobbet med noen andre barn tidligere? (Hvor lenge?) 

 Hvor lenge har du fått veiledning? 

o Marte meo 

o Spesialpedagog 

 Hvor ofte får du veiledning? 

o Marte meo 

o Spesialpedagog 

 

Tema 2 – Om veiledningen 

Marte Meo 

 Hvordan syns du det er å få Marte Meo-veiledning? 

 Hvordan syns du det var å være på Marte Meo første gangen? 

 Hvis du tenker på den teoretiske gjennomgangen som ble gitt? Dere snakket mye om 

samspill og felles fokus. Hva syns du om den? 

 

 Kjenner du de andre i gruppa?  

 Har dere gjort noe for å bli kjent? 

 Opplever du at du er trygg i gruppa?  

 Kan du spørre om det du vil eller tenke høyt? 

 Hvordan syns du det er å bli vist på film? 

 Hvordan syns du det er at de andre hører på når du får veiledning?  

 Hvordan syns du det er å høre på når de andre får veiledning? 

 

 Når du skal på Marte Meo, forbereder du deg da? Hvordan? 

 Hvordan tror du veilederen forbereder seg? 

 Hvilke egenskaper syns du er viktig hos Marte Meo-veilederen? 
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 Hva er det beste hun gjør for å lære deg noe? 

 Er det greit å forstå hva hun mener med det hun sier?  

 Hvis det er noe du ikke har forstått eller ikke husker etter veiledningen, hva kan gjøre 

med det? (ringe, mail?). 

 Hvis hun mener at du må endre på noe du gjør, hvordan sier hun det? 

 

Veiledning med spesialpedagogen 

 Hvordan syns du det er å få veiledning fra spesialpedagogen? 

 Hvordan var ditt første møte med henne? 

 Gjorde dere noe spesielt for å bli kjent i begynnelsen? Hva?  

 Er du trygg på spesialpedagogen, at du kan spørre og si det du vil? (Ingen spørsmål er 

dumme)  

 

 Hvordan er det når spesialpedagogen skal komme, forbereder du deg da? Hvordan? 

 Hvordan tror du hun forbereder seg?  

 Hvilke egenskaper syns du er viktig hos spesialpedagogen? (Hva er det hun gjør som 

gjør henne flink i jobben sin?) 

 

 Hva er det beste hun gjør for å lære deg noe?  

 Viser hun deg hvordan du skal gjøre ting med barnet? 

 Forstår du hva hun mener med det hun sier?  

 Hvis det er noe du ikke har forstått etter veiledningen, hva kan du gjøre med det? 

(ringe, mail?). 

 Hvis hun mener at du må endre på noe du gjør, hvordan sier hun det? 

 

 Hvis du sammenlikner å få veiledning alene og i gruppe, hvilke tanker har du om det? 

(i forhold til læring, engasjement). 

 Veiledningene er forskjellig, blant annet ved at spesialpedagogen ser hva du gjør, 

imens på Marte Meo viser de kun en kort filmsnutt, og deretter må du fortelle selv hva 

du gjør med barnet. Hvordan syns du det er å måtte beskrive selv hva du gjør, 

sammenliknet med når spesialpedagogen som veileder deg og har sett det gjøre jobben 

med barnet? 

 Hva syns du om at spesialpedagogen er med i Marte Meo-møtene? 

 

Målet med veiledningen 

 Hva ønsker du å få ut av å få veiledningen?  

o Syns du at det blir sånn som du ønsker deg? 

 Hvor flink ønsker du å bli i jobben din?  
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 Sammenlikner du deg med veilederne dine i hvor flink du ønsker å bli? Hvorfor eller 

hvorfor ikke? 

 Når er det i veiledningen at du virkelig føler at du lærer noe?  

o Eksempel? Aha-opplevelse, den gode følelsen? 

 Hva er det du liker best med å få veiledning? 

 Hva er det du liker minst ved å få veiledning? 

 

 

Tema 3 – Tilbakeblikk 

 Har veiledningen påvirket hva du tenker om barnet? Hvordan? (Endring fra 

begynnelsen til nå?) 

 På hvilken måte har veiledningen påvirket arbeidet du gjør med barnet? 

 Har veiledningen påvirket kunnskapen om jobben du gjør, i så fall hvordan? (Kan du 

mer nå om arbeid med barn med samspillsvansker?) 

 Har du tatt med deg noe av det du har lært i veiledningen tilbake til de andre ansatte i 

barnehagen? Kan du beskrive hvordan? Om barnet, eller bare kunnskap i bhg. 

 

 

Er det noe jeg ikke har spurt om som du ønsker å fortelle? 

 


